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Taxas de Tratamento Alfandegário UPS

 
Taxa de Declaração Aduaneira
Quando um envio é importado para um país, se for um importador registado para efeitos de pa-
gamento do IVA, a UPS irá preparar o despacho de importação em seu nome. Este processo en-
volve a verificação da fatura comercial apresentada, juntamente com a mercadoria, e completa os 
procedimentos de preparação da declaração aduaneira exigidos pelas autoridades aduaneiras e 
fiscais, incluindo o cálculo dos direitos aplicáveis e taxas, para cada tipo de mercadoria, incluída no 
envio, bem como a apresentação da declaração aduaneira á alfândega, para obter o envio desal-
fandegado. A UPS irá cobrar uma taxa de Preparação da Declaração Aduaneira para cobrir o custo 
de manuseamento adicional, administração e utilização das instalações para o desalfandegamento 
de pacotes.

Despacho Próprio
Os importadores que pretendem ter o controlo e melhorar a conformidade do próprio despacho, 
podem solicitar à UPS o reencaminhamento de todos os dados aduaneiros necessários, para apre-
sentar uma declaração de despacho próprio das mercadorias importadas. A UPS cobrará uma taxa 
ao importador, para cobrir os custos administrativos adicionais, para realizar tal processo. 

Serviços de Despacho Aduaneiro
Os serviços de Despacho Aduaneiro UPS são prestados sem custos adicionais para os procedimen-
tos de desalfandegamento de rotina. O processo de preparação do desalfandegamento é iniciado 
enquanto o envio ainda se encontra em trânsito devido à funcionalidade de aviso prévio da rede 
UPS. Regulamentações governamentais exigem documentação específica para os envios interna-
cionais e, a UPS fornece serviços especializados para preparação de documentação de exportação 
completa e exata. A UPS oferece serviços de desalfandegamento opcionais para ajudar a prevenir 
atrasos imprevistos no seu envio. Alguns destes serviços estão sujeitos a custos adicionais. 

Pode haver lugar ao pagamento de custos adicionais relativos ao desalfandegamento que incluem, 
mas não se limitam ao seguinte:

• Procedimentos de desalfandegamento que envolvam uma agência governamental que não a 
alfândega

• Procedimento de trânsito
• Armazenamento
• Inspeção alfandegária
• Custos de inspeção em postos fronteiriços
• Envios desalfandegados por terceiros

Taxa de Relatório
A UPS cobrará uma taxa para cada relatório ou conjunto de dados enviado ao cliente a pedido do 
mesmo.

Taxa Administrativa
A UPS cobrará uma taxa para cada tarefa extraordinária realizada a pedido do cliente.

Taxa de envio DAU
A UPS cobrará uma taxa por cada Documento Administrativo Único (DAU) mediante solicitação do 
cliente.
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Desembolso
Os agentes aduaneiros UPS são experientes no processamento de envios comerciais complexos. 
A transmissão eletrónica de dados de envio contribui para um desalfandegamento mais rápido. A 
UPS poderá pagar antecipadamente, em nome do sacado, os direitos, impostos e outros encargos 
governamentais. 

Taxas e Direitos Alfandegários
Este custo aplica-se a envios fora da UE, quando a entidade pagadora dos direitos e taxas não se 
encontra no país de destino. É faturado à parte que paga os custos de transporte.

Contactar Sempre a Pedido do Cliente
Quando implementada, a UPS, irá sempre, contactar o importador para obter instruções de desal-
fandegamento. Caso a UPS não consiga contactar o importador, será emitida uma carta de aviso. 
Se não obtiver resposta no prazo de 10 dias, o envio será devolvido ao remetente. Se um envio 
não for exonerado de impostos e não necessitar de qualquer outra documentação aduaneira, o 
importador poderá avisar a UPS com antecedência, para que este processo não seja seguido.

Taxa de Entrada
A UPS cobrará uma taxa por cada envio importado que requeira uma declaração aduaneira formal.

Inspeção aduaneira
Durante o processo de desalfandegamento, as mercadorias poderão ser sujeitas a inspeções ad-
uaneiras. Quando um envio for selecionado para inspeção, será cobrada a taxa de Inspeção adua-
neira.

Taxas de desalfandegamento Reino Unido
Será aplicada a taxa de intervenção e a Taxa por desembolso a todos os envios importados do 
reino Unido.
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Serviços de Despacho Aduaneiros - Importação

Contactar Sempre a Pedido do Cliente €3,30 por envio

Taxas e Direitos Alfandegários €17,28 por envio

Despachos que excedam 5 classificações pautais €9.10/classificação pautal

Garantia UPS relativa ao Trânsito Controlo Aduaneiro €47,30 por envio

Taxa do Documento de Trânsito €20.40 por envio

Armazenamento a partir do terceiro dia útil Será cobrado 3,85€ por 25kg/dia útil com um mínimo 
cobrável de 20,00€

Serviços Pós Desalfandegamento €95.15 por envio

Desembolsos (Isento de % do Montante Avançado/ Mín-
imo, dependendo do montante que for maior)

Taxa cobrada em função do montante adiantado de 
direitos e taxas que será de 4% sobre esse mesmo valor 

ou um mínimo de 17,60€, conforme o valor que seja 
mais alto.

Declaração Aduaneira não Rotineira €58.85 por envio

Declaração para Outros Organismos Oficiais €58.85 por envio

Inspeção Aduaneira €18,15 por envio

Serviços Adicionais €45,10 por envio

Cópia do Documento DAU €11,55 por envio

Taxa de Declaração Aduaneira €17,60 por envio

Despacho Próprio €11.00 por envio

Taxa de Relatório €52,80

Taxa Administrativa €26,40

Taxa de Intervenção (UK) €12.20

Taxa por desembolso (UK) 4% do montante adiantado de dtos  
e Iva ou mínimo de 16 €

Serviços de Despacho Aduaneiros - Exportação

Despachos que excedam 5 classificações pautais €9.10 / classificação pautal

Inspeção aduaneira €18,15 por envio

Armazenamento a partir do terceiro dia útil Será cobrado 3,85€ /por pct/dia  
(a partir do terceiro dia útil)

Serviços Pós Desalfandegamento €55,00 por envio

Declaração Aduaneira não Rotineira €58,85 por envio

Declaração para Outros Organismos Oficiais €58,85 por envio

Formalidades de Exportação €18,15 por envio

Documentos preferenciais €18,15 por envio

Outras Tarefas Adicionais €16,50 por envio

Taxa de Relatório €52.80/hora

Taxa Administrativa €26,40

Cópia do Documento DAU €11,55 por envio

Taxa de entrada €6.85

Inspeção Aduaneira €18.15



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 encomenda es-
teja atrasada, danificada ou perdida, encarregar-nos-emos da reclamação junto da transportadora 
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 indicado 
corresponde ao valor cobrado para enviar um volume. Em certas ocasiões algumas transportado-
ras em alguns serviços e para alguns destinos poderão permitir o envio de vários volumes no mes-
mo 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 trans-
portadoras. Para evitar impressões desnecessárias, recomendamos que verifique atenciosamente 
as suas encomendas antes de imprimir. Caso tenha impresso uma etiqueta incorretamente, in-
forme 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 se-
mana 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 alteradas 
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 Termos 
e Condições Gerais de cada transportadora serão sempre aplicados em quaisquer circunstâncias. 
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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