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Eseti vámkezelési megbízás

RENDSZÁM / KONTÉNERSZÁM:……………………………………………….
FELADÓ NEVE, CÍME: ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
CÍMZETT NEVE, CÍME: ….………………….…………………………………...................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
VPIDSZÁM:………………………………...

ADÓSZÁM:……………………………….

KÖLTSÉGVISELŐ:………………………………………………….………….......
Ügyint. neve:……..………………………….

Tel:………...…………..……. Fax:…………………….

Származási ország:………..……………………..
Külföldi fuvarköltség: ……………………

Fuvarparitás………………..…………….

Belföldi fuvarköltség:………………….…..

Biztosítási költség………………………...
Bruttó súly: …………………. Nettó súly: ……………………… Csomagszám: ………………
Egyéb, a vámértéket befolyásoló tényező (és összege, lásd a II. oldalon)……………...
Áru magyar megnevezése

Vámtarifaszám

Mennyisége

Számla értéke

1
2
3
4
Több sor esetén, lista alapján.
Folytatás a következő oldalon!
Jelen vámkezelési megbízás csak a harmadik oldal alján történő aláírással együtt érvényes
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Eseti vámkezelési megbízás
Milyen vámkezelést kér:
1, Árutovábbítás

Melyik Vámhivatalhoz?………………………..…

2, Szabadforgalomba helyezés
2/a, vámfizetős import
Fizetési mód:
- határozatra
- vámbiztosítékra
- DEPOLOGIS KFT. számlára UNICREDITBANK: 10918001-00000017-61550009
2/b, vámmentes import
Van-e Halasztott Vámfizetési Engedélyük?
Export

IGEN

1, Végleges kivitel

Határátkelő:………………………………………….

2, Ideiglenes Kivitel

Visszahozatali határidő:……………………….

NEM

Kérjük szíveskedjen nyilatkozni, hogy a túloldalon (több sor esetén külön listán szereplő tételek esetében)
felsorolt áruk valamelyikét terheli-e vámérték növelő tényező. Amennyiben igen kérjük, az első oldalon
szíveskedjen azt megadni!
Vámérték növelő tényezők
•

jutalék és ügynöki jutalék, a vételi jutalékok kivételével

•

azoknak a tárolóeszközöknek a költsége, amelyek vámszempontból a szóban forgó áruval egy
tekintet alá esnek;

•

csomagolás költsége, beleértve a munkabért és az anyagköltséget egyaránt;

•

az importált áruba beépített anyagok, alkatrészek, részek és hasonló tételek;

•

az importált áru előállításában használt szerszámok, présminták, öntőformák és hasonló
tételek;

•

az importált áru előállítása során elhasznált anyagok;

•

a Közösség területén kívül végzett, és az importált áru előállításához szükséges mérnöki
munka, fejlesztés, művészmunka, formatervezés, tervrajzok és vázlatok;

•

a vevő által közvetve vagy közvetlenül, az értékelendő áru eladásának feltételeként fizetendő,
az értékelendő áruval kapcsolatos jogdíjak és licencdíjak

•

az importált áru későbbi viszonteladásából, átengedéséből vagy felhasználásából származó
bevétel azon részének értéke, amely közvetve vagy közvetlenül az eladóhoz kerül;

•

az importált áru szállításának és biztosításának költsége; és

•

az importált áru szállításával kapcsolatos rakodási és anyagmozgatási költségek
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Eseti vámkezelési megbízás
Folytatás a következő oldalon!
Jelen vámkezelési megbízás csak a harmadik oldal alján történő aláírással együtt érvényes!

Származás
•

Van-e származást igazoló dokumentum, ha igen, akkor annak száma?.................................

•

A szállítás és az áru megfelel-e a származási követelményeknek?

Igen

Nem

Tarifálás
Tartozik-e az áruhoz Kötelező Tarifális Felvilágosítás?
Történt-e korábban azonos áru esetén mintavétel?

Igen
Igen

Nem
Nem

Megbízom a Depologis Kft-t, hogy helyettem és nevemben a fenti áru vámkezelését a Vámkódex
5.cikk 2.bek. első gondolatjel szerint, mint közvetlen képviselő elvégezze, az árut és okmányait
átvegye. A Depologis Kft. –mint megbízott, a megbízásban szereplő vámeljárásban, annak teljes
időtartamáig, mint közvetlen képviselő jár el. Kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak

megfelelnek, továbbá, minden a vámértéket, származást és a tarifálást befolyásoló tényezőről a Megbízottat
tájékoztattam. A vámkezelést követően tudomásomra jutott vámértéket befolyásoló tényezőt a vámhivatal
felé bejelentem, ennek elmaradásából felmerülő kár- és egyéb felelősség engem terhel.
A megbízás hiányos kitöltéséből fakadó jogi-és egyéb következmények (többlet költségek is) a megbízót
terhelik.

Dátum: ………………………………….

…..………………………………………
Megbízott aláírása

………………………………………..
Megbízó cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
Alulírott/ak _____________________, mint a ___________________________törvényes
képviselője/i (cégjegyzésre jogosult személy/ek) büntetőjogi felelősségem/ünk tudatában
kijelentem/jük, hogy:__________________cégtől ___________________ számlán érkező
áruk:
1. nem tartoznak a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának
engedélyezéséről szóló a 13/2011.(II.22) Korm. rendelet hatálya alá.
2. nem tartalmaz(nak) a egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló Tanács
842/2006/EK rendeletben meghatározott anyagokat
3. , __________________ számú import számlán/számlákon szereplő termék(ek) nem
alkalmasak emberi elnyomásra, kínzásra, valamint megalázó emberi bánásmódra.
4. nem tartalmaz(nak) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Az Európai
Parlament és a Tanács 1005/2009/EK rendeletben meghatározott anyagokat.
5. nem tartalmaz(nak) a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó
termékek forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve
onnan történő kivitelének tilalmáról szóló az Európai Parlament és a Tanács
1523/2007/EK rendeletbe meghatározott összetevőket
6. egyike sem tartozik a Washington-i Cites Egyezmény alá, azok nem védett állatok
illetve növények részéből készültek.
7. nem tartozik a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat
megállapító Bizottság 737/2010/EU rendelete (2010. augusztus 10.) hatálya alá.
8. nem tartozik a 2007/275/EK Bizottsági Határozat hatálya alá
9. A 2007/275/EK Biztonsági Határozat 6. Cikk (1) bekezdésének megfelelően
állategészségügyi ellenőrzés alól mentesített áruk
10. A vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak az 52/2012. (III.28.) Korm. rendelet
hatálya alá
11. A vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak a 208/2013 EK rendelet 4.cikk 1.
bekezdés hatálya alá.

Dátum

cégszerű aláírás

