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ÁTI Depo Közraktározási Zrt. 

6500 Baja, Szentjánosi út 12. 

Tel: +36-79-889-111 

Vámügyintéző: Tokodi Józsefné, Máyer Mónika, Bodó Márta, Kovács Anikó

e-mail: Tokodine.Erzsebet@atidepo.hu; Mayer.Monika@atidepo.hu; 

bodo.marta@atidepo.hu; Kovacs.Aniko@atidepo.hu 

ESETI VÁMKEZELÉSI MEGHATALMAZÁS 

Meghatalmazó cég 

Név: 

Cím: 

VPID/ EORI száma: 

Bankszámlaszám (IBAN kóddal):  

Adószám: 

Meghatalmazó ügyintézője 

Név: 

Tel/Fax: 

E-mail:  

Feladó/ Címzett: 

Áru adatai 

Származási ország Külföldi fuvarköltség (EU határig- 

vámérték növelő) 

Konténerszám/ Fuvareszköz száma 

Fuvarparitás Belföldi fuvarköltség (EU 

határtól- ÁFA alap növelő) 

Áruérték Devizanem 

Árumegnevezés (több tétel esetén, csatolt lista alapján) Bruttó súly Csomagszám 

Tarifaszám (több tétel esetén, csatolt lista alapján) Nettó súly Egyéb, a vámértéket befolyásoló tényező és 

összege (az ügyleti érték elemeit lásd a 2. 

oldalon) 

A kért eljárás (aláhúzandó) 

1. KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK:

o árutovábbítás: TC31-32-33 garanciával

o tárolás: (be-/ki közvámraktározás)

o különleges felhasználás: 1. Ideiglenes behozatal, 2. meghatározott célra történő feldolgozás

o feldolgozás: 1. Aktív feldolgozás, 2. passzív feldolgozás

2. ÁTMENETI MEGŐRZÉSBE VÉTEL

3. SZABAD FORGALOMBA BOCSÁTÁS

o Azonnali fizetéssel 

o Halasztott vámfizetési engedéllyel 

o Kezességvállalási engedéllyel

o Vámletét számlára történő utalással 

4. KIVITELI ELJÁRÁS

o kivitel 

o ideiglenes kivitel 

o újrakivitel 

5. EGYÉB, éspedig:

…………………………………………….. 

cégszerű aláírás, bélyegző 
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Rendeltetési VÁMHIVATAL 

Az eljárás költségviselője   

Csatolt okmányok 

Megbízás érvényessége 
 

Egyszeri  

 

AZ ÜGYLETI ÉRTÉK ELEMEI: 

• jutalék és ügynöki jutalék, a vételi jutalékok kivételével; 

• azoknak a tárolóeszközöknek a költsége, amelyek vámszempontból a szóban forgó áruval egy tekintet alá esnek;  

• csomagolás költsége, beleértve a munkabért és az anyagköltséget egyaránt;  

• a behozott áruba beépített anyagok, alkatrészek, részek és hasonló tételek;  

• a behozott áru előállításában használt szerszámok, présminták, öntőformák és hasonló tételek;  

• a behozott áru előállítása során elhasznált anyagok; 

• az Unió területén kívül végzett, és a behozott áru előállításához szükséges mérnöki munka, fejlesztés, művészmunka, 

formatervezés, tervrajzok és vázlatok;  

• az értékelendő árukhoz kapcsolódó azon jogdíjakkal és licencdíjakkal, amelyeket közvetve vagy közvetlenül, az értékelendő áruk 

eladásának feltételeként vevő köteles kiegyenlíteni, olyan mértékben, amennyiben az ilyen jogdíjakat és licencdíjakat a 

ténylegesen fizetett vagy fizetendő árba nem számították bele; 

• a behozott áru későbbi viszonteladásából, átengedéséből vagy felhasználásából származó bevétel azon részének értéke, amely 

közvetve vagy közvetlenül az eladóhoz kerül;  

• az árunak az Unió vámterületére való beszállítása helyéig felmerülő alábbi költségek: 

o a behozott áru szállításának és biztosításának költsége 

valamint és  

o a behozott áru szállításával kapcsolatos rakodási és anyagmozgatási költségek  

 

SZÁRMAZÁSRA VONATKOZÓ ADATOK (a megfelelő rész aláhúzandó): 

• Preferenciális/ nem preferenciális származás 

• Származási dokumentum kitöltése (beszállítói nyilatkozat, gyártói nyilatkozat, csatolt okmányok – pl. beszállítói számla, alapanyag 

• számla- alapján): IGEN/ NEM        

 

A meghatalmazás kiterjed (a megfelelő rész aláhúzandó):  

 

• áruvizsgálatnál történő közreműködésre (a mintavétel során történő közreműködésre is) 

• az okmányok (vámáru nyilatkozatok, vám- és egyéb határozatok, igazolások) kitöltésére, benyújtására, átvételére 

• CMR kitöltésre 

• származási okmány kitöltésére, éspedig: 

• D.V.1 –vámértékre vonatkozó adatokról szóló nyilatkozat-kitöltésére 

• egyéb, éspedig: 

 

 

Jelen ESETI VÁMKEZELÉSI MEGHATALMAZÁS alapján megbízom az ÁTI Depo Z rt.- t (Központ 1136 Budapest, Pannónia utca 11., 

adószám: 11197755-2-41), hogy az eljárást Az Európai Parlament és  a Tanács 952/2013/EU Rendelete 18. cikk (1) pont alapján 

nevemben és érdekemben, a meghatalmazás időtartamáig, mint KÖZVETLEN VÁMJOGI KÉPVISELŐ elvégezze és okmányait átvegye. 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, azok helyességét igazolom, azokért teljes körű felelősséget vállalok, továbbá 

minden, a vámértéket, származást és tarifális besorolást befolyásoló tényezőről Megbízottat tájékoztattam. A vámeljárást követően 

tudomásomra jutott (vámértéket befolyásoló) tényezőt a Vámhivatal felé bejelentem, ennek elmaradásából felmerülő kár és egyéb 

felelősség, mint Meghatalmazót, engem terhel. 

Hiányos információ szolgáltatásából származó problémákért az ÁTI Depo Zrt. nem vállal felelősséget.  

 

 

Dátum:……………………………………………… …………………………………………….. 
         cégszerű aláírás, bélyegző 

 
A meghatalmazást az ÁTI Depo Zrt. részéről elfogadom: 

 

KÉRJÜK KITÖLTVE VISSZAKÜLDENI (A CÉGKIVONAT ÉS AZ ALÁÍRÁSRA JOGOSULT ALÁÍRÁSI 

CÍMPÉLDÁNYÁNAK MÁSOLATÁNAK CSATOLÁSÁVAL) FENTI FAXSZÁMRA VAGY E-MAIL CÍMRE! 
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