
SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁS TARTALMA Értékhatár Online 
fizetés

Utánvétes 
fizetés

Automatikus postai 
vámkezelés

Csökkentett adattartalmú vám-árunyilatkozattal 
való vámkezelés magánszemélyek részére, 
Special Arrangement (SA) alkalmazásával 
történő áfafizetéssel (a címzett a Magyar 
Postának fizeti meg az áfát).

0-10 EUR 399 799

10,01-22 EUR 499 899

22,01-50 EUR 599 999

50,01-100 EUR 899 1 399

100,01-150 EUR 1 399 1 899

Automatikus postai 
vámkezelés IOSS 
alkalmazásával

Csökkentett adattartalmú vám-árunyilatkozattal 
lefolytatott vámkezelés magánszemélyek 
részére, IOSS áfafizetési mód alkalmazásával 
(az áfafizetés vásárláskor történik). 

0-150 EUR 399 799

Megbízásos postai 
vámkezelés

Teljes adattartalmú vám-árunyilatkozattal 
történő vámkezelés (pl. céges vámkezelések, 
150 euró érték feletti küldemények 
vámkezelése esetén).

- 4 000 4 000

Megbízásos postai 
vámkezelés felülvizsgálati 
kérelem alapján*

Teljes adattartalmú vám-árunyilatkozattal 
történő vámkezelés, melynek előzménye,  
hogy a címzett a lefolytatott vámkezelés 
módosítását kéri.

- 6 600 -

KÖZREMŰKÖDŐI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

Árutovábbítás Árutovábbítás szolgáltatás (csak cégek részére) - - 5 000

Közreműködővel végzett 
vámkezelés

Közreműködés a Magyar Postától eltérő 
vámügynök vagy bróker által történő 
vámkezelésben.

- - 5 000

eVÁM-ban kezdeményezett 
vámkezelés

Közreműködés a magánszemély címzett  
NAV webes felületén kezdeményezett 
vámkezelésében.

0-150 EUR - 799

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ DÍJAK 

Vámteher visszaigénylés* A megfizetett vám és/vagy áfa 
visszaigénylésére irányuló eljárás.

- - 5 000

Postai küldemény 
vámkezelése a 8. tételsortól 
kezdődően (az alapdíjon 
felül, további megkezdett 
pótlaponkénti díj)

- - 5 000

Vámhatósági intézkedést 
igénylő árut tartalmazó 
küldemény teljes vagy 
részleges megsemmisítése*

- - 5 000

* A vámteher visszaigénylés továbbá a vámhatósági intézkedést igénylő árut tartalmazó küldemény teljes vagy részleges 
megsemmisítése szolgáltatások díja kizárólag átutalásos fizetési móddal egyenlíthető ki.

A díjtáblázat a 2021. július 1-jétől érvényes, áfával növelt szolgáltatási díjakat tartalmazza, melyek Ft-ban értendőek.   
 
A mindenkor érvényes szolgáltatási díjakat, az áfa mértékét és a vámügynöki szolgáltatás részletes  
igénybevételi feltételeit  „A postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben” részletezzük.

Magyar Posta Zrt.

Az alábbi táblázatban foglaltuk össze a 2021. július 1. után érvényes postai vámügynöki szolgáltatási díjakat.

Postai vámügynöki szolgáltatás díjai


