Általános tájékoztatás

Mielőtt interneten rendel árut, fontos tájékozódnia a vonatkozó adó- és vámjogszabályokról, az esetlegesen fizetendő vámokról és egyéb köztartozásokról. A megrendelt terméket gyakran nem abban az országban adják postára, ahol az általunk meglátogatott webáruházat üzemeltetik, ezért az Internetről történő vásárlás esetén érdemes utánajárni, hogy az árut melyik országból szállítják, hiszen elképzelhető, hogy
egy, az Európai Unió valamely tagállamából rendelt áru gyártási, raktározási helye Európai Unión kívüli ország, így az árut az Európai Unióba történő belépéskor vámeljárás alá kell vonni, ami vám- és adófizetési kötelezettséget vonhat maga után.
Az Európai Unión kívüli országból érkezett áru után fizetendő vám- és adótartozás
megállapításának alapja a vámérték, amely az áruért kifizetett valós érték, valamint
az ún. vámérték növelő tényezők összege, melyeket számlával (esetenként átutalási
bizonylattal) kell igazolni. Vámérték növelő tényező általában a csomagolási költség,
a vámhatárig felmerülő szállítási költség, a biztosítási költség, amennyiben azokat a
vevő fizeti. A vámon felül az import vámeljárás során a megrendelőnek általános forgalmi adót is fizetnie kell. Az importált termékeket általában 27% áfa terheli. A forgalmi adót az ún. áfa-alapból számolják. Az áfa-alap a fent részletezett vámérték és a
vám összege. Ha a vámhatóság részéről felmerül a gyanú a számla vagy a vámérték
valódiságával kapcsolatban, akkor minden esetben vizsgálatot rendel el.
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Európai Unión belülről
Az Európai Unió szabályai biztosítják az áruk szabad mozgását a tagállamok között.
Ez azt jelenti, hogy egy másik tagállamból Magyarországra történő árubehozatalhoz
nem kapcsolódik vámeljárás, az árubehozatal alapvetően nincs korlátozva. Előbbieken kívül bizonyos áruk (például vadászfegyverek, alkohol- és dohánytermékek, kábítószer-tartalmú gyógyszerek stb.) Európai Unión belüli szállítása korlátozásokhoz,
illetve speciális engedélyekhez, igazolásokhoz kötött.

Európai Unión kívülről
Az Európai Unión kívülről érkező árukat minden esetben vámeljárás alá kell vonni.
A vámeljárás alá vonást végezheti a címzett, illetve megbízás alapján a fuvarozó.
A postaforgalomban beérkező küldemények vámkezeléséről – eltérő megbízás hiányában – a Magyar Posta Zrt. gondoskodik. A vámkezelés gyorsítása érdekében a
csomagon a feladóval érdemes feltüntettetni a csomag tényleges tartalmát, valamint
a megrendelő pontos elérhetőségét (cím, telefonszám, e-mail cím). A vámeljárás során minden esetben a termék valós értékét kell megadni (nem reális érték megjelölése esetén a vámhatóság vizsgálatot rendel el). A vámhatóság döntése alapján a
csomagküldemények szúrópróbaszerűen felbontásra kerülhetnek a vámhatóság és a
fuvarozó vállalkozás együttes jelenlétében.
Nem EU tagországból történő rendelés előtt érdemes meggyőződni arról, hogy a termék behozatalához szükséges-e engedély, igazolás, vagy az adott termék nem tartozik-e tiltó és korlátozó rendelkezések hatálya alá (egyes termékek pl. kábítószerek,
védett növények, állatok, illetve az ezekből készült áruk, védett vagy kulturális javak,
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haditechnikai termékek, fegyverek stb. vámkezeléséhez engedély vagy egyéb igazolás bemutatására van szükség).
Gyógyszer, fogyasztószer, potencianövelő szer megrendelésekor fokozott figyelem
indokolt, mivel ezen termékek behozatala engedélyhez kötött, továbbá előfordulhat,
hogy hamis, vagy egészségre káros termék kerül beszerzésre.
A termékek rendelése esetén fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy az áru valóban eredeti-e. Ha feltűnően olcsó terméket kínálnak fel eladásra, éljünk a gyanúval,
hogy az esetleg hamis lehet! A hamisított termékek jellemzően gyengébb minőségű
alapanyagból készülnek, nem esnek át megfelelő minőségellenőrzésen, és élettartamuk is lényegesen rövidebb lehet az eredeti termékekhez képest. A legtöbb esetben
garanciális igény érvényesítésére sincs lehetőség.
A vámeljárás során a pénzügyőrök az áru eredetiségét is vizsgálják. A szellemi tulajdonjogot sértő áruk (többek között hamis áruk, pl. kozmetikumok, ruhaneműk,
sportcipők, órák stb., vagy másolt szoftverek) behozatala esetén a vámhatóság vis�szatartja az árut, és a vevő hiába fizette ki a termék vételárát, amennyiben bebizonyosodik róla, hogy valóban hamisítvány, akkor az megsemmisítésre is kerülhet.
Az Európai Unión kívülről érkező áru 22 euró értékig vám- és adómentes, 22-150
euró között vámmentes, de általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik
(2007. évi CXXVII. törvény (áfa törvény) szerint), 150 euró felett pedig vámot és általános forgalmi adót is kell fizetni. 150 euró felett a vámtétel megállapításának alapja
a Kereskedelmi Vámtarifa, melyben jogszabály alapján az egyes árukra, árucsoportokra eltérő mértékű vámtartozás kerül megállapításra. Internetes elérhetősége:
http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/.
A postai úton érkező küldeményekre vonatkozó részletes szabályok megtalálhatók a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az alábbi címen:
http://www.nav.gov.hu/data/cms291579/2947883399_tajekoztato.pdf
Megrendelt áru értéke
Érték (EUR)

