Colné a iné predpisy vzťahujúce sa na osobnú
dopravu v roku 2022

Cestujúci v Európskej únii a cestujúci prichádzajúci do Európskej únie zo štátov
mimo Európskej únie (tretia krajina), musia venovať pozornosť nasledujúcim predpisom.

I. Predpisy, vzťahujúce sa na cestujúcich v rámci Európskej únie
Predpisy Európskej únie zaisťujú voľný pohyb tovaru
medzi členskými štátmi. To znamená, že preprava tovaru z Maďarska do iného členského štátu, respektíve
dovoz tovaru z iného štátu do Maďarska nepodlieha
colnému konaniu. Vývoz a dovoz tovaru na súkromné
účely – osobná potreba, do daru – ktorý nemá charakter
tovaru na obchodné účely, nie je obmedzený. Preprava
určitých položiek, napríklad:
• zvieratá chované zo záľuby,
• poľovnícke zbrane,
• alkohol,
• tabakové výrobky,
• lieky obsahujúce drogy atď.
môže byť v rámci Európskej únie viazaná na obmedzenia alebo špeciálne povolenia. O týchto položkách a predpisoch informujeme vo zvláštnej kapitole.

II. Predpisy, vzťahujúce sa na osoby, prichádzajúce do Maďarska
z krajiny mimo Európskej únie (tretia krajina) Nasledujúce produkty, nachádzajúce
sa v osobnej batožine cestujúcich prichádzajúcich z krajiny (krajín) mimo EÚ (od 1.
januára 2021 vrátane aj Spojeného Kráľovstva, s výnimkou Severného Írska), je
možné doviesť oslobodené od cla a dane:

1. Alkoholické výrobky a nápoje s obsahom alkoholu
(výhradne v prípade cestujúcich, ktorí dovŕšili 17. rok veku) maximálne
• 4 litre hroznového vína (neperlivé víno),
• 16 litrov piva,
• 1 liter alkoholického výrobku s obsahom alkoholu vyšším, ako 22 objemových percent, alebo nedenaturovaný produkt s obsahom alkoholu aspoň 80 objemových percent, alebo
• 2 litre alkoholického produktu s obsahom alkoholu nižším, ako 22 objemových percent, medziprodukt, šampanské (perlivé víno, iný perlivý kvasený nápoj) alebo iné víno (iný neperlivý
kvasený nápoj).

2. Tabakové výrobky
(výhradne v prípade cestujúcich, ktorí dovŕšili 17. rok veku) maximálne
Cestujúci v leteckej doprave
• 200 ks cigariet alebo

Cestujúci inou ako leteckou dopravou
• 40 ks cigariet alebo

• 100 ks cigariek s hmotnosťou nepresahujúcou 3 gramy na kus alebo

• 20 ks cigariek s hmotnosťou nepresahujúcou 3 gramy na kus alebo

• 50 cigár, alebo
• 250 gramov konzumného tabaku.

• 10 cigár, alebo
• 50 gramov konzumného tabaku.
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Pre tabakové výrobky a výrobky obsahujúce alkohol (s výnimkou hroznového vína
a piva) tieto množstvové hranice u každého produktu zvlášť predstavujú 100 %
hraničnej hodnoty oslobodenia od dane. Celková percentuálna hodnota stanovených množstvových limitov však v prípade tabakových výrobkov, respektíve výrobkov s obsahom alkoholu nesmie prekročiť 100 percent.
V praxi to znamená, že keď cestujúci inou ako leteckou
dopravou dovezie 40 kusov cigariet, oslobodenie od cla a
dane je možné využiť len na toto množstvo, na ďalšie tabakové výrobky (cigarky, cigara, konzumný tabak) už nie je
možné využiť oslobodenie od cla a dane.
Ak dovezie 20 kusov cigariet (50% množstevnej hranice),
môže ešte doviesť 5 ks cigár, alebo 10 ks cigariek, alebo
25 gramov konzumného tabaku (ďalších 50% množstevnej
hranice).

