Митні та інші правила, що застосовуються до потоку пасажирів у 2022 році
Під час подорожі в межах Європейського Союзу або з країни, що не є членом ЄС
(третя країна), необхідно дотримуватися наступних правил.

I. Правила, що застосовуються до подорожуючих в межах Європейського Союзу
Правила Європейського Союзу гарантують вільний рух
товарів між державами-членами. Це означає, що не існує
митної процедури вивезення товарів з Угорщини до іншої
держави-члена або ввезення звідти до Угорщини. Не існує
жодних обмежень на вивезення чи ввезення некомерційних товарів, придбаних для особистого користування в
якості подарунків або для власних цілей під час подорожі.
Однак перевезення деяких товарів, таких як:
• домашні тварини,
• мисливська зброя,
• алкоголь,
• тютюнові вироби,
• ліки, що містять наркотичні речовини тощо
в межах Європейського Союзу підпадає під обмеження чи спеціальні дозволи. Ці
правила будуть розглянуті в окремій главі.

II. Правила, що застосовуються до осіб, які прибули до Угорщини з-за меж Європейського Союзу (третя країна)
Без ввізного мита та податків в особистий багаж подорожуючих, які приїжджають
із країни чи країн, що не входять до Європейського Союзу (з 1 січня 2021 року
включно Великобританію, але за винятком Північної Ірландії) , допускається:

1. Алкоголь та напої, що містять алкоголь
(лише для подорожуючих старше за віком 17 років)
щонайбільше
• 4 літри виноградного вина (неігристого),
• 16 літрів пива,
• 1 літр алкогольного продукту з алкогольним вмістом понад 22 об або не денатурований алкогольний
продукт з вмістом алкоголю 80 об.% або більше або
• 2 літри алкогольні продукти з алкогольним вмістом
не більше 22 об.%, проміжний алкоголь, ігристе вино (ігристе вино, інші ігристі
зброджені напої) або інші вина (інші неігристі зброджені напої).

2. Тютюнові вироби

((лише для подорожуючих старше за віком 17 років) щонайбільше
Авіапасажири
• 200 шт сигарет або
• 100 шт сигарет або 3 грам кожний
або

Подорожуючі не повітряним шляхом
• 40 шт сигарет або
• 20 шт, сигарилоси масою не більше
3 грам кожний або

• 50 шт сигар або
• 250 грам споживчого тютюну.

• 10 шт сигар або
• 50 грам споживчого тютюну.

Що стосується тютюну та алкогольної продукції, ці кількісні обмеження становлять
100% неоподаткованого обмеження по окремо (за винятком виноградного вина та
пива). Однак у випадку тютюнових та алкогольних продуктів встановлене відсотко-
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ве співвідношення кількостей не може перевищувати 100%. На практиці це означає,
що якщо подорожуючий, який подорожує не повітряним шляхом, ввозить 40 сигарет, лише ця сума може бути звільнена від мита та податку, а подальші тютюнові
вироби (сигарилли, сигари, споживчий тютюн) більше не звільнятимуться від мита
та податку. Якщо ввозить 20 сигарет (50% кількісного ліміту), тоді може ввезти
безмитно 5 сигарилл або 10 сигар або 25 грамів споживчого тютюну (додаткові 50%
від кількісного обмеження).

3. Інші товари
Окрім згаданих товарів, допускається безмитне ввезення
товарів на суму до 300 євро або 430 євро на повітряному
транспорті. Пасажири, які не досягли 15-річного віку, можуть ввозити товари без сплати мита та податків вартістю
максимум до 150 євро, незалежно від виду руху. Порогові
величини мита у форинтах та оподаткування публікуються
в Національній податковій та митній адміністрації (HПMA
(NAV)). Подальша умова звільнення від мита та податків,
щоб ввезення:
• було випадковим (імпорт, який не є частиною серії протягом розумного періоду
часу), та
• складаються виключно з товарів для особистого користування подорожуючого
або членів сім’ї, або з товарів, призначених у подарунок, та
• характер і кількість яких не можуть бути такими, що вказують на імпорт для комерційних цілей.

