
TRIMEX TRADE KFT. 
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-072139  

Székhely: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 57/a. 

1 

   

 
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
VÁMÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁSRA 

 
 
 
I. PREAMBULUM 
 
TRIMEX TRADE KFT a közösségi vámjog hatálya alá tartozó, vámügynöki 
szolgáltatás nyújtására létesített megbízási szerződés teljesítése során szerződő 
felek jogainak maradéktalan érvényesítése érdekében Általános Szerződési 
Feltételekben rögzíti azokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a vámügynöki 
szolgáltatás nyújtására létesített megbízási jogviszonyokban szerződő felekre 
azonos terjedelemben és mértékben kötelező érvényűek. 
 
 
II. Az ÁSZF CÉLJA, HATÁLYA, KÉPVISELET JELLEGE 
 
II.1. A Preambulumban megfogalmazott célokon túl a TRIMEX TRADE KFT az 
„Engedélyezett Gazdálkodói” státusz alapját képező alapelvek elkötelezett 
képviselője, így célja a nemzetközi ellátási lánc érintett pozíciójában rejlő kockázatok 
csökkentése, a biztonsági irányok integrálása. 
 
II.2. Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi vámügynöki szolgáltatás nyújtására 
létesített megbízási jogviszonyra. 
 
Megbízó, illetve Megbízott egyedi megbízási szerződésben ezen ÁSZF-től közös 
megegyezéssel eltérhetnek.  
 
II.3 A TRIMEX TRADE KFT, mint vámügynök (1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 
57/a) közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. Törvény, és 
végrehajtási rendeletei (továbbiakban: közösségi vámjog) hatálya alá tartozó 
vámügynöki szolgáltatás nyújtására létesít megbízási jogviszonyokat, eseti vagy 
állandó jelleggel. 
 
II.4 Az ÁSZF és annak melléklete Megbízott www.vamkezeles.com internetes 
honlapján megtekinthető, arról másolat kérhető. A vámügynöki szolgáltatási 
szerződés megkötésekor Megbízó térítésmentesen kézhez kapja az ÁSZF-et. 
 
II.5 A TRIMEX TRADE KFT, mint Megbízott a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 
2913/92/EGK Tanácsi Rendelet 5. cikke (2) bekezdés első alvonala alapján az Önök 
vámügyeiben közvetlen képviselőként működik közre, illetve jár el. 
 
A közvetlen képviselet lényege, hogy a képviselő egy másik személy nevében és 
másik személy érdekében jár el. 
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A képviselet ellátása során a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
219-223. §-aiban, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 40. §-ában foglaltak az irányadók. 
 
 
III. SZERZŐDŐ FELEK 
 
III.1. A vámügynöki szolgáltatás nyújtására létesített megbízási jogviszonyoknál a 
Megbízóként eljárhat: belföldi és külföldi természetes személy, jogi személy vagy 
jogi személyiség nélküli társaság – továbbiakban: Megbízó. 
 
III.2. A vámügynöki szolgáltatás nyújtója a TRIMEX TRADE KFT (adószáma: 
HU10454596-2-42) – továbbiakban: Megbízott.  
 
Megbízott vámügynöki tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező vámügynök, 
Nyilvántartási, engedélyezési száma: HU100000N4000001192.  
 
Megbízott a Harbor Park Budapest Logisztikai Központ (1225 Budapest, Campona 
utca 1.) területén található a Vámhivatal hivatalos helyének minősülő I. típusú 
vámudvart üzemeltet.  
 
 
IV. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
IV.1. Megbízott az eseti vagy állandó vámkezelési megbízás alapján jogosult a 
vámügynöki szolgáltatások végzésére, így különösen: 

- Megbízó által átadott okmányok alapján a szállítmányozást, vám elé állítást, 
raktározást illetve közvetlen képviselőként a vámkezelést elvégzi, elvégezteti, 
a szükséges iratokat kiállítja, illetve annak kiállításáról gondoskodik. 

 
- A Megbízótól átvett és az adott vámkezelési módhoz szükséges okmányok, 

valamint az Egységes Vámárunyilatkozat csatolásával (normál vagy 
egyszerűsített eljárásban) a vámkezelési eljárást az illetékes vámhivatalnál 
megindítja, illetve megindíttatja.  

