Tájékoztató
A Magyar Posta Zrt‐n keresztül Magyarországra postaforgalomban beérkező, illetve innen
kivitelre kerülő küldemények esetében alkalmazandó egyes vámjogszabályokról.
A postaforgalomra vonatkozó szabályokat a postaforgalomban alkalmazandó egyes
vámszabályokról szóló 28/2004. (IV. 29.) PM rendelet, valamint a TANÁCS 1186/2009/EK
RENDELETE (2009. november 16.) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról
(kodifikált változat) V. VI. fejezete tartalmazza.
(Az integrált gyorspostára a 38/2009. (XII. 22.) PM rendelet az integrált postaforgalomra
vonatkozó egyes vámszabályokról rendelkezései az irányadóak.)
A Magyar Posta Zrt‐nél integrált postaforgalom nem működik.
Általános tudnivalók:
A postaforgalomban a következő nem közösségi, harmadik országból érkező küldemények
kerülnek vám elé állításra az Észak‐budapesti VP Igazgatóság – (továbbiakban: Igazgatóság)
Postaforgalmi Szolgálatteljesítési Helyén (Cím: Vecsés, Külterület 070/52, tel.: 2972479):
‐
2 kg alatti levélpostai küldemények,
‐
csomagküldemények (max 30kg.),
‐
EMS gyorsposta küldemények,
Az Igazgatóság kizárólag a nem közösségi áruk szabadforgalomba bocsátásával, illetve az
Európai Unió területéről indított kiviteli eljárásokkal kapcsolatos feladatokat végzi. A
vámeljárások során személyesen vagy képviselő útján ‐ Magyar Posta Zrt. megbízása alapján
(postai vámügynökség igénybevételével),‐ lehet eljárni.
Valamennyi küldemény a magyarországi megérkezését követően a posta kezelésébe kerül,
ahol esetleges vámhatósági döntés alapján azok kibontásra kerülhetnek. A küldemények
bontása minden esetben bizottság előtt történik. A bontást a posta 2 alkalmazottja végzi,
melyet 1 fő pénzügyőr felügyel és a visszazárást követően a bontást hitelesítve, ellátják azt
bélyegzőjükkel.
A küldemények feladása során fontos, hogy – amennyiben lehetséges – a küldeményekben
szereplő áruk árumegnevezése és vámértéke pontosan kerüljön feltüntetésre, annak
adattartalma megegyezzen a csomagban levő áruval, annak érdekében, hogy a vámeljárások
minél gyorsabban, zökkenőmentesen kerüljenek lefolytatásra, illetve a szállítás során
esetlegesen eltűnt/sérült áruk igazoltak legyenek mind a posta, mind a vámhatóság előtt.
A küldemények vámértékének meghatározása alapesetben a megrendelt/vásárolt áru
számlája alapján, illetve a csomag feladójának értéknyilatkozata alapján történik. Az előzőek
értelmében, a küldeményekben célszerű elhelyezni a számlát/számla‐másolatot.
Kereskedelmi áruforgalomban a rendeltetési helyig felszámolt posta költséget bele kell
számolni az áruk vámértékébe.
A postaforgalomra vonatkozóan alkalmazandó vámmentességi feltételek:

Magánszemélyre vonatkozó szabályozások:
Rendelt áru ellenszolgáltatás mellett

Ajándék
küldemény,
ellenszolgáltatás
nélkül
22 EUR‐ig Vám és ÁFA mentes CN23 45 EUR‐ig Vám és ÁFA mentes
Okmányon történik a vámeljárás
22 EUR és 150 EUR között Vámmentes, de 45 EUR‐tól ‐ 700 EUR‐ig 2,5% átlagvám + ÁFA
ÁFA köteles
150 EUR‐tól Tarifális vámtétel + ÁFA
700 EUR‐tól Tarifális vámtétel + ÁFA
1000 EUR alatt CN23 vámáru‐nyilatkozat 1000 EUR alatt CN23 vámáru‐nyilatkozat
kitöltése szükséges
kitöltése szükséges
1000 EUR felett Egységes vámokmány (EV) 1000 EUR felett Egységes vámokmány (EV)
kitöltése szükséges
kitöltése szükséges
Jogi személyre vonatkozó szabályozások:
Kereskedelmi áruforgalom
22 EUR‐ig vám‐ és ÁFA mentes CN23 nyilatkozaton
22 EUR felett 150EUR‐ig vámmentes de ÁFA köteles kereskedelmi vámtarifa+ ÁFA Egységes
vámokmány (EV)
150 EUR‐tól kereskedelmi vámtarifa vámtétele szerint + ÁFA fizetés

