S.S.V. Consulting Kft.
eseti vámkezelési megbízás közvetett vámjogi képviseletre
Szállító eszköz azonosító(Konténerszám) vagy rendszám: ………………………………………..
FELADÓ:...……………………………………………………
CÍMZETT:
VPIDSZÁM:

ADÓSZÁM:

KÖLTSÉGVISELŐ: ……………………………………………..…………………………………………………………………..
Ügyint. neve: ………………………. Tel: ……………………………….. Fax: ……………………………………………
Származási ország: ………… ………………….. Fuvarparitás: …………… …………….
Fuvarköltség…………………………………………….Biztosítási költség…………………………
Egyéb, a vámértéket befolyásoló tényező (és összege, lásd a II. oldalon) ……………………………
Áru

Magyar megnevezése

Vámtarifaszám

Mennyisége

Értéke

Több sor esetén lista alapján.
Jelen vámkezelési megbízás csak a második oldal alján történő aláírással együtt érvényes!
Kérjük szíveskedjen nyilatkozni, hogy a felsorolt áruk valamelyikét terheli-e vámértéknövelő
tényező. Amennyiben igen, kérjük az első oldalon szíveskedjen azt megadni!
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?

Igen

Nem

Történt-e korábban azonos áru esetén mintavétel?

Igen

Nem

Tiltó, korlátozó intézkedések:
•

Az importálni vagy exportálni kívánt áru gazdasági-kereskedelmi engedélyhez kötött-e, vagy
sem?
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•
•
•
•
•
•
•

Az áru kettős felhasználású-e vagy sem?
Import-export engedély-köteles-e vagy sem?
Exportkorlátozással, illetve embargóval sújtott áru-e vagy sem?
Antidömping vámmal terhelt-e vagy sem?
Olyan áru-e, amelyre egyéb nem fiskális követelmények vonatkoznak?
Áru magyarországi forgalomba hozatalához szükséges engedélyekkel rendelkeznek-e vagy
sem?
Áruk forgalmát valamilyen nemzetközi egyezmény tiltja-e vagy sem?

Megbízom az S.S.V. Consulting KFT hogy helyettem és nevemben a fenti áru vámkezelését a
Vámkódex 18.cikk 1.bek. szerint közvetett megbízottként teljesíti feladatát, saját nevében,
de a Megbízó érdekében jár el a vámhatóság elött. Ennek során teljes körű vámügyintézést
végezzen minden típusú szállítási mód és minden típusú vámkezelés esetén, jelen megbízás
kiterjed a mintavételezésre, jognyilatkozatok tételére, az utólagos eljárásokra, a jogorvoslati
eljárásokra, valamint a meghallgatási jog gyakorlására. Megbízott nem jogosult vámértékbevallás kiállítására, azt minden esetben csak és kizárólag Megbízó teheti meg. Kijelentem,
hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá, minden vámértéket,
származást, a tarifálást befolyásoló tényezőről, valamint a tiltó korlátozó intézkedések
hatálya alá tartozásról a Megbízottat jelen dokumentum kitöltése útján 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 kitöltésből fakadó jogi-és egyéb következmények (többlet költségek is) a
megbízót terhelik.

Budapest,
Dátum
Megbízó
bélyegző, aláírás
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