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Importación: O modelo básico a partir de xaneiro de 2022  

(Primeira Parte)  

Este boletín describe unha visión xeral do Modelo Básico para as importacións: os procesos que deben 

seguir todos os movementos de mercadorías a partir de xaneiro de 2022. Con todo, non se trata dunha lista 

exhaustiva de todos os requisitos que poidan aplicarse a un movemento de mercadorías. Trátase só dunha 

visión xeral. Neste boletín non se inclúen outros requisitos aplicables a determinados movementos de 

mercadorías. 

O Modelo Básico consta dos seguintes procesos.  

1. Os preparativos para a importación  

 

2. As declaracións de aduana  

 

3. Os dereitos e o IVE á importación  

 

4. As declaracións de importación S&S (estas declaracións non se esixirán ata xullo de 2022, non 

obstante, os operadores teñen a opción de presentalas). 

 

Nesta primeira parte tocaranse os preparativos para a importación e as declaracións de aduana.  

1. Preparativos para a importación 

Para cumprir co proceso de importación, todos os comerciantes terán que asegurarse de:  

 Ter un número de Rexistro de Identificación de Operador Económico (EORI) de GB.  

 Ter os códigos de mercadorías dos seus bens, necesarios para facer unha declaración de aduana 

e calcular os dereitos dunha importación.  

 Ter o valor na aduana das mercadorías,  necesario para facer unha declaración de aduana e 

calcular os dereitos dunha importación. As normas de valoración baséanse no acordo de 

valoración da Organización Mundial do Comercio (World Trade Organisation WTO).  

 Considerar se poden e se se beneficiarían de calquera simplificación ou facilitación aduaneira 

dispoñible.   

      

 

  BOLETIN BREXIT         EDICIÓN – Novembro 2021 

 



                                                                 
 
 

2 | Boletín BREXIT      Edición  – Novembro 2021 

 Saber como se vai realizar as declaracións da aduana aos sistemas de HMRC e se hai que utilizar 

un intermediario. O uso do CHIEF (Customs Handling of Import and Export Freight) require que os  

usuarios (o declarante ou o seu representante) estean en posesión dunha autorización CHIEF 

(CHIEF badge) para poder realizar unha declaración de aduanas. As devanditas declaracións 

poden realizarse mediante programas informáticos comerciais ou a través de Provedores de 

Sistemas Comunitarios (Community System Providers CSPs). Na actualidade, a maioría dos 

operadores que se relacionan coas aduanas utilizan un intermediario para que lles axude a cumprir 

coas súas obrigas, incluída a presentación de declaracións no CHIEF (Customs Handling of Import 

and Export Freight) ou CDS (Custom declaration Service). 

2. Declaracións de aduana  

A partir de xaneiro de 2022, non se poderán retrasar as declaracións de aduana. 

Isto significa que os importadores que traian ou reciban mercadorías da UE (ou alguén designado no seu 

nome) terán que encher unha declaración aduaneira de importación. As declaracións aduaneiras son 

complexas. A maioría das empresas que actualmente comercian fóra da UE utilizan un intermediario para 

presentar as declaracións de aduana aos sistemas de HMRC. 

As declaracións deberán realizarse no Servizo de Tramitación Aduaneira de Cargas de Importación e 

Exportación (CHIEF) ou no Servizo de Declaración Aduaneira (CDS). A información necesaria para a 

inmensa maioría dos movementos recollerase no arancel comercial do Reino Unido. Existen diferentes 

versións desta guía para o seu uso co CHIEF e o Servizo de Declaración de Aduanas. O declarante 

(importador, axente ou persoa que actúa no seu nome) é responsable da exactitude da información. 

Cando se fai unha declaración de importación debe incluírse o Código de Localización do sitio por onde vai 

entrar o envío.  

Cálculo do arancel  

Os aranceis aplicables aos importadores do Reino Unido poden atoparse aquí. O arancel a pagar 

establecerase utilizando o código da mercadoría, o valor en aduana das mercadorías e a súa orixe. Non se 

ve afectado polo lugar de importación.  

O Reino Unido ten un acordo de libre comercio coa UE, isto significa que determinadas mercadorías poden 

importarse da UE sen aranceis nin cotas. Con todo, a orixe das mercadorías determinará se poden acollerse 

a eses aranceis preferentes en virtude destes acordos. 

