Informace o celních službách při vývozu zboží do zemí mimo EU
▪

Všechno zboží, které je vyváženo do zemí mimo EU se musí exportně celně odbavovat.

▪

Vývozy mimo EU jsou realizován pouze v rámci režimu B2B (tedy firma firmě). Pro soukromé
osoby nevyvážíme, ane neproclíváme.

▪

Vývozy probíhají v režimu přímého vývozu, nikoli dovozu.

▪

V případě, že u nás zákazník nemá plnou moc k celnímu zastupování, lze ji domluvit na naší celní
deklaraci, ale pouze pro vývozy do firem. Vyřízení plné moci trvá cca 3 pracovní dny
a kolegyně na celní deklaraci poskytnou všechny podklady pro její vyřízení a zaevidování.
Na celní deklaraci vždy musí mít originál plné moci.

▪

Vývozní faktura musí splňovat všechny body, které jsou uváděny. V případě, že nebudou splněny,
nemůže být zásilka odbavena.

▪

Zákazník je povinen předat veškeré dokumenty potřebné k celnímu odbavení zásilky zasílateli,
přičemž příkazce nese odpovědnost za správnost a úplnost těchto dokumentů
(viz Všeobecné obchodní podmínky Geis CZ s.r.o.).

Vývoz do zemí mimo EU
Nutné vývozní doklady: doklad VDD (vývozní doprovodný doklad) + vývozní faktura.

Faktura / proformo faktura by měla mít náležitosti uvedené níže. Formální stránka faktury platí i pro
případ, že by si zákazník nechal VDD vystavit na nejbližší celnici.

▪

Obsah – popis obsahu (stručný popis, složení, k čemu zboží slouží, aby bylo možné zařadit
dle celního sazebníku, vše má své místo v tomto sazebníku)

▪

Razítko, podpis

▪

Hodnota zásilky (hodnota nesmí být nulová; vždy musí být uvedena cena pro celní účely)

▪

Preferenční věta, země původu

▪

Adresa příjemce, odesílatele, případně nějaký kontakt na příjemce v dané zemi

▪

Dodací podmínka:
1. DAP
Doprava na místo vykládky je hrazena odesílatelem, ten zaplatí i celní odbavení
ve své zemi odeslání a příjemce si zaplatí celní poplatky ve své zemi.

2. DDP
Doprava je hrazena na místo vykládky odesílatelem a všechny celní poplatky jak
v zemi odeslání, tak v zemi příjemce.

Hraniční přechody pro vývoz mimo EU, na který je možno proclívat:

Švýcarsko | Weil Am Rhein – DE004055
Norsko | Svinesund Tollstet – SE060340

Ceník celních služeb
Vystavení celních dokladů bez poskytnutí globálního ručení
JSD, VDD

500 Kč

JSDd / položka

90 Kč

VDDd / položka

90 Kč

DCH / DCHd

100 Kč

T1, T2

450 Kč

T2 do CH

450 Kč

Poskytnutí globální ručení pro režim tranzit – T1, T2
Poplatky za zajištění celního dluhu dle hodnoty zboží:
Hodnota zboží

Smluvní poplatek

do 100 000 Kč

450 Kč

do 300 000 Kč

700 Kč

do 800 000 Kč

1 000 Kč

do 1 000 000 Kč

1 500 Kč

do 2 000 000 Kč

2 200 Kč

nad 2 000 000 Kč

od 3 000 Kč

Poskytnutí globálního ručení pro režim volný oběh
Zajištění celního dluhu formou nepřímého zastoupení.
Poplatek 3 % z hodnoty celního dluhu – min. 300 Kč
Poplatek za ručení změně režimu /ukončení T1, naskladnění SCP/ 300 Kč.
Ostatní služby
Vystavení CMR

100 Kč

Vystavení EUR.1, A.TR

500 Kč

Celní projednání – CÚ

400 Kč*

Zpracování žádosti či odvolání – CÚ

1 000 Kč

*

u složitějších případů – opakované celní řízení na CÚ, komplikovaný výpočet podkladů z faktury, podklady pro celní dohled – navýšení o 300 Kč

Zpracování a vedení ekonomický režimů
Poplatky za vedení ekonomický režimů a zajištění celního dluhu po dobu jejich trvání musí být sjednány
zvlášť.