3. Iný tovar
Okrem vyššie uvedeného tovaru je možné doviesť tovar oslobodený od cla a dane
do hraničnej hodnoty 300 EUR, respektíve v leteckej doprave do 430 EUR. Cestujúci mladší ako 15 rokov môžu doviesť tovar oslobodený od cla a dane do hraničnej
hodnoty 150 EUR – nezávisle na spôsobe cestovania. Aktuálne hraničné hodnoty
dovozu tovaru bez cla a dane, vyjadrené vo forintoch, zverejňuje Národný daňový
a colný úrad (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) v ozname. Ďalšou podmienkou pre
oslobodenie od cla a dane je, aby dovoz:
• mal príležitostný charakter (dovoz, ktorý v priebehu rozumného časového obdobia
nie je uskutočnený ako súčasť série dovozov) a
• pozostáva výlučne len z tovarov určených na osobnú spotrebu cestujúceho alebo
jeho rodinných príslušníkov, alebo určených ako dar a
• ich charakter a množstvo nemôže poukazovať na dovoz s obchodným účelom.

4. Pohonné hmoty
Na colné územie Európskej únie je možné doviesť pohonné hmoty, oslobodené od
dovozného cla, nachádzajúce sa v štandardizovaných nádržiach súkromných a
firemných motorových vozidiel, motocyklov, respektíve špeciálnych kontajnerov,
ktoré vstúpili na colné územie spoločenstva, ďalej pohonné hmoty, prepravované v
prenosných nádržiach súkromných motorových vozidiel a motocyklov, a to maximálne 10 litrov pohonných hmôt na jedno motorové vozidlo, čo neporušuje vnútroštátne
nariadenia o vlastnení a preprave pohonných hmôt. V prípade nekomerčného dovozu oslobodenie od dovozného cla platí výhradne len pre cestujúcich, ktorí dovŕšili 17. rok veku. Na základe obmedzenia, vzťahujúceho sa na oslobodenie od cla,
nesmú byť pohonné hmoty, dovezené oslobodené od cla:
• použité v inom vozidle, než v ktorom boli dovezené,
• osoba, využívajúca oslobodenie od cla, ich nemôže z vozidla odstrániť a skladovať, s výnimkou času potrebného na opravu daného vozidla,
• ďalej ich nemôže previesť na inú osobu, ani odplatne, ani
bezodplatne (nemôže ich teda predať, ani darovať).
Nedodržanie týchto zásad má za následok vznik vnútroštátnej colnej a daňovej povinnosti na pohonné hmoty, v deň
nedodržania nariadenia, na základe platnej colnej položky
určenej podľa druhu komodít a colnej hodnoty určenej,
alebo prijatej príslušnými orgánmi v ten deň. Ak ktorákoľvek
z podmienok oslobodenia od cla a vnútroštátnej dane nie
je splnená, dovoz sa môže realizovať len po zaplatení cla
a daní (daň z pridanej hodnoty, spotrebná daň atď.). Dodržovanie predpisov colný úrad dôsledne kontroluje!
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III. Osobitné predpisy, vzťahujúce sa na jednotlivé druhy tovaru
1. Potraviny
Dovoz potravín, podliehajúcich rýchlej skaze, ako napríklad
• surové mäso,
• mäsiarske výrobky,
• potraviny s obsahom mäsa,
• mlieko a mliečne výrobky
z krajín mimo Európskej únie, predstavuje riziko z dôvodu rozširovania zvieracích ochorení. Preto je dovoz produktov živočíšneho pôvodu, určených na osobnú spotrebu, ako aj dovoz produktov živočíšneho pôvodu, určených na kŕmenie spoločenských zvierat, viazaný na
prísne predpisy. V prípade porušenia predpisov sa môže stať, že produkty budú
odoslané späť, zabavené, respektíve zničené. Sušené mlieko pre kojencov, potraviny
pre kojencov, a špeciálne potraviny nutné z lekárskeho hľadiska, je možné doviesť, ak
• pred rozbalením nemusia byť skladované v chlade,
• majú chránenú značku, respektíve
• majú nepoškodené balenie.
Colné úrady na vonkajších úsekoch hraníc Európskej únie kontrolujú dovoz týchto
produktov súkromnými osobami a na vstupných bodoch umiestňujú plagáty, upozorňujúce na príslušné predpisy.
Na cestu – do balíčka s potravinami, pripraveného na cestu – sa tak isto neodporúča
vložiť produkty živočíšneho pôvodu, pretože ich vývoz do tretích krajín je spravidla
zakázaný, alebo viazaný na prísne predpisy. O informácie o príslušných predpisoch
požiadajte na maďarských zastupiteľských úradoch v cieľovej krajine. Môže sa stať,
že z dôvodu zabránenia rozširovaniu rôznych infekčných zvieracích chorôb bude dovoz a vývoz niektorých produktov dočasne zakázaný. V prípade produktov z ohrozených druhov zierat (napr. kaviár jeseterových druhov rýb) môžu platiť ďalšie obmedzenia. Pred cestou je účelné informovať sa o aktuálnych predpisoch na nasledujúcich
kontaktoch:
Ministerstvo pôdospodárstva (Agrárminisztérium)
Sídlo: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
Telefón: +36-1-795-2000, +36-1-795-2532 | Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu.
Webová stránka: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/ elerheto-segek.

