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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%.
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1. Ismertesse a vámtörvényben meghatározott szemledíjak és költségtérítések
általános jellemzőit! (10 pont)

2. Ismertesse az áruazonosság biztosításának célját, valamint annak módjait
( 3 példával)! (5 pont)
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3. Válassza ki a helyes választ aláhúzással! (Kizárólag az egyértelmű jelölés
értékelhető!) (4 pont)

3.1. Mikor lépett hatályba Magyarországon a Közösségi Vámkódex? (1 pont)
-

1994. január 01.
2004. május 01.
1994. május 01.
2004. január 01.

3.2. Mennyi az értéke egy darab TC32 garanciajegynek? (1 pont)
-

5000 EUR
6000 EUR
7000 EUR
12 000 EUR

3.3. Határozza meg, ki a gépjárműadó megfizetésének alanya! (1 pont)
a szállítmányozó
az üzembentartó
a fuvarozó
a gépjármű tulajdonosa

-

3.4. Ki jogosult Magyarországon a TIR igazolvány/okmány kiadására? (1 pont)
-

NAV Szakértői Intézet
A NAV megyei Igazgatósága
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
Magyar Kereskedelmi-és Iparkamara

T 3/9

T 1978-06/1/2

4. Mutassa be vámérték meghatározása esetén az ügyleti érték módszert! (8 pont)

5. Ismertesse az ideiglenes behozatal vámeljárás jellemzőit! (8 pont)
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6.
Ön az Bolter Kft. közvetett képviselőjeként eljáró Megoldás Kft. (1111 Budapest,
Fehérvári u. 34., EORI szám: HU055353727) alkalmazottja. A mai napon a NAV Keletbudapesti Vám-és Pénzügyőri Igazgatóságnál normál eljárás keretében indítványozta a
88.400 méter (22 paletta) műanyag cső /elektromos vezeték gyártásához/ vám- és adójogi
szempontból történő szabadforgalomba bocsátás vámeljárását.
A feladótól a szállítás a rendeltetési helyig közúton történik.
Az Igazgatóságnál a kérelméhez csatolja az elfogadott exportőr által kiadott
(számlanyilatkozatot tartalmazó) 547/2012 sorszámú számlát, a 565612 számú CMR-t
(tehergépkocsi fuvarlevél), az árutovábbítási kísérő okmányt. (12CH57757647895) A
NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság a szállítmányt a
12HU1600008777667 szám alatt veszi nyilvántartásba.
Megoldáshoz szükséges adatok:
1. rovat: Nyilatkozat
Első alrovat:
EU jelzés alkalmazandó :
EFTA országokkal folytatott áruforgalom esetén:
 kivitel/feladás,
 passzív feldolgozás,
 szabad forgalomba bocsátás,
Második alrovat:
A jelzés alkalmazandó: normál vámáru-nyilatkozat
Feladó: Ella Plastiques Preverenges 124 Denges 1
Címzett: Bolter Kft., 1041 Budapest, Váci út 142. (EORI szám: HU06775359952)
Vámkezelést kérő: Megoldás Kft.; 1111 Budapest, Fehérvári u. 34., EORI
szám:HU055353727)
Árumegnevezés: műanyag cső /elektromos vezeték gyártásához/
Mennyiségi egység: MTR
Csomagolás módja: paletta - PX
Közúti szállítójármű: FHS 644; (HU), kódja: 3
Vámtarifaszám: 3917310090
Vámtétel: csatolt TARIC információ alapján
ÁFA tétel: csatolt TARIC információ alapján
Érték: 17.996.- CHF {1 CHF = 238.- Ft}
Fuvarparitás: EXW (Preverenges 124 Denges 1)
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A határon átlépő tényleges szállítóeszköz azonosítója és honossága: FHS 644; (HU), kódja: 3
Közösségi teher-kódok
-ipari vámok: A00
-mezőgazdasági vámok A10
Hozzáadottérték-adó(áfa): B00
Fizetési mód kód, azonnali: A
Exportőr országban felmerült szállítás fuvarköltsége: 60.000.- Ft
Belföldi fuvarköltség: 115.000,- Ft
Származási ország: Svájc [ CH ]
Beléptető vámhivatal: AT6443300
Bruttó tömeg: 17.500 kg,
Nettó tömeg: 17.000 kg
A vámeljárás során megállapított fizetési kötelezettséget a gazdálkodó azonnali fizetéssel,
készpénzben teljesíti.
Csomagok adatai:

