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Taxas de Tratamento Alfandegário DHL

Exportação 

Despacho de Exportação - Intervenção DHL no Desalfandegamento
Este serviço inclui elaboração da declaração aduaneira e contacto ao cliente se necessário

Exportação Temporária / Reexportação - Intervenção DHL no Desalfandegamento
Este serviço inclui elaboração da declaração aduaneira e contacto ao cliente se necessário

Armazenagem
Cobrada sempre que a mercadoria está em Deposito Aduaneiro e permanece, mais de 3 dias 
seguidos, após a data da sua chegada (inclusive)

Multi-Classificações
Quando um despacho exige mais de 5 adições (5 tipos de mercadoria diferente por envio), é 
cobrada uma taxa adicional por adição a partir da 5ª exclusive.

Exame Prévio
Sempre que a DHL tenha necessidade ou a pedido do cliente, de verificar uma carga antes de 
submeter a mesma a despacho, por forma a poder dar um destino aduaneiro á mercadoria. Ao 
valor do serviço, é adicionado o valo da guia de emolumentos a pagar à AT.

Alteração do Valor de Despacho
Aplica-se uma sobretaxa, caso o valor declarado na fatura que acompanha o envio aquando a 
sua expedição, sofra alteração no destino. Aplica-se sempre que ocorra alteração, antes ou du-
rante o decorrer do processo de desembaraço aduaneiro, na importação.

Anulação de Despacho
Anulação do despacho inicial e/ou conversão para um novo regime

Serviços de Despacho Aduaneiros - Exportação

Despacho de Exportação 
Intervenção DHL no Desalfandegamento €43 por envio

Exportação Temporária / Reexportação  
Intervenção DHL no Desalfandegamento €104 por envio

Armazenagem €1,9 por dia + €0,22 por kg (€3,8 valor mínimo)

Multi-Classificações €6.05 por adição (acima das 5 adições)

Exame Prévio €23.10

Alteração do Valor de Despacho €55,00

Anulação de Despacho €23.10



Taxas de Tratamento Alfandegário DHL

Importação 

Importação Definitiva -Intervenção DHL no Desalfandegamento
Este serviço inclui elaboração da declaração aduaneira; utilização da caução (desembolso) e 
contacto com o Cliente sempre que necessário

Importação Temporária / Reimportação/ Retorno - Intervenção DHL no Desalfandegamento
Este serviço inclui elaboração da declaração aduaneira; utilização da caução (desembolso) e 
contacto com o Cliente sempre que necessário

Cliente com Despachante Próprio / o Próprio 
Quando solicitado por uma empresa à DHL a preparação, validação e transferência da documen-
tação alfandegária para um Despachante (terceiro do importador) ou para o Próprio (Importa-
dor) para procederem ao desalfandegamento da mercadoria

Encaminhamento da mercadoria para outra Estância Aduaneira
Inclui qualquer um dos seguintes serviços: Transferências, Notificação (devolução de carga)

Requerimento de Franquia
Solicitação de isenção do pagamento de taxas aduaneiras, Iva e Direitos

Requerimento de Franquia entre particulares
Solicitação de isenção do pagamento de taxas aduaneiras, Iva e Direitos

Requerimento de Franquia de bagagem / mudança de residência
Solicitação de isenção do pagamento de taxas aduaneiras, Iva e Direitos

Revisão de Despacho
Alteração efetuada pela DHL, por solicitação do Cliente, ao despacho já efetuado.

Pré-pagamento
Sempre que o valor da divida aduaneira for superior ao valor definido pela DHL, como valor de 
risco

Fecho de Importação Temporária
Encerramento do despacho efetuado temporariamente e conversão do mesmo, num despacho 
de importação definitiva (entrada da mercadoria em consumo)

Armazenagem
Cobrada sempre que a mercadoria está em Deposito Aduaneiro e permanece, mais de 3 dias 
seguidos, após a data da sua chegada (inclusive)

Multi-Classificações
Quando um despacho exige mais de 5 adições (5 tipos de mercadoria diferente por envio), é 
cobrada uma taxa adicional por adição a partir da 5ª exclusive.



Taxas de Tratamento Alfandegário DHL
Exame Prévio
Sempre que a DHL tenha necessidade ou a pedido do cliente, de verificar uma carga antes de 
submeter a mesma a despacho, por forma a poder dar um destino aduaneiro á mercadoria. Ao 
valor do serviço, é adicionado o valo da guia de emolumentos a pagar à AT.

Contrastaria
Nas declarações que requerem contrastaria é cobrado sempre

Certificados
Solicitação de certificados necessários para desalfandegamento do envio (Fitossanitários, veter-
inários, quarentena, CITES e outros)

Entrada de carga em entreposto
Sempre que seja necessário separar a carga de um mesmo envio para elaboração de mais que 
um regime

Anulação de Despacho
Anulação do despacho inicial e conversão para um novo regime

Armazenagem Portway
Cobrada sempre que a mercadoria está em Deposito Aduaneiro e permanece, mais de 1 dia útil, 
após a data da sua chegada.

