Depo-Zoll Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Raktárvárosi út 1. VPID HU 0000022062)
KÖZVETLEN KÉPVISELETRE JOGOSÍTÓ MEGBÍZÁS
( A 2913/92. EGK rendelet 2. fejezet, 1. szakasz, 5. cikk 2. bekezdés szerint)
*
ÁLLANDÓ (visszavonásig) / ESETI
Vámeljárási meghatalmazás

tel.: (23)338-358
fax: (23)337-188

Alulírott Megbízó, mint a vámkezelendő áru/ vámáru (közösségen kívüli áru) felett rendelkezésre jogosult, megbízom a DEPO-ZOLL
Kft. vámügynökséget, mint képviselőt, hogy jelen szerződés alapján vámkezelési ügyünkben a vámhatóságnál közreműködjön. A
megbízott jogosultságának ki kell terjednie pl: áruvizsgálat, mintavétel során történő közreműködésre, továbbá az okmányok
(árunyilatkozatok, igazolások, felszólítások, stb) benyújtási, átvételi kötelezettségére.
Feladó:(neve/címe): ………………………………………………………………………………………………………………………
Címzett:(neve/címe):.......................................................................................................................................................................................
Ügyintéző:.................................................................. Tel/fax:........................................................... e-mail:..................................................
IBANszám:........................................................................................................................................................................................................
Adószám:.................................................................... VPID szám:................................................... GLN szám:............................................
Megbízó az alábbi vámeljárási módot kéri:
❏ Szabad forgalomba bocsátás
❏ Átmeneti áthelyezés
❏ Raktározás
❏ Export
❏ Egyéb
❏ Árutovábbítás: ………………………(Vámhivatal kódja)
halasztott engedély / TC 31 garancia / TC 32 garancia

Megbízó az alábbi szolgáltatásokat igényli:
❏ EV okmány kiállítása
❏ Vámkezelésnél történő közreműködés
❏ Vámteher kalkuláció
❏ VPID szám ügyintézése
❏Vámhatározat átvétele
❏ Vámérték vizsgálat átvétele
❏ Utólagos intézkedés

Kiszállítás helye / ideje:
Árura vonatkozó adatok:
Szállítmány mennyisége: .............................................................................. Szállítmány súlya: ............................................................
Fuvarparitás:............................................................ külföldi szakasz:…………………..……………….belföldi szakasz:…………….……………….
Árumegnevezés
Érték
Vámtarifaszám
Bruttó / nettó
Mennyiség

Összesen:
FONTOS!!!!
2010 január 1.-től a Környezetvédelmi termékdíjat az import vámkezelésnél a vámhatóság nem szabja ki!
Azt az ÜGYFÉLNEK KELL BEVALLANIA ÉS MEGFIZETNIE A VÁM-ÉS PÉNZÜGYŐRSÉG FELÉ!!!!!!!!
Megbízó által átadott okmányok:.....................................................................................................................................................
Vámfizetés módja:
❏ Határozatra fizetés
❏ Vámletét

❏ OTP kártyára utalás
❏ Halasztott vámfizetés

❏ Kezességi nyilatkozat
❏ Egyéb

Tudomásul veszem, hogy a szállítóeszköz felszabadítása nem jelent szabad rendelkezést a nem közösségi áru felett. A áru kiadása a vámhivatal által a
Közösségi vámjogszabály alapján történik, a vám és a nem közösségi adók és díjak megfizetése után.
A vámkezeléshez a kereskedelmi számla benyújtása kötelező.
Alulírott, mint Megbízó büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a vámeljárás lefolytatásához átadott okmányok –különösen a
kereskedelmi számla – a valóságnak megfelelnek, azok a vámkezelésre kerülő árura vonatkoznak, a megbízáson feltüntetett árumegnevezés és
vámtarifaszám az általunk megrendelt árura vonatkozik, a vámérték bevallás kitöltéséhez szükséges adatok hitelesek, egyben az 1.sz. Mellékletben
foglaltakat megértettem, és elfogadom.
Megbízó kijelenti, hogy a felmerülő szolgáltatási és egyéb díjak (beleértve a vámigazgatási bírságot is) megfizetésére kötelezettséget vállal.
Képviselő kijelenti, hogy Megbízója nevében, javára, érdekében, mint közvetlen képviselő jár el.
Jelen megbízás visszavonásig érvényes.

Budapest, 2012.

……….……………………………………
Képviselő

*- kívánt szöveg aláhúzandó
• -

...............……………………….…
Megbízó/Beosztás

Depo-Zoll Kft. (2046 Törökbálint, DEPO Raktárvárosi út 1. VPID HU 0000022062)

1.sz. Melléklet a Depo Zoll Kft
KÖZVETLEN KÉPVISELETRE JOGOSÍTÓ megbízásához
Jelen nyilatkozatunkkal megbízzuk a Depo-Zoll Kft.-t minden olyan további eljárásokban való közreműködéssel, melyet a
jogszabályok, illetve a vámhatóság ír elő az áru további vámjogi sorsának rendezése céljából (vámvizsgálatnál, mintavételnél
közreműködés, vámhatározat átvétele és kipostázása, jegyzőkönyv felvétele). Megbízó tudomásul veszi, hogy jelen megbízás
alapján megbízott nem válik vámfizetésre kötelezetté, valamint, hogy a Megbízott képviseli a kért vámeljárásban, és abban a
jogszabály vagy vámhatóság által előirt kötelezettségek, jogok és korlátozások Megbízott tudomására jutásától terhelik vagy
illetik meg a Megbízót. A költségeket a fentieknek megfelelően egyenlítjük ki. Átutalásos fizetési móddal csak az erről kötött
megállapodás esetén lehet a költségeket kiegyenlíteni. Felhívjuk figyelmüket a vámkezelési megbízás pontos és maradéktalan
kitöltésére, mert csak abban az esetben tudjuk a zökkenőmentes vámkezelést elvégezni. A vámtarifaszám pontatlan vagy
helytelen megadása esetén a felmerülő problémákért a Depo-Zoll Kft. felelősséget nem vállal. Kijelentem, hogy ismerjük a hazai
termékbiztonsági előírásokat, és rendelkezünk a hazai termékbiztonsági előírásoknak megfelelő okmányokkal, illetve
engedélyekkel.
Tisztelt Ügyfelünk !
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a vámérték meghatározásánál az alábbiak vizsgálata szükséges:
a vevő és az eladó kapcsolatban áll-e egymással, és ez a kapcsolat befolyásolta-e az import áru beszerzési vételárát
- 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 értékelendő áruval kapcsolatos jogdíjak és licencdíjak, amennyiben azok ténylegesen a fizetendő árban nincsenek
benne
- az importált áru későbbi viszonteladásából, átengedéséből vagy felhasználásából származó bevétel azon része, amely
az eladóhoz kerül
- az import áru szállításának és biztosításának a költsége, és a szállítással kapcsolatos rakodási illetve anyagmozgatási
költségek.
Kérjük amennyiben a fentiek közül bármely költség fennáll, azt a vámeljárási megbízással együtt külön írásbeli nyilatkozatban
jelezzék felénk.

*- kívánt szöveg aláhúzandó
• -