2. Lieky
Pri príchode do Maďarska a pri odchode z Maďarska, si osoby, ktoré dostávajú nepretržitú medikamentóznu liečbu, môžu so sebou vziať lieky v množstve predpísanom
ošetrujúcim lekárom – zodpovedajúcu dobe trvania cesty. Je účelné zaobstarať si
lekárske potvrdenie, s ktorým možno na územie Maďarska doviesť, alebo z neho
odviesť lieky, postačujúce na dobu nanajvýš 90 dní. Potrebné tlačivá sú dostupné na
internetovej stránke Štátneho inštitútu pre farmáciu a výživu (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés- egészségügyi Intézet – (OGYÉI): www.ogyei.gov.hu v bode menu
„formuláre“, v bodoch 34-36. Tlačivá v anglickom jazyku sú dostupné na internetovej
stránke OGYÉI v anglickom jazyku: www.ogyei.gov.hu/forms v bodoch 11 – 13. O
informácie o pravidlách, platných v jednotlivých tretích krajinách, požiadajte príslušné
diplomatické zastupiteľstvá v Maďarsku. Dovoz drog, psychotropických látok, prípadne iných liekov, alebo prípravkov obsahujúcich nové psychoaktívne látky (spravidla:
sedatíva, stimulanty a halucinogény) do Maďarska, alebo ich vývoz z Maďarska, je
možný iba so špeciálnym povolením odborného orgánu. V súvislosti s maďarskými
nariadeniami kontaktuje OGYÉI na nasledujúcich kontaktoch:
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OGYÉI Kábítószerügyi Főosztály
Sídlo: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3.
Telefón: +36-1-235-7970, +36-1-235-7971, +36-1-235-7944
Fax: +36-1-8869-488
Webová stránka: www.ogyei.gov.hu/kabitoszerugy
E-mail: narcotic@ogyei.gov.hu

3. Domáce zvieratá
Svojich domácich miláčikov (pes, mačka, fretka) si na cesty v
rámci Európskej únie môže so sebou vziať s pasom spoločenského zvieraťa (pet passport). Pas spoločenských zvierat vydáva
zverolekár príslušný podľa miesta bydliska, ak:
• zviera disponuje potrebnými preventívnymi očkovaniami a
• je zaistená mikročipom jeho identifikácia.
Ak plánujete cestovať so svojim domácim miláčikom do tretej krajiny,
o
informácie o príslušných pravidlách, platných v cieľovej krajine, požiadajte o informácie zastupiteľské úrady v Maďarsku.
Ak do Maďarska prichádza domáci miláčik z tretej krajiny, musí mať:
• osobitný identifikátor (tetovanie alebo mikročip),
• potrebné očkovania,
• pas spoločenského zvieraťa alebo
• veterinárny doklad.
Pred cestou je účelné informovať sa o aktuálnych predpisoch
na miestne príslušných krajských vládnych úradoch, v Budapešti a na území župy Pešť na Krajskom vládnom úrade pre
župu Pešť (Pest Megyei Kormányhivatal) na adrese http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek, alebo na nasledujúcich možnostiach kontaktu:
Štátna veterinárna správa (NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság)
Sídlo: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Telefón: +36-1-336-9302 | Fax: +36-1-336-9479
Webová stránka: www.portal.nebih.gov.hu
E-mail: aai@nebih.gov.hu

