Minden okmányt KÉK TOLLAL kell kitölteni, kiállítani, aláírni!
Átírótömbön tollal
kizárólag az 1.
példányra szabad
ráírni!
Feladó (eladó/átadó) pontos és teljes neve,
pontos és teljes címe, fémkereskedelmi
engedélyének száma
adószáma

VPID száma

A szállítás indulásának pontos és teljes címe

Okmány gyári sorszáma,
szigorú számozású okmány

A szállítás kezdetének
dátuma

A szállított anyag számlájának vagy
szállítólevelének sorszáma.
A 4-es pontban megjelölt
okmány kelte

Fuvarozó cég pontos neve, székhelyének
pontos és teljes címe, telephelyének
pontos és teljes címe, engedélyének száma
adószáma
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Csak akkor kötelező
kitölteni, ha eltér az
eladótól és vevőtől, de
lehetőség szerint
kérjük minden
esetben megjelölni a
fuvarozót!

Szállító jármű típusa, rendszáma, pótjának rendszáma
Átrakodás helyének
pontos címe (csak ha
van)
Ha van pótlap, a pótlapok száma

Szállított anyaghoz tartozó megnevezés
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FAJ-kód
Becsült vagy mért súly
KÖTELEZŐ ADAT!

Átvevő (címzett)
tölti ki,
mennyiségi és
minőségi átvételt
követően (Kérjük
üresen hagyni)

nem
kötelező

Feladó (eladó/átadó)
BÉLYEGZŐJE
okmány kiállítójának neve
keltezése
kiállító ALÁÍRÁSA
Azonos vámtarifaszám alá tartozó, de eltérő megnevezéssel vagy lényeges jellemzővel rendelkező anyagok, valamint a
Fémtv. 3. § (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagokat a 12-17. rovatok kitöltésével különkülön kell feltüntetni. Szükség esetén pótlap alkalmazható.

Az anyagkísérő okmányt úgy kell kitölteni, hogy az adatok olvashatóak és megváltoztathatatlanok legyenek. Az
anyagkísérő okmányt nem lehet javítani, a hibásan kitöltött anyagkísérő okmányt áthúzással, a dátum
feltüntetésével és aláírással érvényteleníteni kell.

Átvevő (címzett) tölti ki,
mennyiségi és minőségi
átvételt követően, A
FUVAROZÓ NEM ÍRHATJA
ALÁ, NEM BÉLYEGEZHETI
LE EBBEN A ROVATBAN!
A fuvarozó bélyegzője a 9es rovathoz (fuvarozó
neve) kérhető!

Hibajavító használata az
okmányokon szigorúan
TILOS!

Az anyagkísérő okmány 3 példányos szigorú számadású formanyomtatványt a fémkereskedő állítja ki a fémkereskedelmi engedélyköteles
anyag szállításakor.
Az anyagkísérő okmány első és második példánya a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kíséri, amelyből az első példányt a
megérkezést követően a címzett visszaküld a feladóhoz, a második példány a címzetté (vevőé) marad. Az anyagkísérő okmány harmadik
példánya a kiállító fémkereskedőé. Az anyagkísérő okmányt annak kell kiállítania, aki a fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot szállításra
átadja.

