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DODATNE STORITVE

ZA VEČ INFORMACIJ
obiščite www.tnt.si

Za podrobnejše informacije o obstoječih dodatnih storitvah in dodatkih nas kontaktirajte ali obiščite www.tnt.si
Pridržujemo si pravico do spremembe cen dodatkov skozi vse leto. Naši stroški so izračunani na podlagi navedbe
stranke glede teže/mer ali dejanske teže/mer. Prostorninska (ali dimenzijska) teža v kilogramih se uporablja za
izračun stroškov le, če presega deklarirano ali dejansko težo.
DODATEK NA NE-ELEKTRONSKO POŠILJKO IN RAČUN

Storitev

Dodatek na

Če ne želite oddajati naročil preko naših elektronskih storitev in ne želite prejemati
elektronskih računov, vam nudimo možnost izdaje tovornih listov in računov v tiskani obliki.

• Ne-elektronska
pošiljka (NEC)

Pošiljko

5.00 €

• Ne-elektronski
račun (NEI)

Račun

4.00 €

Znesek

UVOZNE STORITVE
Uredite uvoz vaših pošiljk preko naše storitve Express Import in tako prevzemite nadzor nad • Express Import
celotnim procesom kot uvoznik in prejemnik pošiljke. Uvoz pošiljke lahko uredite tudi s
(Plačnik prejemnik)
pomočjo našega Oddelka za stike s strankami, ali pa uporabite naše spletno orodje Express
(RPF)
Import.
• TNT organiziran
uvoz (XBB)

Pošiljko

10%, max. 15,00 €

Pošiljko

10.00 €

% od prijav. vredn.
Minimalno

1%
10,00 €

ZAVAROVANJE
Za varstvo pred izgubo ali poškodbo pošiljke z dragocenostmi ali drugim blagom večje
vrednosti vam lahko priskrbimo dodatno zavarovanje s kritjem vse do 25.000 €.

• Zavarovanje (IN)

PREVZEM IN DOSTAVA
Dostava na oddaljeno območje
Oddaljeno območje je opredeljeno kot težko dostopno ali oddaljeno mesto. To določa
• Oddaljeno območje
poštna številka ali ime mesta (za podrobnosti obiščite TNT.si). Ob doplačilu dostavljamo (ali (OOA)
prevzemamo) tudi na takšna območja.

Dostava v stanovanjska naselja
Dodatek se zaračuna pri pošiljkah, ki se dostavljajo na domači naslov oziroma zasebno
bivališče, vključno z lokacijami, kjer se delo opravlja od doma.

• Dostava v stanov.
naselje (RES)

Pošiljko

0,42 € / kg
min 22,00 €
max 120,00 €

Pošiljko

3.00 €

• Napačen naslov
(RWA)

Pošiljko

6.00 €

• Prednostna pošiljka
(PR)

Pošiljko

10.00 €

Dodatno ravnanje (SNC)
Dodatek se zaračuna pri pošiljki, kjer en ali več kosov tehta manj kot 30 kg in ena ali več
stranic presega dimenzije: 1,2m (D) x 0,7m (Š) x 0,6m (V).

• Dodatno
ravnanje (SNC)

Pošiljko

45.00 €

Presežene dimenzije (SED)
Dodatek se zaračuna pri pošiljki, kjer en ali več kosov tehta 30 kg ali več in ena ali več
stranic presega dimenzije:
Express - 1,2m (D) x 1,2m (Š) x 1,5m (V)
Economy Express - 2,4m (D) x 1,2m (Š) x 1,8m (V)

• Presežene dimenzije Pošiljko
(SED)

55.00 €

Ta doplačilo velja, če palete ali škatle ni mogoče varno naložiti navpično. Za pošiljko se
lahko zaračuna tako doplačilo za dodatno ravnanje kot doplačilo za nenaložljivost.
(Opomba: zaračunano doplačilo ne predstavlja storitve, ki jo je mogoče naročiti, in ne
vsebuje nobenega jamstva s strani TNT, da med pošiljanjem zadevne pošiljke ne bodo
naložene.)

