KIVITELI VÁMKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK
Az Európai Unió (EU) tagországaiba irányuló küldemények vámszempontból belföldi küldeményeknek
számítanak, így ezek a küldemények nem esnek vámkezelés alá sem Magyarországon, sem a
célországban. Kiviteli vámkezelés alá az EU-n kívüli célországba szóló küldemények tartoznak. Kiviteli
vámkezelés során vámteher nincs.
Az EU-n kívülre küldött postai küldemények tekintetében különbséget kell tenni a küldeményekben
elhelyezett tartalom értéke alapján. Az 1000 euró alatti és ezen érték feletti értékkel rendelkező
küldemények vámeljárása eltérő, az alábbiak szerint:

1000 EURÓ ÉRTÉK ALATTI KÜLDEMÉNYEK
Az értékkel bíró postai küldemények kiviteli vámkezeléséhez elegendő a CN23 vagy CN22 jelű postai
formanyomtatvány kitöltése. CN22 nyomtatvány kizárólag levélpostai küldeményekhez, CN23
nyomtatvány pedig valamennyi postai küldeményhez kitölthető. Nemzetközi postacsomag vagy
Európa+ csomag feladása esetén a postai kísérőlevél már tartalmazza a CN23 nyomtatványt is, így
ezekben az esetekben nem kell külön CN23 nyomtatványt kiállítani.
Az új Uniós Vámkódex 2016. május 1-i hatályba lépésével azon küldeményekhez, melyek után vám vagy
egyéb terhek visszafizetését, visszaigénylését kérik, a CN23 / CN22 vám-árunyilatkozat mellé Kiviteli Kísérő
Okmányt is csatolni kell attól függetlenül, hogy az áru értéke eléri az 1000 eurót vagy sem.
A Kiviteli Kísérő Okmány kiállítását a Magyar Posta az írásos Kiviteli vámkezelési megbízás alapján, az
Általános Szerződési Feltételekben közzétett díjak ellenében elvégzi.
Az 1000 euró alatti küldemények kiviteli vámkezelése díjmentes, amennyiben CN23/CN22 vámárunyilatkozattal történik.

1000 EURÓ ÉS EZEN ÖSSZEG FELETTI ÉRTÉKKEL BÍRÓ KÜLDEMÉNYEK
A küldeményhez minden esetben CN23 postai formanyomtatvány kitöltése és csatolása szükséges.
Nemzetközi postacsomag vagy Európa+ csomag feladása esetén a postai kísérőlevél már tartalmazza a
CN23 nyomtatványt is, így ezekben az esetekben nem kell külön CN23 nyomtatványt kiállítani.
Kivitel igazolására a Kiviteli Kísérő Okmány szolgál, amely a kiviteli vámkezelés során kerül kiállításra.

POSTAI VÁMÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ VÁMKEZELÉS
Az 1000 euró és ezen összeg feletti értékkel bíró küldemények kiviteli vámkezelését a Magyar Posta is
vállalja a postai vámügynöki szolgáltatás keretében. Ennek legfőbb előnye, hogy a feladónak nem kell a
postai feladás előtt külön intézkednie a kiviteli vámkezelésről, azt a postai feladás során a Kiviteli
vámkezelési
megbízás
kitöltésével
kezdeményezheti.
A
megbízáson
jelölt
dokumentumokat/engedélyeket a küldemény feladásakor szintén csatolni szükséges. A szolgáltatás díját
az Általános Szerződési Feltételek tartalmazza.
A célországbeli behozatali vámkezelés meggyorsítása érdekében célszerű a postai okmányokon
feltüntetni a címzett telefonos, vagy e-mail-es elérhetőségét is.

