
Należności celno-podatkowe  
naliczane przy odprawie celnej  
importowej przesyłek FedEx i TNT

Dodatkowa pozycja  
na zgłoszeniu celnym

18,00 PLN za każdą dodatkową 
pozycję na zgłoszeniu celnym  
od 6. pozycji

FedEx naliczy opłatę za zapewnienie 
odprawy przesyłek zawierających wiele 
towarów; obowiązuje jednak opłata 
za dodatkowe pozycje na zgłoszeniu 
celnym, w celu przypisania kilku 
klasyfikacji taryfowych. Przesyłka może 
zostać objęta tą opłatą jeśli:
1. obejmuje wiele klasyfikacji 

taryfowych poza wymienionymi 
„bezpłatnymi pozycjami” 
wyszczególnionymi w sekcji opłat; lub

2.  identyczny towar został 
wyprodukowany w więcej niż jednym 
kraju; lub

3. kilka faktur handlowych 
przekazanych urzędom celnym 
wymaga indywidualnej klasyfikacji 
taryfowej dla każdej faktury; lub 

4. zażądasz osobnego wpisu dla każdej 
pozycji w przesyłce.

Magazynowanie 5,00 PLN za paczkę za dzień roboczy 
po dwóch dniach roboczych,  
minimum 10,00 PLN

FedEx może nałożyć opłatę za 
magazynowanie, jeśli przesyłka nie 
przejdzie odprawy celnej w placówce 
FedEx w terminie wskazanym przy 
opłatach.

Cesja praw do przesyłki 140,00 PLN za przesyłkę Jeśli klient zdecyduje się skorzystać  
z usług firmy brokerskiej innej niż FedEx 
aby odprawić przychodzącą przesyłkę, 
FedEx naliczy dodatkową opłatę w celu 
zapewniania brokerowi wszystkich 
niezbędnych dokumentów.

Przesyłka pod dozorem 
celnym w tranzycie

100,00 PLN za przesyłkę Jeśli zdecydujesz się skorzystać  
z własnego działu odprawy celnej  
lub firmy brokerskiej innej niż FedEx 
aby odprawić przychodzące przesyłki, 
FedEx naliczy dodatkową opłatę  
w celu przygotowania dokumentacji 
tranzytowej oraz przemieszczenia 
przychodzącej przesyłki z punktu 
przyjęcia do wskazanego przez Ciebie 
miejsca.



Zwrot towarów  
w procedurze celnej

42,00 PLN za przesyłkę FedEx może zorganizować zwrot 
Twoich towarów, które zostały 
tymczasowo eksportowane do 
innego kraju z powodu naprawy, 
przetwarzania, testowania, oceny, 
odbywających się targów lub towarów 
zwracanych do kraju eksportującego 
w nienaruszonym stanie. Pozwala to 
importerowi ubiegać się o ulgę celną / 
podatkową pod warunkiem okazania 
dowodu w postaci dokumentu 
eksportowego. FedEx naliczy opłatę  
za wykonanie tej usługi.

Obsługa przesyłki 
wymagającej zgłoszenia do 
innych instytucji rządowych

130,00 PLN za przesyłkę plus obsługa 
opłat naliczonych przez agencje 
rządowe

Opłata lub opłaty są naliczane, jeśli 
dokumentacja wymaga weryfikacji  
lub jeśli określona instytucja/organ musi 
przeprowadzić kontrolę tożsamości; 
opłaty mogą być naliczone przez 
kilka instytucji/organów za tę samą 
przesyłkę, np. przez samorządy lokalne 
i agencje handlowe. FedEx poinformuje 
o dodatkowych opłatach, które wpłyną 
z zewnętrznych agencji.

Opłata za obsługę odprawy 
czasowej

68,00 PLN za przesyłkę Jeśli Twoje przesyłki mają być 
importowane tylko przez określony 
czas, FedEx może wspomóc 
proces importowy poprzez porady, 
przygotowanie oraz wypełnienie 
dokumentacji potrzebnej do odprawy 
celnej; naliczy też opłatę za wykonanie 
tej usługi.

Opłata za usługę specjalną Skontaktuj się z naszym działem GTS, 
aby dowiedzieć się więcej

FedEx świadczy dodatkowe usługi 
takie jak przygotowywanie raportów, 
otwieranie/oznakowywanie paczek. 
FedEx i płatnik muszą zawrzeć 
porozumienie co do godzinowych 
stawek przed skorzystaniem z usługi. 

Przedpłata  
(obsługa płatności gotówkowej)

2,50% kwoty cła i podatków przy 
minimum 68 PLN (większa z tych kwot)

Za rozpoczęcie procesu płatności 
bezpośredniej zostanie naliczona 
opłata umożliwiająca zwolnienie 
przesyłek i pokrycie kosztów celnych. 
Ta usługa jest skierowana do płatników, 
którzy mogą stwarzać ryzyko 
kredytowe lub dla przesyłek o znacznej 
wartości, zależnie od kraju.

Korekta zgłoszenia celnego 
po odprawie celnej

300,00 PLN za przesyłkę Na Twoją prośbę FedEx wystosuje  
do organów celnych korektę zgłoszenia 
celnego, aby poprawić wcześniej 
podane przez Ciebie informacje. 
Może to spowodować zwrot nadpłaty 
celnej / podatkowej lub nałożenie 
dodatkowego cła / podatku należnego 
organom celnym, jak również mieć 
wpływ na opłatę należną FedEx.

Opłata za zabezpieczenie 
należności celnych

2,50% kwoty cła i podatków przy 
minimum 68 PLN (większa z tych kwot)

W przypadku zapłacenia przez nas ceł 
i podatków za dowolną przesyłkę na 
rzecz agencji celnej, płatnik zostanie 
obciążony opłatą za dodatkową usługę 
odprawy celnej na podstawie stawki 
ryczałtowej lub wartości procentowej 
łącznej przedpłaty.

Opłaty są podane w polskich złotych. Są one wyceniane dla pojedynczych przesyłek, chyba że podano inaczej. 


