Zmiany przepisów UE w 2021 r.

Technologia obróbki danych firmy
Direct Link
Czym jest nasza technologia obróbki danych?
Technologia obróbki danych firmy Direct Link pozwala nam maksymalnie zwiększyć dokładność
danych otrzymywanych od naszych klientów w elektronicznym liście przewozowym. W stosownych
przypadkach rozwiązanie Direct Link aktualizuje niezbędne lub brakujące informacje, aby zapewnić
najwyższy poziom zgodności w procesach raportowania do odpowiednich organów bezpieczeństwa i kontroli granicznej.
Dlaczego jest ona potrzebna?
Zmiany przepisów sprawiają, że korzystanie z odpowiednich danych staje się ważniejsze niż
kiedykolwiek wcześniej. W 2021 roku wprowadzono kilka nowych przepisów dotyczących transgranicznego handlu elektronicznego, co obejmuje zniesienie przez Unię Europejską zwolnienia
z VAT na produkty o niskiej wartości, wprowadzenie punktu kompleksowej obsługi towarów
importowanych (IOSS) i systemu kontroli importu 2 (ICS2) oraz amerykańskiej ustawy STOP.
Technologia obróbki danych firmy Direct Link pomoże nadawcom przesyłek w handlu elektronicznym zminimalizować ryzyko związane z niedokładnością lub brakiem danych, zapobiegając
zatrzymaniu i zajęciu paczek przez organy bezpieczeństwa i organy celne.
Co umożliwia ta technologia?
Nasz interfejs API do obróbki danych sprawdza zgodność pomiędzy kodem HS6 (kody systemu
zharmonizowanego) i/lub opisem produktu w odniesieniu do poszczególnych przesyłek lub całego
elektronicznego listu przewozowego. Dodatkowo następuje identyfikacja nieważnych lub niewłaściwych opisów, tj. identyfikacja niezgodności pomiędzy kodem HS6 a opisem produktu i/lub
nieważnym opisem produktu. Zostanie podany najbardziej prawdopodobny kod HS6, a także
będzie sprawdzony opis produktu oraz eksportowe i importowe kody HS.
Jak ona działa?
Interfejs API do obróbki danych umożliwia efektywne sprawdzanie i wypełnianie awizów przesyłek
transgranicznych, walidację i przypisywanie danych obejmujących 8- i 10-cyfrowe kody eksportowe
i importowe, kody HS6 oraz opisy produktów. Po prostu pomaga on zapewnić przesyłkom zgodne
informacje związane z odprawą celną, co umożliwia sprawny transport większości przesyłek
transgranicznych.
Najważniejsze korzyści i funkcje:
• Pozwala naszym klientom zapewnić właściwe dane przesyłek umożliwiające handel
transgraniczny.
• Zmniejsza liczbę przesyłek zatrzymanych lub zwróconych przez organy celne i organy
bezpieczeństwa w kraju importu.
• Skraca czas tranzytu dzięki lepszej zgodności danych.
• Eliminuje dodatkowe koszty związane ze zwrotem produktów.
• Poprawia doświadczenia odbiorcy.
• Zapewnia wysoką dokładność dającą pewność, że dane są zgodne.
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.
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