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VH kód: HU52105

VÁMKÉPVISELETI MEGBÍZÁS

Ezen megbízás létrejött egyrészről a megbízó: …………….………………………………………...
címe:………………...……………………………………………………………………………………………..
Cég jogi képviselőjének neve, beosztása:.………...………...………………………………………………...
adószám:…………………..………VPID:HU-………………..…..…...Cégjegyzék:………..…...………….
Bankszámlaszám IBAN:…………………….……………………….………………………..………valamint
a megbízott PINTÉR VÁM KFT. Vámügynökség adószám:12033351-2-13,VPID:HU0000008527
(székhely 2750 Nagykőrös, Téglagyári u. 2/a, telephely 5600 Békéscsaba, Ipari út 13.) között.

A megbízás tárgya:
a megbízó külkereskedelmi áruforgalmában importban érkező, exportban indításra kerülő árujának
(áruinak) vámkezelése a megelőző jogszabályi rendelkezések, a jelenleg érvényes Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvény, és a
nemzetgazdasági miniszter 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelete valamint a későbbiekben ezeket a jogszabályokat módosító, felülíró
rendelkezések alapján megbízó nevében és számlájára megbízott által.

A megbízás érvényessége:
□
□

folyamatos
egy alkalomra szól

(határozatlan időre szól, írásban vonható vissza)
(csatolásra kerül árunyilatkozat másolat nyilatkozattal)

A megbízás az alábbi vámeljárásokra, eljárási cselekményekre vonatkozik:
□ Import
□ Export
□ Árutovábbítás ………….Vh- hoz
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

teljes okmányolás vám el éállítással
adat kiegészítés vám elé állítással
vám elé állítás
közreműködés áruvizsgálatnál, mintavételnél
közvetlen képviselet EUR1 hitelesítésnél
közvám-, áfa- raktári műveletek
átadott, átutalt összegekből közterhek kiegyenlítése
határozat átvétel
VPID szám kérés
utólagos eljárás (modósítás, utolagos hitelesítések)

□ közvetlen vámjogi képviselet import eljárás esetén
□ közvetett vámjogi képviselet import eljárás esetén

□ közvetlen vámjogi képviselet export eljárás esetén
□ közvetett vámjogi képviselet export eljárás esetén

(a megfelelőt kérem X- el jelölni)

Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a vámkezelések során a megbízottal írásban és szóban közölt
adatok (különösképpen a származásra, vámértékre és tarifális besorolásra vonatkozóan), a valóságnak megfelelnek,
valamint az átadott okmányok hitelesek, az azok alapján kitöltött árunyilatkozatért (árunyilatkozatokért) teljes körű
felelősséget vállal. Megbízott mentesül minden felelősség alól, amennyiben a vámeljárási kérelem v. egyéb okmány
helytelen kitöltése a Megbízó által hibásan vagy pontatlanul közölt adatok miatt következett be, illetőleg az a Megbízó
mulasztásaként róható fel.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a szállítóeszköz felszabadítása, illetve az áruátengedés nem jelent az áru
felett szabad rendelkezést.

□ készpénz

Fizetési mód:

□ átutalás, a számla kiállítását követő 8 napon belül

Ezen megbízás, megbízás megerősítés esetén visszamenőlegesen az első eredeti megbízás keltétől érvényes.
Melléklet:

-

megbízó cégkivonata, aláíró aláírási címpéldánya, vagy meghatalmazás.

-

ártájékoztató
Melléklet (felhívás vámérték módosító tényezőkre)

Dátum:……………………………….
………………………………...………
megbízott

…………………….………………..
megbízó
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MELLÉKLET VÁMKEZELÉSI, KÉPVISELETI MEGBÍZÁSHOZ

Kérem figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!
A vámkezelésnél a vámteher számításának alapja a vámérték. A vámérték meghatározásának módja
a vételár megnövelve a kiigazító tényezőkkel. Ezen tényezők megállapításánál szükséges az
ügylettel kapcsolatban az alábbi információk maradéktalan tisztázása:
- A vevő és az eladó kapcsolatban áll-e egymással?

Pl.: Tisztviselői vagy vezetői egymás vállalkozásának
Jogilag elismert üzlettársak
Alkalmazói vagy alkalmazotti jogviszonyban állnak egymással
Mindkettejük részvényeinek vagy egyéb részesedéseinek 5%-meghaladó birtokló személy
Egyikőjük közvetve, vagy közvetlenül ellenőrzi a másikat
Egy harmadik fél mindkettejüket közvetve vagy közvetlenül ellenőrzi
Együttesen közvetve vagy közvetlenül ellenőriznek egy harmadik személyt
Ugyanannak a családnak (cégcsoportnak) tagjai

- Ha igen, ezen kapcsolat befolyásolta e az árat?
Szorosan megközelíti-e az ár
azonos, vagy hasonló áruk egymással kapcsolatban nem álló eladók és vevők közötti import ügyléti
értékét VAGY
azonos vagy hasonló áruk legnagyobb mennyiségű Közösségen belüli értékesítését az eladóval
kapcsolatban nem állók számára VAGY
a termék számított előállítási értékét, amely tartalmazza gyártási, eladási nyereség, fuvar, biztosítási,
rakodási költségét?
-. Létezik-e értékesítésre vagy felhasználásra vonatkozó korlátozás ?
- Az ár olyan feltétel vagy ellenszolgáltatás alá esik-e amelyre nem határozható meg érték?
- Vannak-e az importáruhoz tartozó Jogdíjak és Licencdíjak amelyeket az eladónak felé fizetni?
- Van-e olyan rendelkezés, miszerint a későbbi felhasználás vagy értékesítés bevétele az eladót illeti?
- A vevő által viselt egyébköltségek:
Jutalékok (kivéve vásárlási jutalék):
Alkuszdíj:
Göngyöleg, csomagolás:
Jogdíjak, licencdíjak:
Későbbi viszonteladás, felhasználás eladót illető bevételei:
Fuvarozási, rakodási, kezelési és biztosítási költség:
Külföldi szakaszra eső rész:
Belföldi szakaszra eső rész:

Amennyiben a fentiekben felsorolt tényezők az Önök ügyletében fennállnak, arról kötelesek
tájékoztatni a meghatalmazottat, mivel a ezen adatok szükségesek vámérték kimunkálásánál.
Kérjük továbbá a fentiek igazolásául minden dokumentumot számunkra benyújtani
szivekedjenek.

………………………………...………
megbízott

…………………….………………..
megbízó

