
GUIA  GENERAL PER A EXPORTAR  A REGNE UNIT (DESPRÉS DEL BREXIT) 

Regne Unit deixarà de formar part de la Unió Europea (UE) a causa del Brèxit. La data oficial 

d’aquest canvi és l’1 de gener de 2020.  A partir d’aquesta es deixarà d’aplicar la legislació 

comunitària en el comerç amb el Regne Unit i totes les operacions comercials de venda de 

mercaderies entre Regne Unit i qualsevol país membre de la UE estaran subjectes a tràmits 

duaners. 

1. NECESSITES TENIR NÚMERO EORI 

El EORI és un número de registre i identificació d'operadors econòmics, vàlid per a tota la Unió 

Europea. 

Si no tens EORI, ho pots sol·licitar a través de la web de l'Agència Tributària. 

Les empreses basades en Regne Unit, o que desitgin importar/exportar béns a la Unió Europea 

després del Brèxit també necessitaran un número EORI emès pel govern britànic. 

 

2. CERCA EL CODI ARANZELARI DELS TEUS ARTICLES 

Conegut també com a "Codi Taric" o partida aranzelària, és un codi que utilitzen les autoritats 

duaneres per a classificar les mercaderies. El podràs trobar a : 

https://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm “find my product code” en funció de la descripció 

del mateix. S ha de ser curós amb la determinació del mateix doncs la responsabilitat de la 

errònia aplicació dels aranzels per una determinació del codi equivocada és responsabilitat de 

l’exportador. 

Classificar correctament els teus productes és imprescindible perquè la gestió en duanes sigui 

correcta. Gràcies a aquest codi és possible saber els impostos  que s'han de pagar (aranzel)  si es 

poden aplicar drets preferencials o si és necessari disposar d'una llicència d'importació o 

exportació. Avui dia els impostos que aplicaran tant la UE com el Regne Unit per l’entrada de 

mercaderies  procedents  de cadascuna d’aquestes zones en els seus territoris   encara continua 

sota negociació. Succeeix igualment per diversos tràmits  

Declarar la partida aranzelària incorrecta pot ser motiu de retards, devolucions i/o càrrecs més 

elevats dels corresponents. 

En cas de dubte pots  realitzar la consulta en la teva Cambra de Comerç  o bé en la pròpia Agència 

Tributària. 

 

3. DETERMINA EL VALOR DELS TEUS PRODUCTES 

En la Factura de duana hauràs d'indicar el valor de la mercaderia (desglossat per articles). És 

necessari indicar el valor correcte de la mercaderia, per a evitar qualsevol retard o bloqueig en 

duana. 

Aquest valor mai pot ser zero. Sempre se n’ha d’indicar un i, en el cas de tractar-se de mostres, 

s’indicarà un valor a “efectes estadístics” 

https://madb.europa.eu/madb/euTariffs.htm


Posar un valor que no s'ajusti a la descripció (per exemple 1 € per a un Telèfon intel·ligent última 

generació) pot generar retards, multes  o bloquejar el teu enviament. En cas que les autoritats 

detectin irregularitats, sol·licitaran documentació addicional. 

4. VERIFICA SI ELS TEUS ARTICLES ESTAN PROHIBITS O RESTRINGITS 

Abans de contractar qualsevol enviament cal que confirmis que el contingut que vols enviar no 

està dins de la llista d'Articles Prohibits o Restringits 

Com saps, hi ha països que tenen unes certes restriccions o limitacions per a importar o exportar 

determinats productes, i és el cas de Regne Unit, pots consultar els productes que no pots enviar 

a Regne Unit aquí. 

Hi ha determinats articles que es poden enviar, però estan restringits i subjectes a impostos 

especials. Ho pots comprovar a través del teu agent de duanes, que serà necessari per dur a 

terme les formalitats. 

5. DETERMINAR L'ORIGEN DELS ARTICLES 

És important que coneguis el país d'origen de la mercaderia, ja que serà necessari que s'indiqui 

en la factura de duanes. Per norma general pots trobar aquest dada en l'etiqueta, manual, 

pamflet, embalatge i/o factura d'un producte. Aquesta informació servirà per complimentar el 

certificat EUR1 necessari per l’exportació i la sortida de la mercaderia de la UE- 

6. IVA 

Des del punt de vista de l'IVA, les exportacions són lliuraments exempts i les importacions estan 

subjectes a IVA que serà liquidat per la duana. 

L'ingrés de l'IVA es fa en els terminis de l'aranzel (10 o 30 dies si se sol·licita ajornament) tret 

que opti per ajornar de l'ingrés a la declaració mensual que correspongui. Aquesta opció 

requereix estar inscrit en REDEME i s'ha d'exercir al novembre del període anterior. 
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