AGENCJA CELNA 3 CARGO Krawczyk-Jastrzębska Beata
Ul. Swierkowicka 36 43-502 Czechowice-Dziedzice, Poland, NIP: 757-130-06-50,
ac@3cargo.com, Tel +48-32-780-1111, fax +48-32-780-1117

ZLECENIE DO ODPRAW

……………………........................
miejscowoś ć, dnia

ZLECENIODAWCA - PŁATNIK

OSOBA UPOWAZ? NIONA /
OSOBA DO KONTAKTU
Tel.
Fax.
Adres e-mail:
Odprawy importowe z miejsca uznanego lub oddziału celnego

220 pln

Odprawy importowe z wykorzystaniem MCS (DSK)

250 pln

Odprawy uproszczone z art. 33a

300 pln

Odprawy w eksporcie

150 pln

Pozycje SAD BIS IM/EX

20 pln

Złoż enie towaru na magazyn celny dokumentem DSK

100 pln

Udostępnienie MCS do odprawy zdalnej

60 pln

Legalizacja ś wiadectwa transportowego (EUR1, A.TR)

60 pln

Otwarcie karnetu TIR do 8 Volet
Otwarcie karnetu TIR 14 Volet

150 pln
200 pln

Wniosek EORI lub PDR

100 pln

Odprawa eksportowa jednopozycyjna komplet: EX + TIR + ś wiadectwo

300 pln

Wniosek do Pań stwowej Inspekcji Handlowej

150 pln

Wniosek do Inspekcji Sanitarno Epidemiologicznej

400 pln

Magazynowanie towaru
magazyn celny (pierwsze 48 godzin bezpłatne), następnie cena za paletę (120x80x200)/ doba

2 pln /dzień

Obowiązkiem importera jest dostarczenie wszystkich dokumentó w niezbędnych do okreś lenia wartoś ci celnej towaru uwzględniające poniesione koszty
zgodnie z art. 70 i 71 UKC
Zleceniodawca wyraż a zgodę na obciąż enie przez Agenta wydatkami związanymi z opłatą skarbową i opłatami manipulacyjnymi Urzędu Celnego
wynikającymi z czynnoś ci cywilno-prawnych wykonywanych w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Wszystkie oferowane usługi podlegające
opodatkowaniu podano w wartoś ciach netto do któ rych doliczony zostanie podatek VAT
w obowiązującej wartoś ci.
Warunki płatnoś ci 14 dni od daty wystawienia faktury.
Czas obowiązywania zlecenia (ró wnolegle do upoważ nienia do odpraw)* niepotrzebne skreś lić :
- bezterminowo
- terminowo do dnia ………………………......................
- jednorazowo.
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