Magyar Posta Zrt.			posta.hu/vam
Aláírás nélkül a Magyar Posta Zrt. nem fogad el megbízást. Együttműködését és megtisztelő bizalmát köszönjük! Amennyiben a postai küldemények vámkezeléséhez a csatolt tájékoztatónál bővebb információra van szüksége, akkor kérjük, keresse fel a Magyar Posta honlapját http://www.posta.hu/vam, vagy írjon elektronikus levelet az ugyfelszolgalat@posta.hu címre. Vámkezelési kérdésekkel kapcsolatos hívásait a Magyar Posta ügyfélszolgálata hétfőtől csütörtökig 08:00-16:00-ig és pénteken 08:00-12:00-ig a 06-1-421-7235 telefonszámon fogadja.
Egyszeri import vámkezelési megbízás
jogi személyek részére közvetett képviseletre
 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Kérjük, hogy ezt a megbízást kitöltve és aláírva a lehető leghamarabb szíveskedjen elküldeni a következő e-mail címre: postavamugynokseg@posta.hu, vagy a +36/1/297-1172 fax számra. Amennyiben a küldemény vámhivatali regisztrációs dátumától (lásd posta.hu oldalon a nyomkövetési funkciót) számítva 20 naptári napig nem rendelkezik, a küldemény sorsáról visszaküldésre kerül a feladó részére. Jelen megbízás közvetett képviseletre jogosít, eseti szerződésnek tekintjük, és a következő 
 Postai azonosítószámú (ragszámú):

MRN számú:

küldeményre vonatkozik.

Megbízó adatai:
VPID szám (EORI szám):

Uniós adószám:

Cégneve:

Cím:

Ügyintéző, e-mail cím:

Telefonszám:



A küldemény adatai:
Küldeménytartalom, áruk pontos magyar megnevezése*:

Vámtarifaszám:

Származási ország:

*külön-külön részletesen írja le a küldeményben lévő cikkeket, pl.:”pamut férfiingek”.;  Nem megfelelő az általános megjelölés, mint pl.: „alkatrész, pótalkatrész, áruminták, élelmiszerek stb.


Vám és egyéb terhek fizetésének módja:
Küldemény kézbesítésekor készpénzben
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Átutalással küldemény kézbesítése előtt

Kérjük jelölje (X-szel) a következő lapon, hogy a felsorolt A (szabadforgalomba bocsátás), B (árutovábbítás) és C (más vámügynökség általi vámkezelés) betűkkel jelölt vámkezelési megoldások közül a fenti küldeménye tekintetében melyik eljárást kívánja választani:


 Szabad forgalomba bocsátás vámeljárás. 

1. Termék vásárlás
 
4. Áruminta
2. Belföldi tértiáru

5. Passzív javítás (garanciális) 
3. VPID/EORI kérés 

6. Más vámmentességi jogcím*:

*Kérjük, nevezze meg a vámmentesség jogcímét!
A vámkezelt küldeményt a küldemény címhelye szerint illetékes posta fogja Önnek kézbesíteni. A Megbízó vám és egyéb teher fizetési kötelezettségének a választott fizetési módon tesz eleget. Az áru csak a szolgáltatási díj és vám és egyéb terhek 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. 
Jelen megbízás aláírásával a Megbízó kijelenti, hogy: 
meghatalmazza az MP Zrt.-t, hogy a fenti küldemény szabad forgalomba bocsátását (import vámkezelését) elvégezze és a vámhivatal által előírt esetleges Áruvizsgálat esetén nevében és helyette eljárjon,
	az esetleges téves adatszolgáltatásból eredő MP Zrt.-nek kiszabott vámbírság összegét az erre történő felszólítástól számított 8 napon belül megfizeti az MP Zrt. részére.
Tájékoztatjuk, hogy a vámkezelés, az ahhoz szükséges valamennyi dokumentum, okirat rendelkezésre állásától számítva kb. 7-8 munkanapot vesz igénybe. Kérjük, hogy küldeménye vámkezeléséhez a szükséges hiányzó okmány(oka)t jelen megbízással együtt küldje meg részünkre. Azok hiányából eredő többletköltségeket áthárítjuk. A szolgáltatás alapdíja: 10.000 (áfa-t tartalmazza), és a vám elé állítás díja 1.100 Ft/küldemény (áfa-t tartalmazza).

Árutovábbítás (a küldeménynek a címzettre területileg illetékes NAV igazgatósághoz történő továbbítást jelenti CN23 vámárú-nyilatkozattal, a küldeményt a Magyar Posta Zrt. – jelen megbízás átvételét követően legkésőbb a következő munkanapon - a kézbesítési postára továbbítja, ahonnan Ön vagy megbízottja CN23 vámáru-nyilatkozatot átvéve tudja kezdeményezni a csomag vámkezelését a területileg illetékes NAV igazgatóságon, a vámkezelést követően a CN23 vámáru-nyilatkozat NAV által leigazolt példányával tudja átvenni a küldeményét a kézbesítő postán). Az árutovábbítás biztosítása érdekében kérjük, hogy a tájékoztató levélben jelzett okmány(oka)t mellékelje a megbízáshoz. Tudomásul veszem, hogy a küldemény NAV-nak történő árubejelentési tevékenysége után a Magyar Posta Zrt. 1.100 Ft (áfa-t tartalmazza) vámközvetítési díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni.

	A vámkezelés elvégzésére: ________________ közreműködőt bízom meg. (a küldeménynek más vámügynökség általi, elektronikus formában történő vámkezelését jelenti a Repülőtéri Igazgatóságán). Tudomásul veszem, hogy a küldemény NAV-nak történő árubejelentési tevékenysége után a Magyar Posta Zrt. 1.100 Ft (áfa-t tartalmazza) vámközvetítési díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni. A Magyar Posta Zrt. a küldeményt legkésőbb a következő munkanapon a címzett részére továbbítja, amint a vámhatározat elkészültéről értesítést kap (a címzettől vagy az eljáró vámügynökségtől).



Csatolt okmányok:


A Magyar Posta Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vámjogszabályok mindenkor érvényes előírásai szerint dolgozik.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen Megbízásban közölt adatok helyesek, és a mellékelt dokumentumok a valóságnak megfelelnek, továbbá kijelentem, hogy jelen megbízásra érvényes, Postai Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei című dokumentumot és az abban hivatkozott, postai vámügynöki szolgáltatásra érvényes kapcsolódó információkat, (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) megismertem, jelen Megbízás aláírásával elfogadtam.

Dátum:20

								_____________________________
Postai azonosítószám:						Megbízó cégszerű aláírása; neve, 		


