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Összefoglaló  
az elhanyagolható értékű küldemények áfamentességének eltörléséhez kapcsolódóan adózási és vám-
igazgatási kérdések merültek fel az uniós és a hazai költségvetési bevételek terén. a 22 euró alatti 
áfamentesség – 2021 júliusi – megszűnésével egy teljesen új helyzet jött létre a harmadik országokból 
az Európai unió felé irányuló e-kereskedelem vámhatósági kezelésében. az eltelt egy év eredménye-
inek és kihívásainak áttekintése – ami tanulmányunk aktualitását is megalapozza – hozzájárulhat a 
rendszer további finomításához, pontosításához. a jelen kutatás fő fókusza a harmadik országokból 
az Európai unió vámterületére érkező, úgynevezett B2C e-kereskedelem vonatkozásában 2021. július 
1-től bevezetett új hozzáadottértékadó-szabályozás vámhatósági tapasztalatainak feltárására, az elmúlt 
időszak problémáinak azonosítására és a megoldás lehetséges módjaira irányul. Ezt követően a cikk 
a nemzeti adó- és Vámhivataltól kapott statisztikai adatok segítségével igyekszik feltárni az elmúlt 
egy év jellemzőit, a forgalom fő tendenciáit, az azonosított kihívásokat és az azokra adható hatósági 
válaszokat.
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TTávolabbról szemlélve a tanulmány közpon-
ti témáját, azt látjuk, hogy a fiskális politika 
egyik fontos területe az államháztartáson belüli 
központi költségvetés, amely esetében elvárás, 
hogy egy jó adórendszerrel lefedje a kiadások 
bevételi oldalát. az adórendszerrel szemben tá-
masztandó követelmény, hogy betartható, be-
tartandó, egyszerű, átlátható és megérthető le-
gyen (lentner, 2015). azt is látjuk, hogy az 
adópreferenciák és ezáltal a költségvetési poli-
tika az elmúlt évtizedekben gyakran váltották 
egymást. Lentner (2016) szerint „Az elmúlt év-
tizedben a világgazdaság, és ezen belül az Eu-
rópai Unió a magyar gazdaság számára vonzá-
si pontok és felzárkózási irányok lettek.” (278.) a 
2010-től bekövetkezett fiskális politikai irány-
váltás a közvetlen (pl. jövedelem típusú) adók-
ról a közvetett (pl. fogyasztási) adókra helyezte 
a hangsúlyt (lentner, 2019 és 2021). 2011-
ben az alaptörvényben erős állami szabályozás 
(vö. Pajor, 2021), célként a teljes foglalkozta-
tottság és a versenyképesség megteremtése je-
lent meg. a fiskális feladatok végrehajtásában 
a 2011-ben létrehozott nemzeti adó- és Vám-
hivatal mint állami adó- és vámhatóság egy 
hatékonyabb, költségtakarékosabb működés 
ígéretét hordozta és váltotta valóra az elmúlt 
évtizedben (magasvári, 2021). a tanulmány-
ban elemzett áfamentesség eltörlése összecseng 
mind a közvetett adók esetében tapasztalható 
hazai és uniós elvárásokkal, mind a vámható-
sági szerepkörrel.

az Európai unió (a továbbiakban: Eu vagy 
unió) vámuniója, amely 1968 óta létezik, az 
unió területére behozott termékekre vonatko-
zó egységes vámtarifák révén megkönnyíti az 
uniós vállalkozásoknak a kereskedést, továb-
bá védi Európa polgárait, állatállományát és a 
környezetet. a gyakorlatban a vámunió azt je-
lenti, hogy az uniós tagállamok vámhatóságai 
összehangolják tevékenységüket, mintha csak 
egyetlen vámigazgatást alkotnának. Egységes 
vámtarifák érvényesek a világ más részeiből az 
Eu területére behozott árukra, a belső árufor-

galomra pedig nem alkalmaznak vámokat. az 
Európai unió működéséről szóló szerződés 3. 
cikke alapján a vámunió területén az Eu ki-
zárólagos jogalkotási hatáskörrel rendelkezik. 
a tagállamok – és ezen értjük a tagállami vám-
hatóságokat – feladata a jogszabályok végre-
hajtása, így többek között a vámellenőrzések 
elvégzése is (Pardavi, 2012 és 2015; Horváthy, 
2004; Szendi, 2014). a tagállami vámigazga-
tásoknak fontos szerepük van a kereskedelem 
könnyítése és a vámellenőrzések közötti egyen-
súly kialakításában, hiszen az unió számára 
szükséges, hogy az áruk zavartalanul áramol-
hassanak a vámunióba és onnan kifelé.

az importvámok az uniós költségvetés bevé-
teleinek fontos forrásai, és 2019-ben 21,4 mil-
liárd eurót tettek ki (az összbevétel 13-14 szá-
zaléka) (ECa, 2021). az unió tradicionálisnak 
nevezett előbbi forrása mellett meg kell említe-
ni az ún. hozzáadottérték-alapú saját forrást is, 
amely a legutóbbi években a költségvetés bevéte-
leinek mintegy 15 százalékát teszi ki (ohnsorge-
Szabó és Romhányi. 2007; Halász, 2010; Hal-
mai, 2018; kengyel, 2019; Halász, 2021).