4. Strelné zbrane a strelivo
V rámci Európskej únie môže občan Európskej únie, alebo občan tretieho štátu,
usadený v Európskej únii, prepravovať poľovnícke a športové strelné zbrane alebo
strelné zbrane na sebaobranu, na základe zbrojného preukazu. Osoba, ktorá nemá
bydlisko na území Európskej únie, môže na poľovačku, súťaž v športovej streľbe
svoje strelné zbrane a náboje priviesť na územie Maďarska, respektíve prevážať
cez územie Maďarska iba na základe spoplatneného potvrdenia konajúceho colného orgánu, ak plánovaná doba pobytu danej osoby v Maďarsku neprekročí 90 dní.
Potvrdenie klient pri výstupe z Maďarska odovzdá colnému orgánu na vonkajšom
hraničnom úseku (hraničnom prechode) Európskej únie. Ak odovzdanie potvrdenia
z rôznych dôvodov nie je možné, potom musí byť po opustení štátu bezodkladne
odoslané vydávajúcemu colnému orgánu. Počas cesty je vždy nutné preukázať
• oprávnenie na držanie strelnej zbrane (povolenie na držanie strelnej zbrane, vydané štátom podľa miesta bydliska) a
• účel cesty (športová súťaž, poľovačka).
5

Účasť na poľovačke musí byť doložená pozývacím listom organizátora poľovačky,
ako aj povolením na lov. Účasť na športovej streľbe potvrdzuje pozývací list pozývajúcej športovej jednoty, respektíve oprávnenie na vývoz športovej strelnej zbrane
a streliva potvrdzuje povolenie odborného športového zväzu. Potvrdenia platia iba
spolu so zbrojným pasom, respektíve s európskym zbrojným pasom. Na
nákup strelnej zbrane a streliva zo zahraničia alebo jej opravu v zahraničí, respektíve na predaj do zahraničia je tak isto
potrebný
• zbrojný pas, vydaný príslušným úradom
štátu cestujúceho, respektíve
• povolenie na dovoz alebo na vývoz, vydaný políciou Maďarska.
Povolenia, potrebné na dovoz a vývoz
športových a poľovných strelných zbraní vydáva krajské policajné riaditeľstvo, príslušné podľa miesta bydliska žiadateľa, povolenie na prevoz cez územie štátu vydáva krajské policajné riaditeľstvo, príslušné podľa miesta prekročenia hraníc do
Maďarska, v Budapešti povolenia vydáva policajné riaditeľstvo Budapešť. Dovoz na
účely sebaobrany povoľuje krajské policajné riaditeľstvo (policajné riaditeľstvo
hlavného mesta), príslušné podľa miesta plánovaného vstupu, respektíve precestovania.
Existenciu vystavených povolení kontroluje colný úrad, preto musí byť preprava
strelných zbraní a streliva pri prekročení colnej hranice nahlásená colnému úradu.
O informácie o predpisoch týkajúcich sa vývozu do tretej krajiny, požiadajte na
maďarských zastupiteľských úradoch v cieľovej krajine. Kontaktné údaje krajských
policajných riaditeľstiev (policajného riaditeľstva Budapešti) sú uvedené na nasledujúcej adrese: www.police.hu/hu/ugyintezes

5. Kultúrne hodnoty
Vývoz kultúrnych hodnôt, napríklad obrazy a iné umelecké predmety, tiež nálezy
spod zeme, iné staré predmety s historickou hodnotou, do iných členských štátov
Európskej únie, respektíve ich – čo i len dočasný – vývoz z Maďarska do tretích
krajín, je možný iba s povolením odborného úradu, v závislosti od veku a hodnotových limitov vyjadrených v peniazoch (napríklad v prípade obrazov aspoň vo veku
50 rokov a hodnoty presahujúcej 1 milión forintov) umeleckých predmetov.
Národné a unijné právne predpisy, obsahujúce zoznam kultúrnych hodnôt, viazaných na povolenie, podľa ich trhovej hodnoty a veku, sa môžu od seba líšiť. Za určenie finančnej hodnoty zodpovedá majiteľ, podkladom je odhad hodnoty, prípadne
faktúra obchodu s umeleckými predmetmi. Colné orgány kontrolujú dovozný a vývozný proces medzi krajinami mimo Európskej Únie a Maďarskom a spracúvajú
povolenia, súvisiace s vývoznými konaniami. Súčasne
môže colný úrad aj na vnútorných úsekoch
hraníc vykonávať náhodné kontroly legálnosti prepravy predmetov kultúrnych hodnôt.
O ďalšie informácie, týkajúce sa povolení,
procesov, viazaných alebo neviazaných na
povolenie, ako aj hraničných hodnôt veku a
trhovej hodnoty umeleckých
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predmetov, sa na území Maďarska môžete obrátiť na povolenie vydávajúci Úrad
predsedu vlády, na nižšie uvedených možnostiach kontaktu:
Miniszterelnökség Műtárgyfelügyeleti Főosztály
Sídlo: H–1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. poschodie
Telefón: +36-1-795-2510
E-mail: mutargy@me.gov.huvagy
Vo veciach vývozu umeleckých predmetov: kivitel@me.gov.hu
Webová stránka: https://oroksegvedelem.kormany.hu/mutargyfelugyeleti-hatosagi-osztaly

