KÖZVETETT VÁMJOGI KÉPVISELETI MEGHATALMAZÁS

Ügyfél:
(a továbbiakban: „Ügyfél”)

MEGHATALMAZZA
Zásilkovna s.r.o.,
székhely: Lihovarská 1060/12, Praha 9 – Libeň, PSČ 190 00, Cseh Köztársaság
stat. azonosító: 28408306, EORI/adóazonosító szám: CZ28408306,
C 139387 szám alatt bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe,
(a továbbiakban: „Zásilkovna”),

társaságot az Ügyfél képviseletére a bejelentett áruk kívánt vámeljárás alá vonásával kapcsolatos
vámügyintézésben az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i módosított
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „vámkódex”) 18. cikke 1.
bekezdése rendelkezéseinek megfelelően, valamint a megbízó adóügyi és közigazgatási
eljárásokban történő képviseletére. Az Ügyfél közvetett képviseletre hatalmazza meg a Zásilkovna
társaságot, nevezetesen arra, hogy az Ügyfél javára, de a saját nevében járjon el. A jelen
meghatalmazás keretén belül a Zásilkovna jogosult az Ügyfél javára, de a saját nevében eljárni a
szállítmányok vámkezelésének ügyében, különösen valamennyi vám-árunyilatkozat aláírására, a
vámeljárási határozatok és fizetési felszólítások átvételére, jogorvoslatok benyújtására, a
jogorvoslati jogokról való lemondásra, valamint szóbeli nyilatkozatokat és beterjesztett
magyarázatokat tartalmazó jegyzőkönyvek aláírására és átvételére minden olyan esetben, ahol a
Zásilkovna szállítja az árukat vámkezelésre. A Zásilkovna ezenfelül jogosult az Ügyfél javára, de a
saját nevében átvenni valamennyi fizetést és igazolást adni ezek átvételéről a vámhatóságok
részére, valamint bizonyítványokat átvenni és igazolást adni a vámhatóságok részére ezek
átvételéről. A Zásilkovna jogosult az Ügyfél javára, de a saját nevében megtenni a vámhatóságok
által a vámeljárásban megkövetelt egyéb intézkedéseket. Az Ügyfél ezenfelül meghatalmazza a
Zásilkovna társaságot a közigazgatási és adóügyi eljárásokra a már megtárgyalt vámárunyilatkozatok javításai és változtatásai esetén, valamint a vámkezelés utáni ellenőrzés keretén
belül. A Zásilkovna jogosult a fent meghatározott tevékenységeket az alkalmazottai révén
végrehajtani.
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Az Ügyfél köteles betartani az áruk uniós behozatalára, kivitelére és tranzitjára vonatkozó összes
jogszabályt, továbbá a vámeljárás alá vont árukat az adott vámeljárás feltételeinek megfelelően
kezelni. Az Ügyfél köteles a Zásilkovna felszólítására kifizetni a vámhivatal által a Zásilkovna
társaságra az Ügyfél szállítmányai kapcsán kiszabott minden illetéket (vám, hozzáadottérték-adó
és egyebek), beleértve a vámhivatal által az Ügyfél szállítmányai kapcsán utólag kiszabott
illetékeket (vám, hozzáadottérték-adó és egyebek) is. Az Ügyfél ezenfelül kötelezettséget vállal
arra, hogy kifizet a Zásilkovna társaságnak az Ügyfél szállítmányainak vámkezelése kapcsán a
Zásilkovna részéről felmerült, nem a Zásilkovna kötelezettségszegéséből eredő minden büntetést,
bírságot és egyéb teljesítést, különösen ha ezek abból erednek, hogy a Zásilkovna a szállítmányok
vámkezelésekor az Ügyfél, illetve adott esetben egyéb személyek (különösen az áruk eladója,
feladója vagy címzettje) által a szállítmány vámkezeltetéséhez a rendelkezésére bocsátott
alátámasztó okmányokra támaszkodott. Az Ügyfél ezenfelül kötelezettséget vállal arra, hogy a
Zásilkovna webhelyén közzétett, teljes hatályos szolgáltatási árjegyzéket tartalmazó ÁSZFmelléklet alapján kifizeti a Zásilkovna tevékenységéért járó díjat.

Az Ügyfél kétségbevonhatatlanná teszi, hogy megismerkedett a www.zasilkovna.cz internetes
portálon közzétett Általános vámeljárási szerződési feltételekkel (a továbbiakban: „ÁSZF”); az
Ügyfél és a Zásilkovna közötti szerződéses jogviszonyt a jelen meghatalmazás és az ÁSZF
szabályozza.
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