E-kereskedelem – Gyakori kérdések-válaszok

I. Általános forgalmi adót érintő kérdések
Általános kérdések:
1. Milyen esetekben alkalmazható az OSS/IOSS-egyablakos rendszer?
A 2021. július 1-jétől működő One Stop Shop/Import One Stop Shop egyablakos rendszer
azoknak az adóalanyoknak kínál egyszerű ügyintézési lehetőséget a Közösség más
tagállamában esedékes hozzáadottérték-adó bevallására és megfizetésére, akik, amelyek – nem
áfaalany fogyasztóknak, jellemzően magánszemélyeknek az Európai Közösség –
letelepedésüktől eltérő – más tagállamaiban nyújtanak szolgáltatásokat, illetve – nem adóalany
vevőknek, vagy a közösségi termékbeszerzés tekintetében adófizetésre nem kötelezett adóalany
vevőknek értékesítenek Közösségen belüli távértékesítés vagy import-távértékesítés keretében
terméket.
Az OSS/IOSS-rendszer alapvetően a Közösség más tagállamában fizetendő hozzáadottértékadó bevallására és megfizetésére szolgál, így például a harmadik országba irányuló
termékértékesítések, szolgáltatások, vagy adóalany részére teljesített, adómentes Közösségen
belüli termékértékesítés esetén nem alkalmazható.
Az OSS a Közösségen belüli távértékesítések, illetve a szolgáltatásnyújtó letelepedettségétől
eltérő tagállamában letelepedett nem áfaalany igénybe vevők részére nyújtott szolgáltatások,
míg az IOSS az import-távértékesítések utáni hozzáadottérték-adó bevallására és megfizetésére
szolgál. Az OSS-en belül az uniós OSS szolgál a Közösségen belüli távértékesítések és a
Közösség területén letelepedett adóalany által másik tagállambeli nem adóalany igénybe vevő
részére nyújtott szolgáltatások, míg a nem uniós OSS a Közösség területén nem letelepedett
adóalanyok által EU-tagállambeli nem adóalany igénybe vevők részére nyújtott szolgáltatások
utáni héa/áfa bevallására és megfizetésére. Az egyablakos rendszer alkalmazása választható,
azonban ha az adóalany élt a lehetőséggel és az egyablakos rendszer alkalmazását választotta
(bármelyik rendszert ezen belül), úgy annak alkalmazása kötelező minden olyan ügyletre
vonatkozóan, amelyre az adott egyablakos rendszer alkalmazható.
2. Kötelező-e a regisztráció az OSS/IOSS-rendszerbe? Ha igen, meddig és hogyan kell ezt
megtenni?
Az egyablakos rendszer alkalmazása választható, nem kötelező. Ebből következően nincs előírt
határidő a bejelentkezésre. Az Áfa tv. előírása alapján azonban az egyablakos rendszer
alkalmazását meg kell, hogy előzze a regisztráció (nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelem)
[Áfa tv. 253/D. § (2) bekezdés, 253/H. § (2) bekezdés, 253/I. § (2) bekezdés, 253/P. § (2) és (4)
bekezdés, 253/Q. § (2) bekezdés].
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Az egyablakos rendszerben alapvetően a bejelentést követően teljesített ügyleteket lehet
bevallani, ugyanis az egyablakos rendszer a bejelentést követő adó-megállapítási időszak első
napjától alkalmazható főszabály szerint. Ugyanakkor a közös hozzáadottértékadó-rendszerről
szóló 2006/112/EK-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló 2011/282/EU
tanácsi végrehajtási rendelet (Vhr.) lehetővé teszi bizonyos esetekben, hogy a bejelentést
megelőzően teljesített ügyletekre is alkalmazni lehessen az egyablakos rendszert
(visszamenőleges regisztráció). Abban az esetben, ha olyan termékértékesítés vagy
szolgáltatásnyújtás történik, amelyre az egyablakos rendszert (az uniós OSS-t, illetve nem uniós
OSS-t) alkalmazni lehetne, és a kérelem benyújtása megtörténik az első értékesítést követő
hónap 10. napjáig, úgy az egyablakos rendszert már az első értékesítés időpontjától lehet
alkalmazni. Az importséma (IOSS) esetén ez a lehetőség nem áll fenn. Az importsémában az
alkalmazás kezdő időpontja az, amikor az adóalany vagy a megbízásából eljáró közvetítő
számára az IOSS alkalmazásához szükséges import-azonosítószámot megállapították. [Vhr.
57d. cikk (1)–(2) bekezdések.]
Az egyablakos rendszerbe regisztrálni az OSS/IOSS-portálon lehet, amely a következő linken
érhető el: https://oss.nav.gov.hu
3. Alanyi adómentes adóalany webes felületen értékesít terméket – többek között – a
Közösség területére, magánszemélyek részére. Milyen teendői vannak 2021. július 1-től?
Közösségen belüli távértékesítés alatt azokat az ügyleteket értjük, amikor a terméket (ami nem
új közlekedési eszköz és nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék) az egyik
tagállamból egy másik tagállambeli rendeltetési helyre értékesítik nem adóalany vevőnek (vagy
közösségi termékbeszerzés tekintetében adófizetésre nem kötelezett adóalany vevőnek) úgy,
hogy a terméket az értékesítő, vagy megbízásából más fuvarozza el. [Áfa tv. 12/B. § (1)
bekezdés.]
2021. július 1-jétől a távértékesítésre vonatkozó teljesítésihely-szabályok megváltoztak.
Főszabály szerint a Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye az a tagállam, ahol a
termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, azaz a teljesítés
helye a rendeltetés helye, és a rendeltetési hely szerinti tagállamot illeti meg az adóbevétel.
Kivételként a Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye a termék feladásának helye –
ennek a tagállamnak a szabályai szerint kell az adókötelezettségeket teljesíteni –, ha a
következő feltételek együttesen teljesülnek:
 az értékesítő adóalany csak egy tagállamban telepedett le gazdasági céllal, és
 a Közösségen belüli távértékesítés keretében más tagállami végső fogyasztók felé
értékesített termékek, valamint más tagállami nem adóalany igénybe vevők részére
nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatások (telekommunikációs szolgáltatások, rádiós
és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások)
adó nélküli összesített ellenértéke sem tárgyévben, sem az azt megelőző évben éves
szinten nem haladja meg a 10 000 eurónak megfelelő pénzösszeget.
Ez az értékhatár belföldi adóalanyok esetében 3,1 millió forint [Áfa tv. 256. § (1) és (3)
bekezdés].