az 1. ábrán azt láthatjuk, hogy a 2020-as év1 
kivételével folyamatosan növekvő vámbevételt 
biztosított a naV vámszakterülete. a vámbe-
vétel – miként valamennyi tagállam esetében – 
nem a magyar költségvetést illeti; azt be kell fi-
zetni az európai uniós költségvetésbe.

ugyanakkor a tagállamok az általuk besze-
dett vámbevétel bizonyos hányadát – vám-
beszedési költségtérítés címén – megtartják. 
a tagállamoknál maradó vámbevétel aránya 
többször változott, eddig 10, 25, majd 20 szá-
zalék volt (Szendi, 2017); jelenleg a vámot be-
szedő tagállam ismét annak 25 százalékát tart-
ja meg. [a Tanács (Eu, Euratom) 2020/2053 
határozata, 9. cikk (2) bekezdés] (2. ábra)

ma már nemcsak a hagyományosnak te-
kinthető vásárlást követően érkezhet áru har-
madik országból, hanem az ún. e-kereskede-
lemnek köszönhetően úgy, hogy a terméket 
csak egy online felületen, annak legfonto-
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1. ábra

A NAV áltAl beszedett uNiós VámbeVételek
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Forrás: saját szerkesztés a NAV évkönyvek (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) alapján

2. ábra

A Vámbeszedési költség megtérítése, 2015–2022
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Forrás: saját szerkesztés a NAV adatai alapján
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sabb jellemzőit feltüntetve látjuk és vásároljuk 
meg. már 2015-ben 150 millió 22 euró alat-
ti belső értékű csomagot importáltak az Eu-
ba (növekedés.hu, 2019). az elmúlt években 
az e-kereskedelem folyamatos növekedését ér-
zékelhettük (a harmadik országokból az Eu 
vámterületére érkező és az Eu egységes pia-
cán belül értékesített csomagok tekintetében 
is), a rendelkezésre álló statisztikák szerint már 
2017-ben az Eu–27 egységes piacán műkö-
dő vállalkozások közül minden ötödik végzett 
elektronikus értékesítést. Jelen tanulmányunk-
ban a harmadik országokban feladott és az Eu 
vámhatárán az Eu területére érkező e-keres-
kedelmi csomagok forgalmát elemezzük. Ezek 
esetében a tranzakciókat terhelő hozzáadottér-
ték-adó (a továbbiakban: héa) és vámok besze-
dése a tagállamok feladata. a héa és a vámok 
beszedésének hiányosságai a tagállamok és az 
unió költségvetésére is kedvezőtlen hatást gya-
koroltak (ECa, 2019).

áttekintve az elmúlt időszak statisztikai 
adatait, elmondható, hogy 2018-ban az Eu 
lakosainak 60 százaléka vásárolt online (enET, 
2019 és uRl3), amely arány a Covid–19 jár-
vány következtében 2020-ban 71 százalékra 
növekedett. (uRl1 és uRl2) magyarorszá-
gon 2018-ban már 5,4 millió online vásárló 
volt (a felnőtt internetezők 91 százaléka), kö-
zülük 3,1 millióan külföldről is rendeltek már 
(enET, 2019). az Eu felmérése alapján 2020-
ban magyarországon már a fogyasztók 61,8 
százaléka vásárolt online (uRl2). külföldről 
elsősorban kis értékű ruházati termékeket, ci-
pőket és táskákat, játékokat, ajándékokat, órá-
kat, ékszereket és számítástechnikai terméke-
ket rendelnek (enET, 2019).

Vám- és áfAmeNtességI szAbályok

az e-kereskedelem térnyerése, a küldemények 
darabszámának növekedése már a Covid–19 
járvány előtt is megfigyelhető volt, az újabb 

szállítási útvonalak és szállítási módok kialakí-
tása elkezdődött (Boboc, 2020; Szabó et al., 
2021; Szabó & Takács, 2019), a járvány alatt 
megerősödő online kereskedelem rámutatott 
az ellátási láncok terhelhetőségének határaira, 
sérülékenységére (lentner, 2021).

