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Megbízó/feladó/
neve és pontos címe:

Ügyintéző neve:

Tel.:
Fax:
Uniós Adószáma:

Bankszámlaszám IBAN formátumban:

VPID száma



Igényelt kiviteli vámeljárás
  Kiviteli vámkezelés (export)
  Áruminta
  Ideiglenes kivitel (javítás)
  Újrakivitel (behozatali vámke-zelésen átesett tértiáru)
Csatolt okmányok, igazolások, engedélyek
 kereskedelmi pro forma számla (származási hely, gyári szám, dbszám, szállítási feltétel)
 egészségügyi bizonyítvány száma:
 EUR 1 származási bizonyítvány száma:

Export és javítás esetén a készülék típusának és gyári száma:
 Behozatali okmány eredeti példánya (újrakivitel esetében szükséges) ok-mány száma:                                              

Az érintett küldemény címzettje és címe:
Küldeménytartalom, áruk pontos megnevezései
Vámtarifaszám
Áru mennyisége
Áru összértéke (db x egységár) az MNB által jegyzett devizában:
















Összesen:

A Megbízó megbízza a Magyar Posta Zrt-t., hogy nevében és helyette a vámokmányokat (Kiviteli Kísérő Okmányt, Pótlap) kitöltse és a küldeményt kiviteli vámkezelés céljából vám elé állítsa. A vámszervek kérésére a küldeményt bemutassa és visszacsomagolja. 
A Magyar Posta Zrt. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vámjogszabályok mindenkor érvényes előírásai szerint dolgozik.
Illetékes bíróság: Budapest.

A megbízó a posta által előállított kiviteli okmány egy példányát
  kéri megküldeni saját címére
 nem kéri megküldeni

A Megbízó kijelenti, hogy az általa közölt adatok pontosak, megfelelnek a valóságnak, ezért jogi felelősséget vállal. Fentieket tudomásul veszem, elfogadom.

Dátum:…………………………………..                                        ………………………………………..
                                                                                                           Megbízó cégszerű aláírása
A MEGBÍZÁST ELFOGADÓ POSTA TÖLTI KI
Postai vámügynöki szolgáltatás (kiviteli vámkezelés) díja: ……………………………….………………….Ft
A küldemény azonosítószáma (ragszáma)
Küld. súlya:


TÁJÉKOZTATÓ

Felhívjuk Tisztelt Megbízónk figyelmét, hogy a külföldre feladott árut (árumintát) tartalmazó küldeményeknél a MP Zrt. nem vizsgálja, hogy a feladó (megbízott) jogosult-e küldeményeinek külkereskedelmi forgalomba történő feladására.

A szükséges kiviteli engedélyek beszerzéséről – egészségügyi bizonyítvány, EUR 1 – a feladó (megbízó) gondoskodik. Egészségügyi bizonyítvány beszerezhető Növény és Talajvédelmi Szolgálat, illetve a Állategészségügyi- és Élelmiszer-ellenőrző Állomás kirendeltségein.

Tájékoztatjuk, hogy a vámkezelési megbízással feladott küldemények Magyarországról történő továbbítása 24 óra késedelmet szenvedhet.

Vámkezeléssel kapcsolatos felvilágosítást a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ (06-1) 297-2316-as telefonszámán, munkanapokon 08.00 – 16.00 óra között adunk.



FIGYELEM !

A ki nem töltött vagy hiányosan, tévesen kitöltött adatokért a felelősség a megbízót terheli.
A megbízást kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel kitölteni. Kérjük, hogy aláíró hivatalos aláírási címpéldányát is csatolni szíveskedjen a megbízáshoz. A vámhivatal csak így tekinti hitelesnek a megbízásukat.


A postai vámügynöki szolgáltatás aktuális díjai megtalálhatóak a postai szolgáltatások ÁSZF terméklapjain.


