
Uzyskanie kopii dokumentu z Urzędu Celnego • 60,00 - za każdy komplet dokumentów w ramach jednego SAD

Wystąpienie do odpowiedniej komórki Urzędu Celnego
w imieniu Klienta w sprawie celnej bez winy TNT

• 300,00 - za każdy wniosek

WIĘCEJ INFORMACJI
801 31 00 00

www.tnt.com.pl

Ceny podane są w PLN i nie zawierają podatku VAT.

Cennik obowiązuje od 3 kwietnia 2017 r.

* opłaty naliczane są od wagi brutto przesyłki umieszczonej na SAD
** przesyłki niesystemowe to przesyłki inne niż Express lub Economy w sieci TNT

Opłaty za dodatkowe usługi odprawy celnej.

Opłata netto w PLNRodzaj usługi

Opłaty za składowanie w magazynach TNT* • do 70 kg: 70,00 za czwarty dzień i 20,00 za każdy kolejny dzień
 kalendarzowy z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

• > 70 kg: 180,00 za czwarty dzień i 40,00 za każdy kolejny dzień
 kalendarzowy z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy

Rewizje wstępne na wniosek Klienta • 80,00 lub

• 180,00 w przypadku oznakowania towaru jako „Próbki” lub
 pozbawienia go wartości handlowej w celu uzyskania zwolnienia
 z należności celno-podatkowych

Opłata za odprawę celną przesyłki niesystemowej** • 300,00 - wypisanie SAD z jedną pozycją

• 45,00 - za każdą kolejną pozycję

Opłata za wystawienie SAD eksportowego
do przesyłki systemowej w ramach Unii Europejskiej.

• 300,00 - wypisanie SAD z jedną pozycją

• 45,00 - za każdą kolejną pozycję

Cesje praw do przesyłki
(gdy przesyłka znajduje się w magazynie
czasowego składowania TNT, a odprawy celnej dokonuje
inny przedstawiciel, posiadający już upoważnienie 
do odpraw celnych od importera)

• 70,00

Substytucja (przeniesienie) upoważnień do odpraw celnych
(gdy przesyłka nie znajduje się w TNT)

• 70,00

Przeadresowanie przesyłki importowej
(gdy Klient zleca dostarczenie przesyłki w jedno miejsce,
a SAD lub innego dokumentu papierowego w inne) 

• 50,00

Przekaz celny na wniosek Klienta • 120,00

Dodatkowe usługi