 
- A vámkezelési eljárás során birtokába jutott, a vámhatóság által kiállított 

határozatokat Megbízónak postai úton vagy személyesen kézbesíti. 
 
IV.2. Megbízott az Általános Szerződési Feltétel IV.1. pontjában meghatározott 
vámügynöki szolgáltatásokat végzi a Megbízó részére, aki a szolgáltatás igénybe 
vételéért megbízási díj fizetésére köteles. 
 
Megbízott által megbízási jogviszony keretében ellátandó részletesen meghatározott 
konkrét vámügynöki szolgáltatást a Megbízó és a Megbízott közötti eseti megbízás 
tartalmazza. Az eseti megbízás mintáját az ÁSZF 1.sz. Melléklete tartalmazza. 
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IV.3. Megbízó jelen Általános Szerződési Feltétel elfogadásával hozzájárul ahhoz, 
hogy a Megbízott a vámügynöki szolgáltatás teljesítéséhez harmadik személyt 
vegyen igénybe. 
 
 
V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
V.1. Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges okmányokat, 
nyilatkozatokat, engedélyeket (továbbiakban: dokumentumok) az eseti megbízási 
szerződés megkötésekor a Megbízott rendelkezésére bocsátani, birtokába adni.  
Ha a Megbízó nem, vagy nem elegendő vagy nem megfelelő dokumentumokat ad át 
a Megbízott részére, a Megbízott mindaddig, amíg a megbízás teljesítéséhez 
szükséges dokumentumok részére átadásra nem kerülnek, nem köteles a megbízás 
teljesítésére. Megbízott a dokumentumok átadására jogosult további határidőt 
kitűzni. A dokumentumok átadásának késedelméből eredő mindennemű kár és 
felelősség Megbízót terheli. 
 
V.2. Megbízó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával büntetőjogi 
felelősségének tudatában kijelenti, hogy a Megbízott részére vámkezelés céljából 
átadásra kerülő dokumentumok és szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a valótlan, hamis adat közlése miatt a Megbízottat 
sem utólagos intézkedések, sem egyéb eljárások keretében semmilyen formában 
nem terheli felelősség. 
 
V.3. Megbízó kötelezettséget vállal arra, amennyiben a beérkezett vámáru 
eltűnéséből, megsemmisüléséből, jogszerűtlen használatból stb. adódóan a 
Megbízottnak bármilyen fizetési kötelezettsége keletkezik, azt a Megbízottnak 
haladéktalanul megfizeti. Megbízó egyébként is köteles a Megbízottat a vámügynöki 
tevékenység folytatására létesített megbízási jogviszonyból eredő bármilyen fizetési 
kötelezettség alól haladéktalanul mentesíteni, illetve a már megfizetett összeget 
megtéríteni. 
 
V.4. Megbízó köteles a Megbízottat minden olyan lényeges tényről, adatról, 
körülményről értesíteni, amely a megbízás teljesítését jelentősen befolyásolhatja 
vagy érintheti. Megbízó köteles továbbá minden, a vámeljárás szempontjából 
releváns tényben utólag bekövetkezett változásról Megbízottat haladéktalanul 
tájékoztatni, kiemelten az ÁSZF 3. számú mellékletében foglalt figyelemfelhívásra. 
 
V.5. Megbízottat késedelmes vagy meghiúsult vámkezelésért és szállítmányozásért 
nem terheli felelősség, amennyiben a szándékolt vámkezelési módra vonatkozó 
jogszabályanyag a jelen Általános Szerződési Feltételek és megbízási jogviszony 
hatálya alatt megváltozik, és az a megbízás teljesítését akadályozza. 
 
