Пригответе се сега!
Един месец до влизането в сила на
новия контрол при внос
Действие за вносителите - нови изисквания за внос на
продукти от животински произход (POAO) и странични
животински продукти (ABP) от Европейския съюз (ЕС) във
Великобритания (GB)
След съобщението на правителството (Government announcement)

през септември

2021 г., че някои санитарни и фитосанитарни (SPS) мерки при внос от ЕС към
Великобритания ще започнат от 1 юли 2022 г., искаме да ви напомним за
изискванията, които все още ще влязат в сила от 1 януари 2022 г.
Сертифицирането, документалните, идентификационните и физическите проверки по
стокови групи за продукти от животински произход, странични животински продукти,
растителни и растителни продукти ще бъдат въведени на три етапа между юли и
ноември 2022 г., изискването за предварително уведомяване на пратките започва
от 1 януари 2022 г.
От 1 януари 2022 г. предприятията, внасящи продукти от животински произход,
странични животински продукти и високорискови храни, които не са от животински
произход (HRFNAO), трябва предварително да нотифицират пратките най-малко четири
часа преди пристигането им във Великобритания. Предварителното уведомление
трябва да бъде направено чрез системата за внос на продукти, животни, храни и фуражи
(IPAFFS).
За да ви помогнем да се подготвите за тези нови изисквания, ние включихме ключова
информация, която ви е необходима в този документ. Моля, отделете време, за да
прочетете и разберете действията, необходими за продължаване на вноса от ЕС в GB
от 1 януари 2022 г. Освен това можете да се обърнете към оперативния граничен модел
Border Operating Model за допълнителна информация.
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Внос на продукти, животни, храни и фуражи (IPAFFS)
Преди да можете да завършите предварително известяване, ще ви е необходим IPAFFS
account.
За да регистрирате IPAFFS акаунт, ще трябва да настроите акаунт на Government
Gateway и да създадете акаунт Defra за тази услугата. Изисква се имейл адрес, ако сте
дружество с ограничена отговорност, ще ви трябва и номера на адреса на вашата
компания.
Трябва да решите кое отговорното лице да регистрира бизнеса или организацията, преди
да се регистрирате. Първото лице, което регистрира бизнеса или организацията,
автоматично ще стане администратор на организацията за този бизнес. След това ще
имате разрешение да приемате и премахвате други членове в екипа.
Ето защо трябва да прочетете насоките и да обсъдите правилния човек във вашата
организация, който да управлява достъпа до вашия IPAFFS акаунт. След като се
регистрирате като администратор за вашия бизнес, можете да поканите членове на екипа
да използват акаунта на вашата организация, за да могат да преглеждат, изпращат и
управляват известия за износ от името на вашата организация.
Ако вече имате акаунт, моля, влезте в акаунта на държавния портал и акаунта в Defra. Ако имате
проблеми с достъпа до акаунта си, моля, изпратете email до сервизните услуги на APHA.
За да ви подкрепим с регистрацията, ние разработихме инструкции стъпка по стъпка и
демонстрационен видеоклип video .

Предварително уведомление
Всички пратки (продукти от животински произход, странични животински продукти,
високорискови храни, които не са от животински произход), влизащи във Великобритания
от Европейския съюз, трябва да бъдат предварително нотифицирани в IPAFFS от 1
януари 2022 г.
Предварителното уведомление трябва да бъде попълнено най-малко четири часа преди
пристигането във Великобритания.
2

Следната информация е необходима, за да завършите предварително уведомление за
IPAFFS; следователно

може да

се наложи

да говорите

с вашия износител

предварително, за да сте сигурни, че разполагате с цялата необходима информация.
Необходима информация за предварително уведомяване


Какъв вид животински продукт или стоки внасяте (POAO, ABP, HRFNAO)



Произход на животинския продукт или стоки (от коя страна се изнася)



Код на стоката (ако имате нужда от помощ при класифицирането на вашите
стоки, можете да потърсите подходящ код с помощта на инструмента за тарифа
на търговеца)- trader tariff tool)



Тип на стоката (Може да се избира от предварително дефиниран списък)



Видове на стоката (Може да се избира от предварително дефиниран списък)



Тегло на стоката (нетно в кг)



Дата на пристигане в GB



Причина за внос на пратка (вътрешен пазар, транзит, проучване и др.)