4. Паливо
Пальне, що міститься в стандартних па-ливних баках приватних і комерційних
транспортних засобів та мотоциклів та спеціальних контейнерах, що входять
на митну територію Митного Співтовариства, а також паливо, що міститься в
переносних цистернах приватних автомобілів та мотоциклів об’ємом до 10
літрів на транспортний засіб, допускається без ввізного мита, без шкоди для
національних положень щодо утримання та транспортування палива. Що
стосується некомерційного імпорту, звільнення стосується лише подорожуючих віком від 17 років. Паливо, що ввозиться під безмитним обмеженням:
• не використовуватись у транспортному засобі, відмінному від
того, в який він був ввезений,
• він не повинен бути вилучений або збережений особою, яка
отримує митне звільнення, за винятком на час, необхідний для
ремонту цього транспортного засобу,
• і не може бути передано, будь-то на розгляд чи безоплатно
(тому воно не може бути продане чи подароване).
Недотримання цих правил призводить до сплати митних зборів
та національних податків на пальне на дату недотримання, за ставкою,
що застосовується на основі виду товарів та митної вартості, визначеної або
прийнятої компетентними органами. Якщо будь-яка з умов звільнення від
сплати мита та відповідного національного податкового звільнення не виконується, імпорт здійснюється лише після сплати мита та податків (податок на
додану вартість, акцизний збір тощо). Виконання правил ретельно контролює
митна служба!
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III. Спеціальні правила щодо деяких продуктів
1. Продукти харчування
З країн, що не входять в Європейський Союз, продукти, які
швидко псуються,
наприклад
• сире м’ясо,
• м’ясні продукти,
• продукти, що містять м’ясо,
• молоко та молочні продукти
Імпорт ризикований через можливе поширення хвороб тварин.
Тому до ввезення продуктів тваринного походження, призначених для особистого споживання, та продуктів тваринного походження, призначених для годівлі домашніх тварин, застосовуються суворі правила.
Порушення цих правил може призвести до повернення, конфіскації або знищення цих
продуктів Молочний порошок, призначене для немовлят, їжа, призначена для немовлят, та їжа для спеціальних медичних цілей може бути імпортована за умови:
• якщо збереження до відкриття не вимагає охолодження,
• захищеної марки, та
• упаковка не пошкоджена.
Митні органи на зовнішньому кордоні Європейського Союзу контролюють ввезення
цієї продукції фізичними особами та розставляють плакати на пунктах пропуску за
відповідними правилами. Також не рекомендується брати з собою продукти тваринного походження, коли ви подорожуєте -як частину пакету продуктів для подорожейоскільки їх вивезення до третьої країни взагалі заборонений або дотримується суворих умов. Угорські дипломатичні представництва країни призначення можуть надати
інформацію про ці правила. Також може бути так, що певна продукція може бути
тимчасово внесена до так званого списку заборон на імпорт та експорт, щоб запобігти поширенню різних заразних хвороб тварин. Подальші обмеження можуть застосовуватися до продуктів, виготовлених із зникаючих видів тварин (наприклад, ікра
осетрових видів). Перш ніж подорожувати, зверніться по наступним контактам щодо
поточних правил:
Міністерство Сільського Господарства
Юридична адреса: 1055 Будапешт, пл. Кошшут Лайош 11.
Телефон: +36-1-795-2000, +36-1-795-2532
Факс: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu.
Сайт: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek.

