CENNÍK COLNÝCH SLUŽIEB

Cenník colných služieb pre
zásielky FedEx Express a TNT
Vystavenie colných dokladov
CENA
Elektronické colné vyhlásenie (EAD) - Export

bezplatne

Zásielky s hodnotou nad 150 €
Elektronické colné vyhlásenie (eCV) - Importná preprava platená na Slovensku

bezplatne

Elektronické colné vyhlásenie (eCV) - Importná preprava neplatená na Slovensku

5,50 €

Elektronické colné vyhlásenie (eCV) - Doplnková položka

1,50 €

DCH - Deklarácia colnej hodnoty

1,80 €

DCH - ďalšia strana

1,80 €

T1 - Tranzitné colné vyhlásenie pri dovoze

8,00 €

Zásielky s hodnotou do 150 € (vrátane)
Vystavenie colných dokladov

5,00 €

Poplatok za zaistenie colného dlhu (Disbursement fee) - colný režim voľný obeh

Účtujeme si poplatok za zaistenie colného dlhu (úhradu poplatkov a daní) colným orgánom v mene zákazníka. Výška poplatku sa odvíja od výšky uhradeného colného dlhu.

CENA
Hodnota colného dlhu do 50 € (vrátane)
Hodnota colného dlhu od 50 do 600 € (vrátane)
Hodnota colného dlhu viac ako 600 €

30 % z colného dlhu (min. 5 €)
15 €
2,5 % z colného dlhu

Ručenie za režim tranzit
CENA
Hodnota tovaru do 16 000 € (vrátane)

12 €

Hodnota tovaru od 16 000 € do 33 200 €

40 €

za každých ďalších započatých 33 200 €

40 €

Skladovanie zásielok s hodnotou nad 150 €
Poplatok za skladovanie sa účtuje na zásielky, ktoré nemôžu byť uvoľnené z našich priestorov z dôvodu nesplnenia zmluvných podmienok o colnom zastupovaní
zo strany klienta (napr. nepresné alebo chýbajúce doklady a informácie), alebo na základe požiadavky zákazníka.
CENA
Právnická osoba
Prvých 7 kalendárnych dní bezplatne a následne podľa fakturovanej hmotnosti zásielky:

do 30 kg: 5 €/deň
do 125 kg: 15 €/deň
nad 125 kg: 50 €/deň

Fyzická osoba
Prvých 7 kalendárnych dní bezplatne a následne:

5 €/zásielka/deň

Iné služby
CENA
Vystavenie overenej kópie eCV/EAT/T1
Oprava eCV pre chybu nespôsobenú TNT
Dodatočné vystavenie eCV

20 € + externé poplatky
20 €
20 €

Vyhľadanie dokumentov v archíve

20 € + externé poplatky

Ostatné zložky štátnych orgánov (bio/fyto/veterinárna kontrola)

20 € + externé poplatky

Cenník platí od 3. 1. 2022 pre zásielky posielané službami FedEx Express a TNT. Ceny sú uvedené bez DPH.
Služby FedEx Express a TNT na Slovensku poskytuje spoločnosť TNT Express Worldwide spol. s r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka č. 5165/B, IČO: 31 351 603, IČ DPH: SK2020329113.
Spoločnosť je súčasťou skupiny FedEx.

