
 

 

MEGHATALMAZÁS AZ VÁMELJÁRÁS SORÁN TÖRTÉNŐ KÖZVETETT KÉPVISELETRE 

 

 

Az ügyfél: 

VAT / EORI 

(a továbbiakban: "Ügyfél") 

 

EZENNEL MEGHATALMAZÁST AD A KÖVETKEZŐKNEK 

Zásilkovna s.r.o., 

székhelye: Českomoravská 2408/1a, Praha 9 - Libeň, irányítószám: 190 00, azonosítószám: 28408306, 
EORI / adóazonosító szám: CZ28408306, 

a prágai városi bíróság által vezetett cégjegyzékben a C 139387 iktatószámon bejegyezve. 

(a továbbiakban: "Zásilkovna") 

 

az Ügyfél képviselete a vámeljárásban a vámkezelésre bejelentett áruknak a szükséges vámeljárásra 
történő kiadásával kapcsolatos vámkezelési eljárásban az Európai Parlament és a Tanács 952/2013/EU 
rendelete (2013. október 9.) az Uniós Vámkódex megállapításáról szóló, módosított rendelet (a 
továbbiakban: "Vámkódex") 18. cikkének (1) bekezdése értelmében, valamint a kapcsolódó adó- és 
közigazgatási eljárásokban való képviseletre, valamint a Zásilkovna cég szolgáltatásainak igénybevétele 
esetén a szállítmányok, áruk behozatalával, kivitelével és tranzitjával kapcsolatos képviseletre. Az 
Ügyfél a Zásilkovnának közvetett képviseletre vonatkozó meghatalmazást ad, azaz felhatalmazza a 
Zásilkovnát, hogy a saját nevében és az Ügyfél javára eljárjon, éspedig valamennyi vámhatósággal 
szemben, amellyel a Zásilkovna jogosult az Ügyfél nevében az alkalmazandó vámszabályok által 
megkövetelt és előírt valamennyi cselekményt elvégezni. E meghatalmazás keretében a Zásilkovna 
jogosult a saját nevében és az Ügyfél javára eljárni a szállítmányok vámkezelésével kapcsolatos 
ügyekben, különösen aláírni minden vámáru-nyilatkozatot, átvenni a vámkezelési eljárással és a 
fizetési megállapításokkal kapcsolatos döntéseket, fellebbezéseket benyújtani, lemondani a 
fellebbezés benyújtásának jogáról, aláírni és átvenni a szóbeli nyilatkozatokról és a nyújtott 
magyarázatokról szóló jelentéseket, minden olyan esetben, amikor az árukat a Zásilkovna szállítja a 
vámkezelésre. A Zásilkovna jogosult továbbá a saját nevében és az Ügyfél javára minden kifizetést 
átvenni, és azok átvételéről a vámhatóságok számára bizonylatokat kiállítani, igazolásokat átvenni és 
az ilyen igazolások átvételéről a vámhatóságok számára igazolásokat kiállítani. A Zásilkovna jogosult a 
saját nevében és az Ügyfél javára a vámhatóságok által a vámkezelési eljárás során kért egyéb 
cselekményeket elvégezni. Az Ügyfél a Zásilkovnának meghatalmazást ad a vámáru-nyilatkozatok 
helyesbítésére és módosítására vonatkozó közigazgatási és adóügyi eljárásokra is. 

  

 

 



 

a már tárgyaltak szerint, valamint az áruk kiadását követő ellenőrzéseken belül. A Zásilkovna jogosult 
a fenti tevékenységeket alkalmazottai segítségével végezni. 

 

Az Ügyfél köteles betartani az áruk behozatalára, kivitelére és tranzitjára vonatkozó valamennyi 
vonatkozó jogi előírást, és az árukat az eljárás feltételeinek megfelelően kezelni, amely eljárás alá az 
árukat helyezték. A Zásilkovna kérésére az Ügyfél köteles megfizetni minden olyan díjat (vám, 
hozzáadottérték-adó stb.), amelyet a vámhivatal Zásilkovna számára az Ügyfél küldeményeivel 
kapcsolatban meghatároz, beleértve az Ügyfél küldeményeivel kapcsolatban pluszban meghatározott 
díjakat (vám, hozzáadottérték-adó stb.). Az Ügyfél vállalja továbbá, hogy megtéríti a Zásilkovnának az 
Ügyfél szállítmányainak vámkezelésével kapcsolatban a Zásilkovna által fizetett minden olyan 
büntetést, bírságot és egyéb kifizetést, amely nem a Zásilkovna általi kötelezettségszegésből ered, 
különösen abból a tényből, hogy a Zásilkovna a szállítmányok vámkezelését az Ügyfél által benyújtott 
vagy adott esetben más személyek (különösen az áru eladója, feladója vagy címzettje) által a 
szállítmány vámkezelésének céljából benyújtott dokumentumok alapján végezte. Az Ügyfél vállalja 
továbbá, hogy a Zásilkovna tevékenységéért a Zásilkovna honlapján közzétett érvényes árlista szerinti 
ellenértéket fizeti. 

 

Kelt: ……………………………………………… 

 

 

 

 

                   Ügyfél aláírása 

 

 

 