V.6. Megbízó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg kijelenti, mint az áru felett 
rendelkezésre jogosult fél és költségviselő, hogy Megbízott jogosult, mint a 
Közösség Vámkódexének létrehozásáról szóló 2913/92/EGK RENDELET I. cím 2. 
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fejezet 1. szakasz 5. cikk 2. pontjában meghatározott közvetlen képviselő a Megbízó 
nevében és javára, a részére érkező, illetve általa feladott küldemények 
vámkezelésekor – bármilyen elsőfokú normál vagy egyszerűsített eljárás, valamint a 
szállítmányozói és fuvarozó társaságoknál a Megbízó helyett és nevében eljárni. 
Megbízott jogosult az okmányok (vám, fuvar, stb.), határozatok, illetve az áruk 
átvételére. 
 
V.7. Ha Megbízottnak a felek közötti jogviszonyból származó követeléseinek 
összege - beleértve a felmerülő és megelőlegezett közterheket is – eléri a Megbízott 
birtokába került áru értékének 60%-át, azaz hatvan százalékát, szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy Megbízott a vámáru felett rendelkezésre jogosulttá 
válik. 
 
V.8. Megbízott köteles személyesen eljárni; igénybe veheti azonban más személy 
közreműködését is, ha ehhez a megbízó hozzájárult, vagy ha ez a megbízás 
jellegével együtt jár. A Megbízott az igénybe vett személyért úgy fele, mintha a 
rábízott ügyet maga látta volna el. 
 
V.9. Ha a Megbízó célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles 
őt erre figyelmeztetni, ha a Megbízó utasításához e figyelmeztetés ellenére is 
ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt terhelik. 
 
V.10 Szerződő Felek reklám-, propaganda-, PR-, marketing munkájuk során a 
közöttük fennálló kapcsolat tényén túl más adatokra csak a másik Szerződő Fél 
hozzájárulásával hivatkozhatnak. 
 
V.11 Szerződő Felek közötti jogviszonyra kizárólagos megállapodás nem jön létre. 
 
 
VI. SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 
 
VI.1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya alatt kötött eseti megbízási 
szerződések határozatlan időtartamra jönnek létre. 
 
VI.2. A megbízási szerződést bármelyik fél jogosult írásban 30 napos felmondási 
idővel felmondani.  
 
VI.3 Megbízott jogosult azonnali hatállyal felmondani a megbízási szerződést: 

- ha a Megbízó a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat 
egyáltalán nem vagy csak részlegesen adja át. Amennyiben a Megbízott a 
dokumentumok átadására további határidőt jelölt meg, e jogát csak a határidő 
leteltét követően gyakorolhatja. 

 
- a Megbízó díjfizetési kötelezettségének maradéktalanul határidőben nem tesz 

eleget. 
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- Megbízó megbízási jogviszonyból származó egyéb kötelezettséget súlyosan 
megszegi. 

 
- Megbízó jogutód nélkül megszűnik vagy ellene csőd-, felszámolási vagy 

végelszámolási eljárás indul. 
 

- ha a Megbízó a Megbízott üzleti és jó hírnevét ismétlődően vagy súlyosan 
megsérti. 

 
VI.4 Megbízó bármikor jogosult azonnali hatállyal felmondani az eseti megbízási 
szerződést, köteles azonban helytállni a megbízott által már elvállalt 
kötelezettségekért. 
 
VI.5 Megbízó jogosult azonnali hatállyal felmondani az állandó megbízási 
szerződést: 

- ha a Megbízott a megbízás keretében vállalt vámügynöki szolgáltatási 
tevékenységét jogszabályba ütköző módon látja el. 

 
- Megbízott vámügynöki szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedélyét az 

illetékes hatóság visszavonja. 
 

- Megbízott jogutód nélkül megszűnik. 
 
VI.3. A megbízási szerződés megszűnésekor a Felek kötelesek elszámolni. 
Megbízási szerződés megszűnésekor a Megbízó köteles a Megbízottat a megbízási 
jogviszonnyal összefüggésben már elvállalt kötelezettségei alól mentesíteni. 
Megbízott az általa gyakorolt azonnali hatályú felmondás esetén a Megbízótól 
kártérítést követelhet.  
 
 
VII. DÍJSZABÁS 
 
VII.1. Megbízó a megbízási jogviszony keretében igénybe vett vámügynöki 
szolgáltatásokért megbízási díj fizetésére köteles.  
 
