Állandó import
vámkezelési megbízás
Kérjük a megfelelő rovatokat olvashatóan kitöltve 2 munkanapon belül faxon (06/1/297-1172) vagy
a vamugynokseg@posta.hu e-mail címre.

Postai Ügyintéző:
Megbízó/költségviselő/
vámfizetésre kötelezett
neve és pontos címe:
Ügyintéző neve:
e-mail cím:

Tel.:

Fax:

@

Adószám:

Bankszámlaszám IBAN formátumban

VPID szám
Szabadforgalomba
helyezés

 Behozatali vámkezelés

 Áruminta

 Garanciális pótlás

 Belföldi tértiáru

 Garanciális csere

Egyéb:
Származási ország:
Vámteher fizetés
módjai:

Szerződő ország:
 Küldemény kézbesítésekor
készpénzben (sárga csekk)

 Átutalással küldemény kézbesítése előtt.

Csatolt engedélyek:
Alulírott Megbízó ezúton meghatalmazza a Magyar Posta Zrt-t, hogy az importáru vámkezelését elvégezze és a
vámhivatal által előírt esetleges Áruvizsgálat esetén nevében és helyette eljárjon.
A szolgáltatás ellenértékét a postai szolgáltatások ÁSZF tartalmazza, melyet a Megbízó fizet meg a küldemény
kézbesítésekor. A megbízó vámteher fizetési kötelezettségének a fentiekben választott fizetési módon tesz eleget, a
küldemény átvétele előtt. Az áru csak a szolgáltatási díj és a vámteher megfizetését követően adható ki.
Megbízó tudomásul veszi, hogy nemfizetés esetén a csomag visszaküldésre kerül a vámokmányokkal együtt a Magyar
Posta Nemzetközi Posta Kicserélő Központba további eljárás végett. Kérjük, hogy küldeménye vámkezeléséhez a
szükséges hiányzó okmány(oka)t jelen megbízással együtt küldje meg részünkre. Azok hiányából eredő többletköltségeket
áthárítjuk.
A Magyar Posta kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a vámkezelés során kiszabott és a megbízó által a Magyar
Posta részére befizetett vámterhet (vám, ÁFA, jövedéki adó, környezetvédelmi termékdíj) a halasztott fizetési engedélye
(száma: HU170000N9000866566) alapján a Vámhatóság részére megfizeti a tárgyhónapot követő hó 16.-ig.
Jelen megbízás közvetett képviseletre jogosít és állandó szerződésnek tekintjük, az érkező küldemények vámkezelésére
vonatkozik.
A Magyar Posta Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vámjogszabályok mindenkor
érvényes előírásai szerint dolgozik.
Illetékes bíróság: Budapest.
Fentieket tudomásul veszem, elfogadom, megbízásom visszavonásig érvényes.

Dátum:20……………………………..

………………………………………………………………………….
Megbízó cégszerű aláírása; neve, beosztása nyomtatott betűkkel

A pirossal jelölt mezők kitöltése kötelező!
Kérjük nyomtatottan feltüntetni az aláíró nevét, beosztását, és az aláíró hivatalos aláírási címpéldányát
részünkre másolatban megküldeni szíveskedjenek. A vámhivatal csak így tekinti hitelesnek a megbízásukat.

