
 

Fonte: Governo do Reino Unido 

SOBRE O DOCUMENTO 

- Estes documentos são apenas para fins informativos. 

- NÃO constituem aconselhamento jurídico - por favor consulte o seu próprio consultor 

fiscal/aduaneiro interno ou externo. 

 

RESPONSABILIDADE 

- Embora a DHL tenha feito todas as tentativas para assegurar que a informação aqui contida 

foi obtida, produzida e processada a partir de fontes consideradas fiáveis, nenhuma garantia, 

expressa ou implícita é feita relativamente à exatidão, adequação, exaustividade, legalidade, 

fiabilidade ou utilidade de tal informação. Toda a informação aqui contida é fornecida numa 

base de "tal como está". 

- Em nenhum caso a DHL Express, as suas parcerias ou corporações relacionadas sob o 

Grupo Deutsche Post DHL, ou os seus parceiros, agentes ou empregados serão responsáveis 

perante si ou qualquer outra pessoa por qualquer decisão ou ação tomada com base na 

informação aqui contida ou por quaisquer danos consequentes, especiais ou similares, mesmo 

que sejam avisados da possibilidade de tais danos. 

 

 

Controlos do Reino Unido sobre as exportações da UE 

Novos controles sobre as exportações de produtos sanitários e 

fitossanitários da UE* para  a Grã-Bretanha (GB) entram em vigor no 

próximo mês 
 

A partir de 1 de Janeiro de 2022 

A partir de 1º de janeiro de 2022, produtos de origem animal (como carne, peixe, laticínios e 

produtos compostos), subprodutos animais e alimentos de alto risco não de origem animal 

exportados da UE para a Grã-Bretanha (GB) exigem uma pré-notificação a ser feita no IPAFFS 

(sistema de importação de produtos, animais, alimentos e rações da GB). 

A pré-notificação deve ser feita pelo importador na GB ou por um agente da GB agindo em seu 

nome. Isso deve ser feito pelo menos quatro horas antes que o produto chegue a GB. O 

número de referência da pré-notificação do IPAFFS deve ser usado para completar a 

declaração alfandegária. Sem esse número, a remessa provavelmente será atrasada. 

Se você exportar produtos SPS da UE* para GB, pode ser necessário fornecer ao importador 

no Reino Unido algumas informações para a pré-notificação, como: 

 Seu código de autorização de estabelecimento aprovado (fornecido pela Comissão 

Europeia) 

 O peso da mercadoria (kg líquido) 

 A origem do produto ou mercadoria de origem animal (o país de onde está sendo 

exportado) 

 A data em que o produto chegará na GB 

 O porto de entrada pelo qual o produto chegará na GB 

 

Como exportador da UE*, você também deve: 



 Verifique quem fará a pré-notificação na GB. 

 Certifique-se de que o importador forneceu uma declaração aduaneira de importação 

completa usando o número de referência da notificação IPAFFS, antes que as 

mercadorias cheguem ao ponto de partida da UE. Se o número de referência da 

notificação IPAFFS estiver faltando na declaração alfandegária, a remessa pode ser 

atrasada. 

 

* Para mercadorias em trânsito da Ilha da Irlanda, consulte este link: https://questions-

statements.parliament.uk/written-statements/detail/2021-12-15/hcws486 
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