Reguli vamale şi alte reguli privind circulația călătorilor în 2022

Persoanele care călătoresc în interiorul Uniunii Europene sau sosesc din țări
non-europene (țări terțe) în Uniunea Europeană trebuie să țină cont de următoarele reguli.

I. Reguli pentru persoanele care călătoresc în interiorul
Uniunii Europene
Regulile Uniunii Europene asigură libera circulație a
mărfurilor între statele membre. Acest lucru înseamnă
că scoaterea mărfurilor din Ungaria într-un alt stat membru sau introducerea acestora dintr-un alt stat membru
în Ungaria nu fac obiectul regimului vamal. Scoaterea şi
introducerea mărfurilor necomerciale cumpărate în timpul călătoriilor în scop privat – pentru uz personal, cadou
– nu sunt restricționate. Însă pot exista situații în care
transportul anumitor mărfuri, de exemplu al:
• animalelor de companie,
• armelor de vânătoare,
• alcoolului,
• produselor de tutun,
• medicamentelor cu substanțe narcotice etc.
în interiorul Uniunii Europene este restricționat sau condiționat de anumite
autorizații. Aceste reguli vor fi tratate într-un capitol separat.

II. Reguli pentru călătorii care sosesc din afara Uniunii Europene
(din țări terțe) în Ungaria
Călătorii care sosesc din țări din afara Uniunii Europene (începând din 1 ianuarie
2021 aici se include şi Regatul Unit, cu excepţia Irlandei de Nord) pot introduce
următoarele mărfuri în bagajele personale fără taxe vamale şi alte taxe:

1. Alcool şi băuturi care conțin alcool

(exclusiv în cazul călătorilor care au împlinit vârsta de 17 ani), maximum
• 4 litri de vin din struguri (vin necarbonatat),
• 16 litri de bere,
• 1 litru de produs alcoolic cu concentrație alcoolică mai mare de 22 % în volum sau produs
alcoolic nedenaturat cu concentrație alcoolică
de cel puțin 80 % în volum sau
• 2 litri de produs alcoolic, produs alcoolic intermediar, şampanie (vin spumant, alte băuturi
fermentate spumante) sau alte vinuri (alte băuturi fermentate liniştite), cu concentrație alcoolică de cel mult 22 % în volum.

2. Produse de tutun
(exclusiv în cazul călătorilor care au împlinit vârsta de 17 ani), maximum
Pasagerii aerieni
• 200 bucăți de țigarete sau

Pasagerii neaerieni
• 40 bucăți de țigarete sau

• 100 bucăți de țigarete de foi cu masă- • 20 bucăți de țigarete de foi cu masăde cel mult 3 grame pe bucată sau
de cel mult 3 grame pe bucată sau
• 50 bucăți de trabucuri sau
• 250 grame de tutun de fumat.
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• 10 bucăți de trabucuri sau
• 50 grame de tutun de fumat.
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În cazul produselor de tutun şi alcoolice (exceptând vinul din struguri şi berea),
aceste limite cantitative separat întrunesc 100% din limita valorică a scutirii de taxă.
În cazul produselor de tutun şi alcoolice, suma totală a cotelor procentuale ale limitelor cantitative specificate nu poate depăşi 100 la sută. În practică, acest lucru
înseamnă că dacă un călător care nu este pasager aerian introduce 40 de fire de
țigarete, scutirea de taxe vamale şi alte taxe se poate
acorda pentru această cantitate, însă nu mai poate fi acordată nicio scutire de taxe vamale şi alte taxe pentru alte
produse de tutun (țigarete de foi, trabucuri, tutun de fumat).
Dacă introduce 20 de fire de țigarete (50% din limita cantitativă), mai poate introduce fără taxe vamale şi alte taxe
încă 5 bucăți de trabuc sau 10 bucăți de țigarete de foi sau
25 de grame de tutun de fumat (încă 50% din limita cantitativă).

