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Usługi celne w transporcie międzynarodowym lotniczym
Odprawa zbiorcza De Minimis
Usługa umożliwiająca zbiorczą odprawę celną
przesyłek De Minimis w imporcie,
o niskiej wartości rzeczywistej (mniejszej niż
22 EUR) oraz w eksporcie o wartości rzeczywistej
do 1000 EUR.
Importowe przesyłki kurierski De Minimis są
zwolnione z opłat celno-podatkowych.

Autoryzacja odprawy celnej
Usługa polegająca na kontakcie Przewoźnika z
Importerem
przed rozpoczęciem odprawy celnej. Kontakt
odbywa się na
życzenie Importera.
Opłata wynosi 45 PLN za przesyłkę.

Usługa bezpłatna.

Odprawa celna Low Value
Usługa polegająca na odprawie celnej przesyłek
Low Valueo wartości powyżej 22 EUR,
które można zwolnić z należności
celno-podatkowych na podstawie odrębnych
przepisów.
Usługa bezpłatna.

Odprawa wielu pozycji
Usługa umożliwiająca odprawę celną pięciu lub
więcej różnych pozycji taryfowych.
Opłata wystąpi jeśli w zgłoszeniu wystąpi
łącznie co najmniej pięć pozycji wynikających z
rożnych taryf celnych i/lub krajów pochodzenia.
Koszty tej usługi ponosi Importer/Eksporter,
Odbiorca/Nadawca –
zgodnie z upoważnieniem udzielonym Agencji
Celnej Przewoźnika.
Opłata wynosi 22 PLN za pozycję.

Formalna odprawa celna
Usługa umożliwiająca odprawę celną przesyłki
lub jej elementu o wartości 22 EUR lub wyższej,
na podstawie indywidualnego
Elektronicznego Zgłoszenia Celnego.
Aby skorzystać z tej usługi wymagane jest
upoważnienie od Klienta dla Agencji Celnej
Przewoźnika.

Tranzyt na statek
Usługa polegająca na dokonaniu tranzytu przesyłki
dedykowanym Kurierem Przewoźnika z magazynu
celnego Przewoźnika bezpośrednio na statek
oczekujący w porcie.
Opłata wynosi 270 PLN za przesyłkę.

Usługa bezpłatna dla przesyłek transportowanych
przez Przewoźnika. Opłata 45 PLN za odprawę
przesyłki, której wartość jest mniejsza niż 22 EUR i
może być odprawiona na dokumencie zbiorczym
SAD.
Prowizja wykładowa
Na rzecz Importera lub Odbiorcy Przewoźnika
pokrywa koszty cła i podatku, naliczone w czasie
odprawy przesyłki przez Urząd
Celny. Usługa umożliwiająca przyspieszenie
odprawy celnej.
Opłata wynosi 2% wartości opłat celno –
podatkowych, nie mniej niż 69 PLN, naliczana za
każdą przesyłkę.

Korekta odprawy celnej
Usługa polegająca na przygotowaniu przez
Przewoźnika dokumentów oraz treści odwołania
do Urzędu Celnego na podstawie zlecenia Klienta.
Umożliwia ona dokonanie zmian w dokumencie
SAD lub uwzględnienie w odprawie celnej
dodatkowej dokumentacji towaru.
Usługa jest płatna, o ile konieczność dokonania
korekty nie wynikła po stronie Przewoźnika.
Opłata wynosi 270 PLN za przesyłkę.
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Dla przesyłki powyżej 70 kg opłata wynosi 200 PLN
za czwarty oraz 50 PLN za każdy kolejny dzień
kalendarzowy.
Rewizja wstępna przesyłki
Rewizja wstępna przesyłki na życzenie Klienta w
celu uzyskania pewności co do zawartości
przesyłki.
Na życzenie Klienta towar może zostać
oznakowany jako „PRÓBKA” w celu uzyskania
zwolnienia z opłat celno-podatkowych.
Opłata wynosi 100 PLN za przesyłkę bez
oznakowania; 170 PLN za przesyłkę z
oznakowaniem.
Odprawa czasowa
Usługa polegająca na dokonaniu odprawy
czasowej, uszlachetnienia biernego lub
uszlachetnienia czynnego wówczas,
gdy Przewoźnika przygotowuje wniosek do Urzędu
Celnego.
Opłata wynosi 17 PLN za przesyłkę.

Magazynowanie
Usługa obejmująca magazynowanie przesyłki w
magazynie Przewoźnika powyżej trzech dni
kalendarzowych, liczonych od następnego dnia po
przylocie.
Ma zastosowanie, gdy odprawa celna jest możliwa,
a dalsze magazynowanie wynika z decyzji Klienta
lub z faktu oczekiwania na dostarczenie przez
Odbiorcę/Importera dokumentów lub informacji
potrzebnych do przeprowadzenia odprawy celnej.
Oraz/lub gdy po odprawie celnej doręczenie wraz z
zapłatą za należności celnopodatkowe
zostało wstrzymane na życzenie Klienta. Święta
i weekendy są wliczone do dni bezpłatnego
magazynowania.

Świadectwo pochodzenia w eksporcie
Przygotowanie w imieniu Klienta dokumentu
potwierdzającego pochodzenie towaru na bazie
przedstawionych przez Klienta dokumentów.
Legalizacja dokumentu w lokalnym Urzędzie
Celnym.
Opłata wynosi 150 PLN za przesyłkę.

Rejestracja w systemie EORI
Usługa umożliwiająca dokonanie odprawy celnej,
gdy Klient nie posiada numeru EORI.
Przewoźnika występuje w trybie tymczasowym, w
imieniu Klienta, o nadanie mu ww. numeru.
Klient jest zobowiązany w ciągu kolejnych 30 dni
do dopełnienia pozostałych formalności
rejestracyjnych.
Usługa ograniczona geograficznie.
Opłata wynosi 100 PLN za przesyłkę.
Mienie przesiedlenia
Usługa polegająca na odprawie przesyłek
zawierających majątek osobisty Klientów. Z
odprawą osobistego majątku podróżnych
wiąże się przygotowanie specyficznej dokumentacji
do odprawy.
Opłata wynosi 200 PLN za przesyłkę.

Opłata wynosi 100 PLN za czwarty oraz 25 PLN za
każdy kolejny dzień kalendarzowy.

Ceny nie zawierają opłaty paliwowej oraz podatku VAT.
Wszystkie usługi podlegają "Ogólnym Postanowieniom Umowy i Zasadom Odpowiedzialności BPS" oraz "Regulaminowi Świadczenia
Międzynarodowych Usług Przwozowych". Cennik usług podstawowych obowiązuje od 13 października 2016.

