ÚTMUTATÓ
A VÁLLALKOZÁSI IMPORT ENGEDÉLYKÉRELMEK KITÖLTÉSÉHEZ
Az 1., 2., 3. rovat kitöltése az ott felsorolt adatok értelemszerű megadásával történik.
Az 1. rovatban a kérelmező magyar vállalkozás (megbízó) nevét, székhelyét és rendeltetési
országbeli telephelyét vagy irodáját.
A 2. rovatban a kérelmezőt képviselő személy elérhetőségét kell megadni.
A 3. rovatban az alvállalkozó adatait kell feltüntetni, ha a kivitelezést alvállalkozó végzi.
Több alvállalkozó adatait a kérelem A mellékletében kell feltüntetni.
4.-5. rovatok: A külföldi partnerre vonatkozóan a szerződő és a származási ország nevét az
egyedi ISO kódrendszer alapján kell kitölteni, ország-csoport kód – ún. gyűjtő-kódszám nem használható.
6. rovat: A külföldi szerződő fél pontos nevét és címét kell beírni. Azonosító jelként egy
állandó, rövidített megnevezést kell alkalmazni max. 8 betű felhasználásával, pl.
L.HOPMANN MALERBETRIEB állandó azonosító jele lehet: LHOPMANN.
7. rovat: A munkahely pontos címét (helység, utca, házszám, ezek hiányában helyrajzi
szám) irányítószámmal kell megadni. Több munkahely esetén a B mellékletet is ki kell
tölteni.
8. rovat: Ide a vállalkozási tevékenység TEÁOR szerinti megnevezése és annak 4 számjegy
mélységű TEÁOR kódja írandó.
9. rovat: A szerződéses devizanem és annak ISO kódja feltüntetésére szolgál. Az
alkalmazható ISO kódokat e tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.
10. rovat: A különleges ügyletek jelölésére alkalmazandó kódokat a jelen tájékoztató 2.
számú melléklete sorolja fel.
11. rovat: A vállalkozási szerződés nettó (értéktöbbletadó - Mwst, vagy VAT - nélküli) teljes
árbevétele a megadott devizanemben, tizedes érték nélkül, egész számban kifejezve (japán
yen esetében az érték 1000.- JPY-ben írandó). Engedély módosítása, illetve garanciális
munkák végzése esetén a rovatot nem kell kitölteni.
12. rovat: A vállalkozási szerződést teljesítő külföldi vállalkozás munkavállalóinak a
kiküldetésben történő tartózkodása első és utolsó napját kell megadni, amelynek egyeznie
kell a teljesítési szerződésben megadott kezdési időponttal és befejezési határidővel.
Engedély módosítása, vagy garanciális munka esetén a szerződés teljesítésének régi
kezdési és új befejezési időpontját kell megadni.
13. rovat: A szerződés teljes érvényességi idejére vonatkozó átlaglétszám meghatározása,
ami a statisztikai munkahónapok /az egyes hónapok 25. napján várhatóan érvényes,
kiváltani tervezett munkavállalási engedélyek száma/ és a munka végzésére tervezett
hónapok számának hányadosa.
14. rovat: Maximális létszámként a kiküldetés hónapjaira tervezett legmagasabb létszám
írandó. (Ez az adat csak egész szám lehet).
15. rovat: Anyagos árbevétel devizában, amely az anyagos vállalkozási árat (AVA)
tartalmazza, amennyiben a vállalkozó a teljesítéshez anyagot is szállít.
16. rovat: Vállalkozási árbevétel devizában (VA), amelyhez az anyagmentes vállalkozási
árat kell feltüntetni.
17. rovat: Az engedélykérelemhez beadott A és B mellékletek + a kérelem beadásához
előírt további mellékletek száma.
Dátum és aláírás: Papír alapon kezdeményezett eljárás esetén a cégnyilvántartás szerinti
cégszerű, pecséttel ellátott aláírás, illetve aláírások szükségesek mind a kérelmezőtől, mind
az alvállalkozótól.
A „Hatósági rájegyzés” rovatot kérjük üresen hagyni!
TÁJÉKOZTATÓ
A VÁLLALKOZÁSI IMPORT KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ EGYES MELLÉKLETEKRŐL
Az engedély iránti kérelemhez minden esetben mellékelni kell:

• a vállalkozási szerződés és a teljesítési szerződés egy eredeti és egy másolati
példányát;
• a 15.000,- Ft értékű illeték megfizetésének igazolását.
Az - 52/2012.(III.28.) Korm.rendelet 5. § (4) bekezdése kivételével - első alkalommal az
engedélykérelemhez csatolni kell továbbá:
– a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy közjegyző által hitelesített
aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetőleg az ezekkel
egyenértékű, aláírási mintaként szolgáló más közhiteles okmányt.
1. számú melléklet
Az engedélyezésben használatos DEVIZANEM kódok
KÓD NÉV
AUD Ausztrál Dollár
CAD Kanadai Dollár
CHF Svájci Frank
CZK Cseh Korona
DKK Dán Korona
EUR EURO
GBP Angol Font
HUF Magyar Forint
JPY Japán Jen
KWD Kuvaiti Dínár
NOK Norvég Korona
SEK Svéd Korona
USD USA Dollár
2. számú melléklet
Különleges ügyletkódok a vállalkozási import engedélyezéséhez
0011 ANYAG-BERENDEZÉS MENTES ÉPÍTÕIPAR
0012 ANYAG-BERENDEZÉS MENTES SZERELÕIPAR
0013 ANYAG-BERENDEZÉS MENTES EGYÉB
0014 NEM MAGYAR ANYAGOS ÉPÍTÕIPAR
0015 NEM MAGYAR ANYAGOS SZERELÕIPAR
0016 NEM MAGYAR ANYAGOS EGYÉB
0017 MAGYAR ANYAGOT IS TARTALMAZÓ ÉPÍTÕIPAR
0018 MAGYAR ANYAGOT IS TARTALMAZÓ SZERELÕIPAR
0019 MAGYAR ANYAGOT IS TARTALMAZÓ EGYÉB
0023 ANYAG-BERENDEZÉS MENTES MÛEMLÉK ÉPÜLET
0024 NEM MAGYAR ANYAGOS MÛEMLÉK ÉPÜLET
0025 MAGYAR ANYAGOS MÛEMLÉK ÉPÜLET
0026 SZOFTVER.