Az egyes vámügynöki szolgáltatásért fizetendő díjak jegyzékét (továbbiakban: 
Díjjegyzék) az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét (lásd. 2. 
sz. Melléklet) képező dokumentum tartalmazza.  
 
Megbízott egyoldalúan jogosult a Díjjegyzék módosítására. Módosítás a már 
megkötött megbízási szerződéseket nem érinti.  
 
 
Megbízott a módosított Díjjegyzéket – hatálybalépését megelőző legkésőbb 10. 
napon – köteles közzétenni minden olyan helyen, mint ahol a korábbi Díjjegyzéket is 
közzétette. 
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VII.2. Megbízási díj a Megbízott által kiállított számla kézhezvételétől számított 8 
napon belül esedékes. Megbízási díj a megbízás ellátásával felmerült költségeket (pl: 
illeték, raktározási, parkolási költségek stb. – továbbiakban: költségek) nem 
tartalmazza. Költségeket teljes egészében a Megbízó viseli és fizeti, 
megelőlegezésükre a Megbízott semmilyen formában nem köteles. 
 
VII.3. Amennyiben a Megbízó díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz 
eleget, köteles a késedelem minden egyes napjára 8.000,-Ft késedelmi kötbért 
fizetni.  
 
A késedelemi kötbér teljes összege a megbízási díj tényleges megfizetésével 
egyidejűleg esedékes. 15 napot meghaladó késedelem esetén a Megbízott az 
Általános Szerződési Feltételek VI.2 pontjában foglalt jogát gyakorolhatja. 
 
VII.4. Megbízottat a megbízási jogviszonnyal összefüggésben felmerült költségei és 
díjkövetelései biztosítására zálogjog illeti meg a Megbízó azon vagyontárgyain, 
amelyek a megbízási jogviszony keretében kerültek a birtokába. 
 
 
VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
VIII.1. Szerződő Felek jogviszonyuk során kötelesek a jóhiszeműség és a tisztesség 
követelményeinek megfelelően együttműködni. Szerződő Felek szerződéses 
viszonyukkal kapcsolatos jogvitáikat elsősorban békés úton kívánják rendezni. Békés 
úton nem rendezett jogviták elbírálására a Pesti Központi Kerületi Bíróság 
kizárólagosan illetékes. 
 
VIII.2. Az egyedi szerződésekben nem vagy másképpen nem szabályozott 
kérdésekben jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadók. 
Megbízó köteles az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit megismerni. Az 
eseti vagy állandó megbízási szerződés aláírásával a Megbízó elfogadja az 
Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. 
 
Jelen Általános Szerződési Feltétel 2011. január 1. napján lép hatályba. 
Rendelkezéseit a hatályba lépés után megkötött valamennyi eseti megbízási 
szerződésre kötelező érvényű. 
 
 
Budapest, 2010. december 30.  
 
 

                                                          …………………………………… 
                                                       Trimex Trade Kft. 

                                                         Ragadics Ferenc - ügyvezető igazgató 
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ÁSZF 1. számú melléklete – Vámügynöki megbízási szerződésminta 
 
ÁSZF 2. számú melléklete – Díjjegyzék 
 

ÁSZF 3. számú melléklete – Figyelemfelhívás és tájékoztató 
 
 
 

Tisztelt Szerződő Partnerünk! 
 
 
 
Figyelemfelhívásunk célja, hogy együttműködésünk kapcsán tájékoztassuk Önöket 
vámügyleteik során felmerülő néhány alapvető kérdésre, így különösen a 
vámértékkel, az ÁFA, illetve HÉA alap megállapításával, a származással és a tarifális 
besorolással kapcsolatos kérdésekre. 
 
A tájékoztató olyan fontos, a vámeljárások szempontjából megkerülhetetlen 
információkra figyelmeztet, melyek ismeretének hiánya, vagy azok helytelen 
alkalmazása lényegesen befolyásolhatja a vámeljárások kapcsán kiszabandó vám és 
egyéb közösségi vagy nem közösségi adó és egyéb terheket, és az esetleges 
vámhiány után kiszabott vámigazgatási bírságot. 
 
