Nemzetközi viszonylatú postai küldemények vám elé állítása (bemutatása) és
kezelése
Az Európai Unió (EU) tagországaiból érkező, illetve oda irányuló postai küldemények
vámszempontból belföldi postai küldeményeknek számítanak, így ezek a postai
küldemények nem esnek vámkezelés alá, azokat a vámhivatalnak nem kell bemutatni.
1. A postai küldemények vám elé állítása (bemutatása)
A Posta az EU vámhatárán kívülről érkező, vagy oda indított postai küldeményeket – a
jogszabályban meghatározottak kivételével – a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ
küldeményforgalmát ellenőrző Vámhivatalnál köteles bemutatni, nyilvántartásba vetetni. A
vámnak történő küldemény-bemutatás során a vámhatóság a postai küldeményt tételes
vámvizsgálatnak is alávetheti, ami a postai küldemény felbontását és tartalmának
ellenőrzését jelenti, amely a vámkezelési eljárás idejének növekedésével járhat.
2. Vámeljárás alá eső küldemények postai kezelése
A vámeljárás alá tartozó postai küldemények postai kezelését elsősorban az határozza meg,
hogy a postai küldemények - kiviteli vagy behozatali – vámkezelését a Posta látja el (a postai
vámügynöki szolgáltatása keretében – a feladó vagy a címzett megbízása/nyilatkozata
alapján) vagy a vámkezelésről a feladó vagy a címzett intézkedik/intézkedett a feladás előtt
(export irány) vagy a postai küldemény Magyarországra való beérkezését követően (import
irány).
A Posta a postai vámügynöki szolgáltatás keretében, a postai vámügynöki szolgáltatásban
meghatározott feltételek mellett vállalja az EU vámhatárán kívülről érkező, vagy oda küldött
postai küldemények behozatali, illetve kiviteli vámkezelését is. A postai vámügynöki
szolgáltatás további igénybevételi feltételeiről a Postai szolgáltatások ÁSZF kiegészítő
szolgáltatásainál Postai szolgáltatások ÁSZF valamint a Postai_vámügynöki_szolgáltatás
oldalon lehet tájékozódni.
Ha a postai küldemény vámkezelését a feladó, a címzett vagy általa megbízott személy
(egyéb vámügynökség) végzi el, úgy a Posta ezekben az esetekben (nem postai
vámkezelésű küldemények tekintetében) a vámtartalmú postai küldemény vonatkozásában
az alábbi kezelést biztosítja:
2.1. Vámeljárás alá tartozó postai küldemények kezelése kimenő forgalomban
Az EU vámterületén kívülre indított, árut tartalmazó postai küldemények országból történő
kiléptetését, a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ küldeményforgalmát ellenőrző
vámhivatal az alábbi nyomtatványok alapján végzi el.
a) 1000,-eurónak megfelelő forint összegű vagy azt meghaladó értéket tartalmazó
postai küldemények, valamint külön jogszabály által meghatározott esetekben
(meghatározott árutartalmak esetében) a küldemények postai feladásához,
országból történő kiléptetéséhez a CN23 Vámáru-nyilatkozat (és egyéb kísérő
okmányok) mellé minden esetben vám által nyilvántartási számmal ellátott Kiviteli
Kísérő Okmány (továbbiakban: KKO) nyomtatványt is kell csatolni. A KKO
nyomtatvány még a postai küldeményfeladás előtt a feladó vagy az általa
megbízott személy (egyéb vámügynökség) által kezdeményezett kiviteli
vámkezelés során kerül kiállításra.
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A postai küldemény feladója a postai feladáshoz bemutatott KKO nyomtatványt
visszakérheti (amennyiben külön jogszabály alapján a feladott küldemény kiviteli
igazolásához azt fel kívánja használni).
b) 1000,-eurónak megfelelő forintösszeg alatti értéket tartalmazó postai
küldemények esetében az országból történő kiléptetéséhez (esetleges kiviteli
vámellenőrzéséhez) CN22 vagy CN23 Vámáru-nyilatkozat csatolása szükséges.
Levélküldeményekhez CN22 nyomtatvány is csatolható, a többi postai küldemény
esetében CN23 nyomtatvány csatolása viszont kötelező. A nemzetközi
postacsomag és Európa+ csomag kísérőlevél garnitúra már magába foglalja a
CN23 nyomtatványt is, így ezen küldemények esetében különálló CN23
nyomtatvány kitöltése nem szükséges.
2.2. Vámeljárás alá tartozó postai küldemények kezelése Magyarországra beérkező postai
küldemények esetében (árutovábbítás)
Az EU vámterületén kívülről kereskedelmi forgalomban (a küldemény címzettje jogi személy
vagy egyéb szervezet) érkezett 22,- eurónak, magánszemélyek közötti forgalomban 45,eurónak, magánszemélyek által megrendelt áru esetében pedig 22,- eurónak megfelelő
forintösszeg alatti vámértékű postai küldemények vám-, és áfamentességet élveznek. Ezen
értékhatárok fölött vámteher-fizetési kötelezettség keletkezik.