az e-kereskedelem robbanásszerű növekedé-
sét megelőzően az uniós vámjogszabályok ren-
delkeztek az elhanyagolható értékű küldemé-
nyekre vonatkozó mentességről. azok az áruk, 
amelyek értéke nem lépett túl egy bizonyos ha-
tárértéket – esetünkben a 22 eurót –, mente-
sültek a vámok és egyéb adók megfizetése alól. 
Ennek oka az volt, hogy az alacsony értékű kül-
deményekre beszedhető bevétel alacsony értéke 
nem ellensúlyozta a vámügyi szabályoknak való 
megfelelés biztosításához szükséges igazgatási és 
üzleti költségeket. az e-kereskedelem arányá-
nak gyors növekedése szükségessé tette, hogy az 
unió lépéseket tegyen. a Gazdasági Együttmű-
ködési és Fejlesztési Szervezet (oECD) 2015-
ös összeállítása „a digitális gazdaság adóügyi 
kihívásainak kezelése” címmel (uRl4) is el-
ismeri, hogy abban az időben, amikor az ala-
csony értékű importra vonatkozó mentességek 
többségét bevezették, még nem létezett inter-
netes vásárlás, és a mentességekből részesülő 
import szintje viszonylag alacsony volt (Dale & 
Vincent, 2017). az e-kereskedelem volumené-
nek növekedésével az unió egyre növekvő áfa-
bevétel-kiesést realizált a 22 euró alatti csoma-
gok áfamentessége miatt. legalább 1 milliárd 
euróra becsülték évente az áfamentesség miat-
ti és mintegy 4 milliárd euróra a csalás miatti 
(alulértékelés, ajándékként való behozatal) be-
vételkiesést (ECa, 2019; Papis-almansa, 2019; 
Bakai, 2016).

a szabályozás a versenyképességre is hátrá-
nyosan hatott, hiszen az Eu-ban értékesített 
áruk után áfát kell fizetni, ami versenyhátrányt 
jelentett az uniós kereskedők számára (Gelei et 
al., 2020). az áfamentesség nehezen ellenőriz-
hető, és rontotta az uniós kereskedők verseny-
képességét.
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a héa-irányelv változásával 2021. július 
1-jétől a 22 eurónál kisebb értékű, harmadik 
országból érkező küldemények áfamentessége 
megszűnt, ezekre az árukra is vámáru-nyilat-
kozatot kell benyújtani.

az uniós vámjogban, illetve a nemzetközi 
szerződésekben meghatározott vámmentessé-
gek általában együtt járnak az egyéb terhekre 
– a tagállami adókra – vonatkozó mentesség-
gel is. E főszabály alól az egyik kivétel éppen az 
elhanyagolható értékű küldemények importja, 
amelyre 2021. július 1. óta új szabályozás vo-
natkozik. a korábbi időszakban hatályos uni-
ós irányelv2 23. cikke arról rendelkezett, hogy 
a 10 euró összértéket (itt a jogforrás nem hasz-
nálja a belső érték kifejezést) meg nem haladó 
termékeket áfamentesen be lehetett hozni az 
unióba. Ezen túlmenően a tagállamok (ilyen 
tagállam volt magyarország is) mentességet ad-
hattak a 10 eurónál nagyobb értékű, de a 22 
euró értéket meg nem haladó termékek beho-
zatalára. E szabályok szerint tehát az elhanya-
golható értékű küldemények importja esetén a 
vámmentesség a teljes küldeményre vonatko-
zott, de az áfamentesség csupán 22 euróig ter-
jedt.

a 22 euró alatti küldemények teljes 
áfamentessége és az ehhez kapcsolódó egysze-
rűsített nyilatkozat (Cn223) alkalmazása visz-
szaéléseknek adott teret. a Cn22-es okmány 
alkalmazásával kapcsolatban elterjedt gyakor-
lattá vált például, hogy az interneten vásárolt 
termékek csomagolásán a megtévesztés szán-
dékával feltüntették az „ajándék” megjelölést 
(akár értékként, akár árumegnevezésként is). 
Ennek oka az volt, hogy a magánszemély által 
magánszemélynek ellenszolgáltatás nélkül kül-
dött küldemények egy magasabb értékhatárig, 
45 euró összértékig (a jogforrás itt sem hasz-
nálja a „belső érték” kifejezést) voltak vám- és 
áfamentesek (ez a szabály egyébként nem vál-
tozott 2021. július 1-jével).

az e-kereskedelemnek az elmúlt évtized-
ben – különösen pedig a pandémiás időszak-

ban – tapasztalt erőteljes növekedése, valamint 
az áfamentességre vonatkozó 22 eurós küszöb-
érték – egyes tanulmányok és az Eu Számve-
vőszék különjelentése (uRl5) szerint is – je-
lentős bevételkiesést okozott az Eu tagállamai 
számára. Emellett a nem uniós beszállítók ver-
senyelőnyt élveztek az uniós vállalkozások-
kal szemben, amelyek nem részesülnek ilyen 
áfamentességben, amikor árukat értékesítenek 
az egységes piacon. E kérdés kezelése érdeké-
ben az Európai unió Tanácsa 2017. december 
5-én elfogadta az e-kereskedelemre vonatko-
zó áfacsomagot, amely a többi között meg-
szünteti a legfeljebb 22 euró értékű, ún. elha-
nyagolható értékű küldeményekre vonatkozó 
behozatali áfamentességet, valamint egyszerű-
sítéseket vezet be a behozatali áfa beszedése és 
megfizetése tekintetében [import egyablakos 
ügyintézés (import one stop shop, IoSS) és 
különleges eljárás (special arrangement, Sa)] 
a harmadik országokból vagy harmadik terü-
letekről származó termékek uniós fogyasztók 
részére történő távértékesítése kapcsán. a sza-
bályokat 2021. július 1-jétől kell alkalmazni. 
Időszerű tehát, hogy áttekintsük az elmúlt egy 
esztendő hazai és uniós adatait, tendenciáit és 
tapasztalatait.