2. Ліки
Особи, які отримують безперервні ліки, можуть мати із собою ту кількість ліків, яку
призначив лікуючий лікар після прибуття або виїзду з Угорщини - відповідно до тривалості подорожі. Для цього доцільно отримати медичну довідку, яка дозволить
вам ввозити та вивозити достатню кількість ліків до 90 днів
в Угорщину. Обов’язкові форми на веб-сайті Національного інституту фармації та харчування [НІФХ (ОGУЕІ)):
www.ogyei.gov.hu у контакті «форми» див. пункти 34-36.
Форми англійською мовою на веб-сайті НІФХ англійською
мовою: www.ogyei.gov.hu/ forms знаходяться у пунктах 1113. Компетентні угорські дипломатичні представництва
можуть надавати інформацію про правила окремих третіх
країн. Ввезення або вивезення наркотичних засобів та
психотропних речовин або наркотиків або препаратів (як
правило, седативних засобів, стимуляторів, галюциногенів), що містять нові психоактивні речовини, до Угорщини
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підлягають чіткому дозволу компетентного органу. Щодо угорських положень, НІФХ
можна знайти за наступними контактними даними:
НІФХ Головний відділ наркотиків
Юридична адреса: 1051 Будапешт, вул. Зріні 3.
Телефон: +36-1-235-7970, +36-1-235-7971, +36-1-235-7944
Факс: +36-1-8869-488
Сайт: www.ogyei.gov.hu/kabitoszerugy.
E-mail: narcotic@ogyei.gov.hu.

3. Домашні тварини
Якщо ви хочете подорожувати зі своїм домашнім улюбленцем (собакою, котом, тхором) в межах Європейського Союзу, вам потрібно буде отримати паспорт для домашніх тварин (pet passport) перед ПОЇЗДКОЮ. компетентним за місцем проживання, якщо:
• тварина має необхідні щеплення, та
• ідентифікація вирішена мікрочіпом.
Якщо ви хочете поїхати зі своїм домашнім улюбленцем до третьої країни, зверніться
до відповідної дипломатичного представництва в Угорщини щодо правил країни
призначення. Якщо домашній улюблениць, який проживає в третій країні, приїжджає
до Угорщини, він повинен мати:
• особистий ідентифікатор (татуювання або мікрочіп),
• необхідні щеплення,
• паспорт тварини, або
• ветеринарний сертифікат.
Перш ніж подорожувати, зверніться до компетентного територіального обласного
урядового органу або на території Будапешту та області Пешт Районний урядовий
орган Обласного управління Пешт щодо чинних правил на
веб-сайті http://www. kormaпyhivatal.hu/hu/elerhetosegek або звертайтесь за
наступними контактами:
НУБХЛ Управління охорони здоров’я та добробуту тварин
Юридична адреса: 1024 Будапешт, вул.
Келеті Кароль 24.
Телефон: +36-1-336-9302
Сайт: www.portal.nebih.gov.hu
Номер факсу: +36-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu

4. Вогнепальна зброя та боєприпаси
В межах Європейського Союзу вогнепальну зброю та боєприпаси для мисливських,
спортивних чи самозахисних цілей можуть перевозити громадянин Союзу або особа, яка є заснованою в Європейському Союзі, з європейським дозволом на вогнепальну зброю. Особа, яка не проживає в Європейському Союзі, може принести свою
вогнепальну зброю та боєприпаси для полювання, спортивних стрільб та боєприпасів лише на підставі дійсного посвідчення діючого митного органу, якщо призначене
перебування особи в Угорщині не перевищує 90 днів.
Клієнт повинен подати довідку митній службі на зовнішньому кордоні пропуску Європейського Союзу при виїзді з території Угорщини (перетин кордону). Якщо подати
довідку з інших причин неможливо, воно надсилається негайно після виїзду з країни
до митного органу, що видає. Завжди повинні надавати докази під час подорожі
• права на вогнепальну зброю (з дозволом на проживання, виданим у державі проживання) та
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• мету подорожі (спортивні змагання, полювання). Участь у полюванні має бути засвідчена листом запрошення від організатора полювання та ліцензією на полювання.
Участь у спортивній стрільбі засвідчується запрошенням спортивного клубу та правом вивезення спортивної зброї та боєприпасів з дозволу федерації спорту.
Сертифікати дійсні лише з ліцензією на вогнепальну зброю та європейським дозволом на вогнепальну зброю. Купівля чи ремонт за кордоном вогнепальної зброї та
боєприпасів, або продажу за кордоном також потрібні
• дозвіл на тримання, виданий компетентним органом держави пасажира
• ліцензія на ввезення або вивезення, видана угорською поліцією.
Дозвіл на ввезення та вивезення вогнепальної зброї та боєприпасів, дозволених
для мисливських та спортивних цілей, видаються за місцем проживання заявника,
штатом поліції округу, що відповідає за перетин території Угорщини, та штаб-квартирі поліції в Будапешті.
Ввезення для цілей самооборони дозволено штатом поліції області (столиці), який
відповідає за місце в’їзду чи транзиту.
Наявність дозволів підлягає контролю з боку митних органів, а перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів оголошується митним органам під час перетину
МИТНОГО кордону.
Угорські дипломатичні представництва країни при-значення можуть надати інформацію щодо правил ввезення в треті країни.
Контактні дані штабу міліції області (Будапешт) можна знайти за посиланням:
www.police.hu/hu/ugyintezes

