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Közúti Export Szállítmányozási és Vámkezelési megbízás 

 

 
GLS csomagszám(ok)*:  

 

Megbízó neve*: ..............................................  

Címe*: ............................................................  

 ......................................................................  

Ügyintéző*: .....................................................  

Tel:* ...............................................................  

Adószám*: .......................................................  

Bankszámlaszám*: ...........................................  

 ......................................................................  

VPID*: ............................................................  

IBAN*: ............................................................  

VAT/HMRC**: .................................................. 

Címzett neve*: ................................................  

Címe*: .............................................................  

 .......................................................................  

Ügyintéző*: ......................................................  

Tel*: ................................................................  

Rendeltetési ország*: .........................................  

 

A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

** 18-as paritás esetén kell megadni! 

Árumegnevezés 
(magyar és idegen nyelven) Vámtarifaszám Mennyiség Bruttó 

súly 
Nettó 
súly 

Érték 
(devizában) 

      

      
 
Termékek származási országa: ........................................................   
 
Csomagok darabszáma: ............. Csomagok súlya: ............ Csomagolás módja: ……………………………… 
 
Fuvarparitás:  GLS 10-es (export és import vámkezelés díját, valamint a vámot és az ÁFA-t a feladó 

fizeti – DDP) 
   GLS 18-as (kizárólag Nagy-Britanniába feladott, 135 GBP érték alatti csomag 

esetén) 
   GLS 20-as (export vámkezelés díját a feladó fizeti, az import vámkezelés, a vám és az 

ÁFA a címzettet terheli – DAP)  
   GLS 30-as (export és import vámkezelés díját, valamint a vámot a feladó fizeti, az ÁFA 

fizetés kötelezettsége a címzettet terheli – DAP + import vámkezelés + import vám) 
   GLS 40-es (export és import vámkezelés díját a feladó fizeti, a vám és az ÁFA fizetés a 

címzettet terheli – DAP + import vámkezelés) 
   
Elővámkezelés módja:  Feladó által, a Feladó EV okmányával 
  GLS által, a Feladó EV okmányával 
  GLS által, a GLS EV okmányával 
 
Kivitel módja:  Végleges Kivitel 
  Áruminta 
      

           

Telefonszámunk: 06 29/88-66-70  GLS ügyintéző:  

tel:*
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Kérjük, olvassa el figyelmesen a GLS Általános Üzleti Feltételeket! Amennyiben a küldemény paraméterei az abban leírt 
feltételektől eltérőek, úgy az ebből adódó többletköltséget a Feladóra terheljük! Amennyiben a Címzett a fizetési 
kötelmeinek a célországban nem tesz eleget, úgy az szintén a Feladót terheli! Ezúton kijelentjük, hogy az általunk 
fuvarozásra feladott áru nem ADR besorolású (veszélyes) áru. 

Hozzájárulunk, hogy a Focus Customs Kft. és a GLS Kft. között létrejött szerződés alapján a tételeket a GLS a Focus 
Customs Kft. részére vámkezelés céljára átadja a PTK.475.§ rendelkezései alapján. Megbízzuk a GLS-t a közvetett 
képviseletünk ellátásával, az export forgalomban kiküldendő küldemény vámkezeléséhez a Megbízásban adott 
rendelkezések alapján a vámokmányokat kiállítsák, az okmányokat a vámhivatal részére átadják, áruvizsgálatnál és 
mintavételnél jelen legyenek és a vámhatározatot és egyéb okmányokat a Dél-Pest Térségi Fővámhivataltól átvegyék. 

 
 
     ………………………………………                                                                       ……………………………………… 

 aláírás dátum 


	GLS csomagszám(ok)*:

