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EXPORTACIONS gener-setembre 2019 vs 2020 – Flor i planta (TARIC 06)

RU any 2019 (gen-set) 8è mercat de destí 1,48% del total exportat
RU 2020 (gen-set) 6è mercat de destí 1,39% del total exportat
2020 (gen-set) vs 2019 (gen-set) Increment del 80%

2019 (gener a setembre) 2020 (gener a setembre) Variació 2019 vs 2020

TOTAL FLOR I PLANTA ORNAMENTAL (TARIC 06)
0601 Bulbs, cebes tubercles
0602 Plantes vives i arbustos
0603 Flors
0604 Follatge

858.276,83
16.270,10
637.367,10
156.192,23
48.447,40
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1.548.086,20
46.403,00
720.462,40
474.758,10
306.462,70

80,37%
185,20%
13,04%
203,96%
532,57%
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TRACTAMENT ARANZELARI SEGONS ESCENARI

ESCENARI SENSE ACORD

•

Tractament com a Nació Més Afavorida (MFN)

•

0601 Bulbs, cebes tubercles (4% a 8%)

•

0602 Plantes vives i arbustos (0%*)

•

0603 Flors (8% a 10%)

•

0604 Follatge (0%*)

•

* Font: comissió europea a 10/12/2020

•

Acords comercial bilaterals altres països?

•

Normes d'origen?

•

Contingents aranzelaris?

ESCENARI AMB ACORD

•

Tractament Preferencial.

•

Lliure d’aranzels

Control Duaner
Canvi Euro-Lliura
Divergències normativa i regulació (aspectes fitosanitaris i tècnics)
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FASES D’IMPORTACIÓ ALIMENTS A RU DES DE PAÏSOS DE LA UE

1 GENER 2021

•

•

1 JULIOL 2021

1 ABRIL 2021

Declaració i control per a béns controlats i
subjectes a impostos especials (declaració
completa o CFSP).

•

Pre-registre per tots:

•

Declaracions de Seguretat

•

Productes d'origen animal (POA).

•

Per a béns estàndard, mantenir registres
(EIDR o CFSP) - amb un ajornament de 6
mesos de la declaració completa, basat en
una autoavaluació.

•

Aliments d'origen no animal d'alt risc.

•

Vegetals i productes vegetals regulats

Declaració duanera completa, o ús de
procediments simplificats si compta amb
l'autorització per a això, i pagament dels
aranzels oportuns en la importació.

•

Control de béns veterinaris i sanitaris i
fitosanitaris (SPS) en els Llocs de Control
Fronterers de RU (BCP).

•

Ajornament del pagament 6 mesos

•

No declaració de seguretat.

•

Control físic en destí per a béns veterinaris
i fitosanitaris d'alt risc.
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PROCEDIMIENT PER A L’EXPORTACIÓ DE PRODUCTES VEGETALS
PRODUCTES D’ALTA PRIORITAT: patates, determinades llavors, fusta, maq. agrícola

1 GENER 2021

•

Certificat fitosanitari

•

Notificació prèvia

•

Control documental i identitat en punt
d’entrada

•

Control físic en punt d’arribada

1 ABRIL 2021

•

Sense canvis

1 JULIOL 2021

•

Certificat fitosanitari

•

Notificació prèvia IPAFFS

•

Control documental i identitat i físic al BCP

•

Increment nombre de controls

PRODUCTES REGULATS

1 GENER 2021

•

Sense requisits

1 ABRIL 2021

1 JULIOL 2021

•

Certificat fitosanitari

•

Certificat fitosanitari

•

Notificació prèvia IPAFFS

•

Notificació prèvia IPAFFS

•

Control documental i identitat i físic al punt
d’arribada o instalacions autoritzades

•

Control documental i identitat i físic al BCP

•

Increment nombre de controls

LLISTAT COMPLERT DE FLORS I PLANTES ORNAMENTALS DE CADA GRUP: https://planthealthportal.defra.gov.uk/eu-exit-guidance
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QÜESTIONS A TENIR EN COMPTE EN L’EXPORTACIÓ A RU des de gener 2021

NUMERO EORI: Propi de cada empresa, fins i tot si l'exportació es realitza mitjançant un transitari o agent de Duanes.
FORMALITZAR TERMES DE LA VENDA: Acordar amb l’importador de RU els deures i obligacions de la venda (INCOTERMS) per tenir clar en qui recauen
els tràmits fronterers.
CERTIFICAT FITOSANITARI: L’exportador sol·licita i rep el CF de l’organisme competent (CEXVEG)
DECLARACIÓ D’EXPORTACIÓ: L’exportador presenta la Declaració d’exportació al sistema Duaner espanyol
DOCUMENT D’ACOMPANYAMENT A L’EX`PORTACIÓ: El sistema Duaner espanyol genera un Número de Referència del moviment NRM i genera un DAE
amb el seu codi de barres i alhora allibera la mercaderia: automàticament o després de del control documenta o físic.
LOGÍSTICA/TRANSPORT: El transportista necessita l’EORI de la importador per “demostrar” que s’ha realitzat la declaració prèvia i també el CF per si hi
hagués una intervenció de la Força Fronterera de RU. L’EORI de l’importador també és necessari per tal que aquest pugui demanar, si ho considera, un
aplaçament de la declaració.
El transportista també necessita el DAE i el NRM
PUNT DE NO RETORN: Un cop la mercaderia es troba al Ferry o avió i en el punt de no retorn el transportista envia el DAE al sistema espanyol per confirma
que aquesta ha sortit. Com que l’exportador ha realitzat el DAE no es precisa una Declaració Sumaria de Sortida (EXS) donat que el DAE ja conté informació
sobre seguretat.
CONTROL APHA: Des de la sortida de la nau, l’APHA és la responsable del control de la mercaderia. Pot decidir fer o no comprovar-la.
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www.prodeca.cat
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