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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló
133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma és
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
52 343 05 0010 52 02

Vámügyintéző

Vám- és jövedéki ügyintéző

Tájékoztató
A vizsgázó az első lapra írja fel a nevét!
Ha a vizsgafeladat kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell
tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

Értékelés
Összesen:

60 pont

100% =

60 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 50%.

T 1/9

T 1978-06/1/1

1. Ismertesse a vámfelügyelet lényegi elemeit! ( 10 pont)

2. Ismertesse a személy fogalmát!

(5 pont)

T 2/9

T 1978-06/1/1

3. Válassza ki a helyes választ aláhúzással! (Kizárólag az egyértelmű jelölés
értékelhető!) (4 pont)

3.1. A felsoroltak közül melyik nem tartozik a vámjog nemzeti jogforrásai közé?
2010. évi CXXII. törvény
15/2004 PM rendelet
2913/92/EGK tanácsi rendelet
273/2010 Kormányrendelet

-

3.2. Határozza meg, ki a gépjárműadó megfizetésére kötelezett!

-

a szállítmányozó
az üzembentartó
a fuvarozó
a gépjármű tulajdonosa

3.3. Mi minősül vámútnak?
-

3.4.
-

Olyan út, amelyen engedéllyel lehet nem közösségi árut szállítani.
Olyan út, amelyen keresztül külön engedély nélkül lehet árut az Unió vámhatárán
átszállítani.
Olyan út, amelyen a mentők, tűzoltók, segélyalakulatok engedély nélkül
közlekedhetnek.

Válassza ki, mely vámeljárás tartozik a felfüggesztő vámeljárás közé!

szabadforgalomba bocsátás
passzív feldolgozás
ideiglenes behozatal
kivitel
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4. Ismertesse az EUR 1 szállítási bizonyítványra, valamint a számlanyilatkozatra
vonatkozó szabályokat!
(8 pont)

5. Ismertesse a vámraktározás, mint vámeljárás engedélyezési feltételeit! (8 pont)
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6.
Ön a Rubber Kft. közvetett képviselőjeként eljáró Gyurma Kft. (1133 Budapest, Tisza u.
15., EORI szám: HU07373727) alkalmazottja. A mai napon a NAV Kelet-budapesti
Vám-és Pénzügyőri Igazgatóságnál 17.000 kilogramm (850 csomag) háztartási
gumigyűrű vám- és adójogi szempontból történő szabadforgalomba bocsátás
vámeljárását indítványozza.
A feladótól a tengeri szállítás a hamburgi kikötőig történik, majd a rendeltetési helyre a
további szállítás közúton valósul meg.
Az Igazgatóságnál a kérelméhez csatolja a 070412 sorszámú számlát, a 222333 számú
hajóraklevelet (bill of lading), a 011412 számú CMR-t (tehergépkocsi fuvarlevél), a
Vietnami Szocialista Köztársaságban kiadott „FORM A” 262670 sorszámú származási
bizonyítványt, valamint az árutovábbítási kísérő okmányt. (12DE65657647895 Hamburgi kikötői vámhivatal)
A NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság a szállítmányt a 12HU16000017767667 szám alatt veszi nyilvántartásba. Az
okmányokból megállapítható a közvetlen származás és szállítás ténye.
Megoldáshoz szükséges adatok:
Feladó: Van Hung Production, Hochiminh City, 124 Hoa Binh St, Vietnam
Címzett: Rubber Kft., 1032 Budapest, Szentendrei út 12. (EORI szám: HU055359952)
Vámkezelést kérő: Gyurma Kft. 1133 Budapest, Tisza u. 15. (EORI szám: HU07373727)
Árumegnevezés: háztartási gumigyűrű
Mennyiségi egység: KGM
Csomagolás módja: karton - PK
Közúti szállítójármű: FHS 423; (HU), kódja: 3
Vámtarifaszám: 40169997 90
Vámtétel: csatolt TARIC információ alapján
ÁFA tétel: csatolt TARIC információ alapján
Érték: 54.468.- USD {1 USD = 226.- Ft}
Fuvarparitás: FOB (Hochiminh Port)
A határon átlépő tényleges szállítóeszköz (hajó-konténer) azonosítója
és honossága: HAJIN444 (CN)
Konténeres szállítás kódja: 1
Közösségi teher-kódok
-ipari vámok: A00
-mezőgazdasági vámok A10
Hozzáadottérték-adó(áfa): B00
Fizetési mód kód: E
Tengeri szállítás fuvarköltsége: 360.000.- Ft
Belföldi fuvarköltség: 115.000,- Ft
Származási ország: Vietnami Szocialista Köztársaság [ VN ]
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Beléptető vámhivatal: DE443300 ( Port Hamburg)
Csomagok adatai:

