
JAS CARGOWAYS INC/KFT

2220 VECSÉS 

ÜLLŐI ÚT 807/B C. BLDG. 2.FLOOR

TEL: 29/ 350 005 FAX: 29/350 004

e-mail: general@jashungary.com

bruttó súly

fuvardíj:

Halasztott vámkezelési engedély száma (ha van)

Csatolva Nincs csatolva

A küldemény megnevezése:

Meghatalmazás vámkezelésre közvetett vámképviselettel

A dokumentumok csatolását vagy annak ellenkező tényét a megfelelő rovatokban, kérjük x-szel jelölje.

Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF, angol rövidítés BTI): 

Termékleírás vagy Analízis bizonyítvány:

Meghatalmazó neve

áru pontos magyar nyelvű megnevezése

vámtarifa szám (TARIC kód)

Amennyiben a T.Cím rendelkezik az alábbiakban nevesített (áruosztályozást segítő) dokumentumokkal, 

kérjük mellékelje azokat a megbízáshoz!

Termékfotó(k):

Dokumentum neve

VPID/EORI száma

Bankszámla száma (IBAN kóddal)

Vámkezelni kívánt áruval egyező, korábban vámkezelt áru 

vámtarifaszámára vonatkozó Vámérték vizsgálatról szóló határozat, 

Vámkezelni kívánt áruval egyező, korábban vámkezelt áru vámtarifa 

számára vonatkozó Módosító határozat másolata:

Adóigazgatási száma

Címe

Alulírott meghatalmazom a JAS Cargoways Inc. Magyarországi Kft-t, hogy a részünkre érkezett import 

árut közvetett vámjogi képviselőként szabadforgalomba levámkezelni szíveskedjen.

Önadózói engedély száma (ha van)

Egyéb hatósági engedély száma

FELHÍVJUK FIGYELMÉT, HOGY A LÉGI IMPORT SZÁLLÍTMÁNYOK ESETÉBEN A FEKBÉRMENTES NAPOK SZÁMA ÉRKEZÉS 

NAPJA +1;2 VAGY 3 NAP ATTÓL FÜGGŐEN HOGY KI AZ ÁRUKEZELŐ CÉG, AZ UTÁNA FELSZÁMOLANDÓ FEKBÉR 

MÉRTÉKÉRŐL KÉRJÜK ÉRDEKLŐDJÖN ÜGYINTÉZŐNKNÉL!

A TENGERI SZÁLLÍTMÁNYOK ESETÉBEN, KÉREM MINDEN ESETBEN ÉRDEKLŐDJENEK AZ ÜGYINTÉZŐNÉL A FEKBÉRMENTES 

IDŐSZAK HOSSZÁVAL ÉS AZ UTÁNA FELSZÁMOLANDÓ FEKBÉR MÉRTÉKÉVEL KAPCSOLATBAN!

KÉRJÜK TÖLTSE KI RENDELKEZÉSE SZERINT AZ ALÁBBI VÁMKEZELÉSI MEGBÍZÁSUNKAT!

kereskedelmi számlák száma

Egyéb számlák (biztosítás,licensz díj,software díj stb.) száma, ha van: -

Szállítási feltétel (fuvarparitás):

Biztosítás -

A küldemény adatai:

A feladó pontos neve

Fuvarlevélszám vagy konténerszám

csomagok száma
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Total (ténylegesen megfizetett összköltség)

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

Dátum

szabad forgalomba helyezés vámeljárás, közvetett vámjogi képviselőként a termékimportot terhelő forgalmi adó 

önadózással történő megfizetésével, adólevonási jog engedményezéséről

Jelen megállapodás közvettett vámjogi képviseletre szól és az alábbi jogosultságokre terjed ki: 

okmányok (árunyilatkozatok, igazolások, felszólítások, stb.) benyújtására és átvételére, áruvizsgálatra, 

mintavétel során történő közreműködésre, valamint a Meghatalmazó (magyar) vámhatóságok előtti 

ügyeiben a vámjogszabályok által megállapított cselekmények és alakiságok elvégzésre
 1

Üzleteinket kizárólag a Magyar Általános szállítmányozási feltételek legfrissebb érvényes változatában 

foglaltaknak megfelelően bonyolítjuk le.