6. Ohrozené živočíšne a rastlinné druhy
Prepravu ohrozených živočíšnych a rastlinných druhy prísne reguluje Washingtonský dohovor (CITES). Dovoz aj vývoz takmer 5000 druhov zvierat (napr. morské
korytnačky, slony, tigre) a 28000 rastlinných druhov (kaktusy, orchidey, padauk), ich
živých a neživých jedincov, ich častí, respektíve z nich vyrobených produktov –
vrátane poľovníckych trofejí a preparátov – je zakázaný alebo viazaný na povolenie
CITES. Povolenia vydávajú príslušné úrady CITES daných krajín. Povoleniu CITES
podliehajú
- živé zvieratá alebo produkty živočíšneho pôvodu, respektíve
- produkty rastlinného pôvodu alebo živé rastliny počas prepravy a dovozu alebo
vývozu môže byť okrem povolení CITES potrebné predloženie
• v prípade živých zvierat, produktov živočíšneho pôvodu veterinárneho zdravotného dokladu, vystaveného úradným veterinárom
alebo
• v prípade živých rastlín, produktov rastlinného pôvodu príslušný
orgán tretej krajiny, v prípade vývozu fytosanitárneho dokladu, vystaveného krajským vládnym úradom konajúcim v kompetencii
úradu na ochranu rastlín a pôdy.
Vývoz, respektíve dovoz okruhu týchto produktov je možný iba na hraničných prechodoch určených na tento účel a vybavených veterinárnou a fytosanitárnou hraničnou stanicou. Je dôležité zdôrazniť, že niektoré z produktov CITES sú na mnohých miestach sveta v predaji ako suveníry, a tak ich zakúpením môžeme bez toho,
aby sme si to uvedomili, prispieť k devastácii prírody a vyhynutiu niektorých druhov
zvierat. Dovoz týchto suvenírov bez povolenia je protiprávnym činom a môže mať
za následok trestné konanie, výsledkom ktorého môže byť pokuta, alebo aj trest
odňatia slobody až do výšky 3 rokov.
Pred cestou je účelné informovať sa o druhoch zvierat a rastlín, chránených Washingtonským dohovorom. Môže sa stať, že v prípade niektorých produktov zo slonoviny, korytnačieho panciera, exotických koží, preparovaného hmyzu, kožušiny, tropických mušlí, sušených hviezdoviek, kaktusov a iných suvenírov je na ich dovoz,
vývoz alebo prevoz cez územie Maďarska potrebné povolenie CITES. Ďalšie informácie o tejto otázke nájdete na adrese www.cites.hu/cites.html a na adrese ec.
europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm. S otázkami, týkajúcimi sa jednotlivých povolení alebo postupov sa môžete obrátiť na nasledujúce úrady CITES v
Maďarsku:
Ministerstvo pôdohospodárstva (Agrárminisztérium)
Biodiverzitás és Génmegőrzési Fősztály
Sídlo: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
Telefón: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662 | Fax: +36-1-301-4646
Webová stránka: www.cites.hu
E-mail: cites@am.gov.hu
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7. Poľovnícke trofeje
Parohy jeleňa, daniela, parožky srnca, rohy muflóna, ako aj kly diviaka dlhšie ako
16 cm, ulovených na poľovačke, alebo uhynutých, je povinné predložiť na ohodnotenie krajskému vládnemu úradu, príslušnému podľa polohy poľovníckeho revíru, v
Budapešti a v župe Pešť Vládnemu úradu župy Pešť (ako poľovnícke orgány). Pre
vývoz trofeje je potrebné posúdenie trofeje vystavené poľovníckym úradom. Pre
vývoz parohov uhynutej zveri, alebo spadnutých parohov je potrebné povolenie na
vývoz trofeje, vystavené poľovníckym úradom. Pre dovoz alebo vývoz poľovníckych
trofejí z tretej krajiny, je potrebný aj veterinárny zdravotný doklad, vystavený úradným veterinárom. Ak poľovnícka trofej, podrobená konaniu, podlieha aj dohode
CITES, pre jej dovoz alebo vývoz je potrebné aj povolenie CITES. S otázkami, týkajúcimi sa jednotlivých povolení alebo postupov, sa môžete obrátiť na nasledujúce
orgány:
Vo veci listu posúdenia trofeje a povolenia na vývoz trofeje: Okresné vládne úrady
príslušné podľa krajského mesta (v Budapešti a v župe Pešť Vládny úrad župy Pešť)
Webová stránka: www.kormanyhivatal.hu/ hu/elerhetosegek. Vo veterinárnych
otázkach, resp. v prípade dovozu poľovníckych trofejí.
NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság
Sídlo: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Telefón: +36-1-336-9302
Webová stránka: http://portal.nebih.gov.hu/
Fax: +36-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu
V prípade loveckej trofeje,
podliehajúcej dohode CITES:
Agrárminisztérium- Biodiverzitás és Génmegőrzési Fősztály
Sídlo: 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
Telefón: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662 | Fax: +36-1-301-4646
Webová stránka: www.cites.hu
E-mail: cites@am.gov.hu

