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2021. július 1-jétől jelentős változások történnek az Európai Unió azon 
hozzáadottérték-adó (Magyarországon általános forgalmi adó, áfa) 
szabályait érintően, amelyek az áruk online értékesítésére vonatkoznak.

Ha az EU-n kívülről vásárol termékeket, ezek a változások 
befolyásolhatják a termékek költségeit. 

Mit kell tudnia fogyasztóként?
Az EU áfareformjai két fő szempontra terjednek ki, amelyeket a fogyasztóknak mérlegelniük kell:

A legfeljebb 22 euró értékű behozatal áfamentessége megszűnik
Ha az EU-n kívülről vásárolt termékeket 22 euró értékig, korábban erre az áfa nem 
vonatkozott. Az EU úgy döntött, hogy 2021. július 1-jétől megszünteti ezt a mentességet 
azért, hogy az uniós vállalkozások, amelyek az EU-n belüli szállítások esetében nem élveznek 
ilyen mentességet, ne kerüljenek hátrányos helyzetbe. 

Az EU arra ösztönzi az EU-n kívüli vállalkozásokat, hogy legfeljebb 
150 euróig az áruk kiskereskedelmi árába foglalják bele az áfát
Amikor az EU-n kívülről vásárol termékeket, az eladó választhatja meg, hogy az áfát 
beszámítja a kiskereskedelmi árba, vagy az áfát a termékek kézbesítésekor Önnek kell 
megfizetnie. A fogyasztó szempontjából ez nem változik. 

Az EU arra ösztönzi az e-kereskedelmi vállalkozásokat, hogy a kiskereskedelmi árba 
foglalják bele az áfát. Központosított platformot vezetnek be (az úgynevezett Import One-
Stop-Shop, IOSS, azaz egyablakos ügyintézés), amely megkönnyíti az EU-n kívüli 
vállalkozások számára az EU áfatörvényeinek való megfelelést, és amely előírja, hogy az 
értékesítés helyén szedjék be az áfát. 

Vegye figyelembe, hogy ez a legfeljebb 22 euró értékű nemzetközi vásárlásoknál 
potenciális importköltségekkel (például vámkezelési illetékek és importáfa) 
járhat, ha a vállalkozás, amelytől vásárolt, nem foglalta bele az áfát a 
kiskereskedelmi árba. 

Ha EU-n kívülről vásárol termékeket, ellenőrizze, hogy a kiskereskedelmi ár 
tartalmazza-e az áfát. Ha nem, előfordulhat, hogy akkor kell áfát fizetnie, amikor 
az árut kézbesítik Önnek. 

Ha további díjak fizetését kérik Öntől, amikor a küldeményt kézbesítik, ennek több oka 
lehet, például:

• Az eladó nem regisztrált az IOSS platformon
• A szállítási dokumentáció hiányos volt
• Úgy ítélték meg, hogy az termékek értéke magasabb, mint 150 €

Ha úgy gondolja, hogy tévesen importáfát vagy más vámtételeket számítottak fel Önnek, 
javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot az eladóval.
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Mikor kell további díjakat fizetnie az EU-n kívülről történő vásárlásaiért?
A termékek EU-ba történő importálásakor további díjak merülhetnek fel, ha uniós vámkezelést végeznek. 
A feladó határozza meg, hogy ki fizeti ezeket az importdíjakat. A feladó dönthet úgy, hogy az importdíjakat
saját maga fizeti meg, amely esetben általában előre tudja, hogy mely importdíjak esedékesek, és ezt a 
költséget beépíti a végső árba, amelyet a vásárlásakor fizet. Ebben az esetben kézbesítéskor nem kell
importdíjat fizetnie.

A feladó azonban dönthet úgy, hogy nem ő maga fizeti meg az importdíjakat. Ilyen esetben előfordulhat, 
hogy a UPS-nek kézbesítéskor Öntől kell beszednie az importdíjakat. Mindig ellenőrizze, hogy az áfa és az
importdíjak szerepelnek-e a vásárlás végső árában.