Jövedéki termék esetében a vámtartozás a jövedéki adóval kiegészül magánforgalomban
és kereskedelmi áruforgalomban is!
A küldemény értékétől függően kerül kitöltésre CN23 (egyszerűsített) vámáru‐nyilatkozat,
amelyen csak a kiszabott vám, illetve nem közösségi adók és díjak kerülnek feltüntetésre,
ebben az esetben külön határozat nem készül. Egyéb (fenti táblázat szerinti) esetekben
Egységes Vámáru‐nyilatkozat kerül kitöltésre, és a szabadforgalomba bocsátásról határozat
készül.
A kiszabott vámot és nem közösségi adókat, díjakat minden esetben a címzettnek kell
megfizetnie.
A vámeljárást megelőzően a tarifális vámtétel lekérdezhető, illetve ellenőrizhető a taric web
internetes oldalon: http://kkk.vam.gov.hu/eles/1/taricweb/
A postaforgalomban beérkező küldeményekkel kapcsolatosan a hazai korlátozó és tiltó
rendelkezéseket is figyelembe kell venni a vámeljárások alkalmazása során!
A küldemények aktuális szállítási/vámeljárási állapotáról minden esetben a Magyar Posta
Zrt‐nél kell érdeklődni (tel: 061333777; email: vamkezeles@posta.hu).
28/2004. (IV. 29.) PM rendelet a postaforgalomban alkalmazandó egyes vámszabályokról

A kiviteli eljárás szabályai
13. § (1) Az árut tartalmazó küldemény kiviteli vámeljárásban való vámkezelése az általános
illetékességi szabály alapján bármely vám‐ és pénzügyőri hivataltól kérhető.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti vámeljárást nem az Észak‐budapesti Vám‐ és
Pénzügyőri Igazgatósága végezte, az eljáró vám‐ és pénzügyőri igazgatóság a vámvizsgálat
megtörténtét az Árunyilatkozaton vagy az EV‐n igazolja.
(3) A kiviteli forgalomban szállított küldemények közül egyedi EV kitöltésével csak azokat kell
vám elé állítani, amelyek vámértéke eléri, vagy meghaladja az ezer eurónak forintra
átszámított összegét.
(4) A kivitelre kerülő árut tartalmazó küldeményhez a feladónak a Posta által meghatározott
példányban kiállított Árunyilatkozatot kell csatolni.
(5) A Vhr. 237. cikke (1) bekezdésének B/a) pontjaiban meghatározott küldemények alakiság
nélkül léptethetők ki.
(6) Az ezer eurónak megfelelő forintra átszámított összeget el nem érő vámértékű
küldemény kiléptetéséhez az Észak‐budapesti Vám‐ és Pénzügyőri Igazgatósága részére át
kell adni az Árunyilatkozatot, valamint a kereskedelmi célú forgalomban a számla másolati
példányát is.
(7) Az ezer euró vagy annál magasabb vámértékű, Magyarországon feladott küldemények
kiléptetését az Észak‐budapesti Vám‐ és Pénzügyőri Igazgatósága igazolja. Minden más
esetben, a Vhr. 237. cikke (3) bekezdésének b) pontjában írtaknak megfelelően a küldemény
postai szállításra történő felvétele a kiléptetés igazolásául is szolgál.
A BIZOTTSÁG 1993. július 2‐i 2454/93/EGK RENDELETE a Közösségi Vámkódex
létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról
POSTAI FORGALOM
237. cikk
(1) Az alábbi postai küldeményeket úgy kell tekinteni, mint amelyeket bejelentettek a
vámhatóságnál:
A. szabad forgalomba bocsátás céljából:
a) a Közösség vámterületére való beléptetés időpontjában:
‐ olyan levelezőlapok és levelek, amelyek kizárólag személyes jellegű üzeneteket
tartalmaznak,
‐ Braille‐írással írott levelek,
‐ nyomtatott anyagok, amelyekhez behozatali vámok nem kapcsolódnak, és
‐ minden egyéb, levél vagy postai csomagküldemény formájában küldött szállítmány, amely
a Vámkódex 38. cikk (4) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően mentes a
vámhatóságnál való bemutatás kötelezettsége alól;
b) a vámhatóságnál történő bemutatás időpontjában:
‐ az a) pontban említettektől eltérő, levél vagy postai csomagküldemény formájában küldött
szállítmányok, feltéve hogy CN22 és/vagy CN23 vámáru‐nyilatkozatot mellékeltek hozzájuk;
B. kivitel esetén:
a) olyan levél vagy postai csomagküldemény esetében, melyre kiviteli vámok nem
vonatkoznak, a levél vagy postai csomagküldemény postahivatal által történő elfogadásakor;
b) olyan levél vagy postai csomagküldemény esetében, melyre kiviteli vámok vonatkoznak, a
levél vagy postai csomagküldemény vámhatóságnál történő bemutatásakor, feltéve, hogy
CN23 és/vagy CN23 vámáru‐nyilatkozatot mellékeltek hozzá.

