Ceník služeb
platný od:1.1.2020
Druh úkonu
Vyplnění :
Dovoz (vystavení JSD a podání na CÚ)
nutno připočítat 85,- á položka (dle odst.5 JSD) /JSD + 1pol.=530,-

Cena bez DPH
+

Doplňková položka na dovozovém JSD (odst. 5)
Ručení při propuštění do volného oběhu 1% z hodnoty celního dluhu, minimálně však
Vystavení Deklarace celní hodnoty (nad 20000,- €)
Vystavení Deklar.cel.hodnot.Doplňková 1 str.
Vývoz komplet (vystavení, podání,odeslání VDD k zákazníkovi e-mailem ve formátu *.pdf)
+ nutno připočítat 85,- á položka (dle odst.5 VDD) / VDD + 1pol.=430,-

445,00
85,00

}

120,00
60,00
30,00

Doplňková položka na vývozovém VDD (odst. 5)

345,00
85,00

Ostatní administrace při dovozu a vývozu za každých započatých 30 min.

250,00

}

Komplikovaný vypočet podkladů z faktury, evidence odpisových listů, rozpočet dopravy apod.
EUR 1., EUR-MED, zpracování, vystavení + podání na CÚ
A.TR, zpracování, vystavení + podání na CÚ
CMR vystavení elektronicky
CMR vystavení ručně na psacím stroji

260,00
210,00
110,00
250,00

Carnet:

Každá další doplňková položka á

400,00
30,00
500,00
30,00

Osobní zastoupení na CÚ za každych započatých 30 min.

250,00

Vystavení elektronicky - 1x položka celního sazebníku
Každá další doplňková položka á
Vystavení ručně na psacím stroji - 1x poločka celního sazebníku

Učast deklaranta při kontrole zboží, jednání na právním odd.CÚ apod.
Vystavení ostatních dokladů:
např. (poštovní průvodka, žádost o AZS, vystavení faktury, žádosti pro CÚ, SCP a pod.)

200,00

Proclení poštovní zásilky v Praze

600,00
50,00
40,00
60,00
80,00
40,00
250,00
10,00
40,00

Příplatek za více balíků v jedné dodávce (á balík)
Vyhledání sazebního zařazení (ústně, nezávazně)
Vyhledání sazebního zařazení (písemně)
Informace o celní sazbě a omezeních dle TARICu
Zasílání dokladů poštou (doporučeně)
Poradenství za každých započatých 30 min.
Cestovní náklady na 1 km
Doprava po Jablonci n.N. - jedna jízda
Pro stálé zákázníky nabízíme možstevní slevy dle výše fakturované částky, dále
poradenství a vyhledávání zařazení nebo informací v TARICu zdarma

nad 5 tis. 5%
nad 10 tis. 10%
nad 20 tis. 20%

Ceny jsou uvedené bez DPH.
Služby spojené s vývozem a dovozem zboží jsou od DPH osvobozeny podle §69 zákona 235/2004 Sb. o DPH
Sazba pro ostatní služby účtována ve výši 21 %.

}
}

