Elektronikus vámfizetés - NAV-EBÜK átutalási megbízás
Ügyfeleink vámeljárásának gyorsabb lebonyolítása érdekében Bankunk megállapodást kötött a
Vám- és Pénzügyőrséggel az átutalt vámtételekre vonatkozó automatikus információ
átadására. Bankunk az információt a Vám- és Pénzügyőrség által - az elektronikus vámkezeléshez
kapcsolódóan - létrehozott Elektronikus Banki Üzenetkezelő (EBÜK) rendszeren keresztül adja át.
Bankunknál a vámhatóság számára visszavonhatatlanul átutalt vámról, nem közösségi adókról és
díjakról az EBÜK rendszeren keresztül néhány percen belül (legfeljebb 1 óra alatt) értesül a Vám- és
Pénzügyőrség rendszere. Az adott vámtétel és a vámfizetés megfeleltetése után az áru
automatikusan kiadhatóvá válik.
A NAV-EBÜK információs szolgáltatást Bankunk díjmentesen biztosítja Ügyfelei részére, de az
átutalási tranzakcióra a mindenkori hirdetmény szerinti díjak vonatkoznak. Az elektronikus
vámfizetéshez csak a Vám- és Pénzügyőrségnél lévő azonosító számot (VPID) és a vámeljárás
határozatszámát kell az átutalási megbízás közlemény rovatában feltüntetni.
A szolgáltatás működése


Bármilyen, Bankunknál vezetett bankszámláról Erste Electra-n, Vállalati Netbank-on, Vállalati
MobilBank-on keresztül kezdeményezhető.



A Vám- és Pénzügyőrség javára indított átutalás közleményében meg kell adni a vámeljárási
határozatszámot (hossza 14 karakter) és VPID ügyfél-azonosító számot (hossza 12 karakter)
Az utalás bankszámlán való terhelését követően - a VPID és a határozatszám rendelkezésre
állása esetén - Bankunk azonnal értesítést küld az EBÜK rendszeren keresztül a vámhatóság
rendszerének.



A vámhatóságnak elküldött átutalás nem vonható vissza!



A Vám- és Pénzügyőrség rendszere a VPID és a határozatszám alapján megfelelteti a
vámfizetést és a vámtételt, így a vámfizetést biztosítottnak tekinti és a vámtétel automatikusan
kiadhatóvá válik, az áru átvehető. A határozatszám alapján a vámhivatal a saját rendszerében
ellenőrzi a vámfizetés rendezését.

Miért érdemes Önnek NAV-EBÜK átutalási megbízást használnia?


Gyors, hiszen a vámhatóság által kiállított határozat kézhezvételét követően akár azonnal, a
helyszínen intézkedhet a vámtartozás átutalásáról elektronikus megbízás formájában. Ezután a
vámhatóság a javára indított átutalásról szóló értesítést rövid időn belül megkapja, és a vámtételt
kifizetettnek tekinti.



Egyszerű, mivel a továbbiakban nincs szükség papír alapú banki igazolás beszerzésére vagy a
bankok által a vámhivatalokban biztosított on-line lekérdezésekre. Csak a VPID-t és a
határozatszámot szükséges megadni a vámhatóság javára indított átutalásoknál.



Teljes körű, mert minden vámhivatalban biztosított a rendszer elérhetősége, illetve az e-vám
ügyintézés keretén belül az Ügyfelek is közvetlenül értesülnek az átutalás teljesítéséről.

Igénybevétel feltételei


Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett bankszámla,



Elektronikus Banki Rendszer (Erste Electra, Vállalati Netbank, Vállalati MobilBank),



NAV-EBÜK Átutalási Megbízásra vonatkozó szerződés.

