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Dos eixos interconnectats

• Tramitació Duanera d’Exportació i Importació.

• Smart Border
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Criteris sobre l’origen de les mercaderies:

• Obtenció íntegra en un lloc geogràfic.

• Canvi de classificació aranzelària de les mercaderies no originàries que componen el producte.

• Quota de valor de les mercaderies no originàries que componen el producte.

• Quota de pes de les mercaderies no originàries que componen el producte.

• Processos específics de producció.
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1- Calendari

01/01/2021

Declaració i control per a l’exercici de control de béns (Declaración completa CFSD1).

Per a béns estàndard, serà necessari tenir un registre (EIDR2 o CFSD1) amb un ajornament màxim de 

sis mesos de la declaració completa.

Pagament diferit d’aranzels de 6 mesos.

No serà necessària la declaració de seguretat i protecció.

Controls físics a destí per a productes d’alt risc veterinari i fitosanitari.

01/04/2021

Pre-registre per a tots els productes.

Mercaderies d’origen animal (POAO3)

Productes alimentaris d’alt risc d’origen No animal.

Vegetals regulats i productes vegetals.

CFSD1: Container Freight Station Declarant

EIDR2:   Entry in Declarants Records 

POAO3: Products Of Animal Origin and Animal by-Products
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1- Calendari

01/07/2021

Finalització del període de gràcia.

Declaracions de seguretat i protecció.

Declaració completa o procediments simplificats en cas de tenir una autorizació i el pagament de les tarifes

rellevants a la importació.

Control de béns veterinaris, sanitaris i fitosanitaris (SPS4) al control fronterer de Regne Unit.

SPS4: Sanitary and Phitosanitary regulations
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2- Mapa

IRLANDA DEL NORD

GAL-LES

ANGLATERRA

ESCÒCIA
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3- Duanes

Agent de Duana:

L’Agent de Duanes/Representant Duaner és el professional habilitat per la “Dirección General de 

Aduanas e Impuestos Especiales”, per a presentar a despatx les mercaderies que han de ser 

objecte de importació o exportació.

Les seves principals tasques són:

Despatxos de Duana de importació / exportació.
Legislació Duanera: destins i règims Duaners, política agrícola comunitària, sistemes de 

preferèncie generalitzades, antidumping, aranzels, règims comercial, financiació internacional, 

dipòsits fiscals, receptor - expedidor autorizat.

Tránsits: nacional i comunitari.

Inspeccions Duaneres a destí, recursos i reclamacions tributàries-Duaneres
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3- Duanes

Magatzem ADT/LAME

Trànsit T-1 Export

Despatx exportació

Emisió DAE

EXPORTACIÓ

ES - UK

Trànsit T-1

Despatx
exportació

DAE

IMPORTACIÓ

UK - ES

Trànsit t-1

Despatx
exportació

DAE

ENS / ICS

Despatx
importació

Notificació Duana ENS / ICS

KAP,  Canal verd, Canal taronja

Ferry, Euro-Túnel

Recepció i ultimació Trànsit T-1

Despatx importació + liquidació impostos



BREXIT

4- Smart Border
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4- Smart Border
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5- ICS
Què significa i per a que serveix:

• Import Control System (Sistema de control a la importació)

• El principal objectiu és avaluar el risc de les mercaderies en el primer territori de la Unió Europea per on

entren les mercaderies. Així doncs depenent del mitja de transport i port d’arrivada es definirà el primer 

punt d’entrada a la Unió Europea, serà en aquest país on s’hagi de documentar.

• Aquest tràmit s’haurà d’enllestir com a mínim dues hores abans de l’embarcament del vehicle al Ferry o 

Euro-túnel.

• També documentem el ENS imprescindible per a poder agrupar totes les expedicions amb els seus

respectius MRN.  
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6- Factura: Dades obligatòries
• Número EORI de l’exportador.

• Número EORI de l’importador. 

• Pes brut.

• Pes net.

• Nº Plt, Blt, Uts.

• Import total de l’expedició i divisa de la transacció.

• Descripció completa de les mercaderies.

• Codis de mercaderies Duaneres (Partida aranzelària) mínim 6 dígits, més enllà d’aquests està subjecte a la variació de 

destí.

• Incoterm de la transacció.

• Imprescindible tenir Autorització de despatx previ a qualsevol transacció.

• Avanç de la documentació previ a la recollida per a tenir la tranquilitat que els detalls explicitats en factura són confirmat i 

contrastats per a evitar modificacions posteriors.

• Exportadors / Importadors de productes susceptibles a controls o inspeccions sanitàries, fitosanitàries, certificats, 

farmàcia etc sol·licitem major previsió en el suministre de la documentació i les mercaderies.

• L’exportador haurà de complir con la normativa ISPM-15, que obliga a usar embalatges de fusta el quals els seus

components hagin estat tractats previament amb calor o químics (fumigats). 
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7- Sóc exportador

Què haig d’aportar:

• Factura comercial

• Packing list

• Autorització de representació Agent de Duana

Què haig d’aportar:

• Factura comercial proveïdor

• Packing list proveïdor

• Autorització de representació Agent de Duana

8- Sóc importador
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9- Incoterms
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Gràcies per la vostra participació.

“Un expert és una persona que ha comès tots els errors que 

es poden cometre en un camp molt reduït” (Niels Bohr)

Josep Santos
Dcció Tècnica

jmsantos@intertransit.com

Eugenia Lamberti
Dtra Marketing

elamberti@intertransit.com
Tel. 609104639

Josep Mª Juncosa
Dtor Explotació

jmj@intertransit.com
Tel. 606392883