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Az adóalany a 10 000 eurós értékhatár alatt is választhatja, hogy a rendeltetési hely szerinti
tagállamban adózik. A választását be kell jelentenie az adóhatóságnak, és attól a választás évét
követő második naptári év végéig nem térhet el. [Áfa tv. 49/A. §.]
Ha az adóalany a főszabály szerint jár el (akár azért, mert a figyelembe veendő értékesítéseinek
összértéke meghaladta a 3,1 millió forintos értékhatárt, akár azért, mert ezt választotta), úgy a
Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye a termék rendeltetési helye, azaz ezen
tagállamban az adott termékre meghatározott mértékű hozzáadottérték-adót (áfát) kell
megfizetni (az alanyi adómentesség ugyanis csak a belföldön teljesített ügyletekre terjed ki).
Az adófizetési kötelezettsége teljesítéséhez az adóalany választhatja az uniós egyablakos
rendszer alkalmazását. Ebben az esetben a másik tagállamban teljesített ügyletei tekintetében a
bevallási és befizetési kötelezettségének a magyar adóhatóságon keresztül tehet eleget.
Tekintve, hogy az egyablakos rendszer használata nem kötelező, az adóalany bejelentkezhet
adóalanyként a Közösség valamennyi olyan tagállamában, amelyben Közösségen belüli
távértékesítést teljesít, és tagállamonként külön-külön is eleget tehet adókötelezettségeinek.
Az alanyi adómentes adóalany által teljesített Közösségen belüli távértékesítésre a magyar
áfaszabályokat kell alkalmazni a 10 000 eurós értékhatár átlépéséig – ha az adóalany nem él a
fent említett választási lehetőséggel –, ebből következően ez az értékesítés adómentes. Az Áfa
tv. vonatkozó szabálya értelmében a belföldön teljesített Közösségen belüli távértékesítés
ellenértékét is figyelembe kell venni az alanyi adómentesség választására jogosító felső,
12 000 000 forintos értékhatár számításánál. Ha az alanyi adómentes adóalany úgy dönt, hogy
a Közösségen belüli távértékesítésre a főszabályt alkalmazza, vagy az értékhatár túllépése miatt
a főszabályt kell alkalmaznia, úgy tekintettel arra, hogy az ügylet a rendeltetési hely szerinti
tagállamban teljesül, továbbá arra, hogy az alanyi adómentesség nem terjed ki a más
tagállamban teljesített ügylet(ek)re, a termékértékesítést a teljesítés helye szerinti tagállamban
megállapított hozzáadottérték-adó (áfa) terheli. Mivel az alanyi adómentesség választására
jogosító felső értékhatárba csak a belföldön teljesített ügyletek tartoznak bele, az előbbiek
szerint a Közösség más tagállamában teljesülő értékesítés adó nélküli ellenértékét nem kell
figyelembe venni a 12 000 000 forintos értékhatár számításánál.
4. Magyar adóalany használt termékeket értékesít webes felületen – többek között – a
Közösség területére, magánszemélyek részére. Milyen teendői vannak az adóalanynak
2021. július 1-től?
Amennyiben az értékesítő a használt ingóságok értékesítésére az Áfa tv. XVI. fejezetében
szabályozott árrésadózás szabályait alkalmazza, a távolsági értékesítés szabályai nem
alkalmazhatóak [Áfa tv. 31. §]. Ebben az esetben 2021. július 1-jével nem történik változás az
adózásban. A használt termék értékesítője az állami adóhatóságnak tett bejelentése alapján
azonban dönthet úgy is, hogy tevékenysége egészére nem alkalmazza az árrésadózást (XVI.
fejezet 2. alfejezetét). Ebben az esetben, amennyiben az adóalany a használt terméket (ami nem
új közlekedési eszköz és nem fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék) egyik
tagállamból egy másik tagállambeli rendeltetési helyre értékesíti nem adóalany vevőnek (vagy
közösségi termékbeszerzés tekintetében adófizetésre nem kötelezett adóalany vevőnek) úgy,
hogy a terméket az értékesítő vagy megbízásából más fuvarozza el, a Közösségen belüli
távértékesítésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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A Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye ebben az esetben a 2021. július 1-jétől
hatályos főszabály szerint a termék rendeltetési helye, azaz az értékesítés után a rendeltetés
helyének tagállamában az adott termékre meghatározott mértékű hozzáadottérték-adót kell
megfizetni. Az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez az adóalany választhatja az uniós
egyablakos rendszer (OSS) alkalmazását. Az OSS-rendszer alkalmazása esetén az adóalany a
másik tagállam(ok)ban teljesített ügyletei tekintetében a bevallási és befizetési
kötelezettségének a magyar adóhatóságon keresztül tehet eleget.
Kivételként a Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helye a termék feladásának helye –
ennek a tagállamnak a szabályai szerint kell az adókötelezettségeket teljesíteni –, ha a
következő feltételek együttesen teljesülnek:
 az értékesítő adóalany csak egy tagállamban telepedett le gazdasági céllal, és
 a Közösségen belüli távértékesítés keretében más tagállami végső fogyasztók felé
értékesített termékek, valamint más tagállami nem adóalany igénybe vevők részére
nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatások (telekommunikációs szolgáltatások, rádiós
és audiovizuális médiaszolgáltatások, illetve elektronikus úton nyújtott szolgáltatások)
adó nélküli összesített ellenértéke sem tárgyévben, sem az azt megelőző évben éves
szinten nem haladja meg a 10 000 eurónak megfelelő pénzösszeget.
Ez az értékhatár belföldi adóalanyok esetében 3,1 millió forint [Áfa tv. 256. § (1) és (3)
bekezdés].
Az adóalany a 10 000 eurós értékhatár alatt is választhatja, hogy a rendeltetési hely szerinti
tagállamban adózik. A választását be kell jelentenie az adóhatóságnak, és attól a választás évét
követő második naptári év végéig nem térhet el.
5. Magyar adóalany más uniós tagállamban teljesít távértékesítést, rendelkezik abban a
tagállamban adószámmal is. Csak az OSS-rendszerben tehet eleget a másik tagállamban
teljesítendő bevallási és befizetési kötelezettségének, vagy az eddigiek szerinti módon
közvetlenül a másik tagállamban vallhatja be és fizetheti meg a hozzáadottérték-adót?
Abban az esetben, ha a magyar adóalany Közösségen belüli távértékesítéseivel és távolról is
nyújtható szolgáltatásaival (ha mindkét típusú ügyletet teljesít) átlépi a 10 000 eurós értékhatárt,
vagy értékhatár alatt úgy dönt, hogy a fogyasztás tagállamában teljesíti az adókötelezettségeit,
úgy adófizetési és bevallási kötelezettségének az egyablakos rendszer alkalmazásával is eleget
tehet.
Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az egyablakos rendszer alkalmazása nem kötelezettség,
hanem lehetőség, ebből következően nincs akadálya annak, hogy az adóalany az eddigiek
szerinti módon, közvetlenül a teljesítés helye szerinti tagállamban teljesítse adókötelezettségeit
[Áfa tv. 49/A. §, 253/I. § (1) bekezdés].
Az a körülmény, hogy az adóalany a Közösség másik tagállamában rendelkezik adószámmal
(héaazonosító számmal), nem eredményezi azt, hogy az adóalany ne regisztrálhatna
Magyarországon az egyablakos rendszerbe. Ugyanakkor, amennyiben az adóalany regisztrált
az egyablakos rendszerbe, köteles minden olyan értékesítésére az egyablakos rendszert
alkalmazni, amelyre az egyablakos rendszer hatálya kiterjed. Így ha az adóalany regisztrált az
egyablakos rendszerbe, de rendelkezik adószámmal abban a tagállamban is, amelyben a
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Közösségen belüli távértékesítést teljesíti, akkor az ügylet utáni bevallási és adófizetési
kötelezettségének az egyablakos rendszeren keresztül köteles eleget tenni.
6. Megteheti-e az adóalany, hogy egyik ország kapcsán bejelentkezik az OSS-rendszerbe,
a másik országban viszont – mivel ott már adószámmal rendelkezik –, nem az egyablakos
rendszeren keresztül teljesíti az adókötelezettségeit?
A kérdésben leírt gyakorlat alkalmazására nincs lehetőség. Amennyiben ugyanis az adóalany
az egyablakos rendszer (OSS) alkalmazását választja, köteles azt minden az egyablakos
rendszer hatálya alá tartozó termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó
kötelezettség teljesítésére alkalmazni [Áfa tv. 253/D. § (5) bekezdés, 253/H. § (7) bekezdés,
253/I. § (7) bekezdés].
7. Hogyan kell kiállítani a számlát, ha a belföldi adóalany Magyarországon bejelentkezett
az OSS-rendszerbe?
Az OSS-rendszert alkalmazó adóalanyok annak a tagállamnak a számlázási szabályait
kötelesek alkalmazni, amelyben az egyablakos rendszerbe bejelentkeztek. Ennek megfelelően,
ha a belföldön letelepedett adóalany Közösségen belüli távértékesítéseit és/vagy a más
tagállami nem adóalanyoknak nyújtott szolgáltatásait terhelő adófizetési kötelezettségét az
egyablakos rendszerben Magyarországon nyilvántartásba vettként teljesíti, akkor ezen ügyletek
bizonylatolásakor az Áfa tv. előírásait kell alkalmaznia azzal, hogy a számlán a termék
rendeltetési helyének tagállama által az adott termékre megállapított adómértéket, illetve a vevő
tagállama szerint az adott szolgáltatásra megállapított adómértéket kell feltüntetnie [Áfa tv.
158/A. § (4) bekezdés].
8. Hol lehet elérni a más uniós tagállamokban hatályos áfakulcsokat?
A hatályos tagállami áfakulcsok elérhetőek az Európai Bizottság TIC-, illetve TEDB-portálján,
közvetlenül az alábbi hivatkozásokon keresztül:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tic/public/vatRates/vatrates.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html
A fentieken túl az alábbi linken részletes információk találhatóak az egyes tagállamokban
alkalmazott héakulcsokról:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-06/vat_rates_en.xlsx
Az OSS-portálon elhelyezett linken keresztül szintén megnyithatóak a tagállamok hatályos
áfakulcsait tartalmazó weboldalak.
9. Belföldi építőipari vállalkozó Ausztriában nyújt ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó
szolgáltatást magánszemélyek részére. Eddig Ausztriában adott bevallást, 2021. július 1jétől alkalmazhatja-e az OSS-rendszert? Ha igen, milyen teendői vannak Ausztriában,
megszüntetheti-e az ottani adószámát?
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A szolgáltatások teljesítési helyére vonatkozó szabályok nem változtak, az ingatlanhoz
közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások esetén a teljesítési helyet tehát továbbra is az ingatlan
fekvési helye határozza meg [Áfa tv. 39. §].
Bővült azonban az egyablakos rendszer alkalmazhatósága, így 2021. július 1-jétől az nem csak
a távolról is nyújtható szolgáltatásokra, hanem minden, a Közösségnek az adóalany
letelepedésétől eltérő tagállamában nem adóalanynak nyújtott szolgáltatásra kiterjed. Ha a
belföldön székhellyel vagy a Közösségen kívül székhellyel, de belföldön állandó telephellyel
rendelkező adóalany ezt a lehetőséget választja, akkor regisztrálhat Magyarországon (ahol
letelepedett) az uniós különös szabályozás alkalmazására, és a regisztrációt követően az OSSrendszeren keresztül bevallhatja és befizetheti a más tagállamban (Ausztriában) fizetendő adót.
Figyelemmel kell lenni ugyanakkor arra, hogy ha a belföldön letelepedett adóalany által
nyújtott szolgáltatás a Közösség olyan tagállamában teljesül, ahol az adóalanynak állandó
telephelye van, vagy az adott szolgáltatás teljesítésével állandó telephelye keletkezik, ezen
ügyletekre az uniós egyablakos rendszer nem alkalmazható, azokra vonatkozóan továbbra is az
adott tagállamban – az egyablakos rendszeren „kívül” – kell teljesíteni az adókötelezettségeket.
A más tagállamban teljesítendő, esetleges kijelentkezési (adószám-megszüntetési) eljárással
kapcsolatban javasolt az adott tagállam illetékes adóhatóságának megkeresése.
A belföldön gazdasági céllal letelepedett, azaz Magyarországon székhellyel vagy állandó
telephellyel rendelkező „normál” belföldi adóalany belföldi adóalanynak vagy belföldi nem
adóalanynak nyújtott, belföldön teljesülő szolgáltatása utáni adókötelezettségének nem az Áfa
tv. XIX/A. fejezet 2. alfejezete (uniós különös szabály) szerint, hanem az Áfa tv. általános
szabályai szerint tesz eleget, tehát ezeket az ügyleteket nem az egyablakos rendszeren keresztül
benyújtandó bevallásban, hanem a ’65 számú áfabevallásban kell szerepeltetni.
10. Az OSS-rendszerben bevallott értékesítések ellenértékét fel kell-e tüntetni az
áfabevallásban?
Amennyiben az adóalany az OSS-rendszeren keresztül teljesíti adókötelezettségeit, akkor
bevallási kötelezettségének is az egyablakos rendszer alkalmazásával kell eleget tennie [Áfa tv.
