Import vámkezelési megbízás

jogi személyek részére közvetett vámképviseletre
Kérjük, hogy a küldeményre vonatkozó adatokat - a rendelkezésére álló dokumentumok és ezen nyilatkozat
nyomtatott, aláírt változatának csatolásával - adja meg a www.posta.hu/vam oldalon elérhető, Önre érvényes
kapcsolatfelvételi menüponton keresztül. Amennyiben erre nincs lehetősége ezt a nyomtatványt kitöltve, a lehető
leghamarabb szíveskedjen elküldeni a következő postai címre: Magyar Posta Zrt., Nemzetközi Posta Kicserélő
Központ, Budapest, 1005.
A megbízást kérjük soron kívül, de lehetőség szerint 5 napon belül küldje meg részünkre, ennek hiányában a
vámkezelés nem végezhető el, küldeménye visszaküldésre kerül a feladó részére a magyarországi beérkezéstől
számított 20 naptári nap elteltével.
Küldeményazonosító (1)
Feladó adatai (2)

Név:
Ország:
Irányítószám:
Település:
Közelebbi cím:

Küldeményen
szereplő
címadatok (3)

Név:
Település:
Közelebbi cím:
Irányítószám:

Nyilatkozatot
benyújtó adatai
(4)

Cég neve:
Település:
Közelebbi cím:
Irányítószám:
Kapcsolattartó neve:
Telefonszám:
E-mail cím:
Belföldi adóigazgatási szám1:
EORI szám2:
Postai vevőkód:

Küldeménytartalom, áruk
pontos magyar megnevezése
(5)

Származási Áru mennyisége Áru egységára
Áruk összértéke
ország (6)
(db, kg, egyéb) (deviza/mennyiségi (devizanem) (9)
egység) (8)
(7)

Csatolt dokumentum (10)

Szállítási költség (11)

1

Abban az esetben töltendő, ha nyilatkozatot benyújtó cég adóalany.
Economic Operators’ Registration and Identification (gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító száma), Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál
igényelhető.

2

Kérjük, jelölje (x-szel) az alábbiakban, hogy a felsorolt A (postai vámkezelés), B (más vámügynökség általi
vámkezelés) és C (árutovábbítás) betűkkel jelölt vámkezelési megoldások közül a fenti küldeménye
tekintetében melyik eljárást kívánja választani:
A.

Postai vámkezelés (szabad forgalomba bocsátás vámeljárás)

Kérjük, hogy jelölje (x-szel), hogy az alábbiak közül melyik illik az Ön küldeményére.

Vásárolt termék

Garanciális javítás vagy csere

Belföldi tértiáru

Egyéb: ……………………..……………
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Áruminta
A vámkezelt küldeményt a küldemény címhelye szerint illetékes posta fogja kézbesíteni. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
megállapított vámteher, valamint a vámkezelési díj együttes összegét előzetesen online bankkártyás fizetéssel vagy a kézbesítés
alkalmával lehet kifizetni. Az áru csak a megállapított vám és egyéb terhek, továbbá a vámkezelési díj megfizetését követően adható
ki.
A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban: MP Zrt.) az esetleges téves adatszolgáltatásból, illetve annak felhasználásából bekövetkezett
károkért felelősséget nem vállal, illetve semmilyen kötelezettség nem terheli.
A postai vámkezelés megjelölésével, valamint jelen dokumentum aláírásával és visszaküldésével import vámkezelési megbízás jön
létre, amellyel
 meghatalmazza az MP Zrt.-t, hogy a megadott küldemény szabad forgalomba bocsátását (import vámkezelését) elvégezze
és a vámhivatal által előírt esetleges Áruvizsgálat esetén nevében és helyette eljárjon, és
 kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges téves adatszolgáltatásból eredő MP Zrt.-nek kiszabott vámbírság összegét az
erre történő felszólítástól számított 8 napon belül megfizeti az MP Zrt. részére,
Kérjük, hogy küldeménye vámkezeléséhez a szükséges dokumentumo(ka)t jelen megbízással együtt küldje meg részünkre. Azok
hiányából eredő következményekért (a vámkezelés meghiúsulásáért) felelősséget nem vállalunk, az esetleges többletköltségeket
áthárítjuk.
Tájékoztatjuk, hogy a vámkezelés a szükséges dokumentumok rendelkezésre állását követően a beérkezés sorrendjében történik.
Jelen megbízás közvetett képviseletre jogosít és kizárólag a fenti küldemény vámkezelésére vonatkozik.