3. Alte mărfuri
Pe lângă mărfurile de mai sus, pot fi introduse mărfuri scutite de taxe vamale şi alte
taxe până la limita valorică de 300 EUR, iar în traficul aerian, de 430 EUR. Călătorii cu vârsta sub 15 ani pot introduce – independent de traficul de călători – mărfuri
scutite de taxe vamale şi alte taxe până la limita valorică de 150 EUR, indiferent de
călătorie. Valorile actuale în forinți ale scutirii de taxe vamale şi alte taxe sunt publicate de Autoritatea Națională de Administrare Fiscală şi Vamală (NAV) printr-o
informare. O altă condiție pentru scutirea de taxe vamale şi alte taxe este ca introducerea
• să fie ocazională (introducere care nu face parte dintr-o serie, într-un termen rezonabil) şi
• să cuprindă exclusiv mărfuri pentru uzul personal sau pentru cadou pentru călător
sau membrii săi de familie şi
• să nu fie de natură şi într-o cantitate care indică import în scop comercial.

4. Combustibil
Poate fi introdus în spațiul vamal al Comunității cu scutire de taxe vamale de import
combustibilul din rezervoarele standard ale autovehiculelor şi motocicletelor private
şi comerciale şi ale containerelor speciale, precum şi maximum 10 litri de combustibil transportați în rezervoarele portabile ale autovehiculelor şi motocicletelor private, per vehicul, care nu încalcă dispozițiile naționale privind posesia şi transportul
combustibilului. În cazul importului necomercial, scutirea se realizează exclusiv în
cazul călătorilor care au împlinit vârsta de 17 ani. În baza restricțiilor legate de
scutirea de taxe vamale, combustibilul introdus cu scutire de taxe vamale:
• nu poate fi utilizat în alt vehicul decât în care a fost introdus,
• nu poate fi îndepărtat din vehicul şi nu poate fi depozitat de către persoana care
beneficiază de scutire, cu excepția duratei necesare pentru efectuarea reparațiilor
la vehiculul respectiv,
• nu poate fi transferat, nici cu titlu oneros, nici gratuit (aşadar
nu poate fi vândut şi nici dat cadou).
Dacă o persoană nu respectă aceste reguli, se naşte obligația
de a plăti taxe vamale şi alte taxe naționale pentru combustibil în ziua nerespec-tării dispoziției, în baza poziției vamale
aplicabile în funcție de tipurile de mărfuri şi a valorii în vamă
stabilite sau acceptate de autoritățile competente în acea
zi. Dacă nu este îndeplinită oricare condiție pentru scutirea
de taxe vamale şi alte taxe naționale aferente, introducerea
poate avea loc doar după plata taxelor vamale şi a altor
taxe (taxă pe valoarea adăugată, accize etc.). Autoritatea
vamală verifică respectarea regulilor cu atenție sporită!
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III. Reguli speciale privind anumite produse
1. Alimente
Introducerea alimentelor perisabile din țări din afara Uniunii Europene, de exemplu a
• cărnii proaspete,
• mezelurilor,
• alimentelor care conțin carne,
• produselor lactate şi care conțin lapte
este riscantă din cauza răspândirii potențiale a unor boli animale. De aceea, in-troducerea produselor de origine animală pentru
consum personal şi a produselor de origine animală pentru hrănirea animalelor de
companie face obiectul unor reguli stricte. În cazul încălcării regulilor, produsele pot fi
returnate, confiscate sau distruse. Laptele praf pentru sugari, alimentele pentru sugari
şi alimentele speciale necesare din motive medicale pot fi introduse dacă
• nu necesită păstrare la rece înainte de deschidere,
• au denumire de marcă protejată şi
• au ambalajul intact.
Organele vamale care funcționează la frontierele externe ale Uniunii Europene verifică introducerea acestor produse de către persoanele private şi afişează la punctele
de acces panouri de avertizare cu privire la regulile aplicabile. Nu este recomandat să
duceți cu dumneavoastră produse de origine animală nici în cazul ieşirii din țară – în
pachete de alimente pregătite pentru durata călătoriei –, deoarece scoaterea acestora în țări terțe este în general interzisă sau se supune unor condiții stricte. Informații
privind regulile aplicabile sunt oferite de reprezentanțele diplomatice ale Ungariei în
țara destinație. Ocazional, anumite produse pot fi introduse temporar pe aşa-zisele
liste de interdicții la import şi export, pentru a preveni răspândirea diverselor boli
animale infecțioase. În cazul produselor fabricate din specii de animale pe cale de
dispariție (de ex. caviarul de la specii de sturion), pot fi valabile şi alte restricții. Se
recomandă ca înainte de călătorie să vă informați despre regulile actuale la următoarele surse de informații:
Agrárminisztérium /Ministerul agriculturii/
Sediu: H–1055 Budapesta, Kossuth Lajos tér 11.
Telefon: +36-1-795-2000, +36-1-795-2532 | Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu.
Pagină internet: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek.