253/F. § (1) bekezdés, 253/K. § (1) bekezdés]. Ezen ügyletek ellenértékét a ’65 számú
áfabevallásban nem kell szerepeltetni.
11. Az egyablakos rendszerben kizárólag a fizetendő adó rendezésére van lehetőség.
Hogyan lehet érvényesíteni az előzetesen felszámított levonható adót? Az egyablakos
rendszerben regisztrált adóalanyok (ha belföldön nem letelepedettek, vagy ha belföldi
székhellyel rendelkeznek) milyen úton igényelhetik vissza a belföldi beszerzéseik után az
előzetesen felszámított adót?
Az egyablakos rendszeren keresztül kizárólag a fizetendő adó rendezésére van lehetőség, az
előzetesen felszámított adó levonására ennek keretében nincs mód. Így ha a belföldön gazdasági
céllal nem letelepedett adóalany
- kizárólag az egyablakos rendszerben van nyilvántartásba véve belföldön, vagy
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- belföldi adófizetési kötelezettségének teljesítéséhez egy másik tagállamban regisztrált az
egyablakos rendszerbe, és
- előzetesen felszámított, levonható adót szeretne érvényesíteni,
akkor azt a belföldön nem letelepedett adóalanyok adó-visszatéríttetésére vonatkozó, az Áfa tv.
XVIII. fejezetében foglalt különös szabályok szerint teheti meg (Áfa tv. 253/M–N. §).
Ha azonban egyéb tevékenysége folytán a belföldön nem letelepedett adóalany belföldön
adóalanyként bejelentkezett, vagy erre lenne kötelezett, akkor az előzetesen felszámított
levonható adót a belföldön benyújtandó ’65 számú áfabevallásában tudja érvényesíteni.
Az uniós különös szabályozást alkalmazó belföldi – Magyarországon székhellyel vagy állandó
telephellyel rendelkező – adóalanyok a belföldön felmerülő előzetesen felszámított levonható
áfát a ’65 számú áfabevallásban helyezhetik levonásba. Amennyiben az előzetesen felszámított
adó egy másik tagállamban merül fel, úgy azt vagy a külföldi adóalanyok áfa-visszatérítésére
vonatkozó szabályok szerint kérhetik az adott tagállami adóhatóságtól, vagy amennyiben
áfaalanyként regisztráltak a másik tagállamban, akkor az adott tagállami áfabevallásban
érvényesíthetik azt.
12. Amennyiben egy belföldi adóalanynak az egyéb ügyleteit érintő értékesítéseit és
beszerzéseit tartalmazó ’65 számú áfabevallásban visszaigényelhető adója keletkezik,
akkor van-e lehetőség átvezetni azt az egyablakos rendszerben keletkezett adófizetési
kötelezettségre?
Nincs lehetőség átvezetést kérni az egyablakos rendszerben keletkezett adófizetési
kötelezettségre. Ennek oka, hogy az egyablakos rendszer használatával keletkező befizetési
kötelezettségek túlnyomó része más tagállamot megillető költségvetési bevétel. A kötelezettség
megfizetésére vonatkozó szabály az Áfa tv. 253/K § (7) bekezdésében, illetve a 253/U. § (4)
bekezdésében található, mely szabályok értelmében az egyablakos rendszeren keresztül
bevallott adót a NAV által közzétett bankszámlára (10032000-01077027 számú NAV OSS
ÁFA beszedési számla) forintban, átutalással kell megfizetni, hivatkozva a befizetés alapjául
szolgáló adóbevallás referenciaszámára. Tekintettel arra, hogy a NAV a visszatartási jogát is
csak a teljes egészében a hazai költségvetést megillető adónemek tekintetében gyakorolhatja,
ennek megfelelően az átvezetési kérelmet is csak a hazai költségvetést biztosító adónemekre
lehet benyújtani.
13. Amennyiben egy alanyi adómentes adóalany az egyablakos rendszerben megfizeti az
áfát a külföldi (más tagállami) teljesítési helyű Közösségen belüli távértékesítései után,
úgy az ezen értékesítésekhez kapcsolódó belföldi beszerzések áfatartalma tekintetében
megilleti-e az adólevonási jog?
Az Áfa tv. 195. § (2) bekezdése tételesen meghatározza azokat az eseteket, amelyekben az
alanyi adómentes adóalany adólevonási jogot gyakorolhat. Tekintve, hogy a felsorolásban a
Közösségen belüli távértékesítés nem szerepel, ezen ügyletekhez kapcsolódóan az alanyi
adómentes adóalanyt nem illeti meg adólevonási jog.
14. Alkalmazható-e az import egyablakos rendszer azon 2021. július 1. előtt kifizetett
termékek esetében is, amelyeket még július 1. előtt behoztak az Európai Unió
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vámterületére, feltéve, hogy a szabad forgalomba bocsátásra irányuló vámeljárásra 2021.
június 30-át követően került sor?
Igen, alkalmazható. Az Áfa tv. 344. § kimondja, hogy a 253/O. § (5) bekezdése alkalmazásában
– azaz harmadik államból importált termék távértékesítése esetén – teljesítésnek és a fizetendő
adó megállapítása időpontjának a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátásának időpontját
kell tekinteni, abban az esetben, ha a fizetés elfogadása 2021. július 1. napját megelőzi, míg a
termék vámjogi szabad forgalomba bocsátása 2021. június 30. napját követi. Az import
egyablakos rendszer 2021. július 1-jétől alkalmazható, és mivel a kérdés szerinti esetben a
termék szabad forgalomba bocsátására 2021. június 30-át követően került sor, a terméket
terhelő importáfa bevallására és megfizetésére az import egyablakos rendszer alkalmazható.
15. Egy belföldi adóalany virtuális szerverek, dedikált szerverek és webtárhelyek
nyújtásával, biztosításával foglalkozik. Vevői között szerepelnek magyarországi
magánszemélyek és vállalkozások, valamint Közösségen belüli és harmadik országbeli
magánszemélyek és vállalkozások. A Közösségen belüli, illetve harmadik országbeli
magánszemélyek részére hogyan kell kiállítani a számlát és kell-e egyáltalán áfát
felszámítani?
Az elektronikus tárhely rendelkezésre bocsátása elektronikus úton nyújtott szolgáltatásnak
minősül [Áfa tv. 45/A. § (2) bekezdés a) pont]. Az Áfa tv. 45/A. § (1) bekezdés c) pontja szerint
az elektronikus úton, magánszemélyek részére nyújtott szolgáltatások esetében a teljesítés helye
az igénybe vevő magánszemélyek lakó-, illetve szokásos tartózkodási helye, függetlenül attól,
hogy ez a Közösség területén belül vagy harmadik országban található. Ennek megfelelően az
ügylet után az adott tagállam vagy harmadik ország vonatkozó rendelkezései szerint kell az
adókötelezettséget teljesíteni (az ott irányadó áfát felszámítani).
Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevője más tagállambeli magánszemély, akkor a szolgáltató
választhatja, hogy adófizetési és adóbevallási kötelezettségét az uniós egyablakos rendszer
alkalmazásával teljesíti, és ennek érdekében Magyarországon bejelentkezik az egyablakos
rendszerbe. Ekkor nem kell adóalanyként regisztrálnia minden olyan tagállamban, ahol
szolgáltatást nyújt, és a magyar adóhatóságon keresztül teljesítheti a letelepedésétől eltérő
tagállamban esedékes adóbevallási, valamint befizetési kötelezettségét. Lényeges, hogy ezen
ügyletek bizonylatolására az Áfa tv. szabályai vonatkoznak, ha az adóalany Magyarországon
jelentkezik be az egyablakos rendszerbe [Áfa tv. 158/A. § (4) bekezdése], ugyanakkor a
teljesítés helye szerinti tagállamban az adott szolgáltatásra meghatározott adómértéket kell
feltüntetni a számlán. Így például a számlán szerepelhet akár 19 százalékos adókulcs is.
A harmadik országbeli magánszemélyek részére elektronikus úton nyújtott szolgáltatások
teljesítési helye az igénybe vevő magánszemélyek lakó-, illetve szokásos tartózkodási helye,
ennek megfelelően a szolgáltatónak a szolgáltatás igénybe vevőjének lakóhelye, szokásos
tartózkodási helye szerinti országban kell az adókötelezettségeit teljesítenie. Amennyiben a
teljesítési hely a Közösség területén kívül van, úgy a számlázásra a belföldi szabályokat kell
alkalmazni, ha az adóalanynak az adott ügylet teljesítésével legközvetlenebbül érintett
gazdasági célú letelepedési helye belföldön van, gazdasági célú letelepedési hely hiányában
pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön. Ebben az esetben azonban a
számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható, ami azt jelenti, hogy a számlán nem kell
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feltüntetni áthárított adót és adómértéket, valamint az adó alapja helyett az ellenérték pénzben
kifejezett összegét kell feltüntetni.
16. Ha az adóalany az OSS/IOSS-rendszerben teljesíti bevallási kötelezettségét, a külföldi
magánszemélyeknek kiállított számláról kell-e online számlaadat-szolgáltatást teljesíteni?
Nem. Az Áfa tv. 10. számú mellékletében foglaltak szerint az adóalany köteles adatot
szolgáltatni az adó- és vámhatóság részére azon általa teljesített termékértékesítésekről,
szolgáltatásnyújtásokról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá eső
okiratról, amelyre az Áfa tv. rendelkezéseit kell alkalmazni a 158/A. § értelmében, kivéve azon
termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, melynek teljesítési helye a Közösség másik
tagállama és amely tekintetében az adóalany adófizetési kötelezettségének a XIX/A. (nem
uniós, uniós egyablakos rendszer), illetve a XIX/B. fejezetben (import egyablakos rendszer)
foglalt különös szabályok szerint tesz eleget.
Tekintettel arra, hogy az OSS/IOSS alapvetően másik tagállambeli adófizetési kötelezettség
teljesítésére szolgál, az esetek többségében ezen egyablakos rendszereket alkalmazó
adóalanyoknak nem lesz online számlaadat-szolgáltatási kötelezettsége. Ugyanakkor egyes
esetekben nem kizárt, hogy az OSS/IOSS-en keresztül belföldi adókötelezettséget teljesít az
adóalany. A belföldi teljesítési helyű ügyletek tekintetében azonban fennáll a számlaadatszolgáltatási kötelezettség függetlenül attól, hogy az adóalany OSS/IOSS-t alkalmaz. Ennek
megfelelően, ha az adóalany az OSS/IOSS-egyablakos rendszerben teljesíti az
adókötelezettségét, csak a Közösség másik tagállamában teljesített ügyletek tekintetében nem
terheli az online számlaadat-szolgáltatási kötelezettség.

Az Áfa tv. 49/A. §-a szerinti 10 000 eurós értékhatárt érintő kérdések:
1. Hogyan, milyen adatlapon kell bejelenteni, ha a 10 000 eurót meghaladta az adóalany
távértékesítésből és/vagy távolról is nyújtható szolgáltatásból származó bevétele?
A 10 000 eurós értékhatár átlépését az adat- és változásbejelentésre rendszeresített adatlap
(’T101, ’T101E, ’T201, ’T201CSZ, ’T201T, ’T201TSZ) áfanyilatkozatokra vonatkozó lapján
kell bejelenteni.
2. Milyen árfolyamon kell átszámítani a 10 000 eurót forintra?
A 10 000 eurót az Európai Központi Bank 2017. december 5-én érvényes forint/euró
árfolyamán kell átváltani forintra (313,96 forint/euró), ami a kerekítési szabályok
figyelembevételével 3,1 millió forintot jelent [Áfa tv. 256. § (1) és (3) bekezdés].
3. A 10 000 eurós értékhatárt a kétféle ügylet (Közösségen belüli távértékesítés, távolról
nyújtható szolgáltatás) tekintetében tagállamonként külön-külön vagy összevontan kell
figyelembe venni?
A 10 000 eurós értékhatár együttesen és nem külön-külön vonatkozik az adóalany által
teljesített Közösségen belüli távértékesítésre és a letelepedésétől eltérő tagállamban nem
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adóalanyok részére nyújtott távolról is nyújtható szolgáltatásokra, ha ezen ügyletek
mindegyikét teljesíti az adóalany. Fontos továbbá, hogy a 10 000 eurós értékhatárt nem
tagállamonként külön-külön kell figyelni, hanem az összes, az értékesítő letelepedésétől eltérő
tagállami vevőnek történő értékesítés adó nélküli ellenértékét együttesen kell figyelembe venni.
4. A harmadik országban letelepedett, illetve lakó- vagy szokásos tartózkodási hellyel
rendelkező magánszemélyek részére történő internetes értékesítés ellenértéke beleszámíte a 10 000 eurós értékhatárba?
Az értékhatár számításánál kizárólag a Közösségen belüli távértékesítés és a másik tagállamban
letelepedett, illetve lakó- vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező nem adóalany igénybe
vevő részére, távolról is nyújtható szolgáltatás ellenértékének – adó nélkül számított és éves
szinten göngyölített – összegét kell figyelembe venni. Ebből következően a Közösségen kívüli,
harmadik államba irányuló termékértékesítés (és az ott teljesített szolgáltatásnyújtás)
ellenértéke nem számít bele az értékhatárba.
