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8. MELLÉKLFJ

NYILATKOZATA VÁMÉRTÉKRE VONATKOZÓ ADATOKRÓL
I

—

D.V.1.

AZ ELADÓ NEVE ÉS CÍME

2a AVEVŐ NEVE ÉS CIME

2b A NYILATKOZATTEVŐ NEVE ÉS CÍME

3

SZÁLLITÁSI FELTÉTELEK

4

A SZÁMLA SZÁMA ÉS KIÁLLÍTÁSÁNAK DÁTUMA

S

A SZERZŐDÉS SZÁMA ÉS DÁTUMA

S

A 7—9. rovatra vonatkozó esetleges korábbi vámhatározat száma és kiadásának dátuma

A hivatal tölti ki

I
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7(a)

HU

I

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

A vevő és az eladó az (EU) 201512447 végrehajtási rendelet 127. cikke értelmében
kapcsolatban áll egymással?

2016.315.

IGEN

NEM

(Ha NEM, folytassa a S. rovattal.)
b)

A kapcsolat BEFOLYÁSOLTA a behozott áru árát?

IGEN

NEM

c)

A behozott áru ügyleti értéke SZOROSAN KÖZELIT az (EU) 2015/2447 végrehajtási rendelet
134. cikkének (2) bekezdésében említett értékhez? (A kérdésre nem kötelező válaszolni.)

IGEN

NEM

(IGEN válasz esetén szolgáljon részletes adatokkal.)

8(a)

Vonatkozik-e a vevőnek az áruval való rendelkezésére vagy az árunak a vevő általi
felhasználására olyan KORLATOZAS, amely nem az alábbi esetek valamelyikébe tartozik:
—

b)

az Unión belüli jogszabályi rendelkezések vagy hatóságok irják elő vagy követelik meg,
vagy

—

azt a területet határolja be, amelyen az áru viszonteladásra kerülhet, vagy

—

nem befolyásolja jelentősen az áru értékét?

Az eladás vagy az ár függ-e olyan FELTÉTELTŐL vagy ELLENSZOLGÁLTATÁSTÓL,
amelynek értéke nem határozható meg az értékelendő áru vonatkozásában?

IGEN

NEM

_______________

IGEN

NEM

IGEN

NEM

Adja meg a korlátozások, feltételek vagy ellenszolgáltatások természetét.
Ha a feltétel vagy ellenszolgáltatás értéke meghatározható, jelezze az összeget a 11(b) jelű
rovatban.
9(a)

b)

Kapcsolódnak a behozott áruhoz olyan ‚JOGD1JAK vagy LICENCDI’JAK,
amelyeket az eladás feltételeként a vevőnek közvetlenül vagy közvetve ki kell
fizetnie?

Létezik-e az eladásra vagy az árra vonatkozóan olyan megállapodás, amely szerint bármely későbbi
VISZONTELADAS,

ÁTENGEDÉS vagy FELHASZNÁLÁS bevétele közvetlenül vagy közvetve részben az eladót illeti?
Ha a fenti kérdések bármelyikére IGENNEL válaszolt, ismertesse a feltételeket, és, amennyiben
lehetséges, jelezze az összegeket a 15. és a 16. rovatban.

10(a) Csatolt pótlapok száma

10(b) Hely, dátum és aláírás

IGEN

NEM

I I-lU I

2ü~6.3J5.
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;‘ A HIVATAL TÖLTI KI
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A pótlap sorszáma:

~ Tétel:
11(a) Kifizetett vagy
MÉBEN
A

kifizetendő ár a SZÁMLA

FÉNZNE

b) Közvetett kifizetések (lásd a 8(b) jelű rovatot)
c) Átváltási árfolyam

A számítás alapja
12

Az »N rész összege NEMZETI PÉNZNEMBEN

13

A vevő által viselt költségek:

a) Jutalékok, kivéve a vételi jutalékot
b) Ügynöki jutalék
c) Göngyöleg és csomagolás

14 A vevő által ingyenesen vagy kedvezményesen a behozott
áru termelésével és kivitelre történő eladásával kapcsolatos
felhasználásra szállitott áruk ós szolgáltatások értéke (a
feltüntetett értékek szükség szerint arányosan meg vannak
osztva):
a) A behozott áruba beépitett anyagok, alkatrészek, részek
és hasonló tételek

B

b) A behozott áru termelése során felhasznált szerszámok,
présminták, öntőformák és hasonló tételek

Kiegészítő tételek

c) A behozott áru termelése során elhasznáít anyagok
d) Az Európai Unión kívül végzett és a behozott áruk
termeléséhez szükséges mérnöki munka, fejle
sztés, müvészmunka, formatervezés, tervrajzok és
vázlatok

15

Jogdijak és licencdijak (lásd a 9(a) jelű rovatot)

16

Az esetleges későbbi viszonteladásból, átengedésből vagy
felhasználásból származó, az eladót megillető bevétel (lásd a
9(b) jelú rovatot

H~

Tétel:

Tétel:

L 69/62

FlU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

17

2(fl6.3.15.

Szállítási költség az EU-ba való bejuttatás helyéig:
a) Fuvarozás
b) Rakodási és kezelési költségek
c) Biztosítás

C

Levonások

18

A»B” rész összege NEMZETI PÉNZNEMBEN

19

Szállítási költség az EU-ba való bejuttatás után

20

A behozatal után végrehajtott épités, létesités, szerelés,
karbantartás vagy technikai segítségnyújtás költségei

21

Más költségek (nevezze meg)

22 Az áru behozatala vagy eladása miatt az Unióban fizetendó
vám ás adó

23 A~C’részösszegeNEMZETlPÉNZNEMBEN

24 BEJELENTETT VÁMÉRTÉK (A

+

B

—

C)

_________________________