2. Medicamente
Persoanele care urmează un tratament medicamentos continuu pot avea asupra lor
la sosirea în Ungaria sau plecarea din Ungaria cantitatea de medicament prescrisă
de către medicul curant, în conformitate cu durata călătoriei. În acest scop, se recomandă obținerea unei adeverințe medicale cu care pot fi introduse în Ungaria sau
scoase din Ungaria medicamente suficiente pentru cel mult 90 de zile. Formularele
necesare sunt disponibile pe pagina de internet în limba maghiară a Institutului Național pentru Medicamente şi Sănătate Alimentară /Országos Gyógyszerészeti és
Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI)/: www. ogyei.gov.hu la punctele 35-37 din
meniul „Formulare” /formanyomtatványok/. Formularele în limba engleză sunt disponibile pe pagina de internet în limba engleză a OGYÉI: www.ogyei.gov.hu/forms la
punctele 11-12. Informații privind regulile țărilor terțe sunt oferite de reprezentanțele
diplomatice competente ale Ungariei. Introducerea în Ungaria sau scoaterea din Ungaria a narcoticelor şi substanțelor psihotrope şi a medicamentelor sau preparatelor
care conțin noi substanțe psihoactive (de regulă: calmante, energizante, halucinoge4
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ne) este permisă doar cu acordul special al autorității competente.
Cu privire la dispozițiile aplicabile în Ungaria, OGYÉI poate fi
contactat folosind următoarele date de contact:
OGYÉI Kábítószerügyi Főosztály
/Departamentul Narcotice al OGYÉI
Sediu: H–1051 Budapesta, Zrínyi u. 3.
www.nav.gov.hu
Telefon: +36-1-235-7970, +36-1-235-7971, +36-1-235-7944
Fax: +36-1-8869-488
Pagină internet: www.ogyei.gov.hu/kabitoszerugy
E-mail: narcotic@ogyei.gov.hu

3. Animale de companie
Dacă o persoană doreşte să călătorească cu animalul de companie
(câine, pisică, dihor) în interiorul Uniunii Europene, înainte de călătorie
trebuie să-i obțină paşaportul pentru animale de companie (pet
passport). Paşaportul pentru animale de companie este emis de medicul veterinar
competent de la domiciliu, dacă:
• animalului i-au fost administrate vaccinurile necesare şi
• acesta este identificat prin microcip.
Dacă doriți să călătoriți cu animalul de companie într-o țară
terță, informații privind regulile țării destinație sunt oferite de
reprezentanțele diplomatice competente ale Ungariei.
Dacă un animal de companie care trăieşte într-o țară terță
soseşte în Ungaria, trebuie să dețină:
• un identificator unic (tatuaj sau microcip),
• vaccinurile necesare,
• paşaport pentru animale de companie, sau
• certificat sanitar-veterinar.
Înainte de călătorie, e recomandat să vă interesați despre regulile actuale la
autoritățile județene, iar pe teritoriul Budapestei şi în județul Pesta, la Administrația
Județeană Pesta la http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek sau folosind
următoarele date de contact:
NÉBIH Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság /
Oficiul Național Ungar pentru Securitatea Lanțului Alimentar, Direcția sanitar-veterinară şi pentru protecția animalelor/
Sediu: H–1024 Budapes-ta, Keleti Károly u. 24.
Telefon: +36-1-336-9302
Pagină internet: www.portal. nebih.gov.hu
Fax: +36-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu

