CENNÍK SLUŽIEB PLATNÝ OD 1.11.2017

VYSTAVENIE DOVOZNÝCH COLNÝCH DOKLADOV
SLUŽBA
#JCD
#MULTI

POPIS
Elektronické colné vyhlásenie
Viac ako jeden tovar / položka na JCD

JEDNOTKA
1 zásielka (AWB)
1 položka

CENA
zdarma
1,00 EUR

Služba #JCD zahŕňa vytvorenie elektronického dovozného colného vyhlásenia, jeho podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom a
zaslanie na pobočku colného úradu, ako aj prípadne úpravy colného vyhlásenia vyžiadané colným úradom pred prepustením zásielky.
Služba sa nedá objednať samostatne, bez výberu jednej zo služieb zastupovania v colnom konaní.
Služba #MULTI je účtovaná len v prípade, ak sa preclieva viac ako jeden tovar, ale iba ak je v colnom vyhlásení potrebné definovať viac ako
jeden druh tovaru. Príklady:
1.
2.

Dovoz 3 mobilných telefónov - služba sa neúčtuje, nakoľko všetky mobilné telefóny sa v colnom vyhlásení budú deklarovať pod
jednou položkou (jedným druhom tovaru).
Dovoz 3 mobilných telefónov a 4 kožených obalov na telefóny - účtuje sa poplatok za jednu položku, nakoľko v colnom vyhlásení
sa budú deklarovať dva rôzne druhy tovaru (mobily a obaly).

ZASTUPOVANIE V COLNOM KONANÍ
SLUŽBA
#P1
#P2
#P3

POPIS
preclenie za 1 pracovný deň*
preclenie za 2 pracovné dni
preclenie za 3 pracovné dni

JEDNOTKA
1 zásielka (AWB)
1 zásielka (AWB)
1 zásielka (AWB)

CENA
19,00 EUR
14,00 EUR
9,00 EUR

Služba #P1, #P2 a #P3 zahŕňa zaslanie/doručenie dokladov potrebných k colnému konaniu pobočke colného úradu a komunikáciu
s pobočkou colného úradu až do okamihu prepustenia zásielky.
Garantované dni sa počítajú od nasledujúceho pracovného dňa od zaslania kompletnej dokumentácie (v prípade vyžiadania ďalších
dokladov sa lehota počíta od nasledujúceho pracovného dňa od zaslania posledného chýbajúceho dokladu).
* Dostupnosť služby #P1 je závislá od personálnej kapacity deklaranta, ako aj colného úradu. Aktuálna dostupnosť služby je uvedená na
stránke https://www.preclievas.sk/ .
Službu zastupovania v colnom konaní poskytujeme len v prípade, ak výška colného dlhu nepresiahne 500 EUR.
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