
 

 

 

ezúton meghatalmazzuk a Vámtanácsadó Kft.-t( VPID szám: HU0000105970), hogy az Európai Unió és a Tanács az 
Uniós Vámkódex Létrehozásáról szóló 952/2013/EU Rendelet 2. Szakasz 18. – 21. cikke, a Magyar Köztársaság 
„Az Uniós Vámjog Végrehajtásáról szóló” 2013. évi XII. Törvény 20. §-a, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. Törvény 6:11 – 6:17 §-ai, valamint a Közigazgatási Hatósági Eljárásról szóló 
2004. évi CXL törvény 40§ alapján társaságunk érdekében, nevünkben közvetlen vámügyi képviselőként a 
vámeljárásokon teljes körűen eljárjon.Kijelentem,hogy a fentiekben közölt adatok a valóságnak megfelelnek,továbbá 
minden vámértéket befolyásoló tényezőről a Vámtanácsadó Kft-t tájékoztattam A vámkezelést követően tudomásomra 
jutott vámérték növelő tényezőt a vámhivatal felé bejelentem,ennek elmaradásából felmerülő kár és egyéb felelősség 
engem terhel.Kijelentem,hogy a vámkezeléshez szükséges vámérték növelő tényezőkkel, tarifális besorolással és 
származással kapcsolatos tájékoztatót megkaptam tudomásul vettem 

 

Dátum 

Cégszerű aláírás Bélyegző 

Vámtanácsadó Kft 
1065 Budapest, Révay köz 1. 
E-mail: customs@vamtanacsado.hu 
Tel.: 06-1-887-4345 
Levelezési cím: 1242 Bp.,Pf.: 408. 

 
 

 
 
 

Megbízó (vámfizetésre kötelezett) neve és címe: Feladó neve és címe: 

Címzett neve és címe: 

VPID / EORI szám:  
EU-Adószám: 

IBAN Bankszámlaszám: 
 
 
 
Ügyintéző neve, telefonszáma: 
Áru kereskedelemben szokásos megnevezése: Tarifaszáma: 

Vámkezelés Típusa: Megfelő rész aláhúzása 

Számla szerinti érték: Import Szabadforgalomba helyezés 
 

Árutovábbítás .............VH-hoz 

Egyéb behozatal (kérjük részletezni) 

 
Export Végleges kivitel 

Ideiglenes kivitel 

Egyéb kivitel (kérjük részletezni) 

 
Számla száma: 
 
Fuvarparitás: 
 

 
Fuvarköltség: 
 
Csatolt engedélyek: 

Csomagok száma:  

Egyéb vámérték növelő költség: Bruttó súly:  
Nettó súly:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ESETI KÖZVETLEN KÉPVISELETI VÁMKEZELÉSI MEGBÍZÁS 



 

 

Megbízás melléklet 
 
 
A megbízáson szereplő vámárú vámtarifaszámának ismeretével az Importőrnek tisztában kell 
lennie, hiszen a beszerzéskor kalkulálnia kell a terméket terhelő vámok mértékéről. 
 
Ha az Importőr rendelkezik a megbízásban szereplő termék vámtarifaszámáról KTF (Kötelező 
Tarifális Felvilágosítás) határozattal, Szakértői állásfoglalással, Exportőri nyilatkozattal, kérjük a 
megbízáshoz csatolni szíveskedjen. 
 
Amennyiben nincs hivatalos meghatározása a Vámtanácsadó Kft külön szolgáltatási díj 
ellenében 
elkészítteti az alábbiak szerint: 
 

1. KTF meghatározás NAV által ( 90 nap) 
 

2. Igazságügyi vámszakértői állásfoglalás (5 nap)   
 
 

Kérem amennyiben igénybe kívánja venni a fenti szolgáltatást a megfelelő részt aláhúzással 
jelölje. 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti meghatározások hiányában kizárólag a vámkezelésnél tudjuk a 
rendelkezésünkre álló információk alapján meghatározni a vámtarifaszámot, ami NAV oldalról 
nem 
számít hiteles meghatározásnak ezért a Vámtanácsadó Kft nem vállal felelőséget a 
meghatározás pontosságáért. 
 
 
A fent leírtakat tudomásul vettem. 
 
