BOLETIN BREXIT

EDICIÓN – 30/09/2022

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 unicamente como unha guía. Non se trata dunha lista exhaustiva de todos os
requisitos que poden aplicarse a un movemento de mercadorías. Trátase só dunha
visión xeral. Neste boletín non se inclúen outros requisitos aplicables a determinados
movementos de mercadorías.

Solicitude de prórroga no uso do sistema CHIEF (Customs Handling of
Import and Export Freight) desde o 1 de outubro de 2022
O 20 de setembro de 2022, a HMRC (a Administración tributaria británica, Her Majesty
Revenue & Customs) anunciou que as entidades que non puidesen migrar ao CDS
(Servizo de Declaración Aduaneira, Customs Declaration Service) para realizar as
declaracións de importación terán que solicitar permiso para utilizar o CHIEF desde o
1 de outubro de 2022.
Que se necesita?
As entidades necesitarán a súa identificación EORI e a identificación EORI de calquera
subsidiara para as que soliciten a prórroga.
Solicitude de prórroga para usar o CHIEF desde o 1 de outubro de 2022 - GOV.UK
(www.gov.uk)

Notificación da débeda arancelaria e realización dunha declaración
voluntaria
O 6 de setembro de 2022, a HMRC actualizou as súas guías sobre como realizar unha
declaración voluntaria, a representación directa e o período de notificación.
Notificación da débeda aduaneira
Se a HMRC entende que unha entidade devindicou unha débeda aduaneira, enviáranlle
unha notificación coas súas propostas de resolución. Con carácter xeral, as entidades
teñen un prazo de 30 días (desde a data de emisión da notificación) para contestar,
achegando calquera información que teña impacto na resolución final da HMRC. Se a
entidade non responde neses 30 días, ou a información achegada non modifica o
criterio da HMRC, recibirá unha notificación de solicitude de pago (C18) informando
que a débeda aduaneira xa é esixible, con instrucións de pago.
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A HMRC ten tres anos desde a data de pagamento da débeda aduaneira para notificar
á entidade sobre a mesma. Esta data normalmente coincide coa data de entrada
aduaneira da mercadoría. O período de tres anos para notificar tamén se aplica para
as devolucións e a remisión, mentres que para as importacións rexeitadas é dun só
ano.
Se unha débeda aduaneira ponse de manifesto como resultado dunha actuación que
implicou un procedemento xudicial de ámbito penal no momento da súa realización,
a notificación e a cobranza poden realizarse mesmo con posterioridade ao devandito
período de 3 anos (incluíndo as alegacións de declaración voluntaria). Este período
poderá estenderse desde un mínimo de cinco anos ata un máximo de dez para
entradas da Unión Aduaneira anteriores ao 31 de decembro de 2020. Para entradas
posteriores ao 1 de xaneiro de 2021 baixo a Taxation Act de 2018 (para comercio
transfronteirizo), o período de notificación pódese estender ata 20 anos.
Realizar unha declaración voluntaria
As entidades poden presentar unha declaración voluntaria para comunicar un defecto
de pago na débeda arancelaria e o VAT á importación posta de manifesto coa
importación de bens. A entidade ou o seu representante pode presentar unha
declaración voluntaria á HMRC polas seguintes razóns:



erros ou defectos identificados despois de presentar a declaración aduaneira
orixinal.
con carácter previo á realización da importación ou da exportación dos bens,
cando non se puidese presentar unha declaración aduaneira permitindo a libre
circulación dos bens.

A declaración voluntaria pódese presentar en calquera momento para realizar
axustes ou rectificacións non identificadas no modelo de declaración aduaneira
orixinal. Emitirase unha notificación de carta de pago C18 para recadar o defecto de
ingreso.
As entidades poden usar o Modelo C2001 para declarar o defecto de pago na
importación de bens declaradas tanto a través do CHIEF como do CDS.

Corrección do interese de demora na débeda aduaneira e cobranza
mínima de 25 £
O 1 de setembro de 2020 a HMRC publicou unha guía de como solicitar unha
devolución por interese de demora e a cobranza mínima de 25 £.
Interese de demora e cobro mínimo de 25 £
Entre xullo de 2018 e abril de 2022, a algúns debedores aduaneiros cobróuselles
incorrectamente unha cantidade mínima de 25 £ por interese de demora da súa
débeda aduaneira.

2 | Boletín BREXIT

Edición – 30/09/2022

Se calquera entidade foi obxecto de cobranza dunha cota mínima de 25 £, poden ter
dereito á devolución da diferenza entre o devandito mínimo e o importe real que
debería aplicarse.
Así mesmo, durante o mesmo período, o tipo de interese que se cobrou de demora
tamén foi aplicado incorrectamente. Durante ese período o sistema da HMRC calculou
o tipo de interese de demora a un 0,5 % máis do que debería aplicar.
Como solicitar unha devolución
Se unha entidade viuse afectada por algunha destas cuestións, terá que remitir
acreditación do pago de interese de demora á HMRC por e-mail á seguinte
dirección: custdebtrr.customspolicy@hmrc.gov.uk
A HMRC revisará a devandita acreditación e valorará se procede algunha devolución.
O prazo máximo para solicitar as devanditas devolucións é o 31 de marzo de 2023.
Para procesar as alegacións, haberá que aportar a seguinte información:







número de referencia do C18
número de rexistro do VAT
razón social e dirección
importe cobrado
data e importe de pago
domiciliación bancaria para calquera devolución que se determine

Ucraína únese ao Convenio de Tránsito Común
O 21 de setembro de 2022, a HMRC anunciou que Ucraína uniuse ao Convenio de
Tránsito Común. O 31 de agosto de 2022 Ucraína completou o proceso de ingreso
como parte contratante do Convenio de Procedemento de Tránsito Común (e o
tratado de Documento Único Administrativo).
Estes convenios facilitan o tráfico de mercadorías entre a Unión Europea e os países
de tránsito común (Noruega, Islandia, Suíza, Macedonia do Norte, Serbia, Turquía e o
Reino Unido). Normas simplificadas, tales como o recoñecemento mutuo de garantías
financeiras e controis menores, axudan a reducir os custos para as entidades da Unión
Europea e os estados asociados, ao mesmo tempo que facilitan e impulsan o
comercio. Por iso, a participación de Ucraína nestes convenios axudará o comercio
entre Ucraína e os Estados Membros da Unión Europea, así como outros estados de
tránsito común incluíndo o Reino Unido.
Desde o 1 de outubro de 2022:




as declaracións de tránsito poden ser presentadas en Ucraína e outras partes
contratantes no Convenio de Tránsito Común (CTC, Common Transit
Convention)
o “tipo de declaración” para declaracións de exportación a Ucraína (UA) cambia
de “EX” a “EU”
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Comprobe os importes de tipos aplicables ao procedemento
simplificado para froitas e hortalizas frescas
Os tipos aplicables anteriores actualizáronse para que rexistren o importe correcto
para 100 kg de limóns de 50,03 £ no período do 5 ao 18 de agosto de 2022. Os importes
de tipos aplicables para froitas e hortalizas frescas para o período do 16 de setembro
ao 13 de outubro de 2022 tamén se engadiron. Os tipos pódense consultar na seguinte
ligazón:
https://www.gov.uk/guidance/check-simplified-procedure-value-rates-for-freshfruit-and-vegetables
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