Място на местоназначение на пратката



Адреси и данни за контакт за място на произход, вносител и местоназначение



Подробности за пристанището на влизане

Налични са стъпка по стъпка в ръководството (guide) и видеото (video) за това как да
завършите всеки раздел от предварителното уведомление за IPAFFS.
След като уведомлението приключи, ще получите препратка към IPAFFS известие с
номер. Референтният номер на уведомлението за IPAFFS ще трябва да бъде въведен
във вашата митническа декларация; следователно ще трябва да го предоставите на
лицето или агента, който извършва това от ваше име.
От 1 януари 2022 г. всички пратки трябва да бъдат придружени от пълна митническа
декларация, можете да научите повече на gov.uk.
Моля, обърнете внимание: Ако вашата пратка напуска ЕС на 31 декември 2021 г., но
не пристига във Великобритания до 1 януари 2022 г., трябва да се уверите, че пратката
е била предварително нотифицирана в IPAFFS.
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Спецификация на продукта
Забранени и ограничени стоки (P&R)
Периодът за някои POAO от ЕС, които са категоризирани като забранени и
ограничителни стоки Prohibitions & Restriction Goods (P&R) е удължен.
Можете да продължите да внасяте следните стоки от ЕС в Великобритания до 30
юни 2022 г.,


охладена кайма (говеждо, свинско, агнешко, овнешко и козе)



охладено и замразено мляно птиче месо



механично отделено месо от свине, домашни птици и щраусови или дивечови
птици



некласифицирани яйца



охладени месни заготовки

От 1 януари 2022 г. трябва да ги обявявате предварително в IPAFFS съгласно
изискванията в раздела за предварително уведомяване на този документ.
Композитни продукти
Композитните продукти се определят като преработени POAO за човешка консумация и
включват растителни продукти като основна съставка, която не се добавя само за
овкусяване или преработка. Растителният продукт трябва да бъде неразделна част от
производството на крайния продукт (т.е. не е включен само за вкус или като част от
производството).
Много съставни продукти са освободени от SPS контрол – тези, които съдържат малки
количества животински или растителни продукти, считани за храни с нисък риск за
биосигурността. Тези освободени съставни продукти не трябва да бъдат предварително
нотифицирани от 1 януари 2022 г.
Можете да използвате дървото на решения (composite decision tree), за да прецените
дали вашият продукт е композитен и дали е освободен от контрола на SPS при внос.
Продукти подлежащи на мерки за безопасност
Продуктите, които се внасят подлежащи на мерки за безопасност (safeguard measures),
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трябва да продължат да спазват съществуващите изисквания и контрол. Изискванията
за внос вече са налице за малък брой POAO, подлежащи на мерки за безопасност.
POAO, които са обект на мерките за безопасност, трябва да бъдат предварително
обявени преди пристигането си, като се използва IPAFFS и всички стоки трябва да
бъдат придружени от експортен здравен сертификат. Вносителят на GB също ще трябва
да предостави на износителя/ сертифициращия служител от ЕС (обикновено официален
ветеринар) с уникалния номер на нотификацията (UNN), който се генерира, когато
вносителят уведоми Агенцията за здраве на животните и растенията в Обединеното
кралство (APHA) при вноса.
Износителят трябва да добави UNN към здравния сертификат за износ. Ако мерката за
безопасност е в сила поради ново или нововъзникващо огнище на заболяване и кодът
на стоката не е наличен в IPAFFS, може да има други стъпки, които търговците трябва
да предприемат, за да уведомят предварително.
Растения и растителни продукти
Вносът на растения обхваща (живи растения и всякакви живи части от растения като
плодове, зеленчуци, корени или семена, предназначени за засаждане), които са
закупени на борда за използване в GB.
Контролът върху вноса е въведен на етапи и обхваща следните категории:


Растения и растителни продукти с висок приоритет от януари 2021 г (High priority
plants and plant products)



Всички други растения и растителни продукти от 1 януари 2022 г.(All other plants
and plants products).

Има малка група растения, които не подлежат на контрол при внос. Можете да
проверите дали растенията или растителните продукти, които внасяте от ЕС, подлежат
на фитосанитарен контрол тук - check.