Milyen importdíjakat kell fizetnie kézbesítéskor?
Ha a feladó úgy döntött, hogy nem fizeti meg az importdíjakat, ezek Önre háríthatók. Ha a küldemény
értéke nem haladja meg a 150 eurót, az importdíjak rendszerint a következőkből állnak:

Áfa

Ha az értékesítés helyén nem szedték be az áfát, akkor a vámhatóságok az EU-ba történő
szállításkor szedik be azt. Az áfa kiszámítása a teljes eladási ár (a szállítást is beleértve) 
százalékában történik. Az EU minden országa saját maga határozza meg az áfakulcsát. 
A küldeményére a végső célországban alkalmazott díjszabás lesz érvényes. Az EU átlagos
áfakulcsa 21% körül van. 

Ha az értékesítés helyén nem szedték be az áfát, a UPS előre kifizeti az áfát az illetékes
vámhatóságoknak, amikor a küldeményt az EU-ba importálják, és kézbesítéskor Öntől
beszedi azt. 

Megelőlegezett kifizetések pótdíja

Ha a UPS-nek a küldemény költségviselője nevében előre kell vámot, adót és egyéb
kormányzati díjakat fizetnie, a UPS a szállított áruk értékén és a megelőlegezett összegen
alapuló díjat számít fel. Ez a díj magában foglalja a vámkezelési nyilatkozatokat a 
hatóságoknak, valamint a UPS felelősségvállalását, arra az esetre, ha a vámáru-nyilatkozatok
pontatlanok. 

Ha a feladó úgy döntött, hogy Önre hárítja az importdíjakat, és a UPS köteles az áfát és a 
küldeményével kapcsolatos egyéb díjakat a vámhatóságoknak előre kifizetni, akkor a UPS ezt
a díjat, az úgynevezett megelőlegezett kifizetések pótdíját kézbesítéskor beszedi Öntől. 
Alacsony értékű megelőlegezett kifizetési pótdíjat vezetünk be azokra az árukra, amelyek
értéke 22 euróig terjed.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti díjlista nem teljes körű. Az adott küldemény jellemzőitől függően
további díjak merülhetnek fel. 

Hogyan befolyásolja ez a teljes költséget?
Annak szemléltetésére, hogy ez hogyan befolyásolhatja a küldemény összköltségét, egy német fogyasztó
által egy egyesült királyságbeli kiskereskedőtől online vásárolt ing példáját használjuk. Ebben a példában
az Egyesült Királyság kiskereskedője nem szedte be az áfát az értékesítés helyén. Az alábbi összegek csak
szemléltető jellegűek, és eltérnek a ténylegesen felmerült összegektől.

Hogyan fizetheti ki az importdíjakat?
Ha a szállítmányra importdíjak vonatkoznak, a UPS lehetőséget nyújt arra, hogy a 
fennmaradó költségeket a csomag kiszállítása közben kártyával, vagy készpénzzel fizesse
be (amennyiben a kereskedő megadta nekünk az Ön elérhetőségét) a kiszállítási címen. 
Ha ezeket a díjakat a kézbesítés előtt online rendszerünkben kifizeti, ez lehetővé teszi a 
szállítmány zökkenőmentesebb feldolgozását.

A termék ára1 € 20.00

Áfa az értékesítés helyén (19%)2 € 0

A fizetéskor kiszámlázott importdíjak € 0

Az eladónak fizetett teljes összeg vásárláskor € 20.00

Áfa az import  időpontjában(19%)2 € 3.80

Megelőlegezett kifizetések pótdíja3 € 6.00 

Kézbesítéskor fizetendő díjak € 9.80
1 Szállítással együtt 2 Áfa mértéke (%) az uniós országa adókulcsa alapján 3Németország alapján, a díj országonként eltérő lehet
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