 
 
 
Dátum          Aláírás 
 
 
 
 
          P.H 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott  vámkezelés megbízáson feltüntetett cég képviselője                                                                                   
kijelentem,hogy az általunk vámkezelésre a vámkezelés megbízáson megjelölt és 
bejelentett termékek nem tartoznak a lenti jogszabályok és feltételek hatálya alá. 

 
• 0564 - nem tartoznak az 53/2004. (VI. 2.) ESzCsM rendelet hatálya alá. 
• 0572 - A kettős felhasználású termék behozatalához Nemzetközi Importigazolás nem 

szükséges vagy nem kettős felhasználású termékek. 
• 0608 - nem tartoznak a 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet hatálya alá. 
• 0635 - nem tartoznak az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá. 
• 0656 - nem tartoznak a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet hatálya alá. 
• 0674 - nem tartoznak a 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet hatálya alá. 
• 0679 - Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy az áru nem Krímből, illetve Szevasztopolból 

származik – 692/2014/EU tanácsi rendelet végrehajtása 
• 0685 - nem tartoznak a 253/2004. (VIII.31.) Korm. rendelet hatálya alá. 
• Y032 - A (EU) 2015/1850 Rendeletben (HL L 271) említett fókatermékektől eltérő 

termékek; 
• Y053 – nem tartoznak a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal összefüggésben a 

842/2006/EK rendelet 7. cikkének (2) (fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a 
842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről) bekezdésében meghatározott 
címkézési követelmények hatálya alá  

• Y066 - Bételborslevelet (Piper betle) nem tartalmazó vagy nem abból álló termékek 
• Y068 - nem Észak-Koreából feladott áruk 
• Y069 - Nem Iránban feladott áruk; 
• Y900 - nem tartoznak a Washingtoni Egyezmény (CITES) hatálya alá. 
• Y901 - A kettős felhasználású termékek jegyzékében nem szereplnek  
• Y902 - Az intézkedéshez kapcsolódó OZ lábjegyzetekben ismertetett áruktól eltérő 

áruk. 
• Y903 - nem szerepelnek a kulturális javakat tartalmazó listán. 
• Y904 - Az intézkedéshez kapcsolódó TR lábjegyzetekben ismertetett áruktól eltérő áruk 
• Y916 - A termék nem tartozik a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról 

szóló 649/2012/EU rendelet I. számú mellékletében foglalt rendelkezések hatálya alá. 
• Y917 - A termék nem tartozik a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról 

szóló 649/2012/EU rendelet V. számú mellékletében foglalt rendelkezések hatálya alá. 
• Y922 – nem tartoznak az 1523/2007/EK rendeletben említett kutya- és macskaprémek 

közé. 
• Y923 - Az 1013/2006/EK rendelet hulladékszállításról (HL L 190.) rendelkezéseinek 

hatálya alá nem tartozó termék 
• Y926 - A fluortartalmú üvegházhatású gázok behozatali tilalma által nem érintett áruk 
• Y929 - A 2007/834/EK rendelet hatálya alá nem tartozó áruk (ökológiai termékek) 
• Y930 – nem tartoznak a 2007/275/EK Bizottsági Határozat hatálya alá. 
• Y934 - A 258/2012/EU rendelet tűzfegyverek, tűzfegyverdarabok, alkotóelemeik és 

lőszereik kivitelére vonatkozó rendelkezései által nem érintettek. 
• Y935 - nem szerepelnek az 1210/2003 Tanácsi Rendeletben (HL L 169 szám): 

 
 



 

 

• Y940 – nem tartoznak a Bizottság 2015/175/EU végrehajtási rendelete (az Indiából 
származó vagy ott feladott guargumi behozatalára pentaklórfenol vagy dioxin általi 
szennyeződés kockázata miatt vonatkozó különleges feltételek megállapításáról) 
hatálya alá. 

• Y944 - A termék nem tartozik a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni 
korlátozó intézkedésekről 329/2007/EK (a fókatermékek kereskedelméről szóló 
1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó 
részletes szabályok megállapításáról rendelet Ic., If., Ih vagy IIIa. számú mellékletében 
foglalt rendelkezések hatálya alá; 

•  Y950 - nincsenek fluorozott szénhidrogénekkel előtöltve, vagy a 14.1. cikk nem 
alkalmazandó; 

 
 

Dátum : ……………………………...... Aláírás …………………………...…………..   Bélyegző :  
 
 


