DHL Customs

CROSSING BORDERS
DHL CUSTOMS BROKERAGE.

Med DHL CUSTOMS BROKERAGE erbjuder vi förenklade och
smidiga tullrutiner. Vi utför tulltjänster för sändningar som i
huvudsak transporteras med annan fraktförare än DHL Freight.

DHL Customs

VI HJÄLPER DIG MED ALLA
TYPER AV TULLFRÅGOR.
Importdeklaration - överlåtelse

Clearance Package - allt i ett till Norge

I de fall sändningen hemtagits av annat ombud eller
av dig själv som kund, skicka bara "klarerade
förenklade deklarationer" (erhålles från Tullverket)
samt tillhörande handlingar till DHL Customs, så
ombesörjer vi kompletterande tulldeklaration. Vi kan
naturligtvis också upprätta tulldeklarationer utan
föregående hemtagning oavsett trafik och
transportör.

För dig som exporterar varor till Norge har DHL
Customs en paketlösning som omfattar både svensk
exportdeklaration och norsk importdeklaration.
Clearance Package innebär att varorna förtullas
direkt i samband med gränspassage och är därefter
klara för fri distribution. Detta ger dig som kund ett
totalpris samt en kontaktyta för hela paketet.
Tjänsten förutsätter att norsk importör har
tullkredit.

DHL Customs utför exportdeklarationer i de fall du
som kund väljer att transportera godset med annan
fraktförare än DHL Freight. Vi gör deklarationen
medan godset befinner sig på exportörens lager
alternativt på annan plats inom Sverige, vilket även
kan inkludera pågående transport. Faxa dina
exporthandlingar till DHL Customs, så ombesörjer
vi exportdeklarationen. Detta är ett enkelt sätt att
slippa invecklade tullformaliteter och dessutom kan
transportören själv välja ort för gränspassage.

NCTS - avslut/uppstart
För att inrätta/upprätthålla tullager idag, kräver
Tullverket, förutom direktkoppling mot NCTS
(tullens datoriserade transiteringssystem), också
olika tillstånd för att du ska kunna ta emot och
skicka varor till/från ditt tullager. Låt oss agera som
ditt ombud, vilket innebär att vi tar hand om avslut/
uppstart av transiteringarna i NCTS.

Intrastat
Om ditt företag enligt Statistiska Centralbyrån (SCB)
är uppgiftsskyldigt, erbjuder vi oss att utföra era
intrastatredovisningar löpande. Vi ger dig dessutom
en sammanställning varje månad av de uppgifter vi
redovisat för er räkning. Läs mer i vårt separata
informationsblad om Intrastat.

Icke standardiserade tullupplägg
Har du behov av andra tulltjänster? Tveka inte att
kontkata oss, så kan vi säkert finns lösningen på dina
frågor.
Kontakta oss på DHL Customs

För mer information, kontakta oss på:
Telefon: 040-694 00 46/ 37
Fax:
040-694 04 26
E-post: secustomsbrokerage@dhl.com
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