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Eseti vámkezelési megbízás 

A küldemény adatai: 
A feladó pontos neve: .........................................................................................................................................  

Fuvarlevélszám vagy konténerszám: ....................................................................................................................  

Csomagok száma/ bruttó súlya: ...........................................................................................................................  

Kereskedelmi számlák számlaszáma: ....................................................................................................................  

Egyéb számlák (licensz díj, software díj, biztosítás) számlaszáma (ha van): ............................................................  

Szállítási feltétel (Fuvarparitás): ...........................................................................................................................  

Fuvardíj ................................................................. Biztosítás: ....................................................................  

Kérjük töltse ki rendelkezése szerint az alábbi vámkezelési megbízásunkat! 
 

Meghatalmazó neve ............................................................................................................................................  

Címe ..................................................................................................................................................................  

Adóigazgatási száma ...........................................................................................................................................  

Bankszámlaszáma (IBAN kóddal) .........................................................................................................................  

VPID/EORI száma ...............................................................................................................................................  

Halasztott vámkezelési engedély száma (ha van) ..................................................................................................  

Önadózói engedély száma (ha van) ......................................................................................................................  

Egyéb hatósági engedély száma (pl áfamentességi stb) .........................................................................................  

Alulírott meghatalmazom a JAS Cargoways Inc. Magyarországi Kft-t, hogy a részünkre 
érkezett import árut az alábbi formában levámkezelje! Kérjük, jelölje a kért vámkezelés 

módját aláhúzással vagy karikázással 
1. Szabad forgalomba bocsátás  

 kalkuláció (JAS Vámkártya) 
 határozat 
 halasztott engedély 
 vámletét 

2. Árutovábbítás    számú vámhivatalhoz 
 Kezességet                  kérünk               nem kérünk 

3. Ideiglenes behozatal 
4. Egyéb: 

 

Az áru pontos magyar nyelvű megnevezése: .................................................................................  

 
vámtarifaszám:  ..........................................................................................................................  

 

Kérjük részletezze az összköltséget a teljesítés devizanemében az alábbiak szerint: 
 

áru vételára: ...............................................................................................................................  
fuvardíj ......................................................................................................................................  

biztosítási díj ...............................................................................................................................  

licenc díj .....................................................................................................................................  
szoftver díj .................................................................................................................................  

egyéb költség (vámérték vagy áfa alap növelő) .............................................................................  

total (ténylegesen megfizetett összköltség ....................................................................................  
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Amennyiben rendelkezik az alábbiakban nevesített (áruosztályozást segítő) dokumentumokkal, kérjük, 

mellékelje azokat a megbízáshoz! (a megfelelőt aláhúzással vagy karikázással jelölje) 

 termékfotók 

 termékleírás vagy analízis bizonyítvány 

 kötelező tarifális felvilágosítás (KTF, angol rövidítés BTI) 

 vámkezelni kívánt áruval egyező, korábban vámkezelt áru vámtarifa számára vonatkozó módosító határozat 

másolata  

 vámkezelni kívánt áruval egyező, korábban vámkezelt áru vámtarifa számára vonatkozó vámérték vizsgálatról 

szóló határozat, vizsgálati jegyzőkönyv vagy hatósági ellenőrzést lezáró határozat másolata 

 
Jelen megállapodás közvetlen képviseletre szól és az alábbi jogosultságokra terjed ki: okmányok 
(árunyilatkozatok, igazolások, felszólítások, stb.) benyújtására és átvételére, áruvizsgálatra, mintavétel során 
történő közreműködésre 

A Meghatalmazó kötelezi magát, hogy a megbízottnak a vámkezelés ügyintézéséhez a valós adatokat szolgáltatja. 
Az adatközlés pontatlanságából és valótlanságából eredő károkat a meghatalmazó viseli. 

Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti számú kereskedelmi számla valós adatokat tartalmaz! 

 
Házhozszállítást kérek a következő címre: .....................................................................................  

 

..................................................................................................................................................  
 

Nyitva tartás:  .............................................................................................................................  
 

Dátum: ...........................................................  

 
 

Megbízó cégszerű aláírása, bélyegző: ...........................................................................................  

 

  

 

 
 

Nyilatkozat import vámkezeléshez   

         
Alulírott, mint az importőr képviselője kijelentem, hogy az általunk importált termékek NEM 

TARTOZNAK a 

( a megfelelő részt kérjük X-szel jelölje!) 

  1334/2000/EK rendelet hatálya alá tartozó kettős felhasználású termékek és technológiák körébe (Y901) 

  

  A kulturális javak védelméről szóló 2001. évi LXIV.Tv.54§ szerinti korlátozások alá eső termékek körébe (Y903) 

  

A védett növények és állatok behozatalának és kivitelének korlátozásáról szóló Washingtoni/CITES egyezmény 
szerinti tilalmi korlátozások alá eső termékek körébe (Y900) 

  

A kínzásra és emberi élet kioltására alkalmas termékek behozatalának és kivitelének korlátozásáról szóló  
1236/2005/EK rendelet hatálya alá eső termékek körébe 

  

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK rendelet V.sz. mellékletében foglalt 

rendelkezések hatálya alá (Y917) 

  

Nyilvántartási azonosító száma 689/2008/EK rendelet 2. cikk (2)i pontjában  szereplő vegyi anyagok részére 

(Y919) 

  Az 1523/2007/EK rendeletben említett macska és kutyaprémből készült termékek körébe (Y922) 

  A fluortartalmú üvegházhatású gázok behozatali tilalma alá eső áruk körébe (Y926) 
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  Az ózonkárosító anyagok körébe 

  A 737/2010/EU rendeletben (HL L 216) említett fókatermékek körébe (C682) 

  Kettős felhasználású termékek körébe 

         

ILLETVE 

  Kettős felhasználású termék, de a behozatalához nemzetközi importigazolás nem szükséges. 

         

         

A nyilatkozat a    számú számlára vonatkozik. 

 
 

Dátum: .........................................                
 

Cégszerű aláírás, Bélyegző:.......................................................................................  
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