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Informace k dovozu zboží do Anglie od 1.1.2021 

 

 

 

1.fáze od 1.ledna 2021 
 

Po prvním lednu 2021 bude možné při dovozu zboží z EU do Anglie požádat o 
„Delayed Declaration“ požadovány jsou pouze základní dokumenty při vstupu na 

území Spojeného království jako je CMR, faktura, packing list. Dovozce je však 
povinnen uchovat všechny dokumenty k dovozu a nejpozději do 6 měsíců 

ukončit tzv. „Delayed Declaration“ u HMRC (Her Majesty´s Revenue and 
Customs). Importér musí mít GB EORI a DDA (Duty Deferment Account), který 

umožňuje držitelům odložit clo, spotřební daň a dovozní clo, které mohou být 

zaplaceny jednou měsíčně, a nikoli u jednotlivých zásilek. DDA  účet je povinný 
pro „Delayed Declaration“ protože zpoždění celního prohlášení také znamená 

odložení splatné daně. Obchodníci se špatnou historií dodržování předpisů 
nebudou moci oddálit prohlášení.  

 
 

2. fáze od 1. července 2021 

Zboží dovážené z EU bude podrobeno standardním celním kontrolám. Zpožděná 
„Delayed Declaration“ nebude možná. Budou zavedeny zjednodušené celní 

deklarační postupy, umožňující méně požadavků na hranicích, po nichž bude 
následovat doplňkové prohlášení podané příjemcem, které bude nutné dodat 

nejpozději do 4 týdnů od dovozu zboží.  

Vývozce musí vydat „Prohlášení o bezpečnosti“ (Safety and Security Declaration), 
kterým se chrání Spojené království před potenciálními hrozbami, např. 

terorismus, obchod s nedovoleným zbožím. Dopravce je právně odpovědný 

za to, že jej celnímu úřadu poskytne předem. 

Budou existovat dva hlavní vlastní procesy, do kterých lze zboží importovat, a 
který proces se použije, bude záviset na tom, přes jaké místo se zboží dováží. 

Hraniční lokace si budou moci vybrat ze dvou modelů: standardní model 
dočasného skladování (zboží uskladněné do 90 dnů před odbavením) nebo 

model před podáním zboží (u zboží přicházejícího do Velké Británie bude 
požadováno předložení celního prohlášení předem).  
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Cla a dovozní DPH se budou vztahovat na: 

 zboží v hodnotě nad 135 GBP 

 spotřební daň a zboží C2C jakékoli hodnoty 
 dárky nad 39 GBP 

 
 

Informace požadované na fakturách 
 

• datum 
• adresy odesílatele a příjemce 

• jméno / číslo kontaktu 
• Popis výrobku 

• HS kód 
• Množství 

• hodnota 
• země původu 

• hrubá a čistá hmotnost 

• počet a typ balení 
• Incoterms 

• EORI klienta 
• VAT 