5. Культурні цінності
Культурні товари та артефакти, картини, старі книги, знахідки, що були знайдені в
розкопках та інші історично важливі старожитності з інших країн Європейського
Союзу та третіх країн, можуть вивозитися з Угорщини навіть тимчасово, лише з
дозволу органу влади, залежно від віку цінностей та їх грошової цінності (наприклад картини принаймні 50 річної давності і цінності, як мінімум 1 мільйон форинтів). Національне законодавство та законодавства ЄС, що містить перелік об’єктів
культури за віком та ринковою вартістю, що підлягають дозволу, можуть відрізнятися.
Митна служба перевіряє вивезення та ввезення між третіми країнами та Євросоюзом і Угорщиною і управляє процедурами видачі дозволів на вивезення. У той же
час митні органи також можуть проводити випадкові перевірки законності перевезення культурних товарів на внутрішніх кордонах ЄС. Для отримання додаткової
інформації про індивідуальні дозволи, ліцензовані або неліцензовані процедури,
вік та пороги обігу, пов’язані з категоріями творів мистецтва, звертайтесь до Департаменту нагляду за мистецтвом та археології в Управлінні прем’єр міністра, що
ліцензує на території Угорщини:
Канцелярія прем’єр-міністра
Відділ управління художнього нагляду
Юридична адреса: Н-1077 Будапешт, пл. Кейтлі Анни
1. ІІ. поверх.
Телефон: +36-1-795-2510
E-mail: mutargy@me.gov.hu або
справах експорту творів мистецтва: kivitel@me.gov.hu
Сайт: www.oroksegvedelem.kormany.hu/mutargyfelugyelet

6

www.nav.gov.hu
6. Вимираючі види тварин та рослин
Перевезення вимираючих видів тварин та рослин суворо регламентується Вашингтонською конвенцією (СІТЕS). Імпорт та експорт близько 5000 видів тварин (наприклад,
морські черепахи, слони, тигри) та 28000 видів рослин (кактуси, орхідеї, палісандр) та їх
живих та неживих видів, включаючи продукцію, отриману з мисливських трофеїв та
препаратів заборонений або прив’язаний до СІТЕS-дозволу. Дозвіл видається компетентними органами CITES відповідних країн.
CITES ОХОПЛЮЄ
• живі тварини або продукти тваринного походження, та
• продукти рослинного походження або живі рослини Крім СІТЕS-дозволу, для імпорту та
експорту під час транспортування можуть знадобитися
• у разі живих тварин та продуктів тваринного походження сертифікат на здоров’я тварин,
складений офіційним ветеринаром, або
• у разі живих рослин та продуктів рослинного походження також показ фітосанітарного
сертифіката, виданого урядовими органами, яка діє у галузі захисту рослин та ґрунтів.
Асортимент продукції може бути експортований або імпортований лише в пунктах пропуску, призначених для цієї мети в Угорщині, на яких є прикордонний інспекційний пункт
охорони здоров’я тварин і рослин. Добре знати, що продукти CITES можна придбати як
сувеніри у багатьох куточках світу, тому, купуючи їх, ми можемо добровільно сприяти
знищенню природи та вимирання певних видів. Несанкціоноване ввезення таких сувенірів може спричинити протиправні дії та кримінальне провадження, яке може включати
штраф за охорону природи та до 3 років позбавлення волі.
Перш ніж подорожувати, уточніть які види фауни та флори охороняються Вашингтонською конвенцією. Деякі слонової кістки,
панцир черепахи, екзотичні вироби зі шкіри, підготовлені комахи,
хутро, тропічні мідії, сушені морські зірки, кактуси та інші прикраси, що продаються як пам’ятні речі, можуть вимагати СІТЕS-дозволу ввезення, вивезення чи транзиту їхньої території в межах
Угорщини.
Більш детальна інформація з цієї теми знаходяться на сторінці
www.cites.hu/cites.
html та ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm.
Для отримання конкретних дозволів чи процедур зверніться до наступного органу
CITES в Угорщині:

