GESTÃO DE DADOS ADUANEIROS
E CONFIGURAÇÕES PADRÃO
DE ENVIOS
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1.0 COMO PREENCHER SUA FATURA OU
DADOS ADUANEIROS
A criação de faturas aduaneiras faz parte do processo de criação de envios. Esta parte do guia
concentra-se no preenchimento de campos de dados ou informações relacionados com a alfândega
durante o processo de criação do envio.

I. CRIAR A PARTIR DE UM ENVIO
Origem do Envio e Informações de Destino
Entender as informações do remetente e do destinatário é importante para ajudar as autoridades
alfandegárias a determinar o processo de desalfandegamento pelo qual o seu envio terá de passar.
Image 01

A caixa de seleção ‘Business
Contact’ (contacto comercial) sob o
campo ‘Name’ (nome) exige que o
remetente indique se o remetente
e/ou destinatário é uma entidade
comercial

Os campos que foram preenchidos com informações válidas terão um tique verde ao lado deles.
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Como selecionar o tipo de envio
Determine se seus itens devem ser declarados como um documento ou pacote clicando nos links úteis ao lado
das seleções. Além disso, a caixa de ajuda ‘Prohibited Items’ (itens proibidos) permite que você veja a lista de
‘Prohibited Items’ (itens proibidos) de acordo com o destino que você informou.
Image 02

Como criar uma fatura aduaneira
Se estiver enviando uma encomenda, você pode deixar o MyDHL+ criar uma fatura para si, que será preenchida com as informações inseridas, ou você pode fazer o upload da sua própria fatura.

A. Como criar uma fatura
Ao selecionar ‘Create a Customs invoice’ (criar fatura aduaneira), a fatura aduaneira será preenchida conforme
você preenche os detalhes do seu envio.
A indicação do propósito do seu envio, junto com a lista de itens em seu envio, ajudará as autoridades
alfandegárias a classificar o seu envio com precisão e agilizará o desalfandegamento do s eu envio.
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Image 03

Você pode indicar encargos adicionais envolvidos no manuseio de sua envio, como taxa de manuseio,
embalagem, seguro, etc. Clique em “Add Charges” (adicionar custos) e uma lista suspensa será exibida para
você indicar o tipo de taxas envolvidas. É importante declarar todas as taxas adicionais que compõem o valor
total do seu envio, pois isso determina a rapidez com que suas mercadorias podem passar pelo processo
alfandegário.
Image 04
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B. Como usar a sua própria fatura aduaneira
Como alternativa, você pode optar por usar sua própria fatura, se já tiver uma. Mesmo se você tiver a sua
própria fatura comercial ou proforma, é recomendável preencher os dados exigidos pela alfândega, como seu
número da fatura, bem como detalhes de item por linha pois pode ajudar a acelerar o processamento alfandegário do envio.
Image 05

Declaração Aduaneira

Se houver quaisquer outras partes envolvidas neste envio, você pode declarar suas informações clicando em
‘Add Parties’ (adicionar partes).

Image 06
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Uma caixa iluminada se abrirá para você preencher informações sobre as outras partes envolvidas. Você pode
importar os detalhes de contato existentes diretamente de sua lista de endereços ou inserir seus detalhes
manualmente. Várias partes podem ser adicionadas a um único envio consecutivamente.
Image 07

No campo Shipment Tax ID (ID fiscal de envio), você deve inserir o número de identificação fiscal
relevante (se aplicável), dependendo dos países de destino dos seus envios tributáveis. Por exemplo,
digite o seu número IOSS para envios tributáveis que entram na União Europeia se você tiver pago o
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) antecipadamente.
Image 08
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Em seguida, será solicitado que você forneça as informações sobre os itens que está enviando. Você é
incentivado a fazer isso, pois isso facilitaria o processo de desalfandegamento. Para inserir os detalhes do
item por linha, clique em ‘Add Items’ (adicionar itens).
Image 09

Preencha os campos a seguir e o MyDHL+ validará as informações fornecidas mostrando um tique
verde ao lado dos campos.
Image 10

Tipos de mercadoria predefinidos estão disponíveis e aparecerão como uma lista suspensa quando você
inserir uma breve descrição do seu produto. Escolha o que for mais semelhante ao seu item e um código de
mercadoria será atribuído ao seu item.
Image 11
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Se você tiver documentos alfandegários adicionais que facilitem o processo de desalfandegamento,
declare-os na seção abaixo. Alguns exemplos incluem Notas de Despacho, Declaração de Exportação e
Livrete ATA.
Image 12

