SERVIÇO DE
CLASSIFICAÇÃO
PAUTAL

Serviços
•

Identificação do Código Pautal
apropriado para todos os
produtos

•

Confirmação da obrigatoriedade
de inspecção pré-embarque ou
no destino

•

Informação sobre a existência de
direito de importação

BENEFÍCIOS PRINCIPAIS
•

•

•

•

•

Assegurar que o código pautal
correcto é identificado, uma vez
que estará a utilizar o serviço
de uma organização que tem
o conhecimento e a perícia
necessários para fazê-lo em seu
nome
Minimizar o risco de incorrer
em multas por apresentar
declarações erradas, se
seleccionar o código errado
Evitar o risco de embarcar
bens inspeccionáveis antes de
todas as formalidades estarem
completadas no país de origem
Conhecimento antecipado sobre
a existência de encargos de
direito de importação
Acesso a actualização sobre
alterações efectuadas à versão
da nomenclatura no WCO 2012

classification@cotecna.com
info@cotecna.co.ao
www.cotecna.com

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS
AJUDA À CONFORMIDADE, REDUÇÃO DO RISCO
A Cotecna está ciente das pressões crescentes sobre as partes envolvidas na
comunidade do comérico internacional para declararem os Códigos Pautais
correctos em toda a documentação submetida às autoridades. Estamos
também cientes das avultadas multas cobradas por alguns organismos
governamentais como penalização pela declaração errada dessa informação.
Para ajudar a minimizar este risco de negócio, a Cotecna designou um
Serviço de Classificação Pautal (CTCS – Customs Tariff Classification
Service), disponível para todos. Temos mais de 25 anos de experiência
no fornecimento de serviços de classificação de confiança aos nossos
clientes, que incluem organismos governamentais em todo o mundo. Os
nossos analistas completaram com sucesso a formação da Organização
Mundial Alfandegária (WCO - World Customs Organisation) e têm um vasto
conhecimento e experiência de produto.
Temos uma rede mundial de escritórios e somos um parceiro de confiança
de muitas Autoridades Alfandegárias no estrangeiro na área da Classificação
Pautal.
O nosso serviço será personalizado, de forma a ir de encontro aos seus
requisitos específicos, quer para avaliar um item ou para codificar uma linha
de produto completa.
Contacte-nos para podermos encontrar a melhor solução para si.
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