Užitečné odkazy k Brexitu
Pokyny pro dopravní společnosti a komerční řidiče přepravující zboží mezi Velkou Británií a EU
 https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from1-january-2021-guidance-for-hauliers
 https://www.gov.uk/guidance/transporting-goods-between-great-britain-and-the-eu-from1-january-2021-guidance-for-hauliers.cs
Pokyny k použití aplikace Goods Vehicle Movements API pro notifikaci vstupu nákladního
automobilu se zbožím na území Velké Británie
 https://developer.service.hmrc.gov.uk/guides/gvms-end-to-end-service-guide/#overview
 Registrace do GVMS = https://developer.service.hmrc.gov.uk/guides/gvms-end-to-endservice-guide/documentation/register-for-gvms.html
Pokyny k podání celních prohlášení na zboží dopravené do Velké Británie z EU
 https://www.gov.uk/guidance/customs-declarations-for-goods-brought-into-the-eu
Pokyny k celnímu řízení při dovozu zboží z EU do Velké Británie
 https://www.gov.uk/guidance/customs-declarations-for-goods-brought-into-the-eu
Pokyny k celnímu řízení při dovozu zboží ze zemí mimo EU do Velké Británie – krok za krokem
 https://www.gov.uk/import-customs-declaration
Seznam zboží dováženého do Velké Británie z EU, které bude celně kontrolováno od 1. ledna
2021
 https://www.gov.uk/guidance/list-of-goods-imported-into-great-britain-from-the-eu-thatare-controlled
Odklad podání celních prohlášení o 6 měsíců na EU zboží dovezené do Velké Británie po 1.
lednu 2021
 https://www.gov.uk/guidance/declaring-goods-brought-into-great-britain-from-the-eufrom-1-january-2021?step-by-step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0-b561-c1b0158e6bc5
Detailní příručka pro dovoz a vývoz zboží přes hranici Velké Británie a EU
 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/925140/BordersOpModel.pdf
Registrace k britskému EORI
 https://www.gov.uk/eori

Odkaz na web Belgické celní správy k Brexitu
 https://finance.belgium.be/en/customs_excises/enterprises/brexit
Odkaz na web Irské celní správy k Brexitu
 https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/brexit/index.aspx
Odkaz na web Holandské celní správy k Brexitu
 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontenten/belastingdienst/customs/brexit/brexit-and-

customs/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters/what-does-brexit-mean-for-my-customs-matters

Odkaz na web francouzské celní správy k brexitu
 https://www.douane.gouv.fr/fiche/businesses-get-prepared-brexit
 Celní příručka k Brexitu https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/Brexit/Other_languages/
Preparing-for-Brexit-customs-guidelines-12.11.20.pdf



Přístup k logistické obálce do FR systému SI BREXIT, kde se registrují dotčená celní
prohlášení od 1/1/2021 - https://www.douane.gouv.fr/enveloppe/

Odkaz na web Německé celní správy k brexitu
 https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Brexit/brexit_node.html
Detailní informace o provozu Eurotunelu
 https://www.eurotunnelfreight.com/uk/about/brexit-information-and-updates/
 Připravte se na překročení hranice - https://www.eurotunnelfreight.com/uk/blog/freightservice/be-ready-to-cross-the-border/
 Jak funguje Eurotunnel Border Pass =
https://file-eu.clickdimensions.com/eurotunnelfreightcom-aijgd/files/
eurotunnelborderpasssalespresentation.pdf
 Stažení mobilní aplikace ke komunikaci s Eurotunnel Border Pass =
https://driver.eurotunnelfreight.com/ nebo přes Google Obchod Play = Eurotunnel Freight
Application
Odkaz na web holandských přístavů k Brexitu
 https://www.getreadyforbrexit.eu/en/






Registrace do přístavního systému Portbase
Instruktážní videa Videos - Get Ready for Brexit
Oznámení dovozních dokumentů https://www.portbase.com/en/services/notificationimport-documentation
Oznámení vývozních dokumentů https://www.portbase.com/en/services/notificationexport-documentation

Prezentace zástupce vlády Velké Británie k formalitám na hranicích mezi UK a EU na konci
přechodného období
 https://www.tln.nl/app/uploads/2020/10/UK-Government.pdf
Informace o celních sazbách, které budou uplatňovány při dovozu zboží z EU do Velké Británie
 https://www.gov.uk/check-tariffs-1-january-2021?step-by-step-nav=1ddb4c89-1fe9-4ad0b561-c1b0158e6bc5