• Nenaložljiva pošiljka
(SNS)

Pošiljko

150.00 €

V primeru, ko je pošiljka zadržana v skladišču na željo prejemnika več kot en dan, se
zaračuna dodatek, namenjen kritju stroškov hrambe. Dodatek stopi v veljavo prvi naslednji
dan po prispetju pošiljke v skladišče države prejemnika.

• Hramba pošiljke
(ST1, ST2…)

Število dni
Do 30 kg
Do 125 kg
> 125 kg

Napačen naslov
Če se prejemnikov naslov izkaže za nepopolnega ali napačnega, si bo TNT po najboljših
močeh prizadeval poiskati pravi naslov in nanj dostaviti pošiljko. V tem primeru bo
zaračunan dodatek, namenjen kritju novo nastalih stroškov.

RAVNANJE S POŠILJKAMI
Priority/Prednostna pošiljka
Odločite se lahko za prednostno obravnavo od prevzema do dostave. Vaša pošiljka bo
jasno označena z našo nalepko Priority.

Dodatno ravnanje
Za pošiljke, ki presegajo naše standardne dimenzije ali jih iz drugih razlogov ni mogoče
obdelati z avtomatiziranimi tekočimi trakovi, velja eno od naslednjih doplačil:

V primeru doplačila za prekoračitev dimenzij se doplačilo za dodatno ravnanje ne zaračuna.

Nenaložljiva pošiljka

Hramba pošiljke

Cene stopijo v veljavo s 3.1.2022, pozneje pa so lahko podvržene spremembam.
Vse cene so v EUR, pri čemer DDV, drugi morebitni davki in obvezne dajatve ter dodatki niso vključeni v cene.

5,00 € / dan
15,00 € / dan
50,00 € / dan
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DODATNE STORITVE
PREVOZ NEVARNEGA BLAGA

ZA VEČ INFORMACIJ
obiščite www.tnt.si

Storitev

Dodatek na

Znesek

• Nevarno blago (HZ)

Pošiljko

100.00 €

• Suhi led (DI)

Pošiljko

10.00 €

• Omejene količine
(LQ)

Pošiljko

20.00 €

• Izvzete količine (EQ) Pošiljko

10.00 €

• Litijeve baterije (LB)

Pošiljko

5.00 €

Dodatek za obravnavo in prevoz pošiljk, ki vsebujejo biološke snovi kategorije B (UN3373).

• Biološke substance
(BB)

Pošiljko

10.00 €

Gensko spremenjeni organizem

• Gensko spremenjen
organizem (GM)

Pošiljko

10.00 €

V skladu z mednarodnimi transportnimi predpisi (IATA, ADR itd.) lahko opravljamo posebne
prevozne storitve in obravnavamo snovi in blago, ki so razvrščeni kot nevarni. Podrobnosti
preberite v razdelku Nevarno blago na tnt.si.

Nevarno blago
Dodatek za pošiljke, ki vsebujejo popolnoma regulirano nevarno blago.

Suhi led
Dodatek za obravnavo in prevoz pošiljk, ki vsebujejo suhi led (UN 1845).

Omejene količine
Dodatek za pošiljke, ki vsebujejo nevarno blago (po ADR) v omejenih količinah (ne velja za
zračni transport).

Izvzete količine
Dodatek za pošiljke, ki vsebujejo nevarno blago v izvzetih količinah.

Litijeve baterije
Dodatek za obravnavo in prevoz pošiljk, ki vsebujejo llitijeve baterije, v skladu s sekcijo II
veljavnega Navodila za pakiranje (IATA DGR) ali s posebno določbo 188 (ADR).

Biološke snovi (Kategorija B)

Dodatek za pošiljke, ki vsebujejo gensko spremenjeni organizem (UN3245).