En determinadas circunstancias, existen exencións de dereitos de aduana para certas mercadorías. Os 

dereitos tamén poden reducirse, suspenderse ou eliminarse mediante facilidades. 

Requisitos  

Para cumprimentar unha declaración de aduanas requírese: 

 Un número EORI de GB  

 

 O código de mercadorías dos seus bens.  
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 O valor das mercadorías. 

 

 A orixe das  mercadorías.   

 

 Acceso aos sistemas de HMRC, xa sexa directamente ou a través dun intermediario con acceso.  

Os comerciantes que declaren mediante CHIEF e non utilicen un intermediario necesitarán un distintivo 

CHIEF. HMRC ofrece servizos gratuítos de interface de usuario para a auto presentación de declaracións 

de exportación tanto en CHIEF como en CDS. Outros tipos de declaración requiren a compra de software 

especializado. 

A ferramenta de aranceis comerciais mostra se se necesita unha licenza para mover as mercadorías e se 

estas están cubertas por dereitos adicionais. 

Os comerciantes tamén poden solicitar a HMRC unha resolución anticipada sobre: 

 O código da mercadoría que debe utilizarse para os seus produtos.  

 

 A orixe das súas mercadorías.  

Os procedementos simplificados de declaración de aduanas establecéronse para reducir os requisitos na 

fronteira, permitindo aos comerciantes utilizar unha declaración de aduanas simplificada ou unha entrada 

nos rexistros comerciais por adiantado, seguida dunha declaración suplementaria ata catro semanas 

despois. 

Variación segundo o lugar de entrada  

As mercadorías importadas desde a UE estarán suxeitas ao control aduaneiro estándar a partir de xaneiro 

de 2022. Hai dous procesos aduaneiros principais aos que poden someterse as mercadorías, e o proceso 

que se aplique dependerá do lugar polo que se importen as mercadorías. As instalacións fronteirizas poden 

utilizar o modelo de almacenamento temporal ou o novo modelo de  preadhesión (desenvolvido como 

alternativa para os portos que non dispoñen de espazo e infraestrutura para o almacenamento temporal). 

Os postos fronteirizos que reciban mercadorías que se trasladen a Gran Bretaña desde a UE poderán elixir 

entre estes dous modelos:  

 O modelo tradicional de almacenamento temporal, no que as mercadorías que chegan a GB poden 

almacenarse na fronteira durante un máximo de 90 días antes de ser declaradas na aduana. 

 

 O modelo de preembarque, no que as mercadorías que cheguen deberán haber presentado unha 

declaración de aduana antes de embarcar no lado da UE. 

No caso dos envíos redirixidos, é posible cambiar sempre que se sigan os requisitos do modelo 

correspondente en vigor na nova ubicación. 

Sempre que se cumpran os requisitos dos controis aduaneiros de cada modelo, será posible que os portos 

e os transportistas apliquen tanto o modelo de preembarque como o de depósito temporal na mesma 

ubicación fronteiriza (un modelo mixto). 
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Autorizacións aduaneiras  

A partir de xaneiro de 2022, calquera emprazamento fronteirizo (porto, múelle, emprazamento RoRo, 

terminal ferroviaria ou aeroporto) que reciba ou expida mercadorías procedentes de fóra do Reino Unido 

terá que ser unha zona autorizada polas aduanas. Para obter a autorización, o operador do lugar terá que 

solicitala á Unidade de Autorización de Fronteiras (National Frontiers Approvals Unit NFAU). Se os 

operadores desexan proporcionar instalacións de almacenamento temporal, terán que obter unha 

aprobación de almacenamento temporal por separado (a partir de xaneiro de 2022 requirirase un sistema 

de inventario para todo o almacenamento temporal). 

Todo lugar fronteirizo que utilice o modelo de preembarque para controlar as mercadorías terá medidas 

razoables específicas dentro das súas aprobacións. Estas establecerán as accións individuais que o titular 

da aprobación terá que seguir para garantir que, as mercadorías que cheguen as súas instalacións e que 

requiran controis, sexan controladas a súa chegada dun xeito acordado co HMG (HMG personnel security 

controls). A NFAU asegurarase de que todas as instalacións fronteirizas que apliquen o modelo de 

preadhesión vexan reflexadas as súas medidas razoables nas súas autorizacións aduaneiras antes do mes 

de xaneiro de 2022. 

Os emprazamentos fronteirizos que desexen obter unha aprobación de almacenamento temporal deberán 

presentar a súa solicitude o antes posible. 


