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Az Európai Unióból Szlovéniába érkező küldeményekre
általában nem vonatkozik vámeljárás.
A harmadik országokból érkező (nem EU tagállamok)
küldemények esetében pedig a behozatal vámeljárással
jár.
A vámteher elszámolása a vámtarifában előírt vámtétel
és az árú számlaértékének alapján történik.
Az ÁFA szintje 22%, 9,5% illetve 5% az adóalapnak
(árútól függő) és a vám és egyéb más adónemekkel
együttesen képezi a vámértéket.
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Jövedéki termékek postai behozatalakor jövedéki adót is
kell ﬁzetni.
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Tudnivalók a postai küldeményekröl

Az Európai Unió (EU) tagországaiból érkező küldemények vámszempontból
belföldi árúnak minősülnek, így ezek a küldemények nem esnek vámkezelés alá. Ez
alól kivételt képeznek azok a küldemények, amelyek az EU területén még nem
voltak vámkezelve valamint azok a küldemények, amelyek nem az EU területéről
érkeznek.
Harmadik országokból érkező küldemények
Vámkötelsnek azok a küldemények minősülnek, amelyek az EU-n kívülről érkeznek
az Unioba. Magánszemélyek esetében a gyógyszerkészítmények kivitele és
behozatala postai úton nem engedélyezett.
Behozatali vám
A vámteher elszámolása az érvńyben lévő vámtarifa alapján történik, ennek az
alapját pedig a számla képezi. Díjmentes küldemények esetében is ki kell ﬁzetni a
vámterhet. Nem kereskedelmi jellegű küldemények esetében a postaköltség teljes
mértékben a vám elszámolási alapját képezi.
Bizonyos esetekben a nem kereskedelmi jellegű küldemények vámkezelésekor
alkalmazható a 2,5%-os egységes vámtétel. Az egységes vámtétel nem alkalmazható a következő esetekben:
• amennyiben az árú összértéke meghaladja a 700 Eurót;
• amennyiben olyan árú, amely mentesítve van a vám ﬁzetése alól;
• amennyiben az árú a vámtarfa értelmében nem vámköteles;
• donányáru;
• az árú tulajdonosa követeli a vámtarifában szereplő vámtétel alkalmazását.
A vámteher (vám és egyéb adónemek kivéve az ÁFÁ-t) ﬁzetése alól a következő
küldemények mentesülnek:
1. ha a küldeményt, közvetlen Unión kívüli államból érkezik az EU területére és
olyan elhanyagolható értékű árúcikkek képezik, melyeknek az összértéke nem
haladja meg a 150 Eurót. Kivételt képeznek az alkoholtartalmú égetett
szeszes italok, dohány és dohánytermék, parfümök és kölnivízek.
2. kissebb nem kereskedelmi jellegű küldemények esetén, ha EU-n kívüli magánszemély küldi az EU területén élő magánszemélynek. A küldemény nem
kereskedelmi jellegűnek tekinthető, ha:
• alkalmi jellegű;
• a küldemény kizárólag az átvevő vagy családtagjainak a felhasználására
szolgál és nem kereskedelmi mennyiség;
• a feladó térítésmentesen küldi a küldeményt;
• az árú összértéke a tovbbiakban felsorolt árúcikkekkel nem haladja meg a 45
Eurót.

Dohánytermékek:

50 darab cigaretta, vagy
25 darab szivarka (darabonként
maximum 3 grammsúlyú szivar), vagy
10 darab szivar, vagy
50 gramm fogyasztási dohány, vagy
a fenti termékekből vegyesen
összeállított arányos mennyiségek.

Alkohol és alkoholtartalmú italok

a 22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú égetett
szeszes italok és szeszek; 80 térfogatszázalékos vagy azt
meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etil-alkohol: egy
liter, vagy
égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb
alkoholalapú aperitifek, amelyeknek alkoholtartalma a 22
térfogatszázalékot nem haladja meg; 1 liter, vagy
pezsgoborok, desszertborok: 1 liter vagy a fenti termékekből
vegyesen összeállított arányos mennyiségű szeszes ital,
csendes borok: 2 liter vagy
parfüm: 50 gramm, vagy kölnivíz: 0,25 liter.

