
ESETI MEGHATALMAZÁS 

FL-017 – V4 

Meghatalmazó adatai: 

 

Név: …………………………………………………………………     Anyja Neve: …………………………………………………………… 

Lakcím/Székhely: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Személyazon.okm.száma: ……………………………………  Adószám/Adóazonosító: ………………………………………. 

Szül. hely idő: ………………………………………………………   VPID/EORI szám ………………………………………………….. 

Kapcsolattartó neve és telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………….. 

Alulírott meghatalmazom a TRIMEX Trade Kft-t (adószáma: 10454596-2-42, székhelye: 1148 Budapest, 

Nagy Lajos király útja 57/A, telephelye: 1225 Budapest, Campona u. 1.), hogy részemre a regisztrációs 

adóról szóló 2003. évi CX. tv alapján regisztrációs adós eljárás során helyettem és nevemben teljes jogkörrel 

eljárjon: 

• VPID/EORI szám igénylés, okmánykitöltés, javítás, módosítás 

• A mindenkor érvényes vámjogszabályok alapján közvetlen vámügyi képviselet ellátása. 

• regisztrációs adóigazgatási alap eljárás kezdeményezése, okmányok kitöltése, javítása, a 

regisztrációs adó határozatának átvétele, a határozatban szereplő összeg megfizetésében való 

közreműködés, a regisztrációs adó igazolás és a benyújtott eredeti okmányokat átvétele 

• utólagos eljárások kezdeményezése – javítás, módosítás, törlés 

• az esetleges adótartozással kapcsolatos ügyek intézése, jegyzőkönyv átvétele. 

Meghatalmazott az adóeljáráshoz szükséges okmányokat a képviselt fél / képviselt fél meghatalmazottja 

által a részére átadott dokumentumokon szereplő adatok alapján köteles kitölteni. A képviselt fél 

büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az általa, vagy meghatalmazottja által átadott 

dokumentumok hitelesek, valós adatokat tartalmaznak, az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelnek. 

Képviselt fél kijelenti továbbá, hogy a gépjárművet Saját használatra / Kereskedelmi célú használatra 

kívánja fogalomba helyeztetni.  

Képviselt fél kijelenti továbbá, hogy Hibrid gépjármű külső áramforrásra csatlakoztatható / nem 

csatlakoztatható. 

Tudomásul veszi, hogy téves vagy valótlan adatok közléséből eredő kárért teljes mértékben a képviselt 

személyt terheli a felelősség.  

Jelen meghatalmazás kizárólag az ……………………………………. számú Jármű Műszaki Adatlappal 

azonosított gépjárműre vonatkozik.  

 

Csatolt okmányok: számla / adásvételi szerződés, forgalmi engedély eredeti/másolat, műszaki adatlap 

eredeti/másolat, személyi igazolvány, lakcím kártya adókártya másolat, aláírási címpéldány másolat, 

egyéb………………………………………………………………………………………………………… 

Kijelentem, hogy a TRIMEX TRADE Kft. Adatkezelési és Adatbiztonsági tájékoztatóját 

(http://www.vamkezeles.com/?/78/adatvedelmi-tajekoztato.html) megismertem, a személyes adataim 

kezeléséhez hozzájárulok. 

Kijelentem továbbá, hogy az Általános szerződési feltételeket ismerem és tudomásul veszem. 

Dátum: 

 

…………………………………………..   ……………………………………….. 

 Meghatalmazó (cégszerű)     Meghatalmazott 

Tanú 1 :      Tanú 2: 

Név: ……………………………….   Név: ………………………………………….. 

Szig. szám:…………………………...   Szig. szám: ………………………………….. 

Aláírás: ………………………………..   Aláírás:  …………………………………….. 

 

http://www.vamkezeles.com/?/78/adatvedelmi-tajekoztato.html


ESETI MEGHATALMAZÁS 

 

 

MELLÉKLET 

 

 

 

Magán személy részére készült adóigazgatási határozat vámkártyával történő fizetés igényléséhez 

 

Alulírott hozzájárulok, hogy az alábbi kalkuláció szerint megállapított, a Meghatalmazott pénztárába 

készpénzben befizetett regisztrációs adó összegét Meghatalmazott képviselője helyettem és nevemben a 

TRIMEX TRADE KFT  pénzforgalmi számlájára befizesse, majd a regisztrációs adó eljárás során született 

határozatban közölt összeget a határozatban közölt államháztartási számlaszámra vámkártyával teljesítse.   

Kijelentem, hogy a TRIMEX TRADE Kft. Adatkezelési és Adatbiztonsági tájékoztatóját 

(http://www.vamkezeles.com/?/78/adatvedelmi-tajekoztato.html) megismertem, a személyes adataim 

kezeléséhez hozzájárulok. 

 

Regisztrációs adó összege:    Ft 

Utalás díja (0,0041, min. 520 Ft)   Ft  

Bankba befizetendő összeg:   Ft 

Banki ügyintézés díja - számlára   Ft  

Regisztrációs adó ügyintézés díja:   Ft  

Készpénzben számlázandó összeg:   Ft  

Teljes fizetendő:   Ft  

  

  
Név:  
Cím:  
Dátum: 

 

  

------------------------------------------ 

Meghatalmazó aláírása 

http://www.vamkezeles.com/?/78/adatvedelmi-tajekoztato.html

