Cerințe minime cu privire la facturile comerciale

Dragi colegi,
Dorim să subliniem încă o dată faptul că o factură comercială emisă în mod corespunzător
reprezintă o condiție esențială pentru vămuirea corectă a mărfurilor.
Facturile comerciale care nu îndeplinesc cerințele minime legale pot duce la probleme cu
autoritățile vamale, împiedicând astfel procesarea.
Prin urmare, dorim să recapitulăm detaliile pe care trebuie să le cuprindă o factură comercială:

Cerințe minime specificate de lege:
• Numele și adresa vânzătorului
• Numele și adresa destinatarului (opțional și numai dacă este diferit ă de cea a cumpărătorului)
• Numărul de identificare TVA al vânzătorului
• Numele și adresa cumpărătorului (opțional cu informații de contact, număr de TVA și număr
EORI)
• Data facturii
• Numărul facturii
• Descrierea mărfurilor (este necesară o descriere detaliată; descrierile generale pot duce la
întârzieri din cauza necesității unor clarificări suplimentare)
• Incoterm (în cazul DDP, vă rugăm să precizați dacă taxa de vânzare și / sau taxa de import
trebuie plătită de către destinatar; în caz contrar, vom presupune că DDP înseamnă domicili u
gratuit (taxă plătită) incl. taxă de vânzare la import, inclusiv taxe vamale)
• Țara de origine a mărfurilor (indicarea țării de origine ar fi utilă dacă aceasta se află în UE)
• Cantitatea de mărfuri (de exemplu: perechi pentru încălțăminte, numărul de articole pentru
îmbrăcăminte, litri pentru lichide, metri pentru suluri de țesătură)
• Valoarea totală a facturii (de obicei suma netă) și moneda
• Numărul de pachete și tipul de ambalaj (de exemplu: cutii, lăzi, butoaie)
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• Declarație de origine (opțională și numai dacă sunt îndeplinite criteriile de origine respective)

o Exemplu de secțiune formular într-un e-mail:

Informații suplimentare solicitate de DACHSER pentru a asigura prelucrarea fără probleme:
• Număr tarif vamal (în mod ideal codul complet al țării de destinație; https://www.gov.uk/tradetariff )
• Total factură pe articol
• Greutatea netă pe articol (dacă acest lucru nu poate fi defalcat pentru articole individuale, vom
determina greutatea netă pe articol împărțind greutatea netă totală la numărul de articole)
• Greutatea netă totală și greutatea totală brută a transportului
• Opțional: alte costuri care ar putea afecta valoarea în scopuri vamale (de exemplu, asigurare)

Furnizarea tuturor informațiilor de mai sus asigură faptul că procesul de notificare și procedurile
de vămuire necesare pot fi desfășurate cât mai eficient posibil, eliminând orice întoarcere inutilă
și consumatoare de timp cu clienții / importatorii individuali.
Mai mult, dorim să reiterăm faptul că facturile pro-forme pot fi utilizate pentru vămuirea
importurilor în Regatul Unit, cu condiția să nu poată fi emise facturi comerciale în momentul
vămuirii importurilor. Acest lucru poate duce, în anumite circumstanțe, la întârzieri în vămuirea
importului și exportului.
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