A Vámérték 
 
A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK Tanácsi Rendelet 29. cikk 
(1) bekezdése alapján az importált vámáru vámértéke az ügyleti érték, vagyis a 
Közösség vámterületére irányuló kivitel céljából történő eladáskor az áruért 
ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő, szükség esetén a 32. és 33. cikknek 
megfelelően kiigazított ár, ….  . 
 
A vámérték általánosságban az az érték, mely alapján a vámhatóság az árura 
vonatkozó terheket megállapítja kiszabja és beszedi. A vámérték helyes 
meghatározása mind a hatóságok, mind pedig az ügyfelek számára óriási 
jelentőséggel bír.  
A helytelen vámérték megállapítás egy esetleges utólagos ellenőrzés során 50%-os 
bírság megállapítása mellett kerülhet beszedésre. 
  
A vámértéket módosító költségek 
 
A vámügyekben nem járatos ügyfelek a gyakorlati tapasztalatok alapján vámértéknek 
- helytelenül - a kereskedelmi számlán szereplő összegeket tekintik és deklarálják.  
 
A vámérték megállapításánál kiigazításként figyelembe kell venni a Közösségi 
Vámkódex 32. cikkében foglaltakat: 
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(1) A vámértéknek a 29. cikk alapján történő megállapításakor az importált áruért 
ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árhoz hozzá kell számítani:  
a) a következőket, olyan mértékben, ahogyan ezek a vevő számára felmerülnek, de 
nem szerepelnek az áruért ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árban: 
 (i) jutalék és ügynöki jutalék, a vételi jutalékok kivételével, 
 (ii) azoknak a tárolóeszközöknek a költsége, amelyek vámszempontból a 
szóban forgó áruval egy tekintet alá esnek, 
 (iii) csomagolás költsége, beleértve a munkabért és az anyagköltséget 
egyaránt; 
b) az alábbi áruk és szolgáltatások értékét, megfelelően megosztva, ha azokat 
közvetlenül vagy közvetve a vevő biztosítja ingyenesen vagy kedvezményesen az 
importált áruk előállításával és kivitelre történő eladásával kapcsolatban történő 
felhasználásra, olyan mértékben, amennyiben ez az érték a ténylegesen kifizetett 
vagy kifizetendő árban nem volt benne: 
 (i) az importált áruba beépített anyagok, alkatrészek, részek és hasonló 
tételek, 
 (ii) az importált áru előállításában használt szerszámok, présminták, 
öntőformák és hasonló tételek, 
 (iii) az importált áru előállítása során elhasznált anyagok, 
 (iv) a Közösség területén kívül végzett, és az importált áru előállításához 
szükséges mérnöki munka, fejlesztés, művészmunka, formatervezés, tervrajzok és 
vázlatok; 
c) a vevő által közvetve vagy közvetlenül, az értékelendő áru eladásának 
feltételeként fizetendő, az értékelendő áruval kapcsolatos jogdíjak és licencdíjak, 
amennyiben azok a ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árban nincsenek benne; 
d) az importált áru későbbi viszonteladásából, átengedéséből vagy 
felhasználásából származó bevétel azon részének értéke, amely közvetve vagy 
közvetlenül az eladóhoz kerül; 
e) (i) az importált áru szállításának és biztosításának költsége, és 
 (ii) az importált áru szállításával kapcsolatos rakodási és anyagmozgatási 
költségek, 
amelyek a Közösség vámterületére történő beléptetés helyéig merültek fel. 
(2) A ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árba történő beszámítás e cikk alapján 
kizárólag objektív és mennyiségileg meghatározható adatok alapján történhet. 
(3) A vámérték meghatározásakor a ténylegesen kifizetett vagy kifizetendő árhoz 
való hozzáadás csak az e cikkben megállapítottak szerint történhet. 
(4) E fejezet alkalmazásában „vételi jutalék” az a díj, amelyet az importőr fizet az 
ügynökének azon szolgáltatásért, hogy az képviseli őt az értékelendő áru vétele 
során. 
(5) Az (1) bekezdés c) pontjától eltérően: 
a) a vámérték meghatározásakor a Közösség területén való többszörözés jogával 
kapcsolatos költségeket nem lehet hozzáadni az importált áru ténylegesen kifizetett 
vagy kifizetendő árához; és  
b) az importált áru forgalmazási vagy viszonteladási jogáért a vevő által teljesített 
kifizetéseket nem lehet hozzáadni az importált áruért ténylegesen kifizetett vagy 
kifizetendő árhoz, ha az ilyen kifizetések nem képezik feltételét az áru közösségi 
exportra történő eladásának. 
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Kapcsolat értékbefolyásoló szerepe 
 
