CUSTOMS SERVICES
DHL Express
Ονομα
Συνήθης Εκτελωνισμός

Περιγραφή
Σε ορισμένες χώρες, κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων συγκεκριμένου είδους, βάρους ή αξίας που ξεπερνά τα όρια όπως έχουν τεθεί από τις τοπικές Τελωνειακές
Αρχές ή λόγω άλλων κανονιστικών ρυθμίσεων, απαιτούν επίσημο εκτελωνισμό.

Τρόπος Χρέωσης

Ύψος Χρέωσης

Ανά αποστολή

Ελάχιστη χρέωση 92.74 EUR

Διαχείριση και Παραμονή
στην Τελωνειακή Αποθήκη

Εφαρμόζονται τέλη αποθήκευσης όταν η αποστολή δεν μπορεί να απελευθερωθεί από τα τελωνεία λόγω ανακριβών ή ελλιπών εγγράφων. Οι χρεώσεις αρχίζουν να Ανά αποστολή και ανά Ελάχιστη χρέωση 13.71 EUR ανά
ισχύουν τρεις ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία άφιξης των εμπορευμάτων ή την ενημέρωση του εκτελωνιστή, όποιο από τα δύο συμβεί αργότερα. Η
τεμάχιο την ημέρα
αποστολή και 6.45 EUR την ημέρα
χρέωση ισχύει για το μέρος που καταβάλλει τους δασμούς και τους φόρους.
μετά από 48 ώρες
μετά τις πρώτες 48 ώρες

Τροποποίηση Δεδομένων
Εκτελωνισμού

Εφαρμόζεται πρόσθετη χρέωση στην περίπτωση που η δηλωμένη αξία μιας αποστολής απαιτεί τροποποίηση πριν τη κατά διάρκεια ή κατά τη διαδικασία
εκτελωνισμού των αποστολών.

Ανά αποστολή

50.00 EUR

Πολυκλασική Διασάφηση

Μία χρέωση ανά είδος αντικειμένου θα ισχύει για εισαγωγές πολλαπλών αντικειμένων που περιλαμβάνουν πάνω από πέντε είδη. Για παράδειγμα, όταν μία
αποστολή περιλαμβάνει πολλαπλά αντικείμενα ή τιμολόγια. Όλα τα αντικείμενα απαιτούν αναγνώριση και πρέπει να κατηγοριοποιούνται υπό μία μοναδική
δασμολογική κλάση.

Ανά αποστολή

5.00 EUR ανά γραμμή μετά την 5η
γραμμή

Εφαρμόζεται σε χώρες που απαιτείται διασάφηση εξαγωγής για αποστολές που περιλαμβάνουν ελεγχόμενα αγαθά ή ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο βάρους .
Ανάλογα τη χώρα προέλευσης ο αποστολέας που υποβάλει τη διασάφηση ηλεκτρονικά ενδέχεται να αποφύγει τις τοπικές χρεώσεις.

Ανά αποστολή

36.69 EUR

Μετά από αίτημα του αποστολέα ή του παραλήπτη, η DHL παραδίδει τα φορτωτικά έγγραφα και την ευθύνη της αποστολής στον εκτελωνιστή του παραλήπτη ο
Παράδοση στον εκτελωνιστή
οποίος στην συνέχεια θα ολοκληρώσει την διαδικασία του εκτελωνισμού στο αντίστοιχο τελωνείο. Με την ολοκλήρωση του εκτελωνισμού, ο εκτελωνιστής του
του εισαγωγέα
παραλήπτη παραλαμβάνει και την αποστολή αναλαμβάνοντας και την τελική παράδοσή της.

Διασάφηση Εξαγωγής

Προσωρινή Εισαγωγή /
Εξαγωγή
Άλλοι Κυβερνητικοί
Οργανισμοί

Ανά αποστολή

35.48 EUR

Μετά από αίτημα από τον αποστολέα ή τον εισαγωγέα, η DHL προετοιμάζει τα εμπορεύματα ή τα προϊόντα για την προσωρινή εξαγωγή και τη μεταγενέστερη
εισαγωγή τους. Επίσης, ακατέργαστα ή ημιτελή υλικά μπορούν να εισαχθούν σε εγκεκριμένη από το τελωνείο βιομηχανική ζώνη εξαγωγών ή ελεύθερη ζώνη
εμπορίου για δραστηριότητες προστιθέµενης αξίας, υπό την προϋπόθεση τα τελικά προϊόντα να εξαχθούν στη συνέχεια.

Ανά αποστολή

40.00 EUR

Κατόπιν αίτησης του εισαγωγέα, η DHL μπορεί να κανονίσει και να ετοιμάσει τα σχετικά έγγραφα για τη διενέργεια κάθε είδους βιολογικού, υγειονομικού,
φυτοπαθολογικού, κτηνιατρικού, καραντίνας, CITES ή άλλου ελέγχου που απαιτείται από οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή, για τη διευκόλυνση του εκτελωνισμού. Τα
έξοδα που προκύπτουν θα τιμολογηθούν στον εισαγωγέα.

Ανά αποστολή

30.00 EUR