Міністерство Сільського Господарства
Головний відділ біорізноманіття та збереження генів
Юридична адреса: 1052 Будапешт, вул. Апацаі Чере Янош 9.
Телефон: +36-1795-3753, +36-1-896-4662 Факс: +36-1-301-4646
Сайт: www.cites.hu
E-mail: cites@am.gov.hu

7. Трофеї полювання
Олень, лань, роги оленя, муфлонові равлики та хвости дикого
кабану понад 16 см, вбиті або вбиті під час полювання, повинні бути представлені компетентним обласним урядовим органам по знаходженню місця полювання, а перебуваючи на території Будапешта та області Пешт - Управлінню області Пешт
(як мисливському органу). Форма оцінювання трофеїв, видана
мисливським органом, необхідна для експорту мисливського
трофея. Експорт рогів мертвих тварин або скинутих рогів вимагає дозволу на експорт
трофея, виданого органом полювання.
Ввезення або вивезення трофеїв з третьої країни також підлягає представленню документу офіційного ветеринара. Якщо мисливські трофеї, що підпадають під дію цієї процедури, також підпадають під дію Конвенції CITES, на імпорт та вивезення потрібен
дозвіл CITES.
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Для отримання конкретних дозволів чи процедур зверніться до наступних органів:
3 питань, що стосуються видачі форми оцінки трофеїв та дозволу на експорт трофеїв: Урядові органи обласного центру відповідно території (на території Будапешту та області Пешт Урядовий орган Обласного управління Пешт) Сайт: http://www.
kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
По справам здоров’я тварин чи імпорту трофеїв
НУБХЛ Управління охорони здоров’я та добробуту тварин
Юридична адреса: 1024 Будапешт, вул. Келеті Кароль 24.
Телефон: +36-1-336-9302
Сайт: http://portal.nebih.gov.hu/
Факс: +36-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu
У разі ввезення мисливського трофея, охопленого CITES:
Міністерство Сільського Господарства
Головний відділ біорізноманіття та збереження генів
Юридична адреса: 1052 Будапешт, вул. Апацаі Чере Янош 9.
Телефон: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662
Факс: +36-1-301-4646
Honlap: www.cites.hu
E-mail: cites@am.gov.hu

