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Preparação para o Brexit - Quatro passos iniciais que devem ser tomados de imediato

EORI Number
Candidate-se a um número EORI se ainda não enviou

mercadorias fora da UE. EORI significa o número de registo e

identificação de operadores económicos.

Para quase todos os cenários Brexit, este número será

necessário para a sua empresa exportar mercadorias para o

Reino Unido e será necessário para importar bens do Reino

Unido para a UE.

O registo para o EORI é simples e pode ser feito através do site

das autoridades alfandegárias locais, onde geralmente um guia

mostra exatamente o que fazer.

Pode levar até 3 dias para que esse número EORI seja activado.

Lembre-se de que, se tentar importar ou exportar para o Reino

Unido (ou qualquer país fora da UE) sem esse número, os seus

bens serão retidos.

O número EORI está estruturado da seguinte forma:
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Exemplo de número EORI: PL1234567890ABCDE 
para um exportador polaco (código de país PL) 
cujo número nacional único é 1234567890ABCDE.

Campo Conteúdo Tipo campo Formato Exemplo

1
Identificador do Estado 

Membro que atribui o número
(Código do país ISO alfa 2)

Alfabético 2 a2 PL

2
Identificador único no estado

membro
Alfanumérico

15
an..15 1234567890ABCDE

1
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Códigos de mercadoria 
(código HS)
Comece a procurar os códigos HS (Harmonização) para os

produtos que pretende exportar a partir da UE.

Estes códigos HS são também conhecidos por Códigos de

mercadoria. Permitem à Alfândega saber o que é o seu

produto e qual o IVA ou taxa alfandegária a aplicar aos bens.

Os bens não podem ser exportados ou importados sem estes

códigos HS. Se tem vários produtos a comercializar, deve

começar já a reunir estes códigos.

Aqui fica um link para o site Taric da Ue, que o ajudará a

encontrar os seus códigos HS:

http://ec.europa.eu/taxation_customs

1 a 6 são idênticos em todo o mundo (excepto alguns países)
7 a 10 : detalhes das mercadorias
11 a 14 : Código adicional na importação, relacionado com o Código 
alfandegário
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Factura comercial
É necessária uma factura comercial ou pro forma quando envia

mercadorias para fora da União Europeia. É principalmente uma

declaração que inclui todas as informações relativas aos bens,

que serão usadas pelas autoridades alfandegárias para avaliar as

taxas ou impostos a serem pagos. Uma factura comercial é

usada quando as mercadorias estão relacionadas a uma

transação comercial ou para revenda. Uma factura pró-forma é

usada ao enviar mercadorias sem qualquer valor comercial (por

exemplo, amostras).
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1. Detalhes do expedidor
O expedidor deve mencionar o seu número EORI 
atribuído pela administração aduaneira, se for uma 
empresa comercial.. 

4. Descrição dos bens
Descrições genéricas ou imprecisas não são 
autorizadas e são fontes de atrasos adicionais na 
liberação alfandegária. A descrição deve incluir a 
denominação dos artigos, a quantidade por artigo, a 
composição, o valor unitário e o uso pretendido. Por 
exemplo, qualificar artigos apenas pelos termos 
"amostras", "partes" ou "peças de reposição" não é 
aceitável para classificação e segurança 
alfandegária.

5. Classificação alfandegária
Este é o código de identificação do produto usado 
pelo país exportador para a classificação de 
mercadorias de exportação. A indicação da 
nomenclatura aduaneira de cada produto facilita o 
despacho alfandegário e evita atrasos.

6. País de produção/ origem
É o país onde as mercadorias foram fabricadas e não 
o país importador.

7. Custos de expedição
A taxa de transporte cobrada pela transportadora e 
paga pelo expedidor.

3. Incoterms
Indique o Incoterm que melhor descreve as 
condições da transação. Por exemplo, DDP 
(Delivered, Duty Paid).

2. Razões para a exportação
Por exemplo: venda, reparação, devolução após 
reparação, presente, amostra, uso pessoal, não 
destinado a revenda, substituição ou material 
pessoal.

8. Valor total declarado
É o valor total da transação para a alfândega de 
acordo com o Incoterm selecionado. O valor total 
indicado na sua fatura deve corresponder ao valor 
declarado na sua carta de porte.
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Dados

Se envia encomendas pela DPD via API, um sistema integrado ou 

EDI (intercâmbio eletrónico de dados), necessitará de realizar 

actualizações com a sua equipa de IT, na preparação do Brexit, 

para garantir que dados como descrições, valores ou códigos HS 

estão incluídos e no formato DPD.

Potencialmente, se os dados não estiverem completos e / ou 

incorretos, as encomendas não sairão do país de envio.

O “guia de informações a ser fornecido pelos clientes” destaca as 

informações obrigatórias que terá que fornecer.
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