A vámérték meghatározásának másik fontos és alapvető eleme, hogy az ügyletben 
szereplő vállalkozások a 2454/93/EGK rendelet 143. cikke értelmében kapcsolatban 
állnak-e egymással, és amennyiben igen, akkor ezen kapcsolat befolyásolta-e az 
importáru árát. 
 
Kapcsolatban álló személyeknek a jogszabály az alábbi eseteket tekinti: 
 

• tisztviselői vagy vezetői egymás üzleti vállalkozásának 
• jogilag elismert üzlettársai egymásnak 
• alkalmazói és alkalmazotti viszonyban állnak egymással 
• bármely személy a mindkettejük kibocsátott szavazati jogot biztosító 

részvényeinek vagy egyéb részesedésének részvényeinek vagy egyéb 
részesedésének 5%-át vagy annál nagyobb részét közvetve vagy közvetlenül 
tulajdonolja, ellenőrzi vagy birtokolja 

• egyikük közvetlenül vagy közvetve ellenőrzi a másikat 
• egy harmadik személy közvetve vagy közvetlenül mindkettőjüket ellenőrzi 
• együttesen közvetve vagy közvetlenül ellenőriznek egy harmadik személyt 
• ugyanannak a családnak tagjai 

 
A tény, hogy a vevő és az eladó egymással kapcsolatban áll, nem kell, hogy kizárja 
az ügyleti érték (számlán szereplő érték) alkalmazását. 
 
 
Az import ÁFA alap megállapítása 
 
A vámértékhez hasonló fontossággal bír az ÁFA alapjának megállapítása. Ezen 
témakörben az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény vonatkozó 
bekezdései az irányadók az alábbiak szerint. 
 
Fontos megjegyezni, hogy az említett ÁFA alap nem csak a Magyarországon végzett 
és kivetéses formában beszedett, vagy ÁFA önadózási engedély birtokában 
tájékoztató jelleggel közölt ÁFA összegekre vonatkozik, hanem a Magyarországon 
kívül szabadforgalomba helyezett termékek kapcsán keletkező önbevallással 
teljesítendő ÁFA alapjára is. 
 

74. § (1) Termék importja esetében az adó alapja az importált terméknek a 
teljesítéskor hatályos vámjogi rendelkezések szerint megállapított vámértéke. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a Közösség területéről korábban 
munkavégzés céljára ideiglenesen kivitt terméket importál a munkavégzési 
szolgáltatás igénybevevője, mint importáló, anélkül, hogy termékét az importot 
megelőzően értékesítené, az adó alapja 

a) a munkavégzési szolgáltatás nyújtása fejében megtérített vagy megtérítendő 
ellenérték, illetőleg 
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b) az importált terméknek a végzett munka folytán bekövetkezett, pénzben 
kifejezett értéknövekedése, ha legkésőbb az import teljesítéséig nem állapítható 
meg az a) pont szerinti ellenérték, vagy ha annak pénzben kifejezett értéke 
kisebb, mint a terméken végzett munka folytán bekövetkezett értéknövekedés. 

75. § (1) Termék importja esetében az importált termék adóalapjába 
beletartoznak a következők, feltéve, hogy azokat a 74. § szerint megállapított 
érték egyébként nem tartalmazza: 

a) az adók, vámok, illetékek, járulékok, hozzájárulások, lefölözések és más, 
kötelező jellegű befizetések, amelyek egyrészt az importáló közösségi tagállamon 
kívül merülnek fel, másrészt, amelyeket a termék importjához kapcsolódóan 
vetnek ki, kivéve magát az e törvényben szabályozott adót; 

b) a járulékos költségek, amelyek az importáló közösségi tagállamon belül az 
első rendeltetési helyig merülnek fel, így különösen: a bizományi vagy egyéb 
közvetítői költségek, a csomagolási, fuvarozási és biztosítási költségek. 