Serviços de Despacho Aduaneiros - Importação

Cliente com Despachante Próprio / o Próprio €54

Encaminhamento da mercadoria para outra Estân-
cia Aduaneira €57.2

€1,9 por dia + €0,22 por kg (€3,8 valor mínimo)

Requerimento de Franquia €55

Requerimento de Franquia entre particulares €11

Requerimento de Franquia de bagagem  
/ mudança de residência €66

Revisão de Despacho €79.20

Pré-pagamento ver tabela abaixo de importação definitiva / temporária, que 
varia mediante o valor aduaneiro

Fecho de Importação Temporária ver tabela abaixo de importação definitiva, que varia medi-
ante o valor aduaneiro

Armazenagem €1,9 por dia + €0,22 por kg (€3,8 valor mínimo)

Multi-Classificações €6.05 por adição (acima das 5 adições)

Exame Prévio €23.10

Contrastaria €55 até 10 peças e €5.5 por cada peça adicional

Certificados 11

Entrada de carga em entreposto 52

Anulação de Despacho 21

Armazenagem Portway
Do 1º ao 7º dia: 0,055€/kg/dia 

Depois 7º dia: 0,99€/kg/dia a partir do 1º dia 
Valor mínimo 3,60€



Taxas de Tratamento Alfandegário DHL

Importação Definitiva

Valor Aduaneiro Preço

<=200 33,33€

De 201 a 300 54,67€

De 301 a 1.500 82,06€

De 1.501 a 3.000 95,04€

De 3.001 a 6.000 136,73€

De 6.001 a 12.000 204,82€

De 12.001 a 30.000 245,96€

De 30.001 a 50.000 341€

De 50.001 a 80.000 409,53€

>80.000 450,78€

Importação Temporária/Re-Importação

Valor Aduaneiro Preço

<=200 103,40€

De 201 a 300 103,40€

De 301 a 1.500 103,40€

De 1.501 a 3.000 103,40€

De 3.001 a 6.000 164,12€

De 6.001 a 12.000 294,03€

De 12.001 a 30.000 294,03€

De 30.001 a 50.000 471,35€

De 50.001 a 80.000 546,81€

>80.000 588,06€



Termos e Condições Shiptimize
Serviço de Apoio ao Cliente
O serviço de apoio ao cliente da Shiptimize está sempre presente quando necessitar. Somos o 
seu ponto de contacto para todas as suas questões relacionadas à logística. Caso uma encomen-
da esteja atrasada, danificada ou perdida, encarregar-nos-emos da reclamação junto da trans-
portadora e de obter uma solução para a situação por si.

Pode entrar em contato com o nosso Serviço de Apoio ao Cliente através do email 
support@shiptimize.me ou pelo telefone +351 308 803 802.

Criação de Etiquetas
Cada etiqueta corresponde a um volume a ser enviado, desta forma, cada valor de envio indica-
do corresponde ao valor cobrado para enviar um volume. Em certas ocasiões algumas transpor-
tadoras em alguns serviços e para alguns destinos poderão permitir o envio de vários volumes 
no mesmo envio, mas cada volume terá sempre a sua própria etiqueta e consequentemente o 
seu código de rastreamento. 

As tarifas da Shiptimize aplicam-se assim que ocorre a criação de uma etiqueta no caso de usar 
os contratos de transporte da Shiptimize. A Shiptimize será cobrada naquele momento pelas 
transportadoras. Para evitar impressões desnecessárias, recomendamos que verifique atencio-
samente as suas encomendas antes de imprimir. Caso tenha impresso uma etiqueta incorreta-
mente, informe a Shiptimize através do e-mail support@shiptimize.me. No caso de marcação de 
recolhas erradamente, deverá contactar-nos com a maior brevidade possível de modo a que a 
mesma seja cancelada evitando custos.

Etiquetas Impressas não utilizadas
A Shiptimize não pode ser responsabilizada em nenhuma circunstância por etiquetas impressas 
não utilizadas.

Faturação e Pagamentos
A Shiptimize enviará a fatura mensal referente aos serviços utilizados na segunda ou terceira 
semana de cada mês. A liquidação da mesma deverá ocorrer através de transferência bancária 
no prazo máximo de 7 dias. Na eventualidade de não cumprimento do prazo indicado poderá 
incorrer na aplicação de uma taxa de gestão de cobrança no valor de 25% do valor pendente, 
mas nunca inferior a 350€. Os seus acessos à nossa plataforma serão igualmente bloqueados. 

Envios não entregues
Salvo indicação em contrário, o valor do retorno dos envios não entregues será o valor do envio 
original mais a taxa de movimentação aplicada por cada transportadora.

Alteração de Tarifas
Os valores mencionados nesta proposta são válidos para o ano civil corrente e podem ser al-
teradas no final de cada ano civil. No caso de qualquer alteração dos valores acordados será 
notificado com a devida antecedência.

Termos e condições gerais das transportadoras
No caso de utilizar os serviços de transporte e entrega através da plataforma Shiptimize, os Ter-
mos e Condições Gerais de cada transportadora serão sempre aplicados em quaisquer circun-
stâncias. 
Após aceite o acordo com a Shiptimize a que se refere esta proposta, está a aceitar automatica-
mente os termos e condições das transportadoras que poderá vir a utilizar. Os termos e condições 
de cada transportadora estão disponíveis mediante solicitação.
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