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MEGHATALMAZÁS 
   
A mindenkor érvényben lévő Közösségi és nemzeti vámjogszabályok, valamint az egyéb, a vámtevékenységhez kapcsolódó 
jogszabályok rendelkezéseiben foglaltak alapján      alulírott, meghatalmazom      A TRIMEX TRADE KFT-t (1148. Budapest, 
Nagy Lajos kir. u. 57/a, Adószám: 10454596-2-42, VPID szám:HU0000004747 továbbiakban MEGBÍZOTT 
VÁMÜGYNÖKSÉGET), hogy az alább részletezett vámügyekben KÖZVETLEN képviselőként nevemben eljárjon, a 
szükséges okmányokat kitöltse a vámhivatalhoz benyújtsa vámvizsgálatnál, mintavételi eljárásban közreműködjön, a 
vámhatóság által hozott határozatot átvegye, a feltételek biztosítása esetén a vámterhet vámkártyával kiegyenlítse. 
Hozzájárulunk az egyszerűsített eljárás keretében történő ügyintézéshez, beérkező szállítmányok és okmányai 
átvételéhez.  
Tudomásul vesszük, hogy jelen megbízás alapján Megbízott nem válik a járulékos költségek, vám illetve adófizetés 
tekintetében kötelezetté. 
 
Elérhetőségek: E-mail:vam@trimextrade.hu    Fax:+36-1-371-3174       Tel.:+36-1-371-3170 
1.  Cégadatok 
Megbízó neve  
Megbízó címe  

Kapcsolattartó 
neve  

telefon száma  
e-mail címe  

Vámokmányok küldésének e-mail címe  
Adószám  Uniós adószám  
EORI/VPID szám  Adóazonosító jel  
IBAN kód  Bankszámlaszám  
Vámügynöki díjak költségviselője  
Vámfizetés módja határozatra saját utalás   TRIMEX vámkártya  halasztott  vámletét  
 
A Trimex Trade Kft Adatkezelési és adatbiztonsági tájékoztatóját * megismertem és elfogadom 
*http://www.vamkezeles.com/?/78/adatvedelmi-tajekoztato.html  
 
2. Megbízás tárgya: (kérjük a választott eljárást X beírással jelölni) 
Export vámeljárás  Szabad forgalomba helyezés vámeljárás  
EUR1 kitöltés  A.TR kitöltés  
Ideiglenes kivitel  Ideiglenes behozatal  
ADÓ raktári betárolás  ADÓ raktári kitárolás  
Adóigazgatási eljárás, jegyzőkönyv átvétel  Átmeneti megőrzés  
ATA Ügyintézés  Utólagos eljárás  
NCTS (TIR, T1) indítás/érkeztetés  Jogorvoslati, fellebbezési eljárás  
VPID/EORI ügyintézés  Engedélyezési eljárás  
Egyéb vámügynöki szolgáltatás   
  
 3. Áru/vámáru azonosítása  
Árumegnevezés:  
TARIC kód  Csomagok darabszáma  
Származási ország  Bruttó súly  
Ügylet számlaszáma  Nettó súly  
Ügyleti érték   Külföldön felmerült költségek  
Devizanem   Belföldön felmerült költségek  
Fuvarparitás   Konténer szám  
ÁFA mértéke   Fuvarozási mód:  
Megbízó kijelenti, hogy a TRIMEX TRADE KFT Általános Szolgáltatási Feltételeit tudomásul veszi.  
Az árlistában foglalt szolgáltatási díjakat elfogadja.  
Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy jelen megbízásban és Megbízáshoz tartozó Büntetőjogi 
nyilatkozatban közölt adatok teljes körűek, az átadott  okmányok hitelesek, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelnek. A 
hiányos, vagy valótlan adatok közléséből származó jogkövetkezmények a Megbízót terhelik.  
Jelen meghatalmazás mellékletét képező ’Ügyféli tájékoztató’-t megkapta a tájékoztatót tudomásul vette. 
 
Dátum:     Budapest 2021.        Megbízó cégszerű aláírása, bélyegző:  
 
Megbízott: Fenti meghatalmazást elfogadom:   


