Zmiany przepisów UE w 2021 r.

Informacje — dyrektywy UE
Nadchodzące zmiany
System kontroli importu 2 (ICS2)
Operatorzy pocztowi nie będą już zwolnieni z obowiązku składania przywozowych deklaracji skróconych
w systemie kontroli importu przed przemieszczeniem towarów na obszar celny UE lub przez ten obszar.
Zgodnie z ICS2 od 15 marca 2021 r. niedozwolone są przesyłki bez odpowiednich danych.
Planowana data wejścia w życie to 15 marca 2021 r.
Zniesienie zbiorczej odprawy celnej towarów o niskiej wartości i wprowadzenie punktu kompleksowej obsługi
towarów importowanych (IOSS)
Zmiany te oznaczają, że sprzedawcy z UE i spoza UE będą naliczać podatek VAT w punkcie sprzedaży
w przypadku przesyłek o wartości do 150 euro. Punkt kompleksowej obsługi towarów importowanych (IOSS)
jest wprowadzany, aby pomóc w zgłaszaniu podatku VAT naliczanego w punkcie sprzedaży. Nakłada on na
detalistów, sklepy internetowe i rynki obowiązek wypełniania deklaracji i zapłaty podatku VAT w kraju
przeznaczenia. Zastąpi on obowiązek rejestracji VAT w każdym kraju, w którym sprzedawcy prowadzą
sprzedaż na rzecz konsumentów z UE.
Planowana data wejścia w życie to 1 lipca 2021 r.
Jak te zmiany wpłyną na nadawców przesyłek w handlu elektronicznym?
Nadchodzące zmiany regulacyjne w Unii Europejskiej (UE) koncentrują się na zniesieniu zbiorczej odprawy
celnej towarów o niskiej wartości, jak również na wprowadzeniu punktu kompleksowej obsługi towarów
importowanych (IOSS).
Wszystkie paczki będą wymagały dołączenia kompletnej, znormalizowanej i ważnej (elektronicznej)
dokumentacji (danych).
Deklaracje celne WSZYSTKICH paczek (również tych o niskiej wartości) staną się obowiązkowe.

Co muszą zrobić nadawcy przesyłek w handlu elektronicznym, aby spełnić wymagania?
• Nadawcy przesyłek w handlu elektronicznym będą musieli dostarczyć kompletną, znormalizowaną i ważną
(elektroniczną) dokumentację (dane). Paczki bez ważnej dokumentacji elektronicznej zostaną zwrócone lub
zatrzymane, a do sprzedawcy detalicznego zostanie wysłany wniosek o udzielenie informacji.
• Nadawcy przesyłek w handlu elektronicznym będą musieli dopilnować, aby w przypadku każdej wysłanej
paczki była składana deklaracja podatkowa i realizowana płatność. Chociaż w przypadku przesyłek
o wartości do 150 euro na ma takiego obowiązku, najwygodniejszym sposobem zarządzania obowiązkami
związanymi z podatkiem VAT jest rejestracja w IOSS.
• Rejestracja w IOSS. Rejestracja w IOSS może nastąpić w każdym z krajów członkowskich UE, zazwyczaj
w tym, w którym ma miejsce większość transakcji handlowych podmiotu.
• Nadawcy przesyłek w handlu elektronicznym nadal mogą zdecydować się na pobieranie podatku VAT od
odbiorcy przez operatora pocztowego, firmę kurierską lub agenta celnego w kraju docelowym, jednak
opłaty administracyjne i opóźnienia prawdopodobnie negatywnie wpłyną na zadowolenie klientów.
• Nadawcy przesyłek w handlu elektronicznym muszą również zachować należytą staranność przy
sprawdzaniu, czy nie ma towarów zakazanych lub objętych ograniczeniami, a także w odniesieniu do
wysyłki do podmiotów objętych zakazem handlu. Niedopełnienie tego obowiązku coraz częściej prowadzi
do nakładania grzywien, a nawet kar pozbawienia wolności.
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Jakie są zagrożenia związane z brakiem gotowości lub niedostosowaniem się do zmian?
• Bardziej skomplikowana odprawa celna
• Znaczne opóźnienia na granicy UE
• Konfiskata przesyłek
• Wysokie opłaty administracyjne
• Kary dla podmiotów uporczywie naruszających przepisy i zakłócenia w świadczeniu przez nie usług
• Dłuższy czas tranzytu
W jaki sposób firma Direct Link może wyeliminować to ryzyko?
Nasze rozwiązania technologiczne pozwalają nam maksymalizować dokładność danych otrzymywanych od
klientów w ich elektronicznych listach przewozowych. W stosownych przypadkach rozwiązanie Direct Link do
obróbki danych aktualizuje istotne lub brakujące informacje, aby zapewnić najwyższy poziom zgodności
w procesach raportowania do odpowiednich organów bezpieczeństwa i kontroli granicznej.
Te poprawione dane mogą być następnie wykorzystane do przeprowadzania w czasie rzeczywistym obliczeń
ceł i podatków nakładanych przez urzędy celne w kraju kupującego/odbiorcy w handlu elektronicznym.
Jak działają te rozwiązania?
Nasz Interfejs API do obróbki danych umożliwia wydajne sprawdzanie i wypełnianie awizów przesyłek
transgranicznych, walidację i przypisywanie danych obejmujących 8- i 10-cyfrowe kody eksportowe i importowe, kody HS6 oraz opisy produktów. Te dane mogą być następnie przeanalizowane przez mechanizm,
który w czasie rzeczywistym oblicza cła i podatki nakładane przez urzędy celne w kraju kupującego/odbiorcy
w handlu elektronicznym. Rozwiązania Direct Link to szybkie silniki oparte na API, które po prostu zapewniają
przesyłkom zgodne informacje związane z odprawą celną, co umożliwia sprawny transport większości
przesyłek transgranicznych w procesie importu.
Jakie są najważniejsze cechy rozwiązań firmy Direct Link?
Efektywność
Szybkie i proste dopasowanie produktu przy użyciu kodu HS6 i opisu produktu.
Dokładność

Podatki i cła są obliczane na podstawie dostawy pocztowej.

Elastyczność	Nadawcy przesyłek w handlu elektronicznym mogą stosować różne jednostki wagi lub
objętości zależnie od standardu obowiązującego na danym rynku.
Szybkość	Wywołania API są niezwykle szybkie. Testowana przepustowość wyniosła 640 transakcji na
sekundę lub 55 milionów dziennie.
Obsługa		Rozwiązanie Direct Link w zakresie ceł i podatków przewyższa inne rozwiązania pocztowe.
Jakie korzyści to wszystko przynosi naszym klientom?
Direct Link pomaga nadawcom przesyłek w handlu elektronicznym zapewnić właściwe dane przesyłek
umożliwiające bezproblemowy handel transgraniczny.
Rozwiązania firmy Direct Link zmniejszają liczbę przesyłek zatrzymanych lub zwróconych przez organy celne
w kraju importu.
Czas tranzytu ulega znacznemu skróceniu.
W przypadku zwrotu towarów można uniknąć niepożądanych dodatkowych kosztów ponoszonych przez
nadawców przesyłek w handlu elektronicznym i ich klientów końcowych.
Wzrasta jakość obsługi klienta końcowego, a wskaźniki utrzymania klienta znacznie wzrastają.
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