8. Niektoré rastliny a rastlinné produkty
Fytosanitárne nariadenia týkajúce sa batožiny cestujúcich Podľa fytosanitárnych
nariadení, platných od 14. decembra 2019, dovoz rastlín, rastlinných produktov na
územie Európskej únie v batožine nie je povolený, respektíve je povolený iba s fytosanitárnym certifikátom. Výnimkou sú:
a) ananás, banán, ďatle, durian a kokos ako plody rastlín, bez množstvového o
medzenia;
b) v malom množstve rastliny a rastlinné produkty, určené na osobnú spotrebu,
podľa rozhodnutia príslušného ministerstva sa pod týmto množstvom rozumie 5
kg/osoba alebo 1 ks/osoba (napríklad 5 kg jabĺk, alebo 1 ks melónu).
Súčasne však nie je ani v malom množstve povolený dovoz rastlín, rastlinných
produktov, nevhodných na konzumáciu, napríklad semená na sadenie, živé rastliny,
vence atď. Rovnako nie je ani v malom množstve povolený dovoz plodov, častí
rastlín, kontaminovaných priľnutou pôdou. Colný úrad pri colnej kontrole môže
osoby, prepravujúce nepovolené produkty, vrátiť späť, respektíve ich vyzvať na
vyhodenie produktu. Pred cestou je účelné vyžiadať si podrobné informácie na
príslušných maďarských zastupiteľstvách alebo na nižšie uvedených možnostiach
kontaktu:
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Národný úrad bezpečnosti potravinového reťazca
(Nemzeti Élelmiszer-lánc-biztonsági Hivatal)
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (NTAI)
Sídlo: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145
Telefón: +36-1-309-1000
Webová stránka: http://portal.nebih.gov.hu/
Fax: +36-1-246-2942
e-mail: nti@nebih.gov.hu
Ďalšie informácie, týkajúce sa tejto otázky, si môžete prečítať
na nasledujúcom odkaze: https://portal.nebih.gov.hu/-/
kis-mennyisegben-sajat-fogyasztasraszant-zoldseg-es-gyumolcsfelek-behozhatoak-hazankba