STORITVE CARINJENJA ZA PODJETJA
Naše cene od vrat do vrat (t.i. standardni ceniki) vključujejo izvedbo enostavnih carinskih
formalnosti. Za opravljanje kompleksnejših carinskih storitev ali za poenostavitev
mednarodnega poslovanja bo TNT zaračunal strankam dodatek. Za več informacij o
dodatkih za carinske storitve obiščite spletno stran www.tnt.si.

Predplačilo (obdelava neposrednega plačila)
Skupni znesek dajatev in davkov med 0,01-50,00 €

30 % zneska dajatev in davkov oz. min 5,00 €

Skupni znesek dajatev in davkov med 50,00-600,00 €

15.00 €

Skupni znesek dajatev in davkov nad 600,00 €

2,5 % zneska dajatev in davkov

Tranzit Odstop pošiljke izbranemu špediterju / namembnemu carinskemu organu

Pošiljko

45.00 €

Uvoz začasno izvoženega blaga

Pošiljko

42.00 €

Začasni uvoz

Pošiljko

42.00 €

Revizija carinskega postopka

Pošiljko

84.00 €

Dan / paket

5.00 €

Skladiščenje
5,00 € na paket na delovni dan po preteku dveh delovnih dnevih, najmanj 10,00 €

Pridobitev dovoljenja za uvoz drugih pristojnih organov
Pošiljko

37,00 € in stroški
pristojnega organa

Prilagojena storitev (izdelava poročil, predpregled, označevanje,…)
50,00 € na uro, najmanj 40,00 € na polurno postavko

Na uro

50.00 €

Na dodatno vrstico

8.00 €

Dodatna postavka (naimenovanje uvozne deklaracije)
8,00 € na dodatno naimenovanje od vključno 6-tega naimenovanja naprej

Strošek zalaganja carinske garancije (nadomestilo za izplačilo)
Skupni znesek dajatev in davkov med 0,01-50,00 €

30 % zneska dajatev in davkov oz. min 5,00 €

Skupni znesek dajatev in davkov med 50,00-600,00 €

15.00 €

Skupni znesek dajatev in davkov nad 600,00 €

2,5 % zneska dajatev in davkov

Carinski dodatek med Združenim kraljestvom in EU
Velja za pošiljke, ki prehajajo med Združenim kraljestvom in Evropsko unijo. Znesek
dodatka za pošiljko je pavšalna cena in se lahko spremeni. Za informacije o najnovejših
dodatkih obiščite spletno stran TNT na naslovu tnt.si.

• Carina za pošiljke
med Združenim
kraljestvom in EU
(BXT)

Pošiljko

Cene stopijo v veljavo s 3.1.2022, pozneje pa so lahko podvržene spremembam.
Vse cene so v EUR, pri čemer DDV, drugi morebitni davki in obvezne dajatve ter dodatki niso vključeni v cene.

4.90 €
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DODATNE STORITVE
STORITVE CARINJENJA ZA FIZIČNE OSEBE

ZA VEČ INFORMACIJ
obiščite www.tnt.si

Storitev

Dodatek na

• Plačilo dajatev in
davkov

Znesek Dajatev in
Davkov

Znesek

Stroški carinske garancije
Plačilo Dajatev in Davkov carinskim organom v imenu stranke. Velja za B2C stranke, brez
IOSS številke.

Skupni znesek
dajatev in davkov
od 0,00 € do 50,00
€: 30% skupnega
zneska dajatev in
davkov oziroma
najmanj 5,00 €.
Skupni znesek
dajatev in davkov
od 50,00 € do
600,00 €: Cena
15,00 €.
Skupni znesek
dajatev in davkov
nad 600,00 €: 2,5%
skupnega zneska
dajatev in davkov.

Cene stopijo v veljavo s 3.1.2022, pozneje pa so lahko podvržene spremembam.
Vse cene so v EUR, pri čemer DDV, drugi morebitni davki in obvezne dajatve ter dodatki niso vključeni v cene.

