
Légi/Tengeri Fuvarozási Iroda 
Budapest, Magyarország 

 

Hellmann Worldwide Logistics Ltd. Tel: 29-553 158 

Airport Business Park, Lőrinci utca 61. Fax: 29-553 153 

H-2220 Vecsés, Hungary E-mail: rita.szabados@hu.hellmann.net 

 

A Hellmann Worldwide Logistics Kft. eseti vámkezelési megbízása 

kiviteli irányú vámeljárásra 
 

EXPORTŐR ADATAI 

Neve:   ................................................................................................................................................................  

Pontos címe:   .....................................................................................................................................................  

Tel./Fax száma:   ................................................................................................................................................  

Adószáma:   ........................................................................................................................................................  

Pénzforgalmi jelzőszáma + IBAN kód:   ............................................................................................................  

VPID/EORI azonosító:   .....................................................................................................................................  

Ügyintéző neve:  ................................................................................................................................................  

 

CÍMZETT ADATAI 

Neve:   ................................................................................................................................................................  

Pontos címe:   .....................................................................................................................................................   

 

KISZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

Amennyiben házhozszállítást kérnek, kérjük az alábbi rovatok kitöltését. 

Szállítási cím:   ...................................................................................................................................................   

Időpont:   ............................................................................................................................................................  

 

KÖLTSÉGVISELŐ ADATAI 

Neve:   ................................................................................................................................................................  

Címe:   ................................................................................................................................................................  

 

ÁRURA VONATKOZÓ ADATOK 

Származási ország:   ................................................  Fuvarparitás:   ...................................................................  

Fuvarköltség:   .........................................................  Biztosítási költség:   .........................................................  

Egyéb, a vámértéket befolyásoló tényező:   ........................................................................................................    

Kereskedelmi számla száma:   ............................................................................................................................  

 

Áru magyar 

megnevezése 
Vámtarifaszám Mennyiség (db) 

Számla 

szerinti érték, 

devizanem 

Nettó súly Bruttó súly 

      

      

      

      

      
ÖSSZESEN:      

Több sor esetén, lista alapján. 



 
Export 1, Végleges kivitel 

 2, Ideiglenes Kivitel Visszahozatali határidő:   .......................................................................  

 

Kérjük, szíveskedjen nyilatkozni: 

Származás 

 Van-e származást igazoló dokumentum, ha igen, akkor annak száma?   ...............................................  

 A szállítás és az áru megfelel-e a származási követelményeknek? IGEN NEM 

 

Tarifálás 

Tartozik-e az áruhoz Kötelező Tarifális Felvilágosítás? IGEN NEM 

Történt-e korábban azonos áru esetén mintavétel? IGEN NEM 

 

Tiltó, korlátozó intézkedések: 

 Az exportálni kívánt áru gazdasági-kereskedelmi engedélyhez kötött-e vagy sem? 

 Az áru kettős felhasználású-e vagy sem? 

 Export engedély-köteles-e vagy sem? 

 Exportkorlátozással, illetve embargóval sújtott áru-e vagy sem? 

 Olyan áru-e amelyre egyéb nem fiskális követelmények vonatkoznak? 

 Az áruk forgalmát valamilyen nemzetközi egyezmény tiltja-e vagy sem? 

 

Megbízom a Hellmann Worldwide Logistics Kft-t, hogy helyettem és nevemben a fenti áru vámeljárás alá 

vonását a Vámkódex 5.cikk 2.bek. első gondolatjel szerint, mint közvetlen képviselő elvégezze, az árut és 

okmányait átvegye. A Hellmann Worldwide Logistics Kft. –mint megbízott, a megbízásban szereplő 

vámeljárásban, annak teljes időtartamáig mint közvetlen képviselő jár el. Kijelentem, hogy a fentiekben 

közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá, minden a vámértéket, származást és a tarifálást 

befolyásoló tényezőről a Megbízottat tájékoztattam.   

 

A megbízás hiányos kitöltéséből fakadó jogi-és egyéb következmények (többlet költségek is) a megbízót 

terhelik. A számla valódiságának tartalmáért a megbízó felelősséget vállal. 

 

 

Kijelentem, hogy a cégünk nevében képviseletre jogosult vagyok. Kijelentem, hogy a fenti 

adatokért és a vámkezeléshez csatolt okmányok adattartalmáért büntetőjogi felelősséget 

vállalok. Ellenkező jelölés hiányában jelen megbízás KÖZVETLEN képviseletre jogosítja a 

megbízottat. 

 

 

 

 

Dátum:   ………………………………… 

 

 

 

 

 ………………………………… ………………………………… 

 Aláírás P.H. 


