Cenník colných služieb platný od 1.4.2011
Cena bez DPH
zdarma
1,50€
zdarma
8€

Vystavenie colných dokladov
JCD - import cez FedEx
JCDd - import ďalšie položky cez FedEx
JCD - export cez FedEx
T1 - import cez FedEx

Jednotka, Množstvo
1 kus
1 položka
1 kus
1 kus

Ručenie za režim voľný obeh pri dovoze
Neobchodný tovar pre fyzické osoby

Hodnota colného dlhu v €
Do 33€
Od 33€ do16600€
do16600€

Cena v Eur
8€
2% min.12€
2% min.12€

Hodnota tovaru v €
do 16600€
od 16600€ do33194€
Za každú ďalšiu započatú sumu 33194€

Cena v Eur
12€
40€
40€

Právnické osoby
Ručenie za režim tranzit

Skladné
Do 10 kalendárnych dní od príchodu zásielky
Za každý ďalší započatý kalendárny deň
Iné služby
Dodatočné vystavenie JCD - IM
Vystavenie overenej kópie JCD/T1
Oprava JCD, ak chybu nespôsobil FedEx
Vyhľadanie dokladov v archíve
Za každý vyhľadaný dokument

Cena v Eur
zdarma
1€/kg/deň min.5,00€
Cena v Eur
20€
20€ + kolok
20€ + kolok
20€
*
uvedené ceny sú bez DPH

Ručenie za colný dlh
Inspekta Slovakia a.s. – FedEx Express ručí za colné dlhy vlastnou zárukou. Colné dlhy hradíme priamo na účet colnice.
Inspekta Slovakia a.s. – FedEx Express si účtuje odmenu za ručenie a úhradu colného dlhu vo výške uvedenej v cenníku.
V prípade importnej zásielky, kde sú prepravné náklady hradené príjemcom sa odmena za colné služby pri režime voľný
obeh neúčtuje. Zákazník hradí colný dlh na základe oznámenia o výške colného dlhu, a odmenu za vystavenie colného
dokladu a ručenie hradí zákazník na základe vystavenej faktúry. Maximálna výška colného dlhu plateného spoločnosťou
Inspekta Slovakia a.s. je 16600€.
Príjemca tovaru uhradí colný dlh na účet spoločnosti Inspekta Slovakia a.s. obratom, najneskôr však do 7 dní. Za colný dlh
ručíme až do doby jeho zaplatenia. Sadzba za ručenie je vyčíslená v tabuľke. Príjemca doručí pracovníkom colnej
deklarácie doklad o zaplatení. Originál dielu 3/8 JCD bude dodaný príjemcovi doporučenou poštou až po splnení
uvedených podmienok.

Ručenie v režime tranzit
Inspekta Slovakia a.s. – FedEx Express ručí za tovar v režime tranzit vlastnou zárukou. Za vystavenie tranzitných dokladov
a za ručenie si účtujeme odmenu vo výške uvedenej v cenníku. Zákazník sa zaväzuje dodržať podmienky režimu tranzit
v zmysle platných colných predpisov a v zmysle podmienok uvedených v Komisionárskej zmluve.
Špecifické služby, ako aj maximálna hodnota tovaru poukázaného v režime tranzit a iné, sú predmetom jednania medzi
obidvoma právnymi subjektmi /hlavný zodpovedný – zákazník/.
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