Vám

ÁFA

0-22

–

–

22-150

–

27%

150 felett

tarifális vámtétel

27%

Az euróban meghatározott értékhatárok tekintetében a tárgyévben alkalmazandó
forintösszegeket a NAV tájékoztatóban teszi közzé.
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Részletes szabályok

Általános behozatali értékhatárok
(Európai Unión kívüli országból történő behozatal esetén)
Az Európai Unión kívülről érkező áru – amit közvetlenül adnak fel egy Európai Unión
belüli címzett részére, – 22 euró értékig vám- és adómentes, 22-150 euró között vámmentes, de általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik (2007. évi CXXVII.
törvény (áfa törvény) szerint), 150 euró felett vámot és általános forgalmi adót is kell
fizetni. 150 euró felett a vámtétel megállapításának alapja a Kereskedelmi Vámtarifa,
melyben jogszabály alapján az egyes árukra, árucsoportokra eltérő mértékű vámtartozás kerül megállapításra. Internetes elérhetősége:
http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/.
Megrendelt áru értéke
Érték (EUR)

Vám

ÁFA

0-22

–

–

22-150

–

27%

150 felett

tarifális vámtétel

27%

A 22-150 euró értékű küldemények esetén azonban a vámmentesség nem alkalmazható a következő termékkörökre:
- alkoholtartalmú termékek,
- parfümök és kölnivizek,
- dohány vagy dohánytermékek.