Az eVÁM Modul Működése

az e-kereskedelemre vonatkozó adószabá-
lyok végrehajtása szükségessé tette a vámjog-
szabályok módosítását. a harmadik országból 
az Eu-ba importált valamennyi árura vonat-
kozó áfa beszedésének biztosítása érdekében a 
nyilatkozattevőknek szabad forgalomba bocsá-
tásra vonatkozó vámáru-nyilatkozatot kell be-
nyújtaniuk még az 150 eurót meg nem haladó 
belső értékű szállítmányok esetében is. mi-
vel ez a kötelezettség óriási terhet ró mind a 
nyilatkozattevőkre, mind a vámhatóságokra, 
a Bizottság módosította az uniós Vámkódex 
(uVk) részletes szabályait megállapító rende-
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letét (felhatalmazáson alapuló jogi aktus, FJa) 
azzal a céllal, hogy valamennyi nyilatkozattevő 
számára ugyanazokat a jogokat és kötelezett-
ségeket állapítsák meg.4 a szóban forgó e-ke-
reskedelmi küldemények esetében csökkentett 
adattartalmú – az FJa B. mellékletének H7 
oszlopában meghatározott elemekre kiterjedő 
– vámáru-nyilatkozatot kell benyújtani a vám-
hatósághoz. a „H7” adattartalommal benyúj-
tott (csökkentett adattartalmú) vámáru-nyilat-
kozatokat a magyar vámhatóságnál az eVám 
modul kezeli. a modul képes az egyszerre és 
egy időben jelentős számban benyújtott, csök-
kentett adattartalmú vámáru-nyilatkoza-
tok gyors fogadására és feldolgozására. a mo-
dult a magánszemély címzettek az ügyfélkapus 
azonosítást követően egy webes felületen ke-
resztül, a gazdálkodók (szállítmányozók) a 
vámeljárásoknál már megszokott gép-gép kap-
csolatban, az ún. külső kommunikációs köz-
ponton keresztül érhetik el. Ez utóbbi lehető-
ség rendelkezésre áll a magyar Posta részére is, 
amely ezen a csatornán keresztül „H6” adat-
tartalommal (postai csökkentett adattartalmú 
árunyilatkozat) is nyújthat be vámáru-nyilat-
kozatot.

a harmadik országokból az Eu területé-
re érkező e-kereskedelmi csomagokkal kap-
csolatban az áfa megfizetésének egyik lehet-
séges módja az unión kívüli eladók számára, 
hogy valamely tagállamban regisztráljanak az 
ún. IoSS rendszerbe, más néven az importsé-
mába. Ebben az esetben a vevők már vásárlás-
kor megfizetik a harmadik országos eladónak 
a termék címzett állam szerinti áfáját, ő pedig 
a regisztráció tagállamában fizeti meg, amely-
nek adóhatósága továbbosztja azt a rendelteté-
si tagállamba. a harmadik országos eladó – aki 
adóalanynak minősül – jellemzően elektroni-
kus felület, például piactér, platform, portál 
vagy más hasonló eszköz használata által har-
madik területekről vagy harmadik országokból 
importált termékek távértékesítését segíti elő 
(Szlifka, 2019; magony, 2022).

az unióban nem letelepedett adózók csak 
ún. IoSS-közvetítők közreműködésével al-
kalmazhatják a sémát. az IoSS-közvetítők 
olyan, a pénzügyi képviselőre vonatkozó jog-
szabályi feltételeknek megfelelő adóalanyok, 
amelyek külön, önálló IoSS-bejelentkezés 
alapján láthatják el egy vagy több adózó kép-
viseletét, és a kapcsolódó adókötelezettsé-
get az adózók helyett és nevében eljárva tel-
jesítik. Ez a képviselet nem azonos a vámjogi 
képviselettel. a közvetítői feltételeknek meg-
felelő uniós gazdálkodók előzetesen az oSS5 

portálon6 regisztrálhatják magukat (Sinisalo, 
2021).

az áfa megfizetésének másik lehetősége, 
hogy a szállítmányozók a különleges szabá-
lyozás (special arrangement, Sa) alkalmazá-
sával egyszerűsíthetik az áfafizetést, ha an-
nak használatáról előzetesen megállapodnak 
az érintett nemzeti adóhatósággal. az áfát a 
vámhatóság nem szabja ki, a küldeményt a 
vámkezelést követően kézbesítik a címzett-
nek, majd a szállítmányozó beszedi az áfát a 
címzettől, és azt az adóhatóság részére idősza-
konként összevontan bevallja és megfizeti. az 
Sa csak akkor alkalmazható, ha az áruk szál-
lítása az importáló tagállamban fejeződik be.7 
Ezt a megoldást jellemzően a nemzeti posták 
és gyorspostai szolgáltatók részére alakítot-
ták ki.