Bruttó tömeg: 17.127 kg,
Nettó tömeg: 17.000 kg

A vámeljárás során megállapított fizetési kötelezettséget a gazdálkodó képviselője
17N767788999877 számú halasztott vámfizetési engedélyével teljesíti.
Tarifa információk

TARIC kód:
4001

4002

4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
- 4016 10
- 4016 91
- - 4016 91
- - 4016 92

4016999790
Természetes gumi, balata, guttapercha, guayule, csikle és
hasonló természetes gumi alapanyag formában vagy lap,
lemez vagy szalag alakban
Szintetikus gumi és olajból nyert faktisz alapanyag formában
vagy lap, lemez vagy szalag alakban; a 4001|vtsz. alá tartozó
bármely termék keveréke az e vtsz. alá tartozó bármely
termékkel, alapanyag formában vagy lap, lemez vagy szalag
alakban
Regenerált gumi alapanyag formában, vagy lap, lemez vagy
szalag alakban
Lágygumihulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert
por és granulátum
Vulkanizálatlan gumikeverék alapanyag formában vagy lap,
lemez vagy szalag alakban
Vulkanizálatlan gumiból készült más formák (pl. rudak, csövek
és profilok) és termékek (pl. korongok és gyűrűk)
Vulkanizált gumifonal és zsineg
Lap, lemez, szalag, rúd és profil vulkanizált lágygumiból
Cső és tömlő vulkanizált lágygumiból, szerelvényekkel is (pl.:
csőkapcsolóval, könyökdarabbal, karimával)
Szállítószalag vagy meghajtó- vagy erőátviteli szíj vulkanizált
gumiból
Új, gumi légabroncs
Újrafutózott vagy használt gumi légabroncs; tömör vagy
kisnyomású gumiabroncs, gumiabroncs-futófelület és
gumiabroncs-tömlővédő szalag
Belső tömlő gumiból
Higiéniai vagy gyógyszerészeti áruk (beleértve a cumit is)
vulkanizált lágygumiból, keménygumi szerelvénnyel is
Vulkanizált lágygumiból készült ruházati cikkek és ruházati
tartozékok (beleértve a kesztyűt, ujjatlan és egyujjas kesztyűt
is), bármilyen célra
Más áru vulkanizált lágygumiból
- Habgumiból
- Más
- - Padlóburkoló és szőnyeg
- - Törlőgumi
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- - 4016 93
- - 4016 94
- - 4016 95
- - 4016 99
- - - 4016 99 52
- - - - 4016 99 52
- - - - 4016 99 57
- - - 4016 99 91
- - - - 4016 99 91
- - - - 4016 99 97
- - - - - 4016 99 97 10
- - - - - 4016 99 97 20
- - - - - 4016 99 97 30
- - - - - 4016 99 97 90
Származási/rendeltetési
hely:
Szimulációs dátum:
Irány

- - Tömítés, alátét és más hasonló áru
- - Csónak- vagy dokkütköző, felfújható is
- - Más felfújható áru
- - Más
- - - A 8701-8705|vtsz. alá tartozó járművekhez
- - - - Fém-gumi kötésű alkatrészek
- - - - Más
- - - Más
- - - - Fém-gumi kötésű alkatrészek
- - - - Más
- - - - - Műszaki célra, polgári repüléshez
- - - - - Puha gumidugó elektrolit kondenzátorok gyártásához
- - - - - Gumiáru (bladder) kerékabroncs formázásához
- - - - - Más
Vietnami Szocialista Köztársaság [VN]
2012…….
Kiegészítő Rendelés
Jogszabály
kód
szám

Tipus Leírás

Export

478

Export engedélyezés KETTŐS HASZN. (Dual use)

R0428/09

Import

103

R1031/08

Import

119

Import

142

Import

IDU

Harmadik ország vámtétele
2.5 %
Légi felhasználhatóság
vámfelfüggesztése
0%
Preferenciális vámtétel
0%
Ellenőrzési kötelezettség
kettős felhasználású
termékek behozatalára

Import

AAF

Import

AAF

Általános forgalmi adó
27 %
Általános forgalmi adó

R1147/02

Lábjegyzet

CD 464
DU 317
DU 601
DU 652

CD 333

R0732/08
40013/11

X 6XX

20127/07

X 9XX

20127/07
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a) Indítványozza az áruk szabadforgalomba bocsátását az itt található üres Egységes
Vámáru-nyilatkozat kitöltésével, és végezzen előzetes kalkulációt a fizetendő
vámtartozás, valamint a nem közösségi adókra- és díjakra vonatkozóan! (20 pont)
(5 pont a számítási feladatra az árunyilatkozat kitöltése 15 pont)

b) Kérem, tájékoztassa ügyfelét arról, hogy halasztott vámfizetési engedély hiányában
azonnali fizetéssel, milyen feltétellel és formában teljesíthetné a fizetési kötelezettségét!
(5 pont)
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