Élelmiszerek (Európai Unión kívüli országból történő behozatal esetén)
Európai Unión kívüli országból könnyen romló élelmiszer (nyers hús, hentesáru, hústartalmú élelmiszer, tej- és tejtartalmú termék) behozatala csak szigorú szabályok és
állatorvosi ellenőrzések betartásával engedélyezett.
A személyes fogyasztásra szánt állati eredetű termékeket, valamint a kedvtelésből
tartott állatok etetésére szánt állati eredetű termékeket beszállítani, valamint tá•6•
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volsági megrendelést követően a fogyasztók számára beszállítani csak vámellenőrzést követően lehet.
Az Európai Unió külső határszakaszán működő vámszervek ellenőrzik a személyes
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek behozatalát.
Előfordulhat továbbá, hogy egyes termékek – a különböző, fertőző állatbetegségek
terjedésének megakadályozása érdekében – ideiglenesen úgynevezett behozatali
tiltó listára kerülnek. Az ideiglenesen bevezetett behozatali tilalmakról az ügyfelek az
illetékes hatóságoknál (NÉBIH, Földművelésügyi Minisztérium, megyei Kormányhivatalok) tudnak tájékozódni.
További részletek:
Érdemes az aktuális szabályokról az utazás előtt az alábbi elérhetőségeken érdeklődni.
Földművelésügyi Minisztérium
Székhely: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Postai cím: 1860 Budapest
Telefon: 06 1 795 2000
Telefax: 06 1 795 0200
Zöld szám: 06 80 40 11 11 (ingyenesen hívható zöld szám - mobiltelefonról kezdeményezett hívás esetén az FM ügyfélszolgálatán jelez, vezetékes hívás esetén a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségre kapcsol)
Telefon: 06 1 795 2530
Fax: 06 1 795 0067
E-mail: info@fm.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek
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Gyógyszerek
A kábítószert, pszichotróp anyagot vagy új pszichoaktív anyagot tartalmazó gyógyszerek és készítmények (nyugtatók, élénkítők, hallucinogének stb.) Magyarországra
történő behozatala külön engedélyezési kötelezettség alá esik. Az engedélyezést az
Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Kábítószerügyi
Főosztálya végzi. Az Európai Unión belül való utazásunk során a folyamatos gyógyszeres kezelésben részesülők – az utazás időtartalmával összhangban – a kezelőorvos
által előírt mennyiségű gyógyszert vihetik magukkal. Ehhez célszerű orvosi igazolást
(„Igazolás gyógyszerkészítmények birtoklására kezelés alatt álló utazók számára”)
beszerezni, mely igazolás nyomtatványa, valamint a szükséges további információk
az OGYÉI honlapján (www.ogyei.gov.hu) a ”formanyomtatványok” elérhetőség alatt
található. Amennyiben nem uniós állampolgár EU-n kívüli országból érkezik Magyarországra, úgy a betegsége kezelésére az orvos által igazolt gyógyszereket behozhatja olyan mennyiségben, amely legfeljebb 90 napi itt tartózkodása idejére indokolt.
Nem EU tagországba való utazásunk során is jellemzően a fenti szabály érvényesül
(az egyes országok erre vonatkozó szabályairól az illetékes magyarországi diplomáciai képviseletek tudnak felvilágosítást adni).
Az adott eljárásokkal vagy az abban érintett anyagokkal kapcsolatos kérdések esetén
az OGYÉI munkatársai az alábbi elérhetőségeken kereshetők meg:
OGYÉI
Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf.: 450.
Telefon: 06 1 8869 300
Telefax: 06 1 8869 488
Honlap: https://www.ogyei.gov.hu/nyitooldal/
E-mail: narcotic@ogyei.gov.hu
Hivatalos munkaidő: hétfőtől csütörtökig 8-1630, pénteken 8-1400
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Haditechnikai termékek
A haditechnikai termékek katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti célú
felhasználásra szolgáló eszközök behozatala kizárólag kereskedelmi forgalomban és
a szükséges engedélyek benyújtása mellett valósulhat meg. A szükséges engedélyeket Budapest Főváros Kormányhivatalának (a továbbiakban: BFKH) Kereskedelmi,
Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya állítja ki. A haditechnikai termékek a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások
tanúsításáról szóló 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 1. mellékletében szerepelnek.
A haditechnikai termékek körét kizárólag az egyes termékekhez rendelt műszaki paraméterek és áruleírások alapján lehet beazonosítani. Az egyes engedélyekkel, illetve
eljárásokkal kapcsolatos kérdések esetén a BFKH munkatársai az alábbi elérhetőségeken kereshetők meg:
BFKH
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Telefon: 06 1 328 5862, 06 1 458 5599
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/elerhetosegek
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu, armstrade@mkeh.gov.hu
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Közbiztonságra különösen veszélyes eszközök
Tilos a közbiztonságra különösen veszélyes eszközt engedély nélkül birtokolni.
A 175/2003. (X. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó közbiztonságra különösen veszélyes eszközök:
- az olyan szúró- vagy vágóeszköz, melynek éle a 8 cm-t meghaladja, továbbá
- az él méretétől függetlenül a dobócsillag, a rugóskés,
- felajzott íj, számszeríj, francia kés, szigonypuska, parittya, csúzli,
- ólmosbot, boxer,
- gázspray,
- lőfegyverutánzat,
- elektromos sokkoló,
- álkulcs, mechanikus vagy elektromos elven működő zárnyitó szerkezet.
Az ilyen termékek EU-n kívüli országból és az Európai Gazdasági Térségen (Európai
Unió tagállamai és Norvégia, Izland, Liechtenstein) kívüli országból történő kereskedelmi célú behozatalához szükséges engedélyeket a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya állítja ki.
Az egyes engedélyekkel, illetve eljárásokkal kapcsolatos kérdések esetén a BFKH
munkatársai az alábbi elérhetőségeken kereshetők meg:
BFKH
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Telefon: 06 1 328 5862, 06 1 458 5518
Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/elerhetosegek
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu, keo@mkeh.gov.hu

