Import vámkezelési megbízás

magánszemély részére közvetett vámképviseletre
Kérjük, hogy a küldeményre vonatkozó adatokat - a rendelkezésére álló dokumentumok csatolásával - adja meg
elektronikusan a www.posta.hu oldalon elérhető Vámügyintézés alkalmazásban. 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
Név:
benyújtó adatai Település:
(4)
Közelebbi cím:
Irányítószám:
Telefonszám:
E-mail cím:
Küldeménytartalom, áruk pontos Származási
magyar megnevezése (5)
ország (6)

Csatolt okmány, dokumentum (10)
Szállítási költség (11)

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

Kérjük, jelölje (x-szel), hogy a felsorolt A (postai vámkezelés) vagy B (más vámügynökség általi vámkezelés)
betűkkel jelölt vámkezelési megoldások közül a fenti küldeménye tekintetében melyik eljárást választja:
A. Postai vámkezelés (szabad forgalomba bocsátás vámeljárás)
Az áru vámértékének megállapítási módjait az Európai Parlament és a Tanács Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU
rendeletének 69-76. cikkei, illetve a végrehajtásáról szóló 2015/2447/EU bizottsági rendelet 127-146. cikkei szabályozzák.
Kérjük, hogy jelölje (x-szel), hogy az alábbi 7 küldemény jelleg közül melyik illik az Ön küldeményére.
Rendelt küldemény 150 euró felett

Magyarországra visszaküldött áru

Ajándék küldemény

Garanciális javítás vagy csere

Nappali tagozatos tanuló/hallgató részére érkező
küldemény (külföldi állampolgár)

Egyéb:………………………….….

Hazatelepülő/szokásos lakóhelyét az EU területére
áthelyező természetes személy küldeménye
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 Ön
és a MP Zrt. között. A megbízás aláírásával Ön kijelenti, hogy
 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,
 kötelezettséget vállal arra, hogy az esetleges téves adatszolgáltatásból eredő MP Zrt.-nek kiszabott vámigazgatási bírság összegét
az erre történő felszólítástól számított 8 napon belül megfizeti a 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 vagy Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) általi vámkezelés
Nyilatkozom, hogy a vámkezelés elvégzésére: …………………………………………………………………..………-t bízom meg.
A szolgáltatás a küldemény más vámügynökség vagy NAV eVÁM webalkalmazásban kezdeményezett 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 a címzett részére továbbítja, amint a jogerős vámhatározatról hiteles
értesítést kap a címzettől vagy az eljáró vámügynökségtől.

Jelen dokumentum aláírásával kijelentem, hogy a közölt adatok helyesek, és a mellékletek a valóságnak megfelelnek,
továbbá kijelentem, hogy a Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit1 és a postai vámügynöki szolgáltatás
feltételeit 2 elfogadom, valamint a hibás vagy hiányos adatszolgáltatásomból fakadó jogkövetkezményekért felelősséggel
tartozok.
Dátum: .…....... év …............…….. hónap …… nap
…………………………………………………….
Megbízó / Nyilatkozatot benyújtó aláírása 3

1

https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF01_ASZF.pdf
https://www.posta.hu/static/internet/download/PASZF_ASZF02_Termeklapok.pdf, 24.13. Postai Vámügynöki Szolgáltatás
3
Aláírás nélkül a Magyar Posta Zrt. nem fogad el megbízást.
2

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatait a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,
Cg. 01-10-042463, adószám: 10901232-2-44, levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu, adatvédelmi
tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@posta.hu), mint adatkezelő kezel, mivel azok szükségesek
A. vámügynöki megbízás megadása [Postai vámkezelés (A)] esetén a vámkezelési megbízás, mint szerződés
megkötéséhez és teljesítéséhez, ami a nyilatkozatot benyújtó és a Magyar Posta Zrt. között jön létre [Általános
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont] az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló az Európai
Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendelete (továbbiakban: UVK) 18. és 19. cikk alapján
B. a vámeljárással érintett, de más vámügynök által vámkezelt küldeménnyel kapcsolatos vámfelügyeletből fakadó
kötelezettségek teljesítéséhez az UVK 134. cikk alapján [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c)
pont]
Az adatok kezelése szükséges
−
az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU rendeletében,
−
az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről
szóló a Bizottság (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló rendeletében és a
−
az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló a Bizottság (EU) 2015/2447 végrehajtási rendeletében, valamint
−
az uniós vámjog végrehajtásáról 2017. évi CLII. törvényben (Vámtv.) foglalt vámeljárásra, vámérték
megállapításra, adatszolgáltatásra, és adatőrzésre, továbbá
−
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) és 169. § (2) bek. alapján, a számviteli bizonylatok őrzésére
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]
A nyilatkozatot benyújtó e-mail címét, telefonszámát a Magyar Posta Zrt. továbbá azért is kezeli, mivel az szükséges az
érintett és saját azon jogos érdekének az érvényesüléséhez, hogy a vámügynöki megbízás eredményes és hatékony
teljesítéséhez minden feltétel adott legyen és gyorsan, rugalmasan, erőforráshatékonyan valósuljon meg a hiányzó
adatok információk begyűjtése fokozva ezzel az ügyfélelégedettséget. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pontja]
Az adatkezelés célja: az Európai Unión kívülről érkező küldeményben lévő termék vámeljárásához az érintettel a
szükséges megbízás megkötése és teljesítse, az érintett képviseletében a vámhatóságok előtti ügyekben a hivatkozott
jogszabályokban előírtak szerint eljárás, adatszolgáltatás és ezen célok teljesítése érdekében az érintettekkel a
kapcsolat felvétele és a vámügyintézéshez szükséges feltételekkel kapcsolatos tájékoztatások eljuttatása.
Az adatokat a Magyar Posta Zrt. a vámjogi kötelezettségek céljából a Vámtv. 33. § alapján 10 évig, a számviteli
bizonylatok őrzése céljából pedig 8 évig őrzi.
Az érintett kérhet tájékoztatást adatai kezeléséről, kérheti továbbá annak helyesbítését, korlátozását, törlésé,
hordozását és tiltakozhat adatai kezelésével szemben, kivéve, ha az adatai kezelése jogi kötelezettség teljesítésén
alapul. Ekkor ugyanis az adatok törlési, korlátozási, hordozási, valamint az adatkezeléssel szembeni tiltakozási kérelmét
a Magyar Posta Zrt.-nek áll módjában teljesíteni.
Az adatkezelésről további tájékoztatás megtalálható a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban és a
postahelyeken.
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 nyilatkozik. Az
azonosítót az Ön részére 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 benyújtó adatainak a feltüntetése szükséges. Az e-mail cím és a telefonszám megadása nem
kötelező, de javasoljuk megadni - legalább az egyiket - az esetleges további kapcsolatfelvétel céljából.
(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, okmányokat 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.