9. Tovar podliehajúci spotrebnej dani
Nevzniká daňová povinnosť, ak tovar podliehajúci spotrebnej dani, uvedený do
voľného predaja v inej členskej krajine, fyzická osoba (súkromná osoba), ktorá s
tovarom podliehajúcim spotrebnej dani nevykonáva hospodársku činnosť, dováža
do tuzemska sama, na vlastné použitie. Pri posudzovaní toho, či tovar podliehajúci
spotrebnej dani slúži na vlastnú spotrebu súkromnej osoby, štátny daňový a colný
úrad spoločne skúma nasledujúce hľadiská:
- či súkromná osoba vykonáva činnosť viazanú na povolenie podľa zákona o spotrebných daniach alebo činnosť viazanú na registráciu,
- dôvod držania,
- miesto držania alebo spôsob prepravy tovaru podliehajúceho spotrebnej dani,
- všetky doklady súvisiace s tovarom podliehajúcim spotrebnej dani,
- charakter tovaru podliehajúceho spotrebnej dani,
- ako aj to, či množstvo tovaru podliehajúceho spotrebnej dani nepresahuje hranicu,
definovanú ako množstvo na obchodné účely, čo predstavuje
- 800 kusov cigariet,
- 200 kusov cigár,
- 400 kusov cigariek s hmotnosťou nepresahujúcou 3 gramy na kus,
- 1 kilogram konzumného tabaku,
- 110 litrov piva,
- 20 litrov alkoholického nápoja – medziproduktu,
- 10 litrov alkoholického nápoja – medziproduktu,
- celkom 90 litrov neperlivého a perlivého vína, iných neperlivých a perlivých kvasených nápojov (víno a šampanské),
z toho perlivé víno a iné perlivé kvasené nápoje (šampanské) maximálne 60 litrov,
- 300 mililitrov náplňovej tekutiny,
- 800 kusov jednorazových produktov, 300 mililitrov tekutiny kategórie nových tabakových produktov,
- v prípade bezdymových tabakových produktov 500 gramov,
- v prípade produktov s obsahom nikotínu nahradzujúcich fajčenie 500 gramov.
V prípade pohonných látok sa za množstvo, zakúpené na osobnú potrebu súkromnej osoby, považuje množstvo pohonných látok vo vlastnej nádrži vozidla a v jednej,
maximálne 10 litrovej prenosnej nádrži. Cestujúci, prichádzajúci do Maďarska z
tretej krajiny, (bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť), môže priviesť oslobodený od
cla a dane tovar podliehajúci spotrebnej dani v množstve, určenom v kapitole
9

„Predpisy, vzťahujúce sa na osoby, prichádzajúce do Maďarska z krajiny mimo
Európskej únie (tretia krajina)”. O ďalšie informácie v súvislosti s dovozom tovaru
podliehajúceho spotrebnej dani do tretej krajiny požiadajte príslušné zahraničné
zastupiteľstvá v Maďarsku.

IV. Povinnosť nahlásenia hotovosti na vonkajších hraniciach
Európskej únie
Každý cestujúci, vstupujúci na územie Európskej únie, alebo opúšťajúci územie
Európskej únie, ktorý má u seba v hotovosti čiastku 10 000 EUR, alebo vyššiu (aj
v rôznych valutách), alebo prostriedok nahradzujúci hotovosť (cenné papiere, dlhopisy, akcie, cestovné šeky atď.), zodpovedajúci tejto sume, je povinný podať
colnému úradu o tejto skutočnosti písomné prehlásenie.
Osoba pri vstupe na územie Európskej únie, alebo pri opúšťaní územia Európskej
únie, ak má u seba v hotovosti čiastku 10 000 EUR, alebo v iných valutách s touto hodnotou rovnocennú respektíve vyššiu
čiastku, v takej hotovosti, ktorá pozostáva z
nižšie uvedenej jednej položky alebo viacerých položiek:
► bankovky a mince (vrátane takých, ktoré
už síce ako výmenný nástroj nie sú vo
všeobecnom obehu, ale ktoré je možné ešte
zameniť v niekorej finančnej inštitúcii alebo v
centrálnej banke),
► šeky, cestovné šeky, zmenky alebo platobné poverenia bez uvedeného príjemcu
► zlaté mince s obsahom zlata z aspoň 90 percent, a zlaté prúty, zlaté nugety
alebo zlaté zrná s obsahom zlata aspoň 99,5 percent
je pri vstupe povinná podať colnému úradu o tejto skutočnosti písomné prehlásenie. Colné orgány môžu požiadať o vyhlásenie o hotovosti v prípade hotovosti vo
výške 10 000 EUR alebo vyššej, ak je zasielaná poštou, ako súčasťou zásielky
alebo kuriérom.
Informácie a prehlásenie si môžete stiahnuť z nasledujúcich stránok:
www.ec.europa.eu/eucashcontrols
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/keszpenz_bejelentesi_eu.html
Prehlásenie musí byť podané, respektíve predložené u toho colného úradu (alebo
iného kompetentného úradu), kde cestujúci vstúpil na územie Európskej únie, alebo
kde ho opustil. V niektorých členských krajinách Európskej únie existujú aj ďalšie
predpisy o kontrole a podávaní prehlásení, týkajúce sa peňažného obratu v Spoločenstve. Je účelné informovať sa na maďarských zastupiteľstvách krajín, navštívených počas cesty.

