Registo obrigatório IVA para bens
< £135 para o UK
Em alguns minutos estará pronto!

Registo de IVA no HMRC (Alfândega) para todas as encomendas
<£135
Governo UK obriga ao registo antes de 12 de Abril
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Se UK sair da UE sem
acordo, governo de UK vai

O IVA vai ser cobrado no

Na inscrição, as empresas

Saiba mais informação no

introduzir o pagamento

ponto de compra e as

receberão um Identificador

website do governo do UK e

posterior de IVA para

empresas devem registar-se

Único que acompanhará as

neste manual sobre como

mercadoria importada para o

no HRMC (Alfândega do UK)

encomendas que enviarem

iremos funcionar com este

Reino Unido.

para pagamento do IVA.

para o Reino Unido.

registo.
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Opções para si enquanto nosso cliente
O que fazer se envia connosco encomendas individuais para o UK

Tem um negócio de exportação de bens

Tem um negócio de exportação de bens

É um consumidor que exporta bens para o

< £135 para o UK?

> £135 para o UK?

UK?

O novo regulamento de IVA do Governo do UK

Não precisa de se registar no HMRC.

Por agora, não há nenhum regulamento adicional

torna o registo obrigatório até 12/04

Com o DAP, o destinatário paga o IVA & Taxas ao

do Governo do UK quanto ao registo para

HMRC

exportação: não precisa de se registar no HMRC.

O expedidor paga o IVA directamente ao HMRC
(Alfândega UK)

Com o DAP, o destinatário paga o IVA & Taxas ao
HMRC
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Novo registo obrigatório de IVA
Em alguns minutos estará pronto a exportar para o UK!

Novo registo obrigatório para empresas
expedidores

O que necessita para o registo?

⮚

⮚

⮚
⮚

O Governo do UK tornou obrigatório o

Os detalhes de contacto de empresa –

registo antes de 12/04

nome de contacto, morada, número de

É obrigatório registar o IVA para

telefone e endereço de email, seus ou do

exportação de bens < £135 para o UK

seu negócio

Pagamento periódico de IVA e taxas

⮚

Detalhes da contabilidade do negócio

directamente ao HMRC (Alfândega do UK)

⮚

Para se registar, necessita de um ID de

⮚

Receba o seu registo imediato de IVA

utilizador da Gateway do Governo e de

⮚

O registo em 3 etapas simples levará < 5

uma password. Caso não tenha ID de

minutos

utilizador, poderá criar um quando se
registar

Pronto em 3 etapas
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Obtenha o seu ID utilizador no
Gateway do Governo em
Governo do UK
Continue para registo do IVA
e escolha o período
contabilístico

Partilhe o registo connosco e
pode começar!

>> veja a página seguinte para um guia
passo a passo
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Obtenha o seu ID de utilizador no
Gateway do Governo em Governo
do UK

Comece por criar o seu ID de utilizador no
Gateway do Governo do UK, clicando em
‘Create sign in details’
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Continue para registo do IVA
e escolha o período
contabilístico

Confirme o registo com o Código de validação
que recebeu por e-mail
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Partilhe o registo connosco e
pode começar

Após escolher a sua password e palavra de
recuperação, irá receber o seu ID de utilizador
de Gateway do Governo e pode continuar com
o registo do IVA

>> >> veja a página seguinte para o
próximo passo
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Obtenha o seu ID de utilizador no
Gateway do Governo em Governo
do UK

Enquanto expedidor B2X, regista-se como
empresa, precisando dos seus contactos, nome
legal da empresa e quem contactar para
informações sobre IVA nas encomendas
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Continue para registo do IVA
e escolha o período
contabilístico

Escolha o período contabilístico e receberá uma
factura ou pedido de pagamento do HMRC
(Alfândega do UK).
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Partilhe o registo connosco e
pode começar

Está registado para encomendas com IVA, pode
agora exportar os seus bens com valor <£135 e
receberá um e-mail de confirmação

>> >> veja a página seguinte para o
próximo passo

1

Obtenha o seu ID de utilizador no
Gateway do Governo em Governo
do UK

2

Partilhe o seu registo connosco:
Envie-nos o ficheiro excel que lhe remetemos, devidamente
preenchido, para o email info-brexit@chrono-inter.com, com a
seguinte informação:
1. Número de conta Chronopost
2. Nome da sua empresa
3. O seu número EORI
4. O seu número de registo IVA como recebido pelo HMRC
Assim que recebermos o seu registo de IVA, podemos assegurar os
tempos de entrega, uma vez que a Alfândega do UK não irá reter a
sua encomenda à espera de pagamento de IVA.

Continue para registo do IVA
e escolha o período
contabilístico
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Partilhe o registo connosco e
pode começar
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