8. Деякі рослини та рослинні продукти
Положення про охорону здоров’я рослин щодо пасажирського багажу Відповідно до фітосанітарних положень, що застосовуються з 14
грудня 2019 року, рослини та рослинні продукти не можуть бути
завезені до Європейського Союзу як багаж або лише з фітосанітарним сертифікатом. Винятком є:
a) ананас, банан, фінік, дуріан та кокос як культури, без кількісних
обмежень;
b) рослини та рослинні продукти для особистого споживання в
невеликих кількостях, які відповідно до рішення міністерства
становлять 5 кг/особа або 1/особу (наприклад, 5 кг яблука або 1
кавун).
Однак невеликі кількості рослин або рослинних продуктів, які є неїстівними, наприклад, насіння, живі рослини, вінки тощо не повинні ввозитися. Плоди та
частини рослин, забруднених клейким ґрунтом, навіть у невеликих кількостях не
можна завозити. Митні органи можуть під час митного контролю відмовити постачальників товарів, які не можуть бути ввезені, або вимагати від пасажира відмови
від товару.
Перед поїздкою проконсультуйтеся з відповідними дипломатичними представництвами Угорщини або за наступними контактними:
Національне управління безпеки харчових ланцюгів
Управління з рослин, ґрунтів та агросередовища (УРГАС)
Юридична адреса: 1118 Будапешт, вул. Будаорші 141-145
Телефон: +36-1-309-1000
Сайт: http://portal.nebih.gov.hu/
Номер факсу: +36-1-246-2942
e-mail: nti@nebih.gov.hu
Більше інформації по цій темі можна знайти за наступним посиланням:
https://portal.nebih.gov.hu/-/kis-mennyisegben-sajat-fogyasztasra-szant-zoldsegesgyumolcsfelek-behozhatoak-hazankba
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9. Акцизні товари
Не оподатковується, якщо акцизні товари, випущені у вільний обіг в іншій державі-члені, поставляються фізичною
особою (приватна особою), яка не здійснює господарської
діяльності з самими акцизними товарами, для власного використання. Визначаючи власне використання, НПМС разом
враховує такі аспекти:
• чи особа займається діяльністю, пов’язаною дозволом або
реєстрацією акцизного типу,
• причина володіння,
• місце зберігання акцизних товарів, або вид перевезення,
• всі документи, що стосуються акцизних товарів,
• характер акцизних товарів
• також, що чи перевищує кількість акцизних товарів ціннісний поріг для комерційних цілей, що
• у разі сигарет 800 штук,
• у разі сигар 200 штук,
• у разі сигарилл найбільше 3 грама вагою 400 штук,
• у разі споживчого тютюну 1 кілограм,
• у разі пива 110 літрів,
• у разі проміжних алкогольних продуктів 20 літрів,
• у разі алкогольних продуктів 10 літрів,
• неігристе та ігристе вино, інші неігристі та ігристі зброджені напої (вино та ігристе
вино) всього 90 літрів, з них до 60 літрів ігристого вина та інших ігристих зброджених
напоїв (ігристе вино),
• у разі наповнюючої рідини 300 мілілітрів,
• у разі одноразових товарів для нових категорій тютюнових виробів 800 штук, у
разі рідини 300 мілілітрів,
• 500 грам для бездимних тютюнових виробів,
• 500 грам на нікотино-вмісний замінник виробів для куріння.
Що стосується енергетичного продукту, то кількість, яка міститься в паливному
баку транспортного засобу та в переносному баку, що не перевищує 10 літрів,
вважається приватною покупкою приватної особи.
Правила, що застосовуються до осіб (незалежно від громадянства), може імпортувати безмитну та неоподатковану кількість акцизних товарів у розділі «Правила
приїзду до Угорщини з-за меж Європейського Союзу (третя країна)». Більш детальну інформацію про ввезення акцизних товарів до третьої країни можна отримати у
компетентної дипломатичного представництва Угорщини.

IV. Зобов’язання декларувати готівку
на зовнішніх кордонах Європейського
Союзу
Ви повинні подати готівкову декларацію до митних
органів при в’їзді або виїзді з території Євросоюзу,
якщо ви перевозите готівку на суму 10 000 євро або
еквівалент, що перевищує одну або декілька з наступних речей:
• банкноти та монети (включаючи ті, які більше не
перебувають в обігу як засіб обміну, але які все ще
можна викупити у фінансовій установі або центральному банку),
• чеки, дорожні чеки, грошові перекази без оплати або платіжні доручення,
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• золоті монети з вмістом золота не менше 90 відсотків і золоті злитки, золоті самородки або злитки золота з вмістом золота не менше 99,5 відсотків.
Митні органи можуть просити декларацію про суму 10 000 євро або еквівалент і у
тому випадку, якщо ця сума пересилається поштою, як частина вантажу, або
кур’єром.
Інформацію можна завантажити з наступних сторінок:
https://ec.europa.eu/eucashcontrols
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/keszpenz_bejelentesi_eu.html
Декларація повинна бути складена або подана в митні органи (або інші компетентні органи), де подорожуючий в’їхав або виїхав із Європейського Союзу.
Крім того, деякі держави-члени Європейського Союзу мають специфічні вимоги
щодо контролю та декларування руху грошових коштів у межах співтовариства.
Слід уточ-нити у дипломатичних представництвах країн в Угорщині, які беруть
участь у вашій подорожі.