Tarifa információk
TARIC kód:
3901
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911

3912
3913
3914
3915
3915

3917310090
I. ALAPANYAGOK
Etilén polimerjei, alapanyag formájában
Propilén vagy más olefin polimerjei, alapanyag formájában
Sztirol polimerjei, alapanyag formájában
Vinil-klorid vagy más halogénezett olefinek polimerjei, alapanyag
formájában
Vinil-acetát vagy más vinil-észterek polimerjei, alapanyag
formájában; más vinilpolimerek alapanyag formájában
Akrilpolimerek, alapanyag formájában
Poliacetálok, más poliéterek és epoxigyanták alapanyag
formájában; polikarbonátok, alkid-gyanták, poliallilészterek és más
poliészterek, alapanyag formájában
Poliamidok, alapanyag formájában
Aminogyanták, fenolgyanták és poliuretánok, alapanyag
formájában
Szilikonok, alapanyag formájában
Kőolajgyanták, kumaron-indén gyanták, politerpének,
poliszulfidok, poliszulfonok és az árucsoporthoz tartozó
megjegyzések 3.|pontjában meghatározott, máshol nem említett
termékek, alapanyag formájában
Máshol nem említett cellulóz és kémiai származékai, alapanyag
formájában
Máshol nem említett természetes polimerek (pl. alginsav) és
módosított természetes polimerek (pl. keményített fehérjék,
természetes gumi kémiai származékai), alapanyag formájában
A 3901-3913|vtsz. alá tartozó polimereken alapuló ioncserélők,
alapanyag formájában
II. HULLADÉK ÉS FORGÁCS; FÉLKÉSZ TERMÉKEK; KÉSZÁRUK
Műanyaghulladék és -forgács
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3916
3917
- 3917 10
- 3917 21
- - 3917 21
- - 3917 22
- - 3917 23
- - 3917 29
- 3917 31
- - 3917 31
- - - 3917 31 00 10
- - - 3917 31 00 20
- - - 3917 31 00 90
Származási/rendeltetési hely:
Szimulációs dátum:

Irány

Tipus Leírás

Műanyag szál, 1|mm-t meghaladó átmérővel, pálca, rúd és profil,
felületi megmunkálással is, de tovább nem megmunkálva
Műanyagból készült cső és tömlő és ezek szerelvénye (pl.
csőkapcsoló, könyökdarab, karima)
- Mesterséges bél (töltelékáruhoz) keményített fehérjéből vagy
cellulózalapú műanyagból
- Rugalmatlan cső és tömlő
- - Etilénpolimerekből
- - Propilénpolimerekből
- - Vinil-klorid-polimerekből
- - Más műanyagból
- Más cső és tömlő
- - Flexibilis cső és tömlő, legalább 27,6|MPa belső nyomással
- - - Szerelvényekkel ellátva, polgári repüléshez
- - - Bizonyos repülőgép típusokban történő felhasználásra
- - - más
Svájc [CH]
2012…..
Kiegé
Rendelé
Jog-szítő
s-szám szabály
kód

Lábjegyzet

Import

103

Harmadik
ország
vámtétele
6.5 %

R1719/0
5

Import

119

Légi
felhasználhatóság
vámfelfüggesztése
0%

R1147/0 CD 333
2

Import

142

Preferenciális
vámtétel
0%

R2840/7
2

Import

AAF

Általános
forgalmi adó
27 %

X 6XX

20127/07

Import

AAF

Általános
forgalmi adó

X 9XX

20127/07
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Összetett
termék

Feltételek

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

b) Tájékoztassa ügyfelét arról, hogy amennyiben rendelkezne halasztott vámfizetési
engedéllyel, úgy milyen feltételek szerint teljesíthetné a fizetési kötelezettségét a
vámeljáráshoz kapcsolódóan!
(5 pont)
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