Az EU vámterületén kívülről érkező, az előző bekezdésben meghatározott értéket
meghaladó vámértékű áru, valamint - értéktől függetlenül - gyógyszert tartalmazó postai
küldemény tekintetében a vámeljárás lefolytatására a címzettre vámszempontból illetékes
területi Vámhivatal jogosult. A postai küldemény - a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ
küldeményforgalmát ellenőrző Vámhivatalnak történő árubemutatást követően - a címzettre
illetékes kézbesítési ponthoz kerül továbbításra.
A vámnak történő árubemutatás után – a nemzetközi postajog alapján - valamennyi vámárut
tartalmazó postai küldeményt vámközvetítési díj terheli, amit a küldemény címoldalán
feltüntetett költségjegyzék (keretes díjazó bélyegző-lenyomat) tartalmaz, és kézbesítéskor a
címzettnek vagy az egyéb jogosult átvevőnek kell megfizetnie.
Az így felszerelt postai küldeményeket a Posta csak akkor kézbesíti, ha a címzett, illetve az
egyéb átvételre jogosult a címhely szerint illetékes Vámhivatalnál a Postától átvett CN 23
Vámáru-nyilatkozatot záradékoltatta (vagyis a CN23 Vámáru-nyilatkozat megjegyzés
rovatában szerepel a vámhivatali nyilvántartási szám, dátum, a „Címzett részére kiadható”
szöveg, a vámhivatali bélyegzőlenyomat és egy aláírás).
A postai küldemény címzettjének a CN23 Vámáru-nyilatkozat záradékoltatására külön
jogszabályban lefektetett idő (az értesítés (CN23) átvételétől számított 7 munkanap) áll
rendelkezésre. Amennyiben a postai küldemény címzettje a CN23 Vámáru-nyilatkozat
átvételét követő 7. munkanapig nem jelentkezik, a vámtartalmú küldeménye átvételéért a
Posta vámletéti díjat számít fel a küldemény tárolása után. A vámletéti díj minden megkezdett
5. munkanap után ismételten felszámításra kerül.
A záradékolt CN 23 Vámáru-nyilatkozatot (postai vámokmányt) a Posta a postai küldemény
kézbesítésekor a címzettől vagy az egyéb jogosult átvevőtől bevonja.
2.3. Vámeljárás alá tartozó postai küldemények kezelése abban az esetben, ha a küldemény
címzettje más vámügynökséget bíz meg a vámkezeléssel, de a vámkezelés a Nemzetközi
Posta Kicserélő Központ vámfelügyeletét ellátó vámszervnél történik
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Abban az esetben, ha a postai küldemény címzettje a vámeljárás alá tartozó küldemény
kapcsán úgy nyilatkozik, hogy nem kéri a postai vámkezelést (ÁSZF terméklapok 24.13. pont
„Postai vámügynöki szolgáltatás”), és nem kér árutovábbítást (2.2. pont) sem, hanem
megbíz egy általa kiválasztott piaci vámügynökséget a küldemény a Nemzetközi Posta
Kicserélő Központot felügyelő vámszervnél történő vámkezelésével, a Posta az alábbi
kezelést biztosítja.
A Posta a postai küldeményt mindaddig a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ területén
őrzi, amíg a vámkezelést ellátó vámügynökség vagy a postai küldemény címzettje a
vámkezelés elvégzéséről, a vámteher Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé történő
megfizetéséről a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ részére jelzést nem ad. A Posta a
postai küldeményt a vámeljárás alá tartozó küldeménnyel kapcsolatban meghatározott, a
címzett részére adott írásbeli tájékoztatásban feltüntetett őrzési ideig tartja rendelkezésre, ez
az időtartam a címzett írásbeli rendelkezése alapján meghosszabbítható. Amennyiben a
meghatározott őrzési idő alatt a címzett a vámkezelésről és az őrzési idő
meghosszabbításáról sem rendelkezett, illetve ha az őrzési idő eltelt, a Posta a postai
küldeményt a feladó – a küldemény címzett részére kézbesíthetetlensége esetére
vonatkozóan tett – rendelkezése szerint kezeli.
Abban az esetben, ha a vámkezelést ellátó vámügynökség, vagy a postai küldemény
címzettje a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ részére jelzi a vámkezelés befejezését, a
Posta a Nemzetközi Posta Kicserélő Központ vámfelügyeletét ellátó vámszervnél
meggyőződik a vámkezelés befejeződéséről. Amennyiben a vámszerv igazolja a postai
küldemény vámkezelésének végét, úgy a Posta a postai küldeményt a címzettre illetékes
kézbesítési pont felé továbbítja.
Amennyiben a vámszerv a vámkezelés végét nem igazolja le, akkor a Posta a postai
küldeményt a címzett felé nem továbbítja, hanem az őrzési idő végéig őrzi.
Posta a postai küldemény kézbesítése során az ÁSZF terméklapok 24.13. pont „Postai
vámügynöki szolgáltatás” szerinti vámközvetítési díjat számol fel (a küldemény Nemzeti Adóés Vámhivatalnak történő árubejelentési tevékenysége után).
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