(2) Az (1) bekezdés A. pontjában említett esetekben a címzettet, az (1) bekezdés B.
pontjában említett esetekben pedig a feladót kell nyilatkozattevőnek, és adott esetben
vámfizetésre kötelezettnek tekinteni. A vámhatóság rendelkezhet úgy, hogy a
postaigazgatást kell nyilatkozattevőnek, és adott esetben vámfizetésre kötelezettnek
tekinteni.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a nem vámköteles árukat a Vámkódex 63. cikke
értelmében a vámhatóságnál bemutatottaknak, a vámáru‐nyilatkozatot elfogadottnak, a
kiadást pedig engedélyezettnek kell tekinteni a következő esetekben:
a) behozatal esetén, amikor az árut a címzettnek kézbesítik;
b) kivitel esetén, amikor az árut a postahivatalok átvették.
(4) Amennyiben olyan levelet vagy postai csomagküldeményt, amely nem mentesül a
Vámkódex 38. cikke (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alapján a vámhatóságnál történő
bemutatás kötelezettsége alól, CN22 és/vagy CN23 vámáru‐nyilatkozat nélkül mutatnak be,
vagy ha ezek a vámáru‐nyilatkozatok hiányosak, a vámhatóság határozza meg, hogy a
vámáru‐nyilatkozatot milyen formában kell megtenni, illetve kiegészíteni.
238. cikk
A 237. cikk nem alkalmazható:
‐ az olyan kereskedelmi célú árukat tartalmazó küldeményekre, amelyek összértéke
meghaladja a Közösség hatályos rendelkezéseiben megállapított statisztikai küszöbértéket; a
vámhatóságnak jogában áll magasabb küszöbértéket meghatározni,
‐ az olyan kereskedelmi célú árukat tartalmazó küldeményekre, amelyek egy rendszeres,
azokhoz hasonló szállítmányokból álló sorozat részét képezik,
‐ arra az esetre, amikor a vámáru‐nyilatkozat tétele írásban, szóban, vagy számítógépes
rendszer alkalmazásával történik,
‐ a 235. cikkben meghatározott árukat tartalmazó küldeményekre.
Kérem, hogy a megrendelések, vagy küldemények harmadik országból való feladása előtt a
termékkel kapcsolatosan, amennyiben kételyei merülnek fel, úgy kérjen további információt
a http://www.vam.gov.hu/
internetes oldalon található Váminformációtól. Telefon:
06‐1‐301‐6951 Kék szám: 06‐40‐FINÁNC (06‐40‐346262) E‐mail: vam.info@vam.gov.hu