Допълнителни източници
Оценяваме, че фирмите ще имат въпроси относно изискванията, които се въвеждат през
януари 2022 г., и въпроси, свързани с конкретни продукти. За да подпомогнем отговорите
на вашите въпроси, ние разработихме няколко пакета с често задавани въпроси въз
основа на запитванията, които получихме в пощенската кутия, и тези, зададени на
наскоро проведените уебинари.
Моля, отделете малко време, за да се запознаете със съдържанието им. Ние редовно
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актуализираме често задаваните въпроси и ви препоръчваме да запазите техните
връзки.


Composite Products - Композитни продукти



Products of Animal Origin - Продукти от животински произход



Animal by-Products - Странични животински продукти



Imports of Products, Animals, Food and Feed System (IPAFFS) - Внос на продукти,
животни, храни и фуражи (IPAFFS)

Провеждаме уебинари относно изискванията за износ от януари 2022 г., които включват
демонстрация на попълване на предварително уведомление за IPAFFS. Надяваме се, че
сте успели да присъствате на една от тези сесии. Ако не сте, пакетът от презентации slide pack и демонстрационният видеоклип - demonstration video за предварително
уведомяване са на разположение.
Има последна възможност да присъствате на уебинара във вторник, 7 декември
2021 г. от 10.00 – 11.00 ч. Можете да се присъедините, като щракнете тук- here.
Освен това пътната карта - journey map с новите изисквания от януари 2022 г. очертава
различните стъпки, които трябва да предприемете, за да внесете стоките си от ЕС в
Великобритания.
Ако имате въпроси, моля, изпратете ни имейл: traders@defra.gov.uk
Екип за готовност на търговците
Животни и внос на животни (от ЕС към Великобритания) Отдел по околна среда, храни и
селски въпроси

Често задавани въпроси
За улеснение сме извадили някои от въпросите, които се появяват редовно от
съвкупността с често задавани въпроси.


Трябва ли да влизам през граничен контролен пункт?

Между 1 януари и 30 юни 2022 г. вашата пратка може да влезе през всяка точка на
влизане, не е необходимо да влиза във входна точка с определен граничен контролен
пункт. Вашата пратка няма да подлежи на SPS проверка.
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 Мога ли да направя едно уведомление на IPAFFS за пълната си пратка, дори ако
включва няколко различни продукта и отива до множество дестинации?
От 1 януари до 30 юни 2022 г. от вас се изисква да уведомите за всеки тип продукт в
IPAFFS, а не цялата пратка в едно уведомление.
Пример първи: вашата пратка включва 100 свински продукта, 500 пакета сирене, 200
кутии храна за домашни любимци и е предназначена за две места в GB. Ще ви трябват
три известия, защото имате три различни вида продукти (свинско месо, сирене и храна
за домашни любимци), въпреки че два продукта отиват на един и същ адрес.
Пример втори: ако вашата пратка включва 100 опаковки чедър, 100 опаковки сирене
моцарела, 100 опаковки бри, 50 свински продукта и е предназначена за две места в GB.
Ще ви трябват две известия, защото имате три от едни и същи типа продукти, сирене,
което отива на едно и също място и един вид продукт, свинско, което отива на различно
място в GB. Предварителните известия за различни продукти могат да бъдат групирани
в само едно ако са от един и същ тип продукт и се изпращат до едно и също място на
местоназначение.
От 1 юли 2022 г. ще трябва да подадете предварително уведомление за всеки здравен
сертификат, издаван за вашите пратки. Това може да означава, че ще трябва да
изпратите различен брой известия и ние ще ви предоставим допълнителни подробности
през 2022 г.


Има ли тестова система или платформа за обучение на IPAFFS, която можем да
използваме?

Има платформа за обучение - training environment,, ще трябва да се регистрирате за
акаунт на административния портал, за да получите достъп до него.


Има ли такси за използване на IPAFFS?

Не, няма такса за използване на услугата IPAFFS.


Мога ли да използвам IPAFFS в празнични дни?

IPAFFS е онлайн услуга и може да бъде достъпна 24 часа в денонощието 365 дни в
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годината.


Кой се регистрира за IPAFFS?