kutatásunk során áttekintettük a nemzeti 
adó- és Vámhivatal által rendelkezésünkre bo-
csátott információkat, amelyek az új szabályo-
zás első évének főbb adatait tartalmazták. 2021. 
július 1. és 2022. június 30. között mintegy 
31,5 millió (31 513 188 db) vámáru-nyilatko-
zatot dolgoztak fel a naV eVám rendszeré-
ben. a benyújtott és elfogadott vámáru-nyi-
latkozatok tendenciáit elemezve elmondható, 
hogy 2021. július és november között havon-
ta mintegy 2 millió nyilatkozatot nyújtottak 
be (enyhén emelkedő tendenciával). 2021 no- 
vemberében (feltehetően a Double 11 és Black 
Friday akcióknak köszönhetően) 3,1 millió, 
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majd azóta folyamatosan ~2,8 millió nyilatko-
zat/hónap intenzitással érkeznek be az adatok 
a naV rendszereibe (3. ábra).

a magyarországi rendeltetési helyű forga-
lom 65,5 százaléka a kínai népköztársaságból, 
7,6 százaléka az Egyesült arab Emírségekből, 
5 százaléka pedig az Egyesült királyságból ér-
kezett.

a küldemények döntő többsége, 97,5 szá-
zaléka IoSS-szám feltüntetésével érkezett az 
unió- területére, Sa-val a szállítmányok 2,4 
százalékát, míg könnyítések nélkül 0,1 száza-
lékát bocsátották szabad forgalomba. Értékük 
szerint vizsgálva a küldeményeket, 15,8 száza-
lék volt 22 euró és 150 euró közötti, és 84,2 
százalék volt 22 euró alatti. Ez a küldemény-
típus volt az, amelyről az új szabályozás előtt 
a vámhatóságok nem rendelkeztek elektro-

nikusan elemezhető adatokkal. a benyújtott 
nyilatkozatok 99 százalékát két gazdálkodó 
nyújtotta be (a további 1 százalékot 10 má-
sik gazdasági szereplő), majd minden esetben 
a naV Repülőtéri Igazgatóságára. a beérke-
ző csomagok 8,8 százalékának volt a rendelte-
tési helye magyarország, míg 91,2 százaléku-
kat más uniós tagállamba szállították tovább, 
a budapesti repülőtér tehát az egyik regioná-
lis belépési pontja a régióba irányuló e-keres-
kedelemnek.

az eVám rendszerben kezelt vámáru-nyi-
latkozatokhoz kapcsolódóan 32,3 milliárd fo-
rint értékű beszedendő vagy bevallandó áfát 
kezelt a hivatal. Ebből 5,85 milliárd forint 
a magyar költségvetést illette meg, míg 26,5 
milliárd forintot az Eu más tagállamába fize-
tett meg az eladó/nyilatkozattevő (4. ábra).

3. ábra

A Vámáru-NyilAtkozAtok dArAbszámA, 2021. július – 2022. júNius
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A VÁMérték – belső érték 
kérdésköre

az elhanyagolható értékű küldemények kap-
csán külön figyelmet érdemel a belső érték 
fogalma, illetve annak viszonya a vámérték-
hez. a föntebb részletezett 2021-es jogsza-
bályváltozások miatt fontossá vált tisztázni, 
hogy a belső értéknek mi a pontos definíció-
ja, hiszen a vámmentességi rendelet nem ma-
gyarázza meg e fogalmat. Úgy döntött ezért 
a Bizottság, hogy a definíciót az uVk-FJa-
ba építi be, hiszen az említett tanácsi rende-
let módosítása jóval időigényesebb lett volna. 
azt azonban tisztázta a Bizottság az uVk-FJa 
1. cikk 48. pontjában, hogy az említett definí-
ció használható a vámmentességi rendelet ér-
telmezéséhez is.

az említett, az uVk-FJa-ban szereplő defi-
níció értelmében belső érték az alábbi:

akereskedelmi áruk esetében: az Eu vámte-
rületére irányuló kivitel céljából történő érté-
kesítéskor maguknak az áruknak az ára, amely 
nem tartalmazza a szállítási és biztosítási költ-
ségeket, kivéve, ha azok szerepelnek az árban, 
és nincsenek külön feltüntetve a számlán, sem 
azokat az egyéb adókat és díjakat (különösen 
az áfát), amelyek a vámhatóságok által bármely 
vonatkozó dokumentumból megállapíthatók;
bnem kereskedelmi jellegű áruk esetében: az 

az ár, amelyet az Eu vámterületére irányuló ki-
vitel céljából történő értékesítés esetén magu-
kért az árukért kellett volna fizetni.8

Felmerül a kérdés, hogy ezt hogyan lehet-
ne ellenőrizni, hiszen a vámérték ellenőrzésé-
nek/megállapításának megvannak a szabályai.

az elhanyagolható értékű küldemények 
kapcsán, vagyis az e-kereskedelemben beérke-
ző árukra vonatkozóan az idézett definíció a) 
pontja releváns.

