E K S P E R T
A G E N C J A C E L N A
CENNIK
1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonanie zgłoszenia celnego:
a) dok. SAD - EKSPORT - 170,00 zł,
b) dok. SAD - IMPORT - 180,00 zł,
c) każda pozycja taryfowa na dok. SAD EKSPORT/IMPORT - 10,00 zł,
d) odprawa w procedurze uproszczonej/przedstawicielstwo pośrednie (również w trybie art. 33a ust. VAT) – 120,00 zł
e) odprawa importowa towaru stanowiącego mienie przesiedlenia – 350,00 zł
f) odprawa importowa pojazdu samochodowego (samochody) – 250,00 zł
g) odprawa importowa pojazdu samochodowego/silnikowego (skutery, motorowery, motocykle, quady) – 200,00 zł
h) odprawa importowa towaru kolekcjonerskiego lub zabytkowego – 350,00 zł
i) odprawa importowa towaru bez dokumentu tranzytowego T1 – 350,00 zł
2. Inne czynności Agencji Celnej:
a) wypełnienie świadectwa pochodzenia (1 poz. taryfowa) - 70,00 zł,
b) wypełnienie świadectwa pochodzenia (2 i więcej poz. taryf.) - 90,00 zł,
c) wypełnienie świadectwa pochodzenia w procedurze retrospektywnej - 150,00 zł,
d) wypełnienie karnetu TIR - 70,00 zł,
e) inne np. dokonanie operacji TIR - 70,00 zł,
f) wypełnienie dokumentu CMR - 30,00 zł,
g) opracowanie i wnoszenie wniosków dotyczących procedur gospodarczych podlegających rozpatrzeniu przez organy celne - do
uzgodnienia,
h) opracowanie i wnoszenie pozostałych wniosków/podań podlegających rozpatrzeniu
przez organy celne (np. brak dokumentu tranzytowego T1) - do uzgodnienia,
i) deklaracja skrócona - 80,00 zł,
j) inne wnioski składane na platformie PUESC - 120,00 zł,
k) wypełnienie wniosku o nadanie numeru EORI - 130,00 zł,
l) unieważnienie zgłoszenia celnego – 80,00 zł,
m) zabezpieczenie długu celnego (cła, akcyzy) do 7 dni – 1% kwoty, nie mniej niż 60,00 zł
n) uczestnictwo agenta celnego w rewizji celnej towaru – 70,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, (w przypadku rewizji pojazdu
mechanicznego przez towar rozumie się każdą szt. takiego pojazdu).
o) uczestnictwo agenta celnego w czynnościach urzędu celnego (np. przesłuchaniu) związanych z wyjaśnieniem sytuacji celnej
towaru – 70,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
p) opłata organizacyjno-dokumentacyjna (telefony, faksy, e-maile, korespondencja handlowa oraz inne czynności wykonywane przez
Zleceniobiorcę na zlecenie Zleceniodawcy np. odbiór decyzji urzędu celnego) – 70 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
r) wnoszenie odwołań podlegających rozpatrzeniu przez organy celne: - cena do indywidualnego ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą,
a Zleceniobiorcą.
s) legalizacja dokumentu potwierdzającego WDT/WNT - 150 zł.
t) magazynowanie paczek (cena ryczałtowa) – 50 zł.
Powyższe ceny są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w chwili
zlecenia wykonania określonej usługi.
powyższy cennik obowiązuje od dnia 3 stycznia 2022 roku.
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