5. Alkalmazhatja-e a 49/A. § szerinti egyszerűsítést az az adóalany, amelyik belföldi
gazdasági célú letelepedettsége mellett más tagállamban is rendelkezik állandó
telephellyel?
Nem. Abban az esetben, ha az adóalanynak a Közösség egynél több tagállamában van
gazdasági célú letelepedési helye [Áfa tv. 254. §] (gazdasági célú letelepedés hiányában
lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye), akkor az Áfa tv. 49/A. § (1) bekezdése szerinti
egyszerűsítés nem alkalmazható.
6. A 10 000 eurós értékhatárba beleszámít-e a teljes adóévi, illetőleg a megelőző évi (2020)
értékesítések ellenértéke? Kell-e arányosítani a 2021-es évre? Ha az adóalany a
Közösségen belüli távértékesítések ellenértékével 2020-ban összességében meghaladta a
10 000 eurót, akkor 2021. július 1-jétől kötelező a célország szerinti áfafizetés, vagy csak
akkor, amikor a 2021-es időszakban is eléri a vállalkozás a 10 000 eurót?
Az Áfa tv. – 2021. július 1-jén hatályba lépett – 49/A. §-ához átmeneti rendelkezés nem
kapcsolódik. Az átmeneti rendelkezés hiányából pedig az következik, hogy az adott naptári év
tekintetében a 2021. év (arányosítás nélkül), illetve az adott naptári évet megelőző naptári év
tekintetében a 2020. év egésze figyelembe veendő.
Ennek megfelelően, ha az adóalany a 10 000 eurós értékhatárt már 2020-ban meghaladta, akkor
az Áfa tv. 49/A. § (1) bekezdése szerinti egyszerűsítés 2021. július 1-jétől történő alkalmazására
eleve nincs lehetőség. Ha az adóalany 2020-ban nem haladta meg a 10 000 eurós értékhatárt,
vagy 2020-ban nem teljesített Közösségen belüli távértékesítést, de például 2021 májusában
már túllépte a 10 000 eurót, akkor sincs lehetőség az egyszerűsítés alkalmazására.

OSS/IOSS-rendszer használatával kapcsolatos kérdések:
1. Hol lehet regisztrálni az OSS/IOSS-rendszerbe? Érkezik-e értesítés, hogy a regisztráció
sikeres volt?
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Az OSS-portál a következő linken érhető el: https://oss.nav.gov.hu. A sémák közüli választást
(EU-s séma, Importséma, Nem EU-s séma), majd a portálra történő bejelentkezést követően a
„Regisztráció kezelése” menüpontot kell kiválasztani. Egy új regisztráció indításához a táblázat
alatti „Alapregisztráció” gombra kell kattintani, és a lenyíló listából ki kell választani a
regisztrálandó adóalanyt.
Az állami adó- és vámhatóság a bejelentés alapján – a 30 napos általános ügyintézési határidőn
belül – dönt az adóalany nyilvántartásába vételéről, amelyről elektronikus úton értesítést küld.
Az OSS-portál Súgó menüpontja alatt található „Felhasználói leírás” részletes tájékoztatást ad
a regisztráció elvégzéséhez és az OSS-portál használatához.
2. Az OSS/IOSS-felületen történő regisztráción kívül van-e egyéb bejelentési
kötelezettsége egy Közösségen belüli távértékesítést végző adóalanynak? Kell-e, ha igen,
mikor kell adat- és változásbejelentő lapot kitölteni?
A Közösségen belüli távértékesítést végző adóalanynak az uniós egyablakos rendszerbe kell
regisztrálnia. Az uniós egyablakos rendszerbe történő regisztráción kívül nincs egyéb
bejelentési kötelezettsége.
Az adóalany az Áfa tv. 49/A. §-ában foglalt feltételek mellett (kizárólag belföldön történő
gazdasági célú letelepedés, 10 000 eurós értékhatár alatti értékesítések) belföldön teljesíti a
Közösségen belüli távértékesítést, így az egyablakos rendszer alkalmazása nem jöhet szóba.
Figyelemmel kell lenni azonban a következőkre. Ha az adóalany értékesítéseivel átlépi az Áfa
tv. 49/A. §-ában meghatározott 10 000 eurós értékhatárt, akkor már annak az ügyletnek az
ellenértékére is fel kell számolni a teljesítés helye szerinti tagállam által meghatározott mértékű
hozzáadottérték-adót (áfát), amellyel az értékhatárt az adóalany átlépi. Az értékhatár
meghaladásáról a bejelentést az értékhatár elérését követő 15 napon belül kell megtenni az
adóhatósághoz. Amennyiben az adóalany el akarja kerülni, hogy közvetlenül bejelentkezzen a
teljesítési hely szerinti tagállamba az adófizetési kötelezettségének teljesítéséhez, úgy időben
kell regisztrálni az egyablakos rendszerbe (ezzel kapcsolatban lásd az Általános kérdések 2.
pont alatt).
Ugyanakkor az adóalany a 10 000 eurós értékhatár el nem érése esetén is dönthet úgy – előzetes
bejelentés alapján –, hogy a Közösségen belüli távértékesítés teljesítési helyére vonatkozó
főszabály [Áfa tv. 29. § a) pont] alapján a fogyasztás tagállamában teljesíti adókötelezettségét
(amelynek teljesítéséhez bejelentkezhet az egyablakos rendszerbe), azonban ebben az esetben
választásától a választása évét követő második év végéig nem térhet el.
[Áfa tv. 49/A. § (2)–(4) bekezdés, az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017.
(XII. 28.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés.]
3. Regisztrálhat-e az OSS-rendszerbe az a belföldi székhelyű adóalany, akinek van egy
másik tagállamban állandó telephelye, azonban a Közösségen belüli távértékesítést ettől
eltérő tagállamokba teljesíti?
