Print Form

Vámkezelési megbízás közvetlen vámjogi képviseletre
A Megbízó ezúton megbízza a TNT Express Hungary Kft.-t (továbbiakban Megbízott), hogy a jelen
megbízásban foglalt feltételek mellett a küldeményt vámkezelje:
Megbízó neve és címe:…………………………………………………………........……………....
Adószám:……………………………………….… VPID/EORI szám: ………….......……...……...
IBAN számmal ellátott bankszámlaszám:……………………........…………………………………
Ügyintéző neve:……………………….….......... Email címe:….….........….………..….................
Telefonszáma:………………………...……...Faxszáma………………....…………………………
Fuvarlevélszám:………………………….…… Számlaszám: …......……………………………...
Számla szerinti érték:………………......…Csomagok száma:…………………Tömeg: …….…….
Fuvarparitás:………...……………..................................
Pontos, tételes magyar árumegnevezés:
Taric kód:
…………………………………………………………….
…………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………..
…………………………………………………………….
…………………………………..
Engedélyek és azonosítójuk (pl.: export eng., CITES, Kettős felhasználású):
………………………………………………………………………………….......………………...
Kedvezőbb vámtételre jogosító bizonyítvány (pl. EUR1, ATR):........................................................
Címzett neve és címe:………………….……………………………………......…………………...
Kiviteli vámkezelés módja:
Végleges kivitel
Újrakivitel, megelőző vámeljárás azonosítója:……………………………………………...
Árutovábbítás
Ideiglenes kivitel: (Kérem adja meg az áru egyedi azonosító számát! Pl.: gyáriszám.)
Változatlan állapotban történő visszahozatal
Garanciális csere vagy javítás
Fizetős javítás
A megbízást a fuvarlevél és az export számlák (ill. további okmányok) másolataival a feladás napján
lehetőleg 17:00-ig a 296-7881 telefaxszámra vagy a Hu.Export-Import.Group@tnt.com email címre
elküldeni szíveskedjen!
Hiánytalanul kitöltött és visszajuttatott megbízás hiányában a fuvarozás késedelmet szenvedhet!
Jelen megbízás az árunyilatkozat vámhatóság részére történő benyújtására, a vámhatározat átvételére,
az áruvizsgálatban való közreműködésre vonatkozik. A Megbízott a teljesítés során a vámeljárásokra
vonatkozó könnyítéseket és egyszerűsítéseket vesz igénybe. Jelen megbízás az ezek alkalmazásával
összefüggő képviseletre is vonatkozik abban az esetben is, ha azok Vámhatósági teljesítése a
vámkezelés után történik meg. Az árunyilatkozat megbízásban meg nem jelölt adatai a csatolt számla
alapján kerülnek kiállításra. Ettől eltérő igényét kérjük külön jelezze.
További információ a 431-3131 vagy a 06-40-313131 telefonszámokon kérhető.
Az Megbízó által megfelelően kitöltött és aláírt nyomtatvány a Megbízott irodájába történő visszaérkezésével a nyomtatványban foglalt
tartalommal minden további rendelkezés nélkül létrejön a megbízás. A megbízást kizárólagosan a felek közös írásbeli nyilatkozatával lehet
módosítani. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az árura vonatkozó a jogszabályi előírásoknak megfelelő vámkezelési megbízás,
vagy árunyilatkozat hiányában a küldemény nem vámkezelhető. A Megbízott tájékoztatja a Megbízót arról, hogy a megbízás kitöltésével a
TNT, mint Megbízott és a Megbízó között megbízási szerződés jön létre, melyet a TNT Express Hungary Kft. Általános Vámkezelési Üzleti
Feltételei elnevezésű általános szerződési feltételek szabályoznak, mely megtekinthető a TNT hivatalos honlapján (www.tnt.hu), valamint a
TNT székhelyén (1097 Budapest, Ecseri u. 14-16.). A Megbízó a megbízás aláírásával kijelenti, hogy a hivatkozott általános szerződési
feltételeket megismerte, azt megértette, az megfelel szerződéses akaratának. A vámkezelési megbízásban nem részletezett, a megbízó és a
TNT közötti jogviszony egyéb feltételeit a TNT Express Hungary Kft Általános Üzleti Feltételei tartalmazzák.

Kelt…………………………
…………………………………
Megbízó
(cégszerű) aláírás és pecsét
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