B.

Más vámügynökség általi vámkezelés

Nyilatkozom, hogy a vámkezelés elvégzésére: …………………………………………………………………..………. – t bízom meg.
A szolgáltatás a küldemény más vámügynökség általi, elektronikus formában történő vámkezelését jelenti a NAV Repülőtéri
Igazgatóságán. A küldemény NAV-nak történő árubejelentési tevékenysége után az MP Zrt. díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor
kell megfizetni. Az MP Zrt. a küldeményt címzett részére továbbítja, amint a vámhatározat elkészültéről értesítést kap a címzettől vagy
az eljáró vámügynökségtől.

C.

Árutovábbítás

Árutovábbítás vámeljárás során a küldeményt az MP Zrt. – a küldemény Magyarországra történő beérkezését követően – a címzett
lakóhelye szerinti kézbesítési postára továbbítja. A CN23 vámárunyilatkozattal kezdeményezhető a küldemény vámkezelése a
területileg illetékes Nemzeti Adó – és Vámhivatal (NAV) igazgatóságon. A vámkezelést követően a CN23 vámárunyilatkozat NAV által
leigazolt példányával vehető át a küldemény a kézbesítő postán.
Az árutovábbítás biztosítása érdekében kérjük, hogy a tájékoztató levélben jelzett dokumentumo(ka)t, okmány(oka)t mellékelje a
megbízáshoz.
Tudomásul veszem, hogy a küldemény NAV-nak történő árubejelentési tevékenysége után az MP Zrt. díjat számol fel, amelyet
kézbesítéskor kell megfizetni.

Jelen dokumentum aláírásával kijelentem, hogy a közölt adatok helyesek, és a mellékletek a valóságnak
megfelelnek, továbbá kijelentem, hogy a Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit4 és a postai
vámügynöki szolgáltatás feltételeit 5 elfogadom, valamint a hibás vagy hiányos adatszolgáltatásomból fakadó
jogkövetkezményekért felelősséggel tartozok.
A képviselők, kapcsolattartók személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatás elérhető a www.posta.hu
oldalon az Adatkezelési Tájékoztató menüpontban.

Dátum: .…..... év …………....... hó …… nap

3

…………………………………………………………………………….

Megbízó / Nyilatkozatot benyújtó cégszerű aláírása,
neve

Változatlan állapotban visszaérkező vámáru.
https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf
5
https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF02_Termeklapok.pdf, 24.13. Postai Vámügynöki Szolgáltatás
4

Tájékoztató a nyomtatvány kitöltéséhez
Kérjük, hogy a nyomtatvány kitöltésénél az alábbiakat vegye figyelembe:
(1) Tüntesse fel annak a küldeménynek az azonosítóját (tracking number), melyre vonatkozóan a nyilatkozik. Az
azonosítót a kiküldött ügyfél tájékoztató levél tartalmazza.
(2) A küldemény feladójának az adatait szükséges feltüntetni. Kérjük az adatokat teljes körűen megadni.
(3) A küldeményen szereplő cím adatok feltüntetése szükséges. Kérjük az adatokat teljes körűen megadni.
(4) A nyilatkozatot a benyújtó cég adataira vonatkozóan kérjük teljes körűen megadni.
(5) Külön-külön részletesen írja le a küldemény tartalmát, pl. „pamut férfi ing”. Általános megjelölést, mint pl.
„ruhanemű”, „alkatrész”, „áruminta” vagy „élelmiszer” kérjük, ne használjon.
(6) Kérjük, tüntesse fel az áruk származási országát (pl. Kína)
(7) Tüntesse fel az egyes áruk mennyiségét és az alkalmazott mértékegységet (pl. 2 db).
(8) Írja be az egyes áruk egyedi értékét az alkalmazott pénznemmel együtt (pl. 10 EUR).
(9) Tüntesse fel a tartalom összértéket, az alkalmazott pénznemmel együtt (pl. 20 EUR).
(10) Sorolja fel milyen dokumentumokat csatol a nyilatkozathoz.
(11) Írja be a rendelt áru szállítási költségét és annak pénznemét (pl. 5 EUR), amennyiben a szállítás díjmentes
volt, nulla értéket kérünk feltüntetni.