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Igen. Az az adóalany, amely gazdasági tevékenységének székhelye belföldön van, választhatja,
hogy a Közösségen belüli távértékesítése után és a Közösség azon tagállamában teljesített, nem
adóalanynak nyújtott szolgáltatása után, ahol gazdasági céllal nem telepedett le, adófizetési és
adóbevallási kötelezettségének a NAV útján az egyablakos rendszeren keresztül tesz eleget. A
belföldi adóalany másik tagállambeli állandó telephelye nem képezi akadályát annak, hogy a
Közösségen belüli távértékesítésekre az OSS-egyablakos rendszert alkalmazza. Az adóalany az
OSS-rendszeren keresztül beadott bevallásában csak olyan tagállamokban teljesített
szolgáltatásokat tüntethet fel, ahol nem rendelkezik gazdasági célú letelepedéssel. Közösségen
belüli távértékesítések esetén a gazdasági célú letelepedés tagállamába teljesített ügyletek is
bevallhatóak az OSS-ben (illetve az OSS-ben kell bevallani, ha az adóalany az OSS
alkalmazását választotta), ha a feladás, fuvarozás a rendeltetés helyétől eltérő másik
tagállamban kezdődött.
4. Lehet-e regisztrálni az OSS-rendszerbe akkor, ha az adóalany 2021. július 1-jén még
nem regisztrált? Lehet-e július 1-jére visszamenőlegesen regisztrálni? Megfizethető-e a
külföldi áfa az OSS-rendszeren keresztül, a regisztrációt megelőző – de július 1. utáni –
értékesítésekre? Mi a bevallási időszak kezdő napja?
Az uniós és a nem uniós regisztrációs adatlap megjeleníti az OSS igénybevételének kezdőnapját
is, ami alapbeállítás szerint a regisztrációt követő negyedév első napja. E sémákban lehetőség
nyílik ennek az időpontnak bizonyos keretek között történő visszaállítására. Ha a kérelem
benyújtására valamely hónap 1. és 10. napja között kerül sor, akkor a kezdő időpont
visszaállítható egészen a megelőző hónap 1. napjáig (2021. szeptember 10-ig például még volt
lehetőség 2021. augusztus 1-jére visszamenőlegesen regisztrálni). Ha a kérelem benyújtása
valamely hónap 11. és utolsó napja között történik, akkor ez legfeljebb a benyújtás hónapjának
első napjáig lehetséges. Az importséma (IOSS) esetén ez a lehetőség nem áll fenn. Az
importsémában az alkalmazás kezdő napja, amikor az adóalany vagy a megbízásából eljáró
közvetítő számára az IOSS alkalmazásához szükséges importazonosító számot megállapították.
[Vhr. 57d. cikk (1)–(2) bekezdések.]
Az előzőeknek megfelelő időpontot követő ügyleteket lehet bevallani az egyablakos rendszeren
keresztül.
5. Az OSS/IOSS-rendszerben történő bevallásnak mi a gyakorisága, függ-e az áfabevallás
gyakoriságától?
Az uniós, valamint a nem uniós különös szabályozást alkalmazó adóalanyok negyedévente, az
importsémát alkalmazó adóalanyok pedig havonta kötelesek bevallást benyújtani a
tárgynegyedévet, illetve a tárgyhónapot követő hónap végéig. Ez tehát független a belföldi
áfabevallásra (65’) vonatkozó bevallási gyakoriságtól. [Áfa tv. 253/F. § (1) bekezdés, Áfa tv.
253/K. § (1) bekezdés, Áfa tv. 253/U. § (1) bekezdés.]
6. Ha úgy dönt az adóalany, hogy regisztrál az OSS/IOSS-rendszerben és az adott
adómegállapítási időszakban nincs ilyen ügylete, akkor nullás adattartalommal kell-e a
rendszerben bevallást teljesítenie?
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Az Áfa tv. vonatkozó előírásai [253/F. § (1) bekezdés, 253/K. § (1) bekezdés, Áfa tv. 253/U. §
(1) bekezdés] értelmében a bevallást azokra a bevallási időszakokra is be kell nyújtani, amikor
az adóalany nem teljesített az OSS/IOSS hatálya alá tartozó ügyletet. Ebben az esetben
úgynevezett nullás bevallást kell benyújtani. Tehát az adóalanynak bevallási kötelezettsége van
akkor is, ha nem teljesített az adott adómegállapítási időszakban az OSS, illetve az IOSS hatálya
alá tartozó ügyletet. Ha azonban az adóalany két éven át nullás bevallásokat nyújt be, az
adóhatóság vélelmezi, hogy az adóalany már nem végez az OSS, illetve az IOSS hatálya alá
tartozó gazdasági tevékenységet, ezért ki fogja zárni a rendszerből. Ez azonban nem akadálya
az ezt követő ismételt regisztrációnak [Vhr. 58a. cikk].
7. Hogyan történik az adó megfizetése az OSS/IOSS-rendszerben? A befizetés a
rendszeren keresztül vagy „hagyományosan” banki utalással (IBAN) történik? Lesz-e
külön OSS/IOSS-számlaszám vagy az áfaadónemre kell utalni?
Az adót a bevallás benyújtásával egy időben, legkésőbb a bevallás benyújtására előírt
határidőig, a NAV által közzétett bankszámlára (10032000-01077027 számú NAV OSS ÁFA
beszedési számla) forintban, átutalással kell megfizetni, hivatkozva a befizetés alapjául
szolgáló adóbevallás referenciaszámára [Áfa tv. 253/F. § (3)–(4) bekezdés, 253/K. § (7)
bekezdés, 253/U. § (4) bekezdés]. Az adót az import egyablakos rendszer keretében teljesített
ügyletek után is a NAV OSS ÁFA beszedési számlára kell megfizetni.
Részletes információk az OSS-portálon „Az OSS-rendszer szerinti forintalapú befizetésekre
szolgáló számla adatai” menüpontban találhatóak.
Az OSS/IOSS-regisztrációs felületen a bankszámlaadatok között annak a számlának az adatait
kell feltüntetni, amelyről az adóalany az OSS/IOSS-forgalmát lebonyolítja.
8. A Közösség más tagállamban letelepedett adóalany a távértékesítés korábbi szabályai
alapján Magyarországon bejelentkezett az adóhatósághoz és bevallási, befizetési
kötelezettségeit belföldön teljesítette. Az új szabályok alapján azonban a székhelye
szerinti tagállamban regisztrált az OSS-rendszerbe és ezentúl így teljesíti a
kötelezettségeit. Az OSS-rendszerbe a Közösség másik tagállamában teljesített
bejelentkezés alapján a magyar adóhatóság hivatalból törli a korábban távértékesítés
okán kiváltott magyar adószámát vagy neki kell intézkedni a megszüntetéséről?
A magyarországi áfaregisztráció nem szűnik meg automatikusan azzal, hogy az adóalany az
OSS-rendszerbe a Közösség más tagállamában regisztrál, és kötelezően megszüntetnie sem kell
azt, azonban erre van lehetőség. Fontos ugyanakkor, hogy ha a magyarországi áfaregisztráció
megmarad, akkor az adóalany nem mentesülhet az áfabevallás (65’) benyújtási kötelezettség
alól belföldön.