Nyilatkozat

 1
 Amennyiben a meghatalmazást nem kívánják a jelenleg meghatározottak cselekményekre korlátozni, úgy itt is 

rögzíteni lehet az EGK rendelet szerint definíciót. A vámhatóságot, azaz hogy a meghatalmazás jelen esetben - 

feltételezhetően -  a magyar hatóságokra vonatkozik, célszerű a meghatalmazásban megjelölni. 

biztosítási díj

licenc díj

Megbízó cégszerű aláírása, bélyegző

egyéb költség (vámérték vagy áfa alap növelő)

szoftver díj

Házhozszállítást kérek a következő címre Nyitva tartás

A Meghatalmazó kötelezi magát, hogy a megbízottnak a vámkezelés ügyintézéséhez  a valós adatokat 

szolgáltatja. Az adatközlés pontatlanságából és valótlanságából eredő károkat a meghatalmazó viseli.

áru vételára

fuvardíj

Kérjük részletezze  összköltséget a tejesítés devizanemében az alábbiak szerint!
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Alulírott 

min a 

                            

Dátum: 

Alulírott, mint az importőr képviselője kijelentem, hogy az általunk importált termékek nem tartoznak a

a nyilatkozatot kiadó társaság adóhatóság 

előtti törvényes  képviseletére jogosultjának 

aláírása:

 2003. évi XCII. törvény 7.§ (2) pontja alapján eljáró, adóhatóság előtti törvényes képviselője, a 2007. évi 

CXXVII. törvény 129.§ és 130.§ -aiban foglalt rendelkezései értelmében, büntetőjogi felelősségem tudatában - 

mint az áruk importőre - nyilatkozom, hogy Társaságunkat a fentiekben részletezett áruk tekintetében az 

adólevonási jog keletkezésekor és azt követően az adólevonási jog egyébként korlátozás nélkül megilleti. Jelen 

nyilatkozat aláírásával igazoljuk, hogy az importált terméket nem a 2007. évi CXXVII. törvény 124.§-ban foglalt 

korlátozások alá eső termékértékesítéshez és /vagy szolgáltatáshoz használjuk fel, továbbá a termék 

felhasználása nem esik a 2007. évi CXVII. törvény 123.§-ban foglalt előzetesen felszámított adó megosztásának 

hatálya alá.

szabad forgalomba helyezés vámeljárás, közvetett vámjogi képviselőként a termékimportot terhelő forgalmi adó 

önadózással történő megfizetésével, adólevonási jog engedményezéséről

Ezen nyilatkozat a JAS Cargoways Inc. Magyarországi Kft. (2220 - Vecsés, Üllői út 807/B. "C" épület II. emelet; 

adószám: 10950786-2-13; VPID: HU0000027915) részére, az általa közvetett vámjogi képviselőként, az import 

ÁFA önadózással történő megfizetésével végzett vámkezeléshez kapcsolódó adólevonási jog 

engedményezésére került kiállításra.

A kereskedelmi számla száma, kelte: 

Egyúttal tudomásul vesszük, hogy a 129.§ (3) pontjában foglaltak szerint, mivel ezen nyilatkozat alapján a 

közvetett vámjogi képviselő gyakorolja az (1) bekezdés szerint megszerzett adólevonási jogot, az importálónak 

a termék importjához kapcsolódó adólevonási joga elenyészik.

 (név, cím, meghatalmazás bejelentésének száma)

 (név, cím, adószám)

( a megfelelő részt kérjük X-szel jelölje!)

Nyilatkozat import vámkezeléshez

A fuvareszköz szállítóeszköz azonosítója: 
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Dátum Cégszerű aláírás és bélyegző

A nyilatkozat a számú számlára vonatkozik.

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

Az ózonkárosító anyagok körébe

Kettős felhasználású termék, de a behozatalához nemzetközi imporigazolás nem szükséges

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

Kettős felhasználású 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)

Üzleteinket kizárólag a Magyar Általános szállítmányozási feltételek legfrissebb érvényes változatában 

foglaltaknak megfelelően bonyolítjuk le.
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