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Proces importu pojazdu z USA do Polski jest związany z koniecznością poniesienia pewnych
kosztów stałych. Często osoby zainteresowane sprowadzeniem samochodu znajdują się pod
wpływem obiegowych, a co najważniejsze błędnych opinii, na temat ich wysokości. Wiele firm
wykorzystuje tą niewiedzę do zwiększania swojego zysku z każdej transakcji. Luxury Cars ,
kierując się zasadą jawności transakcji, stara się zaoszczędzić maksimum pieniędzy klienta
wybierając sprawdzone, atrakcyjne cenowo rozwiązania.
OPŁATY CELNO-SKARBOWE
Stawki celne:
Samochód osobowy - 10%
Pickup – 10% lub 22%
Samochód ciężarowy – 22%
Quad, ATV – 10%
Motocykl – 6%
Części zamienne – od 2% do 4,5 %
Łódź – od 1,7% do 2,7%
Skuter wodny – 1,7%
Podatek akcyzowy:
Samochody o pojemności silnika do 2000 cm3 – 3,1%
Samochody o pojemności silnika przekraczającej 2000 cm3 – 18,6%
Podatek akcyzowy jest opłacany od wartości pojazdu powiększonej o koszt transportu i cła.
Podatek VAT:
Przy płatności w Niemczech – 19%
Przy płatności w Polsce – 23%
POZOSTAŁE KOSZTY IMPORTOWE:
Opłaty aukcyjne – od 450 $ do 750 $ w zależności od domu aukcyjnego i terminu
dokonania płatności za wylicytowany pojazd
Koszt transportu na terenie USA, z miejsca zakupu do portu – od 1,0 $ do 2,0 $ za milę
Strzeżony postój przed załadunkiem , obiegi dokumentacji, załadunek pojazdu do
kontenera oraz odprawa celna – 600 $
Fracht : od 950 $ do 1500 $ - samochód osobowy, 400-650$-motocykl ( w zależności od
portu docelowego)
Przy innych pojazdach koszt frachtu może ulec zmianie, jednakże jest on podawany do
wiadomości klienta zawsze przed przystąpieniem do licytacji lub zakupem u dealera.
Koszt odprawy celnej w porcie docelowym ( wraz z rozładunkiem) – od 500 do 650
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euro(samochód), od 350 do 450 euro (motocykl)
Koszt transportu z portu do miejsca odbioru – od 1200zł do 2000zł w zależności od
lokalizacji w Polsce.
Koszt tłumaczenia dokumentów – 250zł za komplet dokumentów z USA i z Niemiec.
PROWIZJA NASZEJ FIRMY ZA OBSŁUGĘ PROCESU IMPORTU:
1. Samochody: do 10 000 tys. USD 3.500 tys. zł / do 15 000 tys.USD 4.000 zł, / do 22 000
tys USD 4.500 zł, / do 30 000 tys. USD 6.000 tys. zł / powyżej 30 tys. USD 8.500 tys. zł.
Wszystkie podane ceny są cenami netto. Ceny również podlegają negocjacji.
2. Quad, motocykl: do 5.000 tys. USD 3.000 tys. zł / do 10.000 tys. USD 4.000 tys. zł / do
20.000 tys. USD 5.000 tys. zł
Prowizja jest ustalana indywidualnie i zależna m.in. od liczby zamawianych pojazdów, ich
wartości oraz stopnia skomplikowania zamówienia.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt. Z przyjemnością odpowiemy na
wszystkie pytania.
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