Отговорност носи вносителя в GB или представител, действащ от негово име, който да се
регистрира за IPAFFS, и да уведоми предварително съответния орган за пристигането на
стоките.
Уведомява се, че лицето или организацията е отговорно за пратката при пристигането й в
GB, включително за всички необходими последващи действия и че трябва да се намира в
Обединеното кралство.
Лицето, отговорно за пратката, трябва да бъде регистрирано в IPAFFS, за да подаде
уведомление и да гарантира, че всички процедури за внос се спазват и че стоките се
внасят в съответствие с изискванията.


В нотификацията попадат ли странични животински продукти под POAO или
HRFNAO?
POAO. Щракнете, за да създадете ново известие и след това изберете Продукти от
животински произход. Когато се присъедините, изберете или въведете кода на стоката за
животно по продукт и след това всички задължителни полета за попълване на известието.


Как да избера IMP или CHED уведомление?

IPAFFS автоматично ще създаде известие за IMP или CHED въз основа на това от коя
държава на произход е избрана.


Трябва ли да добавим номера на одобрението към името като място на
произход?

Да. За продукти от животински произход трябва да използвате адреса от мястото на
произход, за да предоставите подробности за одобреното предприятие в ЕС. Когато
създавате ново одобрено заведение в адресната книга, трябва да въведете името на
одобреното заведение с името на мястото на произход, както и номера на одобрението.


Може ли митнически агент да подаде декларацията IPAFFS от името на
вносителя?

Да. Можете да наемете агент (с адрес в Обединеното кралство), който да действа от ваше
име и да изпраща известия. Моля, имайте предвид, че с всеки, който изпрати
уведомление, ще се свържем относно всякакви последващи действия, свързани с
пратката, включително и не само при неспазване на изискванията и такси.
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Каква препратка към IPAFFS уведомяване трябва да споделя с моя митнически
агент?

От 1 януари 2022 г. приключват поетапните митнически проверки на стоки, внесени от ЕС.
Всички пратки трябва да бъдат придружени от пълна митническа декларация, която се
подава преди стоките да пристигнат в отправната точка на ЕС.
В зависимост от използваната система, вашият митнически агент ще трябва да включи
референтния номер на вашето IPAFFS за уведомление (IMP.GB. 202X.XXXXXXX), като
номер на лиценз след кода на държавата и типа лиценз CVD в поле 44 на CHIEF или в
документния сегмент на идентификатор на DE 2/3 (изготвени документи) на CDS,
следвайки кода на държавата и типа лиценз CHD.
В поле 44 или DE 2/3 кодът на документа CHED ще трябва все още да се използва, за да
отразява стоката (живи животни, растения и растителни продукти, храни с висок риск и
животински продукти), при внос, за да се гарантира успешното валидиране на тарифата.


Рибата класифицирана ли е като POAO?

Да, рибата е класифицирана като POAO.


Има ли опция да не създаваме две известия, когато имаме продукти със същия
брой стоки, но различни видове и видове стоки?

От 1 януари 2022 г. търговците могат да създадат едно предварително уведомление и
да добавят множество кодове на стоки, ако:
а) продуктите са от една и съща продуктова група, т.е. POAO, което представлява
два различни вида сирене
б) продуктите се изнасят от едно и също място и
в) продуктите пристигат на същата дестинация в GB.


Има ли изключения за Pharma, където например - продукт може да има малко
количество желатин, т.е. капсули? Това ще бъде ли разглеждано като POAO?

Желатиновите продукти са POAO - обаче има специфични изисквания за внос, които се
прилагат за желатинови капсули. В зависимост от точната стока може да се приложи
общ лиценз. Те могат да бъдат намерени на gov.uk. Допълнителна информация за
желатиновите капсули можете да намерите тук - here.


Трябва ли вносителят в GB да има адрес в Обединеното кралство или може ли
ирландска

компания

без

адрес

в

Обединеното

кралство

да

завърши

предварителното уведомление за IPAFFS?
Не. За внос на животински продукти от ЕС в Великобритания, лицето, отговорно за
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пратката при пристигане в Великобритания, трябва да има адрес в Обединеното
кралство и да е регистрирано в IPAFFS, за да подаде уведомление.
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