V. Oslobodenie od dane v súvislosti s predajom výrobku vyvezeného z územia Európskej únie zahraničným cestujúcim
Výrobok, zakúpený zahraničným cestujúcim, je oslobodený od dane z pridanej
hodnoty, ak ho zahraničná osoba vyvezie z územia Spoločenstva ako súčasť
osobnej alebo cestovnej batožiny. Podmienky použitia oslobodenia od dane:
• cestujúci vyvezie výrobok do tretej krajiny bez používania a túto skutočnosť mu
potvrdí colný orgán na formulári pre vrátenie dane, vystavenom predajcom cestujúcemu,
• produkt bude z územia Európskej únie odvezený do 90 dní od jeho zakúpenia,
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• protihodnota produktu, získaná jeho predajom – spolu s daňou –
neprekročí 175 €,
• zahraničný cestujúci potvrdzuje svoje právne
postavenie platným cestovným dokladom, alebo
inou verejnou listinou, vhodnou na jeho identifikáciu, uznávanou Maďarskom (spoločne ďalej len:
cestovný doklad). Za zahraničného cestujúceho
sa považuje fyzická osoba, ktorá nie je občanom
ani jednej z krajín Európskej únie a nemá oprávnenie k trvalému pobytu ani v jednej z členských
krajín únie, ďalej osoba, ktorá síce je občanom
niektorej z členských krajín únie, ale jej bydlisko
je mimo územia únie.
Za bydlisko sa považuje miesto slúžiace na trvalý
pobyt, s ktorým sú osobné a obchodné kontakty fyzickej osoby najužšie. Pri výstupe musí cestujúci okrem preukázania svojej totožnosti predložiť zakúpený výrobok,
ako aj formulár žiadosti o vrátenie dane (v dvoch exemplároch) a originál faktúry.
Údaje uvedené na formulári žiadosti o vrátenie dane a na faktúre sa musia zhodovať
s osobnými údajmi uvedenými v cestovnom doklade. Formulár žiadosti o vrátenie
dane môže obsahovať len údaje týkajúce sa predaja výrobkov uvedených na jednej
faktúre.
Skutočnosť, že výrobok opustil územie Európskej únie, môže colný orgán potvrdiť
na žiadosť cestujúceho, na žiadosti na vrátenie dane, pri vývoze výrobku do tretej
krajiny. Použitie žiadosti o vrátenie dane je povinné, žiadosť vystaví pri nákupe
výrobku subjekt, vystavujúci faktúru, v troch exemplároch a prvé dva exempláre
odovzdá kupujúcemu. Colný úrad si po potvrdení prekročenia hraníc ponechá jeden
exemplár formulára žiadosti o vrátenie dane, druhý exemplár vráti zahraničnému
cestujúcemu.
Ak cestujúci neopúšťa Maďarsko cestou do krajiny mimo EÚ (napríklad cestuje do
Viedne a odtiaľ sa lietadlom vráti na miesto svojho bydliska mimo územia Európskej
únie), o potvrdenie, že tovar opustil územie Európskej únie je nutné požiadať pri
výstupe z Európskej únie (v prípade uvedenom ako príklad na letisku vo Viedni). O
vrátenie dane môže zahraničný cestujúci požiadať predajcu produktu osobne, alebo
cestou splnomocnenca, konajúceho v jeho zastúpení a v jeho mene. Ak zahraničný
cestujúci koná osobne, je povinný predložiť cestovný doklad, ak nekoná osobne, je
osoba, konajúca v jeho zastúpení a v jeho mene povinná predložiť písomné splnomocnenie, vystavené na jej meno. Pre vrátenie dane odovzdá zahraničný cestujúci,
respektíve ním splnomocnená osoba predajcovi výrobku colnou správou potvrdený
a opečiatkovaný prvý exemplár formulára žiadosti o vrátenie dane a predloží originál
faktúry, potvrdzujúcej predaj produktu.
Vrátenie dane náleží zahraničnému cestujúcemu vo forintoch, musí byť zaplatené
v hotovosti predajcovi produktu. Zahraničný cestujúci a predajca produktu sa môžu
dohodnúť aj na odlišnej mene a spôsobe platby. Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke Národného daňového a colného úradu (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) www.nav.gov.hu, ďalšie informácie sú dostupné v bode menu Informačné brožúry (Információs Füzetek), v 15. informačnej brožúre, ale svoje otázky môžete
položiť aj na telefónnych číslach 1819 a zo zahraničia +36 1 250-9500s možnosťou
volania za miestnu sadzbu.
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