V. Звільнення від податку, пов’язані з продажем товарів,
вивезених з території Європейського Союзу іноземним подорожуючим
Товари, придбані іноземним подорожуючим під час подорожі за межі Співтовариства як частина його особистого або пасажирського багажу, звільняються від
сплати податку на додану вартість. Умови звільнення від податку:
• товар перевозиться подорожуючим до третьої країни без використання, і це засвідчується митними органами у формі податкової декларації, виданої продавцем
подорожуючому,
• товар вивозиться з території Європейського Союзу протягом 90 днів з дати придбання,
• загальна сума - включаючи податок - придбання товарів перевищує 175 євро,
• засвідчити правовий статус іноземного подорожуючого за допомогою дійсного
проїзного документа чи іншого дійсного публічного документа, визнаного Угорщиною (далі - проїзний документ).
Іноземний подорожуючий - це фізична
особа, яка не є громадянином держави-члена Європейського Союзу і яка не
має права проживати в державі-члені Союзу та є громадянином держави-члена
Союзу, але проживає за межами Союзу.
Постійне місце проживання - це місце проживання, з яким фізична особа має найтісніші особисті та економічні відносини.
При виїзді пасажир повинен поряд з посвідченням особи пред’явити, форму податкової заяви (два примірники) та оригінальний рахунок придбаного товару. Форма
податкової претензії та інформація в податковій заяві та у рахунку повинні відповідати особистій інформації вашого дорожнього документа. Форма повернення податку може містити лише один товар із відомостей за одним рахунком.
Те, що товар виїхав з території Європейського Союзу, може бути засвідчене митними органами на вимогу пасажира на бланку податкової декларації при відправленні товару до третьої країни. Форма податкової декларації є обов’язковою і видається в три примірниках емітентом рахунку на момент придбання та повертає перші
два примірники покупцю. Після під-твердження виходу митні органи вилучають
копію форми податкової заяви та повертають іншу іноземному подорожуючому.
Якщо пасажир не виїжджає з Угорщини до третьої країни (наприклад, подорожує
до Відня, а потім повертається повітряним шляхом до місця свого проживання за
межами Європейського Союзу), підтвердження того, що товари виїхали з території
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Союзу, потрібно вимагати при виїзді з віденського аеропорт).
Повернення податку може вимагати від продавця товару особисто покупець або представник, що діє від імені іноземного подорожуючого. Якщо іноземний подорожуючий діє
особисто, він повинен пред’явити свій проїзний документ, якщо діє не особисто, особа,
яка діє від його імені, повинна приєднати
письмову іменну довіреність.
З метою отримання повернення податку іноземний подорожуючий або його уповноважений представник передає продавцеві товару
перший примірник форми податкової вимоги,
скріплений печаткою та печаткою митних органів, та пред’являє оригінал рахунку.
Повернений податок сплачується подорожуючому продавець товару повинен
платити готівкою в форинтах. Однак іноземний подорожуючий та продавець можуть домовитись про іншу валюту та спосіб оплати.
Детальніше на веб-сайті Національної податкової та митної адміністрації: www.nav.
gov.hu, більш детальну інформацію див. у меню Інформаційного буклета, у 15.-му
інформаційному буклеті, але ви можете з питаннями зателефонувати за місцевим
тарифом на 1819, або з-за кордону на +3612509500, де ви отримаєте відповідь.
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