4. ábra

kiszAbott és tájékoztAtó jelleggel közölt importáfA, 2021–2022
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ugyanakkor – az uniós héa-irányelv 85. cik-
kére alapulva – a magyar áfatörvény9 74. §-a 
alapján az áfa alapja nem a belső érték, hanem 
az importált terméknek a teljesítéskor hatá-
lyos vámjogi rendelkezések szerint megállapí-
tott vámértéke. az uVk 70. cikk (1) bekez-
dése alapján az áru vámértékének elsődleges 
alapja az ügyleti érték, azaz az áruért az unió 
vámterületére irányuló kivitel céljából történő 
eladáskor ténylegesen kifizetett vagy kifizeten-
dő – szükség esetén kiigazított – ár. az Európai 
unió Bírósága több ügyben is hozott döntést a 
vámérték pontos megállapítása érdekében, ami 
azért is kiemelten fontos, mert az Eu vámbe-
vételének biztosítása nem szenvedhet csorbát 
(Szendi, 2020).

Tehát a hazai szabályozás szerint az impor-
tált termék adóalapjába – a vámértéken kívül 
– beletartoznak továbbá:

•	az adók, vámok, illetékek, járulékok, hoz-
zájárulások, lefölözések és más, kötele-
ző jellegű befizetések, amelyek egyrészt az 
importáló közösségi tagállamon kívül me-
rülnek fel, másrészt, amelyeket a termék 
importjához kapcsolódóan vetnek ki, ki-
véve magát az e törvényben szabályozott 
adót;

•	a járulékos költségek, amelyek az importá-
ló közösségi tagállamon belül az első ren-
deltetési helyig merülnek fel, így különö-
sen: a bizományi vagy egyéb közvetítői 
költségek, a csomagolási, fuvarozási és biz-
tosítási költségek.

Ez alapvetően nem jelent gondot, mivel a 
150 eurót meg nem haladó belső értékű kül-
demények szabad forgalomba bocsátása során 
használt, csökkentett adattartalmú árunyilat-
kozatokon (H7 adatkészlet) fel kell tüntetni 
mind a belső értéket, mind a szállítási és biz-
tosítási költségeket a rendeltetési helyig. a két 
adatelemet összeadva rendszerint megkapjuk 
az áfa alapját. Előfordulhat, hogy a belső érték 
feltűnően alacsony a szállítási, biztosítási költ-
ségekhez képest. Ekkor fölmerülhet a belső ér-

ték vámhatóság általi vizsgálata, hiszen lehetsé-
ges, hogy a nyilatkozattevő által bevallott belső 
érték valótlan. Ez különösen abban az esetben 
lényeges, ha a valós belső érték meghaladja a 
150 eurót, hiszen akkor a küldemény szabad 
forgalomba bocsátása nem történhet meg az 
Eu vámmentességi rendelet10 23. cikke alap-
ján elhanyagolható értékű küldeményként.

Vannak azonban olyan esetek is, amikor a 
fenti módszerrel nem határozható meg az áfa 
alapjául szolgáló vámérték, különösen például 
akkor, amikor nincs adásvétel. Ez a gyakorlat-
ban akkor fordul elő, amikor például egy cég 
promóciós céllal ajándékot küld természetes 
személy ügyfelének. a belső érték fent idézett 
definíciója alapján azt mondhatnánk, hogy eb-
ben az esetben a belső érték nulla, és a külde-
mény így természetesen jogosult a vámmentes-
ségre (áfamentességre viszont nem) (5. ábra). 
Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy 
az áfa alapja a vámérték, amely ebben az eset-
ben, illetve ezzel az értelmezéssel nem határoz-
ható meg a H7 adattartalmú vámáru-nyilat-
kozatok alapján. Bonyolítja a helyzetet, hogy 
adásvétel hiányában a vámérték megállapításá-
nak csak az ún. másodlagos módszereit lehet 
ilyenkor használni. Gyakorlati szempontból ez 
azt jelenti, hogy mivel nem áll rendelkezésre 
a vámérték – tehát egyúttal az áfaalap – meg-
határozásához szükséges ügyleti érték (amely 
a vevő által ténylegesen kifizetendő vételáron 
alapul), a másodlagos vámérték-megállapítá-
si módszereket kell használni, ezek közül első-
ként az azonos áruk (összehasonlító) értékét. 
Felmerülhet, hogy ezekben az esetekben áru-
átengedést követő ellenőrzésekre kerüljön sor 
a jogszabály szerinti összegben fizetendő áfa 
beszedése érdekében. kérdéses azonban, hogy 
szankcionálhatók-e ebben az esetben bármi-
lyen módon az ügyfelek, hiszen a H7 árunyi-
latkozaton nem kell megadni a vámértéket 
(csak a belső értéket). a másik elgondolkodta-
tó kérdés, hogy ilyen nagy mennyiségű áruát-
engedést követő ellenőrzés rendkívüli mértékű 
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adminisztratív terhet ró a vámhatóságra, ami-
nek során vélelmezhetően jelentős értékeltéré-
sek adódnak, és így nem várható számottevő 
állami bevételnövekedés.

