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Mekanisme harga

Biaya Tambahan

Bonded Transit

Bonded shipment terjadi ketika DHL meminta untuk memindahkan barang kiriman non-dokumen ke lokasi yang bukan merupakan gateway DHL di negara tujuan. Bonded Transit
biasa dilakukan di dalam negara atau serikat pabean, dan diperlukan sebelum proses clearance akhir dari importir atau broker yang telah ditunjuk. Bonded Transit berlaku untuk
barang kiriman ekspor maupun impor dimana DHL diharuskan membuka, mengelola atau melaporkan segala bentuk transfer dibawah bond dengan menggunakan garansi kami
sendiri.

Per kiriman

IDR 150,000.00

Atas permintaan pengirim atau impotir, DHL menyiapkan barang untuk proses ekspor dan impor sementara. Barang mentah atau setengah-jadi dapat diimpor ke dalam Zona
Proses Ekspor (Export Processing Zone) atau Zona Berikat (Free Trade Zone) yang resmi untuk proses lebih lanjut, untuk selanjutnya melakukan ekspor untuk barang jadi.

Per kiriman

IDR 600,000.00

Ketika importir dari shipment, telah meminta secara spesifik untuk dihubungi sebelum proses custom clearance dilakukan, DHL akan melakukan intercept atas barang kiriman dan
menghubungi importir untuk otorisasi clearance atau instruksi selanjutnya. Hal ini akan membantu untuk memastikan semua dokumen clearance telah lengkap dan benar.

Per kiriman

IDR 150,000.00

Atas permintaan importir, DHL dapat mengatur dan menyiapkan dokumen terkait prosedur bio, phytosanitary, veterinary, quarantine, CITES atau prosedur kontrol serupa yang
diwajibkan oleh otoritas regulator, untuk proses clearance shipment di suatu negara atau serikat pabean. Biaya agen akan dibebankan kepada importir.

Per kiriman

IDR 350,000.00

Atas permintaan pengirim atau impotir, DHL Express akan melakukan release terhadap shipment kepada broker kepabeanan yang ditetapkan oleh pelanggan. DHL akan
menyerahkan tanggung jawab untuk shipment beserta dokumennya kepada broker yang dipilih oleh pelanggan untuk melakukan clearance dan pengantaran sampai dengan
tujuan.

Per kiriman

IDR 500,000.00

Atas permintaan pelanggan, DHL akan menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk broker yang telah ditunjuk oleh pelanggan dalam melakukan import clearance dan
melakukan pengantaran ke tujuan akhir ketika proses clearance telah selesai dilakukan. DHL tidak bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyerahan kepada Bea dan Cukai
atau atas proses release dari barang kiriman.

Per kiriman

IDR 350,000.00

Tempat Penimbunan
Sementara (TPS)

Biaya penyimpanan akan berlaku ketika barang kiriman tidak dapat di-release oleh Bea dan Cukai karena dokumen yang tidak akurat atau tidak lengkap. Biaya akan mulai timbul
tiga hari kalender setelah barang kiriman tiba atau setelah notifikasi broker, manapun yang lebih lama. Biaya akan dikenakan pada pihak pembayar bea masuk dan pajak.

Per kiriman

IDR 1,900 per Kg per hari
(min 15,000) setelah 3 hari
kalender

PIB (Pemberitahuan Impor
Barang)

Berlaku di beberapa negara, ketika mengimpor barang dengan deklarasi agregat nilai atau berat melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Bea dan Cukai, atau syaratsyarat dari peraturan lain yang tidak termasuk dalam clearance rutin pada consolidated manifest dan hal ini memerlukan clearance dengan form individual entry.

Per kiriman

IDR 150,000.00

Izin & Lisensi

Untuk mempercepat impor dari komoditas yang dikontrol, seperti alat-alat kesehatan, farmasi, monitor computer, pemutar CD laser, kosmetik, kacamata, makanan dan produk
makanan, DHL diharuskan untuk menyebutkan informasi secara spesifik untuk mendapatkan izin impor atau lisensi yang dibutuhkan. Tambahan biaya ini akan dikenakan pada
pembayar bea masuk dan pajak.

Per kiriman

IDR 350,000.00

Multiline Entry

Untuk shipment yang berisi lebih dari lima komoditas yang berbeda, bea masuk untuk multiline entry akan diberlakukan pada setiap line tambahan. Semua komoditas
memerlukan identifikasi dan harus diklasifikasikan ke dalam unique harmonized code tariff numbers. Tambahan biaya ini akan dikenakan pada pembayar bea masuk dan pajak.

Per kiriman

IDR 25000 per line, mulai
dari line ke-6

Clearance Data Modification

DHL dapat menambah atau memodifikasi data yang telah dideklarasikan kepada otoritas Bea dan Cukai untuk tujuan clearance seperti nilai barang, klasifikasi jenis barang, dan
detil importir, berdasarkan bukti dokumen dari atau yang telah dikonfirmasikan oleh importir atau eksportir dan hanya berdasarkan permintaan dari otoritas Bea dan Cukai atau
atas permintaan importir/eksportir.

Per kiriman

IDR 800,000.00

Deklarasi Ekspor

Berlaku di negara dimana deklarasi impor diperlukan untuk shipment yang berisi komoditas yang dikontrol atau melebihi batas nilai atau berat tertentu. Tergantung dari negara
pengirim, pengirim yang menyerahkan deklarasi secara online mungkin tidak dikenakan biaya di negara tujuan.

Per kiriman

IDR 150,000.00

Pembayaran di Muka

Layanan ini mencakup importasi barang non-dokumen yang memiliki bea masuk, pajak dan biaya regulator lainnya dan telah dibayarkan terlebih dahulu oleh DHL mewakili
importir yang tidak memiliki kontrak dengan DHL. Biayanya berdasarkan pada credit advanced atau garansi dan berlaku standar minimum.

Per kiriman

IDR 100,000
atau 2.5% dari dana di muka,
jika lebih tinggi

Disbursements

Layanan ini mencakup importasi barang non-dokumen yang memiliki bea masuk, pajak dan biaya regulator lainnya dan telah dibayarkan terlebih dahulu oleh DHL mewakili
importir yang tidak memiliki kontrak dengan DHL. Biayanya berdasarkan pada credit advanced atau garansi dan berlaku standar minimum.

Per kiriman

IDR 100,000
atau 2.5% dari dana di muka,
jika lebih tinggi

Impor/Ekspor Sementara

Otorisasi Kepabeanan

Biaya Badan Pemerintah Lain

Pelepasan kepada Broker

Broker Notification