(2) Abban az esetben, ha az (1) bekezdés b) pontjában említett első 
rendeltetési helyen kívül a teljesítéskor ismert olyan további rendeltetési hely is, 
amely a Közösség területén van, az adó alapját növelik azok a járulékos költségek 
is, amelyek az utóbb említett rendeltetési helyig merülnek fel. 

(3) E § alkalmazásában az első rendeltetési hely az a hely, amely a fuvarlevélen 
vagy az importált terméket kísérő egyéb okiraton ilyen értelemben szerepel. Ilyen 
értelmű jelzés hiányában vagy ha az egyértelműen nem állapítható meg, első 
rendeltetési helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol az első le- vagy átrakás 
történik az importáló közösségi tagállamban. 

76. § Termék importja esetében az adó alapjába nem tartozik bele: 
a) az olyan árengedmény, amelyet az eredeti esedékesség lejáratához képest 

az ellenérték előrehozott megtérítésére tekintettel a teljesítésig adnak; illetőleg 
b) a korábban beszerzett termék mennyiségére tekintettel a teljesítésig adott 

árengedmény. 
 

 
Az utólag módosuló adatok, dokumentumok kezelése 
 
A vámügynöki szolgáltatásra vonatkozó szerződés és az ÁSZF szabályai alapján a 
TRIMEX TRADE KFT a rendelkezésre álló információkból és dokumentációkból 
dolgozik, azok valóság tartalmáért felelősséget nem vállal. 
 
A napi gyakorlatban számos esetben előfordul, hogy a vámkezeléshez rendelkezésre 
bocsátott okmányok/adatok esetleges hiba folytán, vagy előre nem látható okok 
következtében változnak. Ezen változások, - amennyiben a vámértéket, származást, 
tarifális besorolást befolyásolják – módosítási kötelezettséggel járnak. 
 
A TRIMEX TRADE KFT nyilvánvalóan csak azon tételek módosítását tudja 
elvégezni, melyekről tudomást szerez. 
 
Nyomatékosan felhívjuk tisztelt Szerződő Partnerünk figyelmét a vámkezelés során 
megadott adatok és a valós adatok folyamatos ellenőrzésére. Amennyiben a 
vámkezelést követően beérkező adatok, bizonylatok (pl. fuvarszámlák, stb.) eltérnek 
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a vámkezelés során használt adatoktól, a vámkezelés módosítása válik kötelezővé. 
Ennek elmulasztása vámbírság formájában anyagi következményekkel jár.  
 
Utólagos ellenőrzés kapcsán megállapított vámteher különbözetre 50% 
vámigazgatási bírságot szab ki az ellenőrzést végző hatóság. 
 
Az új adatok ismeretében végrehajtott módosítások 15 napon belül minden anyagi 
következmény nélkül végrehajthatók. 15 napon túli ügyféli módosítás bírsága a 
különbözet vámterhének 12,5%-a.  
 
Ha az EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítványt vagy származási nyilatkozatot 
tartalmazó számlát, a „Beszállítói Nyilatkozat”-okat a vámhatóság vizsgálat tárgyává 
teszi és az utólagos vizsgálat során az adatok valótlannak bizonyulnak, az exportőr 
vagy a beszállító az eladási ár, annak hiányában az áru értékének egy százalékát, 
de legalább százezer forint vámigazgatási bírságot, legfeljebb 

a) vámhiány keletkezése esetén a vámhiány 50%-t kell vámigazgatási 
bírságként kiszabni, 

b) ha vámhiány nem keletkezik, a vámigazgatási bírság szervezet esetében 
egymillió forintig, természetes személy esetében százezer forintig terjedhet. 

 
 

 
Tisztelt Szerződő Partnerünk! Tájékoztatónk természetesen nem teljes körű, a 
vámügyletek a fenti magyarázatokon felül még rengeteg egyedi esetet takarhatnak. 
 
 
 