2.0 COMO DEFINIR AS CONFIGURAÇÕES DE ENVIO PADRÃO
Para definir as configurações de envio padrão para envios subsequentes, clique em ‘My Shipment Settings’
(minhas configurações de envio) no canto superior direito da página da web.
Image 13
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Você será direcionado para este ecrã onde pode definir as configurações de envio padrão para suas seleções
usadas com frequência. Depois de definir as configurações de envio padrão, suas opções padrão serão
preenchidas toda vez que você criar um envio. Você pode fazer alterações em suas configurações de envio
padrão a qualquer momento.
Image 14
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I. GERIR PADRÕES
Desalfandegamento
Escolha criar uma fatura aduaneira ou usar sua própria fatura para envios subsequentes. Defina um propósito
padrão para o seu envio e os itens incluídos, se for o padrão de todos os seus envios. Indique os Termos de
Comércio padrão dos seus envios (se houver) e se documentações alfandegárias adicionais geralmente são
incluídas no seu envio.
Image 15

Se você marcar a caixa de seleção para ‘I will supply line item references’ (eu vou fornecer as referências de
item por linha), uma caixa de seleção para referências de item por linha aparecerá para você marcar um
número de referência para seu conjunto de itens em criações de envios subsequentes, conforme mostrado na
imagem abaixo. Fornecer o número de referência para a descrição do seu item é importante porque pode
ajudar a acelerar o processo de desalfandegamento.
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Image 16

Declaração Aduaneira
Se esta opção estiver marcada, você terá a opção de fornecer documentos adicionais com o seu
envio durante o processo de criação de envio.
Image 17

Ele aparecerá como tal em seu processo de criação de envio:
Image 18

12

Endereços
Ao marcar a caixa de seleção ‘I want new Addresses to Default to Business Address’ (quero novos
endereços ao endereço comercial padrão), você salva automaticamente os endereços
subsequentes adicionados ao seu catálogo de endereços como um endereço comercial.
Image 19

II. MINHAS CONFIGURAÇÕES SALVAS
IDs fiscais de envio

Configure IDs de imposto de envio padrão a serem usados para envios que vão para países específicos clicando em ‘Shipment Tax IDs’ (IDs fiscais de envio) em Minhas configurações salvas. Por exemplo, uma ID do
imposto de envio IM0401234560 será atribuída a todas as envios partindo de Singapura para a Alemanha.
Todos os IDs de imposto do envio salvos aparecerão subsequentemente no menu suspenso de um campo de
ID fiscal durante o processo de criação do envio.
Para adicionar uma nova ID fiscal, clique na caixa verde que diz ‘Add New Tax ID’ (adicionar nova ID fiscal).

Image 20
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Uma caixa iluminada será aberta para você preencher as informações sobre a nova ID fiscal. Certifique-se de
que todos os campos estejam preenchidos. Depois, clique em ‘Add New Tax ID’ (adicionar nova ID fiscal) para
salvar as informações.
Certas IDs fiscais são aplicáveis apenas ao envio entre determinados países. Por exemplo, uma ID de IVA IOSS
é relevante para envios que entram na União Europeia, uma ID VOEC é necessária para envios que entram na
Noruega e uma ID LVG é usada para envios que entram na Nova Zelândia. O MyDHL+ vai ajudá-lo com isso,
validando as informações que você inseriu.
Image 21
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III. MINHAS CONFIGURAÇÕES DE DESALFANDEGAMENTO
Faturas Aduaneiras Digitais

Você pode ativar o envio de faturas aduaneiras digitalmente para autoridades alfandegárias locais para muitos
países de destino ao redor do mundo para eliminar a necessidade de imprimir e anexar documentos aos seus
envios, bem como agilizar o processo de desalfandegamento.
Clique na aba ‘Digital Customs Invoices’ (faturas aduaneiras digitais) na navegação à esquerda e preencha as
informações necessárias.
Uma assinatura digitalizada é necessária para ativar este recurso enquanto o carregamento do logotipo de
uma empresa é opcional.

Image 22
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Ao continuar, você concorda com os termos de Comércio sem Papel. Depois de fazer isso, você
será inscrito com sucesso.
Depois de habilitar as Faturas Aduaneiras Digitais, uma opção para fazer upload da sua fatura
pode ser encontrada sempre que você criar um envio, conforme mostrado abaixo.
Para enviar uma cópia digital da sua fatura aduaneira, marque a caixa de seleção que diz ‘Send
digital customs invoice for this shipment‘ (enviar fatura aduaneira digital para este envio) e
carregue sua fatura aduaneira.
Image 23

Meu Modelo de Fatura Aduaneira

Se você for um utilizador frequente do MyDHL+, poderá optar por criar modelos de fatura aduaneira padrão
para preencher automaticamente os campos ao criar uma fatura para envios subsequentes. Isso pode ser
configurado em ‘My Customs Invoice Templates’ (meus modelos de fatura aduaneira). Todas as informações
relacionadas à fatura podem ser fornecidas nesta seção.
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