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 ÁLLANDÓ VÁMKEZELÉSI MEGBÍZÁS 
 
Ezúton megbízzuk az IBUSZ Utazási Irodák Kft. megbízottat (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor 
u. 3.; Cg: 01-09-266780; közösségi adószám: HU10871403), hogy közvetlen képviselőként a jelen 
megbízásban foglalt feltételek mellett rendelkezésünk alapján az érkezett/indított árukat vámkezelje 
az alábbiak szerint:  
 
Megbízóra vonatkozó adatok: 
Név:  Cím/székhely: 

Képviselő neve:   

Pénzforgalmi jelzőszám: Számlavezető bank megnevezése: 

VPID szám:   

Adószám:  Közösségi adószám: 

Megbízó képviseletében eljáró neve: 

 

Anyja neve: lakcíme: 

Azonosító igazolvány fajtája: Sorszáma: Szem. ig. száma: 

Fax: Tel: E-mail: 

 

 1. Kérjük a szabad forgalomba helyezést! (EV okmány kitöltése, EV okmány beadása, 
áruvizsgálatnál közreműködés, határozat átvétele és kézbesítése) 
 
A)  Saját halasztott vámfizetési engedélyünkkel, engedélyszám:  
B)  IBUSZ által nyújtott kezességvállalás mellett úgy, hogy a vámáru felett rendelkezésre 

jogosult, illetve megbízója a vámtartozás (vám-áfa-díjak) eredeti befizetési bizonylatát a 
vámhatározat átvételétől számított 5 napon belül megküldi a megbízott IBUSZ iroda részére, 
aki kötelezettséget vállal arra, hogy a T okmány Ügyfél példányát:                       
a. postázza                                  b. személyesen  adja át  (az ügyfél érte jön) 

C)      Vámbiztosítékkal (Kérjük eredetiben a vámkezeléshez benyújtani)  
 
 2. Kérjük az árutovábbítást! (EV okmány kitöltése, EV okmány beadása, áruvizsgálatnál 

közreműködés, határozat átvétele és kézbesítése) 
  
  ….....................…........(Fő)vámhivatalhoz   

 ............................….Közvámraktárba 
Biztosítékok:   O Készpénz letétbe helyezése  
  O Hitelintézet által vállalt bankgarancia 
  O Banki fedezetigazolás  

  O Biztosítói kötelezvény 
O TC 32 egyedi garanciajegy /száma:. 
O TC33 tanúsítvány - biztosítéknyújtás alóli mentességről 
 

3 . Kérjük a kiviteli vámeljárásban közreműködni! 
  O Végleges kivitel 
     O Egyéb:  
    
4. Speditőri letét a Megbízó által átadásra kerül készpénzben: ..................... összegben.  
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5. Vámkezeléshez kapcsolódó adatok:  
 
Az áru tarifális (pontos) megnevezése: KN  száma / TARIC kód 

  

A vámkezeléshez csatolt hatósági engedélyek és egyéb okmányok felsorolása: 

 

Összérték: Fuvarparitás: Összsúly: 

Térfogat: Csomagok db. Száma: Fuvarköltség: 

ÁFA 5 %:                                  18%                                 27% 
Amennyiben az ÁFA-törvény alapján a 27%-tól eltérő besorolást igényelnek, kérjük feltétlenül jelezzék! 
 
 

Megbízott nyilatkozik, hogy a Megbízó érdekében jár el. A megbízást kizárólagosan a felek közös 
írásbeli nyilatkozatával lehet módosítani. Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az áru vámjogi 
helyzetére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő vámkezelési megbízás, vagy árunyilatkozat 
hiányában a megbízásnak eleget tenni nem áll módjában. Megbízott a Megbízó által közölt valótlan 
adatokból eredő jogkövetkezményekért felelősséget nem vállal.  
Jelen megbízás határozott időre, a jelen megbízásban foglaltak mindkét fél által történő teljesítés 
időtartamára szól.  
Megbízó kijelenti, hogy a vámeljáráshoz kapcsolódó felvilágosításokat megkapta. Megbízó elismeri, 
hogy az ő kötelezettsége a jelen árutovábbítási eljárás szabályszerű befejezése és annak igazolása az 
indítást követő 15 napon belül a Megbízott felé a rendeltetési vámhivatal által lebélyegzett és aláírt 
okmánnyal. Megbízó tudomásul veszi, hogy az átadott speditőri letét az árutovábbítási eljárás 
szabályszerű befejezésének igazolását követően jár vissza, illetve a Megbízott jogosult a letétből az 
árutovábbítással összefüggésben keletkezett fizetési kötelezettségeit teljesíteni. Megbízó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen árutovábbítással összefüggésben keletkezett adó, vám és egyéb 
fizetési kötelezettség alól a Megbízottat haladéktalanul mentesíti.  
Megbízó köteles megfizetni Megbízott valamennyi, azzal kapcsolatosan keletkezett költségét, hogy az 
eljárás szabályszerű befejezése nem kerül határidőben a Megbízott felé igazolásra. (Így különösen: 
minden olyan levél, értesítés, ami a Megbízónak felróható okból készül 10.000.- Ft/db, vámszakértő 
díja, illetve a Megbízó számlával igazolt egyéb költségei.) 
Megbízó képviseletében eljáró személy a jelen megbízás aláírásával egyidejűleg átadja a Megbízó 30 
napnál nem régebbi cégkivonatát, illetve a megbízásra vonatkozó meghatalmazást, továbbá 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Megbízott az útleveléről, személyi okmányáról, lakcímkártyájáról 
fénymásolatot készítsen. 
Megbízó a jelen megbízás aláírásával kijelenti, hogy azt megértette, az megfelel szerződéses 
akaratának. 
 
 
…………………., 20…………………..…. 
 
 
 

………………………………………. ……………………………………………………… 
Megbízó IBUSZ Utazási Irodák Kft.  

Megbízott 
 