Pirotechnikai termékek
Pirotechnikai termék (tűzijáték, petárda stb.) magánszemélyként nem birtokolható.
A fenti termékek birtoklása szabálysértési eljárás bevezetését vonja maga után. Az
ilyen termékek EU-n kívüli országból és az Európai Gazdasági Térségen (Európai Unió
tagállamai és Norvégia, Izland, Liechtenstein) kívüli országból történő behozatala
kizárólag kereskedelmi forgalomban és a szükséges engedélyek benyújtása mellett
valósulhat meg. A szükséges szállítási engedélyeket a BFKH Kereskedelmi Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálya állítja ki.
Az egyes engedélyekkel, illetve eljárásokkal kapcsolatos kérdések esetén a BFKH
munkatársai az alábbi elérhetőségeken kereshetők meg:
BFKH
Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Telefon: 06 1 328 5862, 06 1 458 5518
• 10 •
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Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/elerhetosegek
E-mail: budapest@bfkh.gov.hu, keo@mkeh.gov.hu

Vadásztrófeák
A vadásztrófeák Európai Unión kívüli országból történő behozatalához a hatósági állatorvos által kiállított Közös Állat-egészségügyi Beléptetési Okmány szükséges. Ehhez az szükséges, hogy a termék ne tartozzon a veszélyeztetett vadon élő állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló, 1973. március 3-án elfogadott Washingtoni Egyezmény (CITES) hatálya alá, illetve hogy megfeleljen a vonatkozó állategészségügyi rendelkezéseknek.
A vadásztrófeák behozatalakor a hatóság vizsgálja azt is, hogy a vadásztrófea nem
tartozik-e a CITES hatálya alá, melyről információkat az alábbi internetes elérési útvonalon találhat: http://www.cites.hu/.
Az alapvető állat-egészségügyi szabályokat a következő jogszabályok tartalmazzák:
- a nem EU-s országokból behozott termékeknek a közösségi állat-egészségügyi
határállomásokon való állat-egészségügyi ellenőrzésére vonatkozó eljárások
megállapításáról szóló 136/2004/EK bizottsági rendelet,
- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény,
- a nem EU-s országokból az Európai Unió területére behozni kívánt termékek állategészségügyi ellenőrzéséről szóló 53/2004. (IV. 24.) FVM rendelet, és
- a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet.
Az egyes eljárásokkal kapcsolatos kérdések esetén az alábbi hatóság kereshető meg:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
Földművelésügyi Igazgatóság illetve Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Levelezési cím: 1525 Bp. Pf. 30.
Telefon: 06 1 336 9000
Honlap: https://www.nebih.gov.hu/
E-mail: ugyfelszolgalat@nebih.gov.hu
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Veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok
A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló,
1973. március 3-án elfogadott Washingtoni Egyezmény (CITES) védi a veszélyeztetett
állat- és növényfajokat. Közel 5000 állatfaj és 28000 növényfaj, valamint az ezekből
készült termékek engedély nélküli nemzetközi kereskedelme egyáltalán nem megengedett, így bizonyos papagájfajok, tengeri teknősök, egyes kaktuszok, orchideák stb.
Egyes fajok, például korallok, bizonyos hüllők, egyes fafajták stb., korlátozott mennyiségben, úgynevezett CITES engedélyekkel kereskedelmi forgalomba kerülhetnek. Az
engedélyeket az adott országok illetékes CITES igazgatási hatóságai állítják ki.
A veszélyeztetett állatok, növények, azok részei, illetve a belőlük készült termékek
behozatala nem megengedett, vagy engedélyköteles. Ezek némelyike ajándéktárgyként kapható, de megvételükkel a vásárló – esetleg a tudtán kívül is – természetkárosításhoz járul hozzá. Ilyen emléktárgyak engedély nélküli behozatala jogellenes cselekmény, ami természetvédelmi bírság kiszabását és büntetőeljárás megindítását
vonhatja maga után.
Utazás előtt érdemes tájékozódni, hogy az emléktárgyként árusított elefántcsont,
teknőspáncél, egzotikus bőr termékek, preparált rovarok, szőrmék, trópusi kagylók,
szárított tengeri csillagok és más dísztárgyak szállítása engedélyezett-e. Előfordulhat
ugyanis, hogy még az „engedélyezett” ajándéktárgyak behozatalához is szükséges
lehet az illetékes CITES igazgatási hatóságok által kiállított, érvényes CITES engedély.
Ezzel az engedéllyel az utazás időpontjában rendelkeznie kell az érintett személynek.
Részletesebb információkat az alábbi internetes elérési útvonalon találhat:
http://www.cites.hu/.
Az egyes engedélyekkel, illetve eljárásokkal kapcsolatos kérdések esetén a Földművelésügyi Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály (mint az illetékes magyar CITES Igazgatási Hatóság) munkatársai az alábbi
elérhetőségeken kereshetők meg:
Földművelésügyi Minisztérium
Természetmegőrzési Főosztály Biodiverzitás és Génmegőrzési Osztály
1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Telefon: 06 1 896 4696
Honlap: www.cites.hu
E-mail: cites@fm.gov.hu
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10+1 hasznos tanács
a külföldi internetes rendeléshez
•

