
Szentex Vámügynökség 
H-1103 Budapest Noszlopy utca 2. 
Tel: 430-23-20

Fax: 430-23-26

Részletes - kitöltendő a megbízás a.) és c.) része

Egyszerűsített (EV-kép alapján) - kitöltendő a megbízás b.) és c.) része

Neve: 

Adószáma:

VPID száma:

Csomagok 

darabszáma:

Bruttó súly:

(kg)

Teljes áruérték:

(számla szerinti 

devizában)

Csatolt okmányok, 

mellékletek:

Eljáráskód:

(ha ismert)

EUR1 vagy A.TR 

okmány kiállítása:

Igen

Nem

Mennyiség: Vámtarifaszám: Vételár: Devizanem:

Megbízás a(z) számú EV-kép alapján

terheli  nem terheli

Fuvarparitás:
Fuvarköltség az EU 

határig:

Fuvarköltség az EU 

határain belül:

Házhozszállítási és 

egyéb díj, ha a 

fuvardíj nem 

tartalmazza:

Biztosítási díj:
Royalty, licenszdíj, 

jogdíj stb.:

A megbízó képviselője: Beosztása a cégnél: Megjegyzés:

Telefon: Fax: E-mail:

A kért vámeljárás:

Kérjük a választott vámkezelést és eljárási cselekményt ikszelve illetve aláhúzással megjelölni, vagy törölni szveskedjen!

Budapest, 201 ………hó……….nap

A költségekben bekövetkező esetleges változásokról, illetve előre nem látható költségekről a vonatkozó számla kézhezvételét 

követő 8 napon belül a közvetett képviselőt tájékoztatjuk annak érdekében hogy a vámérték módosítás vonatkozásában a NAV 

irányába haladéktalanul eljárhasson.

A jelen megbízás alapján vámkezelendő importált vámáruk kapcsán nyilatkozunk, hogy a kereskedelmi számlán feltüntetett 

vételáron felül a külkereskedelmi ügylet során az alábbi költségek  merültek / merülnek fel:

Export-, import- vagy más engedélyszám:

A vételáron felül az ügyletet semmilyen további költség nem terheli.

Egyéb EU-n kívül felmerült költség pl.: 

rakodás, raktározás kikötői díj előköltség, 

stb.:

Eladót bármily jogcímen illető egyéb 

bevétel:

Kiszabott vám biztosításának módja:

Vámbiztosíték:………………….

Halasztott eng.:…………………

Vámhatározatra történő utalás

Szabad forgalomba bocsátás;

Árutovábbítás ……………………………………………….vámhivatalhoz. A vámbiztosíték formája:……………………;

b.) Egyszerűsített megbízás

c.) Rendelkező rész (minden esetben kitöltendő!)

Egyéb EU-ban felmerült ÁFA nélkül 

számlázott költség pl.: kikötői díj, rakodás, 

raktározás stb.:

Egyéb:…………………………..

Címe:

Cégszerű aláírás

A megbízás EV okmány megírására/beadására, áruvizsgálatnál közreműködésre, határozat átvételére és 

……………………………………………… vonatkozik!

Szentex Kft Általános Szerződési Feltételei a jelen Megbízási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Ideiglenes behozatal;

Kiviteli eljárás;

Egyéb: Vámraktározás - Aktív feldolgozás - Passzív feldolgozás - Vámfelügyelet melletti feldolgozás.

Árumegnevezés:

Címe: Címe:

Csomagolóanyagok 

súlya (kg):

Nettó súly:

(kg)
Áru származása:

Megelőző vámkezelés (EV, T-okmány, 

stb.) száma:

Vámkezelést kérő

ESETI VÁMKEZELÉSI MEGBÍZÁS
Közvetett    /      közvetlen képviseletre

Neve:

Címzett / Importőr

 a.) Részletes megbízás
Feladó / exportőr

Neve:


