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Statkiem.pl: transport drobnicowy morski
Pierwsze uruchomienie statkiem.pl miało miejsce 1 sierpnia 2012 r. Serwis powstał z inicjatywy
Krzysztofa Kukli, absolwenta Politechniki Krakowskiej oraz Jacka Maja, przedsiębiorcy branży
transportowej. Wyjątkowe połączenie innowacyjności oraz doświadczenia zaowocowało pierwszym
w Polsce serwisem, który umożliwia pełną wycenę kosztów transportu drobnicowego morskiego
oraz złożenie zlecenia przez www.
Platforma umożliwia w łatwy sposób aranżacje transportu tzw. drobnicy morskiej. Dzięki niemu
możliwa jest wysyłka zarówno 10 palet jak i jednej tylko paczki. Prostota obsługi i bardzo niskie
ceny to kluczowe atuty nowej platformy. Użytkownicy mogą liczyć na rzetelną i fachową pomoc
na każdym etapie realizacji zlecenia, co z pewnością docenią przedsiębiorcy rozpoczynający
swoją przygodę z eksportem bądź importem.
Statkiem.pl oferuje znacznie więcej niż tylko serwis internetowy. Pozostałe obszary działalności:
Magazyn celny - firma posiada własny magazyn czasowego składowania (celny). Umożliwia
on krótkoterminowe (do 20 dni ) magazynowanie towaru importowego przed dokonaniem odprawy
celnej. Można w nim dokonać rewizji towaru oraz sprawdzić kompletność zamówienia
przed wysłaniem zgłoszenia do Urzędu Celnego.
Skład celny - platforma posiada własny skład oraz zezwolenie Urzędu Celnego na stosowanie
procedury składu celnego. Skład celny umożliwia długoterminowe przechowywanie towaru
importowego bez zapłaty należności celnych. Importer ma możliwość dokonywania częściowych
odpraw celnych na dowolną partię towaru. Daje to ogromne oszczędności oraz poprawia płynność
finansową firm importujących. Skład celny umożliwia również przeniesienie praw do towaru na
rzecz innych podmiotów bez konieczności uiszczania cła oraz podatków. Można również dokonać
kontroli jakości towaru i w przypadku towaru który nie spełnia wymogów zamówienia odesłać go do
producenta bez uiszczania należności celnych.
Pomoc w formalnościach, jak chociażby w przygotowaniu wniosku do Urzędu Celnego
umożliwiającego rozliczanie podatku VAT importowego równocześnie z podatkiem krajowym,
tj. za pośrednictwem deklaracji VAT7. Ma to kolosalne znaczenie dla importerów, dając uwolnienie
środków finansowych które do tej pory musiały być niezbędne do zapłaty podatku VAT
w momencie przywozu towaru do Polski. Odprawa taka jest podobna w swym znaczeniu
do odpraw celnych w Niemczech w procedurze przedstawiciela fiskalnego.
Usługi składowania, konfekcjonowania i dystrybucji towarów. Firma obsługuje sklepy
internetowe oraz podmioty które, które zdecydowały się na przeniesienie własnej logistyki
do naszej firmy. Magazyn pracuje w godzinach 6-22. System pozwala na realizacje zleceń on-line
oraz podgląd bieżących stanów magazynowych. Dzięki integracji systemów (wymiana danych
poprzez EDI), możliwe jest szybkie i efektywne zarządzanie towarem, bez konieczności budowy
własnego zaplecza logistycznego.
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