
Import Control
Từng bước một

Xử lý lô hàng UPS® Import Control tại UPS.com

UPS Import Control® giúp bạn có trách nhiệm quản lý lô hàng nhập khẩu của bạn lô hàng và hóa đơn thương mại - 
cho phép bạn bắt đầu đóng gói lô hàng từ một quốc gia khác để giao hàng cho chính bạn hoặc bên thứ ba, và tạo nhãn 
vận chuyển cũng như hóa đơn thương mại. Làm theo các bước tại ups.com để tạo một Nhãn Import Control cho các 
kiện hàng đến quốc tế của bạn.

Để được trợ giúp thêm, hãy nhấp vào Dịch vụ Khách hàng gần phía trên cùng của bất kỳ trang UPS.com nào.

Bạn muốn thanh toán thế nào?
Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn trả phí vận chuyển 
và bất kỳ nghĩa vụ và thuế hiện hành nào liên quan 
đến lô hàng nhập của bạn như thế nào.
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Xem lại thông tin UPS Import Control của bạn.
Hãy xem lại hàng nhập và chỉnh sửa bất kỳ chi tiết 
nào nếu cần thiết. Khi bạn sẵn sàng tiếp tục, bạn sẽ 
được cung cấp tùy chọn để hoàn thành các mẫu đơn 
quốc tế như hóa đơn thương mại.
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Bạn vận chuyển hàng gì?
Chúng tôi sẽ cần phải biết bản mô tả về hàng hóa 
được nhập khẩu và bao bì được sử dụng.
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Truy cập UPS.com và đăng nhập bằng ID người dùng 
của bạn. Chọn Tạo Nhập khẩu từ menu Vận chuyển. 
Sau đó cho chúng tôi biết nơi lô hàng đến, và nó đang 
đi đâu. Bạn có thể sử dụng danh bạ địa chỉ của bạn 
cho những địa chỉ này nếu bạn muốn.
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Bạn muốn vận chuyển thế nào?
Hãy cho chúng tôi biết dịch vụ UPS nào bạn sử dụng cho 
kiện hàng của bạn và cách bạn muốn UPS giao nhãn vận 
chuyển đến tàu từ địa chỉ như thế nào. Bạn cũng có thể 
thêm các dịch vụ bổ sung (chẳng hạn như thông báo qua 
email và loại bỏ hóa đơn thương mại) và bạn có thể thêm 
số tham chiếu vào lô hàng nhập của bạn.
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