KONTROLNÍ SEZNAM PRO ZÁSILKY
MIMO EVROPSKOU UNII

Kdo připravuje tranzitní doklady?
GO! Express & Logistics

nebo

Vyplňte plnou moc a odešlete na e-mail.

Odesílatel clí sám
VDD a fakturu odešlete na e-mail.

Plná moc k vyplnění zde

E-mail: praha@general-overnight.cz

Jakou fakturu budete potřebovat?
Obchodní faktura
je primárním dokumentem používaným pro veškeré zásilky mimo EU s výjimkou dokumentů. Je

nebo

nezbytná v případě, že je zboží posláno za účelem prodeje.

Proforma faktura
je vyžadována v případě, že zboží není určeno k dalšímu prodeji (dar, nebo vzorky bez komerční
hodnoty). Nesmí však obsahovat nulovou hodnotu (low commercial value - zpravidla pro zásilky do
22 EUR)

Co musí proforma faktura obsahovat?
■

Odesílatel / EORI č., adresa, telefonní číslo, email

■

Číslo nákladového listu – hlavní identifikátor zásilky

■

Referenční číslo – interní číslo objednávky, nebo označení faktury

■

Příjemce / EORI č., adresa, telefonní číslo, email

■

Počet nákladových kusů

■

Země původu – kde bylo zboží vyrobeno?

■

Hodnota zásilky – ideálně v EUR

■

HS kód – položka celního sazebníku prosím o zařazení dle popisu zboží

■

Kompletní popis zboží EN a ČJ

Proforma k vyplnění zde

Vyplněný vzor proforma faktury zde
E-mail: praha@general-overnight.cz
Zaslání do 14.00, pouze B2B a B2C

(co to je, brutto a netto hmotnost, k čemu je zboží určeno, z jakého materiálu bylo vyrobeno)

■

Podpis, datum a razítko

Doručení do Spojeného království od 1. ledna 2021

Prokazování původu zboží
Pro využití preferenčních tarifů a zvýhodněného cla v rámci po-Brexitové dohody je potřeba prokázat, že
zasílané zboží vyhovuje pravidlům o původu. To znamená, že váš produkt musí pocházet z EU.
K obchodní faktuře je potřeba doložit i certifikát, nebo doklad o původu zboží. V rámci roku 2021 můžete
původ deklarovat sami. Do budoucna bude nutné zažádat o certifikát o původu.
Certifikát o původu vydává kompetentní orgán země vývozu.
Vlastní certifikát o původu a doklad o původu může vydat producent, výrobce, vývozce nebo dovozce.
Tento doklad potvrzuje, že zboží bylo vyrobeno, vyprodukováno nebo zpracováno v určité zemi a tudíž určuje
„státní příslušnost“ produktu.
Pokud nelze původ zboží prokázat, bude potřeba uhradit clo. Pokud bude clo hrazeno příjemcem, je dobré
ho o tom informovat dopředu.

Dovozní DPH
Při dovozu do UK je potřeba se zaregistrovat k britskému dovoznímu DPH i jako firma či fyzická osoba, jelikož
i u zásilek B2C s nižší hodnotou než 135 GBP je potřeba uhradit DPH Spojeného království.

■
■
■

Registrace zde
U zásilek do 135 GBP je za úhradu DPH odpovědný odesílatel.
Nad 135 GBP strana odpovědná za úhradu
– určeno dle fakturačních podmínek. DPH by mělo být vyčísleno v rámci komerční faktury.
C2C zásilky – (dar, nebo vzorky bez komerční hodnoty DPH platit nemusí.