a pontos, szállítmányokra lebontott ada-
tokkal – így például a promóciós céllal kül-
dött ajándék értékével (az az érték, amely az 
egymástól független szerződő felek között, ha-
sonló jellegű import ügylet során bejelentésre 
kerülne) – az adóalany, vagyis a harmadik or-
szágos eladó rendelkezik, és erről elektronikus 
nyilvántartást köteles vezetni. a nyilvántar-

tásnak kellően részletesnek kell lennie ahhoz, 
hogy a fogyasztás szerinti tagállam adóható-
sága ellenőrizni tudja az áfabevallás helyessé-
gét.11 az adóalanynak – a piactér, platform, 
portál vagy más hasonló eszköz üzemeltetőjé-
nek – a nyilvántartást kérésre a fogyasztás sze-
rinti tagállam és az IoSS-azonosítót kiadó tag-
állam,12 illetve az import szerinti tagállam (Sa 
esetén)13 rendelkezésére kell bocsátani. az ada-
tok bekérése az adóalanytól tehát jogszabá-
lyon alapul. Ez azonban még nem oldja meg 
azt a problémát a promóciós ajándékok eseté-

5. ábra

A vámérték és A belső érték kérdésköre
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ben, hogy ezt az értéket nem lehet ügyleti ér-
tékként elfogadni – hiszen ez nem a ténylege-
sen fizetett vagy fizetendő összeg. Indokoltnak 
tűnhet tehát minden ilyen esetben áruátenge-
dést követő ellenőrzés lefolytatása, és a vám-
érték másodlagos módszerekkel való meghatá-
rozása. Ez ugyanakkor jelentős – feltehetően 
elenyésző bevételekkel járó – ellenőrzés-soro-
zatot eredményezne, ami nagy erőforrások al-
lokálásával lenne csak megvalósítható. kézen-
fekvő megoldásnak tűnik ezen adminisztrációs 
teher csökkentésére, ha a jogalkotó beemelné a 
H7 adattartalom elemei közé a vámértéket is, 
így annak hatóság általi meghatározására már 
nem lenne szükség.

összegzés

az elmúlt egy év tapasztalatai rámutat-
tak a kialakított rendszer egyes hiányossá-
gaira is, ilyen a már fentebb említett IoSS-
azonosítószámokkal történő visszaélés is. 
ugyanakkor kihívásokat azonosítottunk a 
biztonsági és védelmi jellegű kockázatok te-
rén is, hiszen az ezekre vonatkozó szabályok 
tagállamonként eltérőek lehetnek, így más 
tagállamban végzett beléptetések során egyes 
korlátozások vagy tilalmak ellenőrzése csor-
bát szenvedhet. Természetesen ebben a forga-
lomban is jelen van az alulértékeléssel elkö-
vetett csalás, amikor a ténylegesen kifizetett 
értéknél alacsonyabbat tüntetnek fel a nyilat-
kozatban.

az IoSS-számokkal való visszaélés felderí-
tése jelentős nehézségekbe ütközik, aminek el-
sődleges oka – ahogy azt fentebb bemutattuk 
–, hogy az IoSS-szám birtokosa nem ügyle-
ti szintű adatokkal, hanem rendeltetési állam 
szintű adatokkal vallja be a fizetendő áfát az 
IoSS-számot kiadó adóhivatalnál. Bár az ér-
tékesítést végző platformok kötelesek megfele-
lő részletességű nyilvántartást vezetni az ügy-
letekről, és azokat az adóhatóságok részére 

– kérésükre – bemutatni, ez nagyban megne-
hezíti az egyes ügyletek gyors és hatékony el-
lenőrzését és adatainak szükség szerinti javítá-
sát. a kialakult helyzetre megoldást jelentene, 
ha az uniós vámhatóságok nemcsak kérdés ese-
tén tudnának betekinteni a platformok nyil-
vántartásaiba, hanem azok vagy a bevallások 
mellékletét képeznék, vagy online módon be-
tekinthetők lennének.

a tagállamok eltérő módon határozhatják 
meg tiltó és korlátozó rendelkezéseiket, ezek-
ről uniós szintű közös adatbázis egyelőre nem 
áll rendelkezésre. Így ezek ellenőrzése abban az 
esetben, ha a szabad forgalomba bocsátás nem 
a rendeltetési hely szerinti tagállamban törté-
nik, nem lehetséges, a behozatali vámeljárást 
lefolytató vámhatóság a saját nemzeti rendel-
kezéseit fogja alkalmazni a vámeljárás során. 
Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy ez a 
helyzet nemcsak az e-kereskedelem területén 
áll fenn, a normál külkereskedelmi forgalom 
vámkezelésére is jellemző. a vámunió egységét 
gyengítő helyzet megoldásához szorosabb eu-
rópai uniós koordinációra van szükség.