II. Vámot érintő kérdések
1. A postai szolgáltató a küldemény ellenértékén és az áfán kívül milyen díjakat szedhet
be? Az áfán felül milyen tételekkel kell számolni annak, aki harmadik országból rendel
árut?
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A vámeljárás során a vámot (kivételek ez alól a vámmentességek közösségi rendszerének
létrehozásáról szóló 1186/2009/EK tanácsi rendelet 23. cikkének hatálya alá tartozó azon
küldemények, amelyek belső értéke a 150 euró értéket nem haladja meg, illetve az említett
rendelet 25. cikke szerinti azon „ajándékok”, melyek értéke a 45 eurót nem haladja meg) és –
amennyiben a vámközreműködő az importáfa bevallására és megfizetésére az Áfa tv. XIX/C.
fejezetében foglalt különös szabályokat alkalmazza – az Áfa tv. 82. § (1) bekezdése szerinti
áfát (27 százalék) kell megfizetnie az ügyfélnek. A vámtétel nagyságát a kereskedelmi
vámtarifa állapítja meg.
Ezenfelül a vámközreműködő (pl.: Magyar Posta Zrt.) szedhet be egyéb díjat, azonban e
tekintetben a vámközreműködő tud tájékoztatást adni. A Magyar Posta Zrt. kapcsolódó díjai az
alábbi linken érhetők el: https://www.posta.hu/vam.
Ezen túlmenően felmerülhetnek további költségek, amelyeket a postai szolgáltató a saját
tevékenysége ellenértékeként számít fel, így például az általa meghatározott mértékű és
felszámított vámkezelési/közreműködői díjak. Van lehetőség utólagos felülvizsgálati kérelem
benyújtására is, amennyiben az ügyfél a postai szolgáltató eljárásával/számításával nem ért
egyet. A Magyar Posta Zrt. esetén az ehhez szükséges adatlap megtalálható a
https://www.posta.hu/vam elérhetőségen.
2. Az adózó könyvet rendelt harmadik országból, és a Magyar Posta Zrt. 27 százalékos
áfakulcsot alkalmazott, holott a könyv áfakulcsa 5 százalék.
Amennyiben a Magyar Posta Zrt. az importáfa bevallására és megfizetésére az Áfa tv. XIX/C.
fejezete szerinti különös szabályozást (special arrangement) alkalmazta – tekintve, hogy ezen
különös szabályozás szerint a termékimportra 27 százalékos áfát kell alkalmazni [Áfa tv. 253/Z.
§-t] – a Magyar Posta Zrt. helyesen járt el. Az 5 százalékos adómérték alkalmazására akkor van
lehetőség, amikor a címzett maga végzi a vámkezelést a NAV webes felületén (eVÁM –
https://evam.nav.gov.hu). Ha a címzett ezen a webes felületen saját maga kíván vámárunyilatkozatot benyújtani a küldeményére, akkor ezt a szándékát még a küldemény
megérkezése
előtt
jeleznie
kell
a
Magyar
Posta
Zrt.
felé
(https://www.posta.hu/vam/sajatmagamvamkezelek). Kérhető az is a Magyar Posta Zrt-től,
hogy ne a különös szabályozás, hanem az általános szabályok szerint kezdeményezze a
vámkezelést, így lehetőség nyílik az 5 százalékos adómérték alkalmazására
(https://www.posta.hu/vam/elozetes_vamkezelesi_megbizasok_rendelkezesek_benyujtasa).
3. Az evam.nav.gov.hu felület a postai ragszámot nem fogadja el.
A rendszer a postai ragszámot feltétel nélkül tudja kezelni. Feltehetően nem a ragszámot írta be
az ügyfél, hanem más szolgáltató által kiadott azonosító került feltüntetésre, melyet a rendszer
nem tud ellenőrizni.
4. Az adózó júniusban rendelt egy terméket Kínából 20 euró összegben. A termék azonban
csak 2021. június 30-át követően fog megérkezni. Terheli-e áfa a terméket, vagy erre még
nem vonatkoznak az új szabályok?
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A kis értékű importküldeményekre vonatkozó áfamentesség 2021. július 1-jével megszűnt, így
a kérdésben említett terméket általános forgalmi adó terheli, mivel a vámkezelésre (szabad
forgalomba bocsátásra) a kérdés szerinti esetben már 2021. június 30-át követően kerül sor.
5. Mi a teendő, ha valaki nem szeretné a Magyar Postára bízni a vámkezelést? Hogyan
tudja ezt saját maga intézni?
Van rá lehetőség akkor, ha magánszemélyként 150 eurót meg nem haladó értékű csomagot
rendel, vagy magánszemélytől 150 eurót meg nem haladó értékű ajándékküldeményt kap (ez
utóbbi 45 euró értékig nem csak vám-, hanem áfamentes is). Ilyenkor még a küldemény
érkezése előtt a Magyar Posta Zrt. hivatalos weboldalán, a postai nyomtatványok között
található formanyomtatványon jelezheti a posta felé azon szándékát, hogy nem kívánja igénybe
venni a Magyar Posta Zrt. vámügynöki szolgáltatását.
Ez
a
nyomtatvány
az
alábbi
linken
https://www.posta.hu/vam/sajatmagamvamkezelek

keresztül

érhető

el:

Ezután az adózó az eVÁM (https://evam.nav.gov.hu) felületen tudja kezdeményezni a
vámeljárást. Fontos megjegyezni, hogy a küldemény vámkezelésére csak akkor van lehetőség,
ha a küldemény már megérkezett Magyarországra.
6. Milyen dokumentumokat kell csatolni a vámkezeléshez az eVÁM felületen?
A csatolandó dokumentumok köre három csoportra osztható: számla, ajándékozási nyilatkozat
és egyéb dokumentum.
A számlát mindig érdemes becsatolni, az ajándékozási nyilatkozatot abban az esetben, ha
ajándékozásról van szó. Egyéb dokumentum feltöltése akkor szükséges, ha az említett
okmányoktól eltérő dokumentummal támasztható alá a vám-árunyilatkozat valamelyik adata
(például megrendelés-visszaigazolás, banki átutalást igazoló számlakivonat stb.).
7. Az értékesítő címénél az utca, a házszám és a postai irányítószám nem áll rendelkezésre
(internetes felületen sem elérhető). Ezeket kötelező megadni?
Mindenképpen meg kell adni az árut feladó személy teljes nevét és címét, a fuvarozást
megrendelő fél által a fuvarozási szerződésben meghatározottak szerint. Ennek hiányában nem
végezhető el a vámkezelés.
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