A nem osztható árúcikkek esetében, ha az érték meghaladja a 45 Eurót, nincs
lehetőség a vámteher alóli mentesítésre. Amennyiben a küldeményben több
árúcikk található, melyeknek az összértéke meghaladja a 45 Eurót abban az
esetben azok a tárgyak mentesülnek a vámteher alól, amelyekre külön behozatal
esetén is vonatkozna a menetesítés.
Általános forgalmi adó (ÁFA)
Az ÁFA elszámolása kétkulcsos, 22%, 9,5%, vagy 5% lehet az adóalapnak (az
árú természetétől függően) és a behozatalkor ﬁzetendő. Az
elszámolási
adóalapot az árú értéke, a vám és az egyéb adónemek képezik.
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Nem kereskedelmi jellegű küldeményeknek tekinthető

»

POSTAI KÜLDEMÉNYEK BEHOZATALA

ÁFA-t nem kell ﬁzetni, ha:
1. a küldemény nem kereskedelmi jellegű és külföldön élő magánszemély
díjment-esen küldi az Únió területén élő magánszemélynek és az értéke nem
haladja meg a 45 Eurót. Nem kereskedelmi jellegű küldemények tekinthető, ha:
• alkalmi jellegű,
• a küldemény kizárólag az átvevő vagy családtagjainak a felhasználására szolgál és
nem kereskedelmi mennyiség,
• az árú összértéke a tovbbiakban felsorolt árúcikkekkel nem haladja meg a 45
Eurót.
a) Dohánytermékek:
• 50 darab cigaretta, vagy
• 25 darab szivarka (darabonként maximum 3 grammsúlyú szivar), vagy
• 10 darab szivar, vagy
• 50 gramm fogyasztási dohány, vagy
• a fenti termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek.
b) Alkohol és alkoholtartalmú italok:
• égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek,
amelyeknek alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot nem haladja meg; 1 liter,
vagy
• égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek,
amelyeknek alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot nem haladja meg; 1 liter,
vagy
• csendes borok: 2 liter.

c) parfüm: 50 gramm, vagy kölnivíz: 0,25 liter.
d) 500 gramm kávé vagy 200 gramm kávé kivonat vagy esszencia.
e) 100 gramm tea vagy 40 gramm tea kivinat vagy esszencia.
Amennyiben a küldeményben a fent felsorolt korlátozásokat meghaladó
mennyiségű termék található az adóalapot a küldemény teljes értéke képezi.
Jövedéki adó
Jövedéki termékek postai úton történő behozatala esetén jövedéki adót kell ﬁzetni.
A jövedéki adó ﬁzetése aluli mentesülés feltételei megeggyeznek ÁFA ﬁzetés aluli
mentesítő feltételekkel.

AZ ÁRÚ KIVITELE POSTAI ÚTON
A postai küldemények kivitele vámügyi eljárás nélkül
Képeslapok és levelek küldésekor, ha csak személyes üzeneteket tartalmaznak, Braille-írással írott levelek, nyomtatványok esetében nincs vámügyi
eljárás, ha csak a küldemény nem adóköteles.
Vámeljárás alá vont küldemények
Vámeljárás alá vont postai küldeményeket, amelyek az EU-n kívüli országokba
irányulnak a Szlovén Posta bármelyik kirendeltségén fel lehet adni, amennyiben a küldeménynek nincs:
• kereskedelmi jellega vagy
• kereskedelmi jellegű, de a küldemény összértéke nem haladja me gaz 1000
Eurót és a küldeményben nem azonos tipusu tárgyak vannak.
Az ilyen jellegű küldemények postázásakor a feladónak ki kell tölteni a postai
vámáru-nyilatkozatot. Levelek esetén a CN22 és csomagok esetén a CN23
nyomtatványt. A CN23-as nyilatkozatot a posta hitelesiti és ÁFA visszaigénylés
esetén bizonylatként szolgál.
A vámáru-nyilatkozat
Azokra a postai küldeményekre, melyek 1000 Euró fölötti értékben tartalmaznak kereskedelmi jellegű árút vagy, amelyeknél külomböző ﬁzetési
jóváhagyások szükségesek illetve adó visszaigénylés van a vámáru-nyilatkozat
benyujtása számítógépes adatcsere rendszerben történik. Ez vonatkozik
azokra az esetekre is, amikor az árú szállítása tiltott vagy korlátozott vagy
egyéb más vámeljáras alá vonható (pl. származási bizonyítvány hitelesítése,
gazdasági hatású vámeljárás befejezése).