az alulértékelés problémája, amelyet az új 
szabályozás megoldani volt hivatott, továbbra 
is jelen van az e-kereskedelemben. a korábban 
22 euró alá értékelt áruk feltehetően közelebb 
kerültek valós értékeikhez, de még mindig szá-
mos esetben lehet alulértékelt termékekkel ta-
lálkozni, elsősorban az értékhatárok környékén 
(150 euró az elhanyagolható értékű küldemé-
nyek, vagyis gyakorlatilag az e-kereskedelem,14 
és 45 euró a magánszemély által magánsze-
mélynek küldött küldemények15 vámmentes-
ségi értékhatára). az alulértékelés ellenőrzé-
sét a kialakított új rendszer nem könnyítette 
meg, arra elsősorban a vásárlók megkeresése 
útján van lehetősége a hatóságnak. megoldást 
jelentene erre a helyzetre a platformok adat-
bázisaiba való közvetlen bekérdezés lehetősége, 
ami tovább korlátozná az aluértékeléssel elkö-
vetett csalási lehetőséget. Itt ismét rá kell mu-
tatnunk arra, hogy az ilyen esetek vizsgálatá-
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ba fektetett erőforrások megtérülése alacsony 
hatásfokú, az ügyek száma pedig jelentős, így 
a hagyományos ellenőrzési módszerekkel ez a 
visszaélés csak aránytalanul nagy erőbefekte-
téssel lenne kezelhető. További problémaként 
jelenik meg az a tanulmányunkban már kifej-
tett körülmény is, hogy – az IoSS alkalma-
zása esetén – a platformok összesített adóbe-
vallást készítenek, amelyeket az ellenőrzések 
eredményeinek megfelelően módosítani lenne 
szükséges. Ez azonban jelenleg csak eseti meg-
keresések útján és – ismét csak – jelentős erő-
ráfordítással kezelhető.

az alulértékeléssel és az IoSS-szám jogosu-
latlan felhasználásával kapcsolatos problémát 
is kezelhetné a platformok adatbázisaihoz való 
online hozzáférés, amely lehetővé tenne ran-
dom ellenőrzéseket is. a vásárlás pillanatában 
ugyanis a platform minden szükséges adat bir-
tokában van, látja a vevő és eladó adatait, az 
árat és a fuvarköltséget, az esetleges biztosítá-
si díjat, és látja a – jellemzően – bankkártyás 
tranzakció adatait is. az ezen adatokhoz való 
vám- és adóhatósági hozzáférés lenne az alap-
ja az e-kereskedelmi visszaélések visszaszorítá-
sának. ■

1 a Covid–19 pandémia a bevételekre negatív ha-
tást gyakorolt.

2 a Tanács 2009/132/Ek irányelve (2009. október 
19.) a 2006/112/Ek irányelv 143. cikke b) és c) 
pontja hatályának meghatározásáról bizonyos ter-
mékek végleges behozatalára kivetett hozzáadott-
érték-adó alóli mentességek tekintetében.

3 Consignment note 22 egy a postai küldemények 
esetében a feladó által kitöltött okmány, amely 
meghatározott adattartalommal 300 SDR érték-
határig használható. a postai szolgáltatók a doku-
mentumokon feltüntetett adatok alapján nyújta-
nak be vámáru-nyilatkozatot a vámhatóságnak.

4 a Bizottság (Eu) 2015/2446 felhatalmazáson 
alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/
Eu európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 
uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó 
részletes szabályok tekintetében történő kiegészí-
téséről, 143a. cikk

5 Egyablakos Rendszer

6 https://oss.nav.gov.hu/

7 a Tanács 2006/112/Ek irányelve (2006. novem-
ber 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, 
XII. cím 7. fejezet

8 a Bizottság (Eu) 2015/2446 felhatalmazáson 
alapuló rendelete (2015. július 28.) a 952/2013/
Eu európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 
uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó 
részletes szabályok tekintetében történő kiegészí-
téséről, 1. cikk 48. pont

9 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi 
adóról

10 a Tanács 1186/2009/Ek rendelete (2009. no-
vember 16.) a vámmentességek közösségi rend-
szerének létrehozásáról

11 a Tanács 2006/112/Ek irányelve (2006. novem-
ber 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, 
369x. cikk (1) bek. és 369zb. cikk (3) bek., illetve 
2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi 
adóról, 253/V. § (1) bek. és 253/Za. § (3) bek.

12 a Tanács 2006/112/Ek irányelve (2006. novem-
ber 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, 

Jegyzetek
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369x. cikk (2) bek., illetve 2007. évi CXXVII. tör-
vény az általános forgalmi adóról, 253/V. § (1) bek.

13 a Tanács 2006/112/Ek irányelve (2006. novem-
ber 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről, 
369zb. cikk (3) bek., illetve 2007. évi CXXVII. 
törvény az általános forgalmi adóról, 253/Za. § 
(4) bek.

14 a Tanács 1186/2009/Ek rendelete (2009. no-
vember 16.) a vámmentességek közösségi rend-
szerének létrehozásáról, 23. cikk

15 a Tanács 1186/2009/Ek rendelete (2009. no-
vember 16.) a vámmentességek közösségi rend-
szerének létrehozásáról, 25. cikk
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