Gotowi na twardy

BREXIT?

Spekulacje na temat konsekwencji i wyników negocjacji umowy handlowej
związanej z Brexitem osiągnęły punkt krytyczny, ale wciąż pozostają
niejasne. W przypadku scenariusza „No Deal”, 1.01.2021 r. wszystkie towary
w obrocie handlowym między Wielką Brytanią a UE będą wymagały odprawy
celnej. W związku z dodatkowymi formalnościami celnymi może wydłużyć się
także czas dostawy towarów.
Grupa Raben jest dobrze przygotowana, a naszym Klientom proponujemy
pomoc w przygotowaniach do wyzwań, z którymi prawdopodobnie przyjdzie
nam się zmierzyć.

Grupa Raben jest dobrze przygotowana
Chcemy jak najbardziej usprawnić procesy transportowe klientów
wysyłających towary do i z Wielkiej Brytanii. Nasze działy obsługi klienta
oraz agencji celnej będą dostępne dla naszych usługobiorców cały czas.

Już teraz zachęcamy klientów do rozpoczęcia przygotowań
Czy znają Państwo kody CN towarów?
Należy ustalić kody CN Państwa towarów. Umożliwi to
zastosowanie właściwej stawki i kwoty cła, a Grupie
Raben odpowiednie zgłoszenie Państwa przesyłek do
oclenia.
Kody są dostępne pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ
Czy posiadają Państwo nadany numer EORI?
Jeśli nie mają Państwo aktywnego numeru EORI
(Wspólnotowy Systemu Rejestracji i Identyfikacji
Podmiotów Gospodarczych), uzyskanie go będzie
niezbędne do przeprowadzania odpraw celnych.
Numer wydawany jest bezpłatnie i formalności trwają
zaledwie kilka dni.
Sprawdź, czy posiadasz numer EOR: KLIKNIJ TUTAJ
lub aby złożyć wniosek: KLIKNIJ TUTAJ

JEŚLI
ODPOWIEDŹ
NA KTÓREŚ Z
TYCH PYTAŃ
BRZMI "NIE"

Wymagane dla
WSZYSTKICH
przesyłek!

TRZEBA
DZIAŁAĆ
TERAZ!

Czy Państwa dział transportu
jest gotowy na wystawianie
faktur i listów przewozowych
dla każdej przesyłki?

Dlaczego Grupa Raben?
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Oferujemy codzienne połączenia drobnicowe do i z Wielkiej Brytanii.
W ciągu miesiąca, w ramach sieci codziennych połączeń, wysyłamy 140
ciężarówek do tego kraju. Każdego roku przewozimy do Wielkiej Brytanii
około 84.000 przesyłek.

Jako operator logistyczny z oddziałami w 13 krajach Europy, posiadamy
własne agencje celne i wykwalifikowany zespół ekspertów.
Mamy również duże doświadczenie w organizacji transportów poza UE.
Oferujemy regularne połączenia drobnicowe w kierunku wschodnim
(min. do Rosji, Ukrainy, Turcji, Mołdawii, Kazachstanu), oraz transport
lotniczy i morski do każdej lokalizacji na świecie.
Na terenie Wielkiej Brytanii współpracujemy z doświadczonym
partnerem - spółką Davies Turner. Ich oddziały są certyfikowanymi
punktami odpraw celnych, co pozwala ominąć kolejki w portach
i dokonywać odpraw przez zespół Davies Turner już w oddziałach.
Posiadamy certyfikaty AEO oraz duże doświadczenie w pracy
w środowisku międzynarodowym.

Aby uzyskać więcej informacji
zachęcamy do odwiedzenia stron:
https://www.brexit.gov.pl lub https://
www.gov.pl/web/finanse/brexit-uniaeuropejska lub prosimy o kontakt:

Brexit
lista
kontrolna

Będziemy potrzebować:

□ Dane importera
□ Dane eksportera
□ Opis towarów
□ Szczegóły dot. pakowania
□ Waga brutto
□ Wartość i waluta sprzedaży
□ Incoterms
□ Kraj pochodzenia
□ Numer EORI
□ Kody CN towarów
□ Upoważnienie
do przeprowadzenia
odprawy celnej

