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SERVIZI DOGANALI E
CERTIFICAZIONI

МИТНІ ПОСЛУГИ ТА
СЕРТИФІКАЦІЯ

0801

Verifica lista certificazioni

Перевірка переліку сертифікатів

0801/a

− Con possesso di codice doganale
S’intende la verifica presso gli uffici doganali
delle condizioni relative ad un prodotto
specifico, quando il richiedente è a conoscenza
del codice doganale del prodotto in questione

− З володінням митним кодексом
Перевірка на митних постах стану окремого
продукту за умови, коли замовник знає
митні вимоги стосовно відповідного
продукту

€

36,00

− Senza possesso di codice doganale
Stessa verifica ma il richiedente non conosce il
codice doganale del prodotto, pertanto è
necessaria una ricerca direttamente presso la
sede doganale

− Без володіння митним кодексом
Та сама перевірка, але коли замовник не
знає вимог Митного кодексу щодо
продукції, а тому необхідно провести
обстеження безпосередньо в офісах митниці

€.

137,50

− Certificazione governativa escluso bolletta
statale Servizio di redazione della modulistica
necessaria, svolgimento della pratica ed inoltro
del tutto agli uffici competenti. Resta a parte la
quota di tassazione governativa che è in
funzione del valore del prodotto e viene
preventivata a parte.

− Державна сертифікація не включаючи
сплату державної квитанції
Послуги із заповнення необхідних бланків,
розробка документації здійснюється у
компетентних органах.
Окремо обчислюється кошторисна вартість
державного податку, який залежить від
вартості продукції.

€

290,00

− Certificazione governativa escluso bolletta
statale
Come sopra ma con obbligo di test tecnici sul
prodotto

− Державна сертифікація не включаючи
сплату державної квитанції
Все як вище зазначено, але з обов’язковим
технічним тестуванням продукції

€

487,00

− Certificazione sanitaria max. annuo a singolo
contratto, escluso bolletta statale
Servizio di redazione della modulistica
necessaria, svolgimento della pratica ed inoltro
del tutto agli uffici competenti. Resta a parte la
quota di tassazione governativa che è in
funzione dalla tipologia del prodotto e viene
preventivata a parte.

− Санітарна сертифікація максимальним
терміном на рік за окремим контрактом, не
включаючи сплату державної квитанції
Послуги із заповнення необхідних бланків,
розробка документації здійснюється у
компетентних органах. Окремо
обчислюється кошторисна вартість
державного податку, який залежить від типу
продукції.

€

613,00

− Сертифікація відсутності хвороб рослин
Тест, якому підлягає продукція органічного
рослинного походження (продукти
харчування, деревина, біомаса, компост,
добрива та інше), не включаючи державні
податки.

€

277,00

− Ветеринарна сертифікація
Тест, якому підлягає продукція органічного
тваринного походження (тварини різних
родин, продукти харчування тваринного
походження та інше) за виключенням
державних податків

€

340,00

− Загальна допомога на митниці (вартість за
годину)
За кожну послугу, попередньо не враховану
у кошторисі, буде нарахована погодинна
вартість допомоги в розмитненні, вирішенні
питань, пов’язаних із некоректною
документацією, продукцією, яка не
відповідає вимогам та інше.

€

26,00

0801/b

0801/c

0801/d

0801/e

0801/f

0801/g

0801/h

− Certificazione fitosanitaria
Test a cui viene sottoposto il prodotto qualora
sia di origine organica vegetale(alimentari,
legname, biomasse, terriccio, fertilizzanti ,
ecc…) tasse governative non comprese

− Certificazione veterinaria
Test a cui viene sottoposto il prodotto qualora
sia di origine organica animale (animali di
qualunque famiglia, prodotti alimentari
animali, ecc…) tasse governative non comprese
− Assistenza doganale generica (costo orario)
Per ogni servizio non preventivato verrà
quantificato il costo orario, compresa
l’assistenza allo sdoganamento, risoluzione di
problematiche legate a documentazione
errata, prodotti non conformi ed altro.

0801/i

− Accredito azienda presso gli uffici doganali
locali
L’azienda importatrice/esportatrice deve
essere accreditata presso gli uffici doganali.
L’accredito non ha scadenza ed è riferito ad
una location doganale specifica. Detta location
può essere cambiata successivamente.

TUTTI GLI IMPORTI SONO IVA ESCLUSA

− Кредитне товариство в приміщеннях
митниці
Фірма-імпортер/експортер повинна бути
акредитована в офісах митниці. Акредитація
не має закінчення терміну дії і про неї
повідомляється спеціальна митна служба.
Ця служба може бути в подальшому
замінена.

ВСІ СУМИ ВКАЗАНІ БЕЗ ПДВ

€

360,00

