Zmiany przepisów UE w 2021 r.

Kalkulator ceł i podatków
Direct Link
W 2021 r. na transgraniczny handel elektroniczny będzie miało wpływ kilka zmian przepisów, przez
co obliczanie ceł i podatków będzie bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Aby jak najbardziej
ułatwić te obliczenia, Direct Link oferuje rozwiązanie API, które szybko i dokładnie oblicza stawkę
celną, stawkę podatkową, należne cło i podatek w walucie kraju wysyłki lub odbioru. Wykonuje on
w czasie rzeczywistym obliczenia zarówno ceł, jak i podatków nakładanych przez urząd celny
w kraju odbiorcy.
Stawki ceł i podatków są nakładane na produkty podczas importu i różnią się w zależności od kraju.
Ponadto każdy kraj ma swój własny poziom de minimis; wartość, przy której importowane
towary podlegają cłom i podatkom. Kalkulator pomoże Ci zarządzać tym wszystkim w prosty
i efektywny sposób!
Zmiany przepisów
Nadchodzące zmiany oznaczają, że sprzedawcy z UE i spoza UE będą naliczać podatek VAT
w punkcie sprzedaży w przypadku przesyłek o wartości do 150 euro. Najważniejsze nowe zmiany
przepisów obowiązujące w Unii Europejskiej (UE) od lipca 2021 r.:
• zniesienie zbiorczej odprawy celnej towarów o niskiej wartości,
• wprowadzenie szczegółowej/rozszerzonej sprawozdawczości VAT w punkcie kompleksowej
obsługi towarów importowanych (IOSS).
Punkt kompleksowej obsługi towarów importowanych (IOSS) jest wprowadzany, aby pomóc
w zgłaszaniu podatku VAT naliczanego w punkcie sprzedaży. Nakłada on na sprzedawców detalicznych, sklepy internetowe i rynki obowiązek wypełniania deklaracji i zapłaty podatku VAT w kraju
przeznaczenia. IOSS ułatwi uproszczone rozliczanie i obsługę podatku VAT przez sprzedawców
spoza UE bez konieczności rejestracji do celów podatku VAT w każdym kraju, w którym sprzedawcy
prowadzą sprzedaż na rzecz konsumentów z UE.
Co musisz zrobić jako klient?
Każdy podmiot sprzedający towary musi zarejestrować się w IOSS. Rejestracja w IOSS może
nastąpić w każdym z krajów członkowskich UE, zazwyczaj w tym, w którym ma miejsce większość
transakcji handlowych podmiotu.
Niezbędne do korzystania z systemu IOSS będzie zapewnienie dokładnych opisów zgłoszeń
towarów, kodów HS (kody Zharmonizowanego Systemu Światowej Organizacji Celnej) i wycen na
potrzeby celne, a w wielu przypadkach także obowiązujących ceł i podatków.
Dlaczego warto korzystać z kalkulatora ceł i podatków firmy Direct Link?
• Pozwala on sklepowi internetowemu / odbiorcy uniknąć ryzyka związanego z nieoczekiwanymi
kosztami importowanych towarów.
• Umożliwia szybkie i łatwe korzystanie z interfejsu API — pojedyncze żądanie wywołania przez API
zajmuje tylko od 100 do 500 milisekund.
• Zapewnia odbiorcom pełną przejrzystość (przez dodanie obliczania ceł i podatków) od samego
początku do momentu zapłaty.
• Ułatwia dokładne przeliczanie walut.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
handlowym firmy Direct Link lub napisz do nas na adres e-mail.
www.directlink.com | info@directlink.com
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Najważniejsze korzyści i funkcje:
• Efektywność Szybkie i proste dopasowanie produktu przy użyciu kodu HS6 i opisu produktu.
• Dokładność

Podatki i cła są obliczane na podstawie dostawy pocztowej.

• Elastyczność	Klienci mogą stosować różne jednostki wagi lub objętości zależnie od standardu
obowiązującego na danym rynku.
• Szybkość	Wywołania API są szybkie. Testowana przepustowość wyniosła 640 transakcji na
sekundę lub 55 milionów dziennie.
• Obsługa

Rozwiązanie Direct Link do obsługi ceł i podatków skraca czas dostawy.

Pozwól, że pomożemy Ci obliczyć podatki i cła — jesteśmy dobrzy w tym, co robimy!
Aby dowiedzieć się więcej, porozmawiaj z lokalnym przedstawicielem firmy Direct Link.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem
handlowym firmy Direct Link lub napisz do nas na adres e-mail.
www.directlink.com | info@directlink.com

