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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya
főosztályvezetője által kiadott
7020/2016. felhívás
az illetékes vámhivataltól eltérő hely vám elé állítás céljából történő jóváhagyására
és/vagy átmeneti megőrzési létesítménytől eltérő hely jóváhagyására vonatkozó kérelem
benyújtására alkalmazható formanyomtatvány mintájáról
Tájékoztatom, hogy a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós
Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő
kiegészítéséről szóló 2015/2446. felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (a továbbiakban:
FJA) 115. cikke lehetővé teszi, hogy a vámhatóságok – meghatározott feltételek teljesülése
esetén – az illetékes vámhivataltól eltérő helyet jóváhagyják az áru vám elé állítása céljából,
illetve nem uniós áruk átmeneti megőrzésére.
Aki rendelkezik engedélyezett címzetti engedéllyel vagy átmeneti megőrzési létesítmény
üzemeltetésére vonatkozó engedéllyel, annak nem kell külön jóváhagyást kérnie az FJA 115.
cikk (1) bekezdésében említett hely tekintetében.
A hatályos uniós vámjogszabály e kérelmek benyújtására kötelező formátumú dokumentum
benyújtását nem írja elő, azonban az ügyféli kérelmek benyújtásának és feldolgozásának
megkönnyítése, meggyorsítása érdekében az illetékes vámhivataltól eltérő helynek áruk vám
elé állítása és/vagy nem uniós áruk átmeneti megőrzése céljából történő jóváhagyása a jelen
felhívás mellékletében szereplő okmány kitöltésével is kezdeményezhető.
Jelen felhívás az aláírás napjától visszavonásig érvényes.
Budapest, 2016. december 22.
Tisztelettel:
Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető
Erről értesülnek:
1. a címzett
2. a főosztályi irattár

Bárkód helye:

KÉRELEM
ILLETÉKES VÁMHIVATALTÓL ELTÉRŐ HELY JÓVÁHAGYÁSÁRA AZ ÁRU VÁM
ELÉ ÁLLÍTÁSA CÉLJÁBÓL/ ÁTMENETI MEGŐRZÉSI LÉTESÍTMÉNYTŐL ELTÉRŐ
HELY JÓVÁHAGYÁSÁRA
I. Kérelemre vonatkozó adatok
 Vám elé állítás céljából vámhivataltól eltérő hely jóváhagyása
 Átmeneti megőrzési létesítménytől eltérő hely jóváhagyása
 Áruk megérkezése előtti kérelem
II. Kérelmezőre vonatkozó adatok

EORI:
Név:
Vámjogi képviselő EORI száma:

Adószám/adóazonosító
Képviselet módja1:

III. Szállítmányra vonatkozó adatok

Szállítmányazonosító (MRN)2
Megelőző okmány azonosítószáma (pl. BEGYA)
Szállítóeszköz jele:
Áru(k) megnevezése:

Fuvarozási mód:

Szállítmányt kísérő okmány megnevezése, száma:
Bruttó tömeg:
Nettó tömeg:
Indító ország kódja
Áruérték
Devizanem:
Összeg:
Számított biztosíték:
Vámbiztosíték formája:
 Készpénz
 Fedezetigazolás
 Garanciavállaló nyilatkozat  Készfizető kezesi szerződés  Egyedi kötelezettségvállalás
 a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 89. cikk (9) bekezdés alkalmazását kérem
 az átmeneti megőrzés jogszabály alapján mentes a vámbiztosíték nyújtási kötelezettség alól
Biztosítékként benyújtott okmány egyedi azonosítószáma:
IV. Tárolási helyre vonatkozó adatok

Irányítószám:
Település:
Közterület neve, jellege:
Átmeneti megőrzési létesítmény engedélyszáma:3

házszám/hrsz.:

Kelt……………………, ………év…………….hó……nap
PH
..................................................
kérelmező aláírása
V. Vámhatóság záradéka

Kérelemmel egyezően engedélyezem, hogy a megjelölt szállítmányt a kérelmében feltüntetett
telephelyen
 vám elé állítsa;
 vám elé állítást követően átmeneti megőrzés alatt tárolja, lekésőbb a vám elé állítást követő
munkanap végéig.
 Az átmeneti megőrzéshez nyújtott vámbiztosítékot elfogadom.
 Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 89.
cikk (9) bekezdése alapján mentesítem a biztosítéknyújtás alól.
 Az átmeneti megőrzés jogszabály alapján mentes a vámbiztosíték nyújtási kötelezettség alól.
Kelt……………………, ………év…………….hó……nap
PH
..................................................
pénzügyőr aláírása
1
2
3

Képviseleti módok jelölése: 2-közvetlen vámjogi képviselő; 3-közvetett vámjogi képviselő
Áruk megérkezése előtti kérelem esetében nem kötelező kitölteni
Ha a kérelem vám elé állítás céljából vámhivataltól eltérő hely jóváhagyásárára irányul és a helyszínt a
vámhatóság átmeneti megőrzési létesítményként már engedélyezte

