Aanvullende belangrijke informatie
Volmacht
Om DACHSER in staat te stellen uw import- en exportdouaneformaliteiten namens u af te
handelen, hebben wij een bijbehorende "Customs Representation Authorisation (CRA)" nodig.
Deze volmacht is de wettelijke voorwaarde om u in uw naam en voor uw rekening te kunnen
vertegenwoordigen bij de Britse douane.

EORI-nummer (Economic Operator Registration Identification)
Een EORI-nummer is vereist voor internationale handel en is nodig bij het indienen van
douaneaangiften bij de Britse douane. Vraag vandaag nog een EORI-nummer aan om
vertraging bij de inklaring van uw zendingen te voorkomen. Vanaf 01 januari 2021 is een Brits
EORI-nummer nodig voor in- en uitvoeraangiften. Dus als u een EU EORI-nummer heeft, moet
u zich registreren voor een Brits EORI-nummer.

Uitgestelde douanerekening (invoer in het Verenigd Koninkrijk)
Een uitstelrekening maakt het mogelijk om uw goederen in te klaren en te leveren, meestal
zonder grote vertraging. De betaling van de invoerrechten op de goederen in de vorm van
douanerechten en omzetbelasting bij invoer wordt uitgesteld tot een latere datum.
Vraag deze rekening zo vroeg mogelijk aan zodat de rekening tijdig voor het einde van het jaar
kan worden goedgekeurd. Als u wilt dat wij als douanedienstverlener voor u optreden, geef ons
dan een volmacht zodat wij de voor u goedgekeurde uitstelrekening kunnen gebruiken. Het
bijbehorende volmacht formulier vindt u via de volgende link:
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-deferment-arrangementsapplication-for-approval-c1200
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HS-codes en ondersteunende informatie voor de inklaring
Voor alle goederen is een HS-code of een goederencode vereist. Deze code heeft 8 cijfers voor
export en 10 cijfers voor import. Dit goederentariefnummer kan bijvoorbeeld gebruikt worden
voor het bepalen van import- en exportinformatie, vergunningseisen, douanerechten en EUSttarieven. Ook kan het worden gebruikt om te bepalen of u op het moment van invoer voor
01.01.2021 een volledige douaneaangifte voor uw goederen moet doen of dat u gebruik kunt
maken van de stapsgewijze procedure. Als uw goederen moeten worden opgenomen in de
groep van goederen die bij invoer al op 01.01.2021 of 01.04.2021 moeten worden aangegeven
(zogenaamde "Controlled Goods"), dan kunt u ons hierover informeren. Dit is de enige manier
om onnodige complicaties aan de grens met het Verenigd Koninkrijk te voorkomen.
Voor sommige goederen zijn aanvullende gegevens nodig om het goederennummer in de
douaneaangifte aan te vullen. Zorg ervoor dat deze gegevens op uw handelsfactuur worden
vermeld. De goederencode moet voorzien zijn van een Engelse tekstbeschrijving van de
goederen. Artikelnummers voldoen niet aan de eisen van de douane, maar kunnen nuttig zijn bij
de identificatie van de goederen.
Andere informatie die nodig is voor het inklaringsproces is onder meer het bruto- en
nettogewicht, het aantal artikelen, het aantal en de soort verpakking (bijv. karton), het land van
oorsprong en de waarde en de valuta van elk artikel per verschillende goederencode. Vergeet
ook niet de juiste Incoterms aan te geven (bijv. franco levering bij de douane ongezuiverd,
franco vervoerder...).
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