VÁMPÉNZTÁRI INFORMÁCIÓS RENDSZER
Az állami közteherbeszedés egyszerű és hatékony módja.

Az áruforgalom gyorsítása érdekében az UniCredit Bank új szolgáltatása segítségével a vámhivatalok
szinte azonnal értesülnek a vámteher és egyéb vámeljáráshoz kapcsolódó közterhek
(pl.: regisztrációs adó, jövedéki adó) megfizetéséről. Az információ a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) felé az úgynevezett Elektronikus Banki Üzenetküldő (EBÜK) rendszeren keresztül kerül
továbbításra.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal és az UniCredit Bank között létrejött szerződés alapján ügyfeleink NAV
számlákra elektronikus úton (Spectra Net, Spectra Net Plusz, Spectra, Spectra Light, MultiCash
ügyfélprogram, vagy UniCredit Telefonbank), illetve papíros formanyomtatvány segítségével indított
Giro átutalásait, valamint a bank fiókhálózatában történt vámbefizetéseit a NAV gyakorlatilag azonnal
biztosítottnak tekinti, így az árut kiadhatja. Az igazolást fizikailag (papíron) sem szükséges ezentúl
bemutatni a vámhivatalokban, mert elegendő a Határozatszám ismerete, amely alapján a vámhivatal a
saját rendszerében győződik meg a fizetés megtörténtéről.
Milyen előnyökkel jár mindez ügyfeleink részére?


A szolgáltatásnak köszönhetően ügyfeleink vámköteles áruikról szabadon rendelkezhetnek,
szinte közvetlenül vámterheik befizetését követően, mivel az UniCredit Bank legkésőbb
negyedórán belül igazolja a NAV részére, hogy a vámáru után kifizették a szükséges
közterheket.



A vámterhek rendezéséhez ügyfeleinknek nem kell befáradniuk valamelyik fiókunkba, hiszen
bármilyen elektronikus csatornán keresztül, saját irodájukból elindíthatják a szükséges
tranzakciókat.

Fontos tudnivalók a szolgáltatás használatával kapcsolatban.


A szolgáltatás aktiválása érdekében ügyfeleinknek nincsen további teendőjük.



A NAV előírása alapján a megbízás közlemény rovatában szóköz, vagy egyéb karakterek
beiktatása nélkül kell szerepeltetni a kérdéses tranzakcióhoz kapcsolódó Határozatszámot,
valamint VPID/EORI azonosítót! (Az UniCredit Bank csak az említett kódokkal ellátott
megbízások lekérdezhetőségét garantálja, Lásd: Képzési szabályok.).



A NAV folyószámlái javára benyújtott megbízások visszavonhatatlanok.



Vonatkozó számlaszámok

Költségvetési számlaszámhoz
tartozó IBAN számlaszám

Megnevezés

NAV Importtermék általános forgalmi adó
bevételi számla

HU32100320000103720300000000

NAV Uniós vámbevételek lebonyolítási
számla

HU57100320000182020300000000

NAV Regisztrációs adó bevételi számla

HU23100320000103739900000000

NAV Import jövedéki és energia adó
bevételi számla

HU83100320000103761200000000



Adónemkód

902

910

914

956

A NAV felé történő automatikus üzenetküldés díja tételenként: - aktuális kondíciós lista
szerint.

Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését, vállalati üzletkötőink készséggel állnak
rendelkezésre részletes tájékoztatással, tanácsadással.
Képzési szabályok
Az UniCredit Bank csak az alábbi szabályok szerint rögzített Határozatszámmal és VPID/EORI-val
ellátott megbízásokról küld értesítést a NAV felé.




A kérdéses kódok előtt és mögött a következő elválasztó karakterek valamelyike szerepeljen:


szóköz (" ").



per-jel ("/")



kettőspont (":")



vessző (",") vagy



pont (".")

Az első közlemény mező legeleje is kezdődhet a Határozatszámmal, vagy VPID/EORI-val
anélkül, hogy külön elválasztó karaktert kellene beleírni. A közlemény sorok végén a kódokat meg
lehet törni, de csakis elválasztó karakter közbeiktatása nélkül!



A Határozatszám hossza 14 karakter, a VPID/EORI azonosító pedig 12 karakterből áll. Szóközök,
vagy pl. "-" jelek szerepeltetése a kódokban hibát eredményez.



A közlemény mezők csak egy-egy db határozatszámot, ill. VPID/EORI számot tartalmazhatnak.
Egy átutalással nem lehet több vámot befizetni, ezt egyenként kell megtenni.



A Határozatszámot és a VPID/EORI szám képzésének helyességét ellenőrző algoritmusok
hitelesítik.

Helyes képzés (példák):
9230045A003657 HU0001350018
HAT.SZ.9230045A003657 VPID:HU0001350018
HSZ/9230045A003657 VPID/HU0001350018
9230045A003657 HU0001350018
9230045A003657
HU0001350018
HAT.SZ.9230045A003657
VPID:HU0001350018
HSZ/9230045A003657
VPID/HU0001350018
Helytelen képzés (példák):
HSZ-9230045A003657
VPID-HU0001350018
HSzám9230045A003657
VPIDHU0001350018
9230045A003657HU0001350018