Az Európai Unión kívülről érkező áru
vagy küldemény 22 euró értékig vám- és
adómentes, e fölött vámot és/vagy általános forgalmi adót kell fizetni.
• A nem EU tagországból érkező árut
vámkezeltetni kell, amelyet megbízás
alapján a fuvarozó vállalkozás végez.
•

Postaforgalomban beérkező csomagok
vámkezeléséről – eltérő megbízás hiányában – a belföldi postai szolgáltató
(Magyar Posta Zrt.) gondoskodik.
•

•

A vámkezelés gyorsítása érdekében a csomagon a feladóval
érdemes feltüntettetni a csomag tényleges tartalmát, valamint a megrendelő pontos elérhetőségét (cím, telefonszám,
e-mail cím), vagy ezeket az adatokat a postai ragszámra hivatkozva mielőbb megküldeni a postaimport@posta.hu vagy
a postavamugynokseg@posta.hu e-mail címre.

Minden esetben a termék valós – fuvardíjjal növelt – értékét kell megadni a vámeljárás során
(nem reális érték megjelölése esetén a vámhatóság vizsgálatot rendel el).
• A vámhatóság – a fuvarozó vállalkozás jelenlétében – a csomagküldeményeket szúrópróbaszerűen kibonthatja.
•

Európai Unión kívüli országból történő rendelés
előtt érdemes meggyőződni arról, hogy a termék
behozatalához szükséges-e engedély, vagy az adott
termék nem tartozik-e tiltó, korlátozó rendelkezések
hatálya alá (pl. engedély szükséges kábítószerek,
védett növények, állatok, illetve az ezekből készült
áruk, védett vagy kulturális javak, haditechnikai termékek, fegyverek stb. vámkezeléséhez).
• 14 •

· 14 ·

•

Gyógyszer, fogyasztószer, potencianövelő szerek megrendelésekor fokozott figyelem indokolt, mivel ezen termékek behozatala engedélyhez kötött, és előfordulhat, hogy hamis
vagy egészségre káros termékeket vásárolunk.
•

•

Szellemi tulajdonjogot sértő termékek (hamis áruk, másolt szoftverek stb.) behozatala
a jogsértő áruk megsemmisítését, illetve szabálysértési vagy büntetőeljárás bevezetését
is maga után vonhatja.

A fizetési kötelezettség pontos megállapításához hasznos információkat talál
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes
oldalán (www.nav.gov.hu).

+1
A behozott áruk továbbértékesítése esetén
adófizetési kötelezettség keletkezhet, amelyet a következő évi személyi jövedelemadó
bevallásban szerepeltetni kell.
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