KD TRANSPORT,
mezinárodní zasílatelství, spol. s r.o.,
Olomouc - Hodolany, Sladkovského 625/31, PSČ 779 00

IČ: 19012799
DIČ: CZ19012799

CENÍK SLUŽEB ZA PROJEDNÁNÍ ZÁSILEK U CELNÍHO ÚŘADU V OLOMOUCI
A SKLADOVACÍ ČINNOST
Položka sazebníku

Sazba v Kč

1. a) za každý podaný JSD, T5, T2L
b) za každý podaný VDD
c) za každý podaný VDD na zboží podléhahajícímu dvojímu užití
d) za každou další deklarovanou položku na JSDd, VDDd, T5bis, doplňkovém nebo ložném listě T2L
2. Záruční listina
3. Poskytnutí finanční garance na úhradu celního dluhu při dovozu 3‰ z hodnoty
celního dluhu, minimálně
4. Stanovení základu a výše DPH, pokud tak neučinil celní úřad - za první položku
- za každou další položku
5. Vyhotovení tiskopisu Deklarace celní hodnoty nebo Deklarace celní
hodnoty doplňková
6. Za převzetí dílu 3/8 JSD, sdělení o výši celního dluhu
7. Za účast celního deklaranta při celním řízení na celním úřadě
8. Za účast celního deklaranta při úkonech souvisejících s celním projednáním mimo
celní prostor včetně dopravy tam i zpět za 15 minut
9. Vyhotovení dokladu CMR
10. Osvědčení o původu zboží
11. Vyhotovení Carnetu TIR nebo ATA včetně elektronického podání na celní úřad
12. a) za vyžádání chybějících údajů od příkazce pro zajištění celního projednání
případně dalšího nakládání se zásilkou
b) za elektronické přijetí a tisk dokladů nezbytných pro celní řízení
c) za elektronické odeslání dokladů z celního řízení
13. Za zaslání přepravních listin a jiných dokladů na žádost
příkazce nebo celnice
14. Za oznámení o zahájení vývozní nebo dovozní operace CÚ Olomouc ve zjednodušeném
postupu včetně úplného celního projednání
- za každý JSD, VDD
- za každou deklarovanou položku na doplňkovém JSDd, VDDd
15. Podání souhrnného celního prohlášení
16. Vystavení tranzitu Společenství T1,T2
- za každou další položku
17. Poskytnutí finanční záruky v tranzitu Společenství (z celní hodnoty zásilky):
- do Kč 500.000,- do Kč 1.000.000,- za každý započatý milion
18. Prodej kolků
19. Manipulační poplatek za výběr platby celního dluhu v hotovosti
20. Vystavení faktury za klienta za obchodní případ
21. Další služby - skutečně vynaložené náklady
a) meziměstský telefonní hovor nebo odeslání faxové zprávy
b) obyčejný dopis
c) doporučený dopis
d) dopis s doručenkou
e) materiál dle skutečné hodnoty (obalovací, upevňovací apod.)
22. Celní projednání při naskladnění do celního skladu
23. Vykládka kusového zboží při naskladnění do celního skladu za každých započatých 100 kg
24. Nakládka kusového zboží při vyskladnění z celního skladu za každých započatých 100 kg
25. Vykládka paletovaného zboží při vyskladnění do celního skladu za každou započatou tunu
26. Nakládka paletovaného zboží při vyskladnění z celního skladu za každou započatou tunu
27. Administrativní práce spojené s uskladněním zboží (zapsání a vypsání do a ze
skladové knihy, třídění a uložení zásilky
za každý další kus zásilky
28. Úprava zásilky, obalu, značení, rozdělování apod. za každých započatých 15 minut
29. Skladištné v celním skladě za každých započatých 100 kg a den
30. Za odeslání zásilky z celního skladu
31. Pojištění zboží v celním skladu - 2 ‰ z hodnoty zásilky za každý započatý měsíc
32. Sepsání komerčního zápisu
Ceny jsou uvedeny bez DPH
Smluvní ceny platné od 01. ledna 2018
Ing. Miloslav KAMAS v.r.
jednatel společnosti

400,400,500,100,150,200,100,50,100,70,150,150,100,300,500,100,100,100,50,-

500,100,500,500,100,500,900,1.000, dle hodnoty
100,300,30,30,50,60,500,40,40,80,80,100,4,80,6,50
50,dle hodnoty
500,-