4. Arme de foc şi muniții
Armele de foc şi munițiile pentru vânătoare, sport sau autoapărare în interiorul
Uniunii Europene pot fi transportate de cetățenii Uniunii sau persoane cu drept de
reşedință în Uniunea Europeană care posedă permis port-armă.
Persoanele care nu sunt domiciliate în Uniunea Europeană îşi pot introduce armele
de foc şi munițiile pentru vânătoare sau competiții de tir sportiv în Ungaria sau le
pot transporta în tranzit prin Ungaria doar în baza adeverinței organului vamal
contra unei taxe, dacă şederea planificată a persoanei pe teritoriul Ungariei nu
depăşeşte 90 de zile. Clientul trebuie să-şi predea adeverința la organul vamal de
la frontiera externă (punctul de trecere) a Uniunii Europene în momentul ieşirii de
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pe teritoriul Un-gariei. Dacă predarea adeverinței nu este posibilă din alte motive,
aceasta trebuie trimisă imediat după părăsirea țării către organul vamal emitent. În
timpul călătoriei, întotdeauna trebuie dovedit
• dreptul de a deține arme de foc (cu permisul port-armă emis în statul de domiciliu) şi
• scopul călătoriei (competiție sportivă, vânătoare).
Participarea la vânătoare trebuie dovedită
cu invitația organizatorului vânătorii şi permisul de vânătoare.
Participarea la competiția de tir sportiv este
dovedită cu invitația asociației spor-tive, iar dreptul de a scoate arma de foc
pentru tir sportiv şi muniția se dovedeşte cu permisul de la asociația sportivă.
Adeverințele sunt valabile doar împreună cu permisul de port-armă sau cu permisul
european pentru deținerea de arme. În cazul cumpărării, reparării sau vânzării armelor de foc şi munițiilor în străinătate, de asemenea, este necesar:
• permisul de deținere emis de autoritatea competentă a statului călătorului şi
• permisul de import sau export emis de poliția maghiară.
Permisele pentru introducerea şi scoaterea armelor de foc şi munițiilor autorizate
pentru vânătoare şi în scopuri sportive sunt emise de inspectoratul de poliție județean în raza căruia se află domiciliul solicitantului, pentru tranzitul pe teritoriul țării
cel în raza căruia se află locul trecerii de frontieră pe teritoriul Ungariei, iar în Budapesta, inspectoratul de poliție al Budapestei. Introducerea în scopuri de autoapărare se autorizează de către inspectoratul de poliție județean (sau al capitalei) în
raza căruia se află locul preconizat al sosirii în țară sau al tranzitului.
Existența permiselor emise este verificată de autoritatea vamală, de aceea
transportul armelor de foc şi al munițiilor trebuie declarat către autoritatea vamală
în momentul trecerii frontierei vamale. Informații privind regulile legate de scoaterile în țări terțe sunt oferite de reprezentanțele diplomatice ale Ungariei în țara destinație. Datele de contact ale inspectoratelor de poliție județene (Budapestei) sunt
disponibile la următoarea adresă: www.police.hu/hu/ugyintezes

5. Bunuri culturale
Bunurile culturale, de exemplu picturi şi alte obiecte de artă, vestigii găsite în pământ, alte obiecte vechi de valoare istorică pot fi scoase din Ungaria în alte state
ale Uniunii Europene sau țări terțe – chiar şi temporar – doar cu autorizația emisă
de autoritatea competentă, în funcție de valoarea comercială a obiectelor de artă
respective, în funcţie de vârsta şi limitele de valoare ale obiectelor de artă respective (de exemplu la picturi în cazul vârstei de cel puţin 50 ani şi o valoare de cel
puţin 1 milioane de forinţi).
Legislaţia naţională şi unională, care conţine lista obiectelor
culturale obligate la autorizaţie în funcţie
de valoare şi vârstă, pot să se deosebească între ele.
Obligația de a stabili valoarea monetară îi
revine proprietarului, şi se poate baza pe
evaluare sau pe o factură de pe piața
obiectelor de artă.
Autoritatea vamală verifică importurile şi
exporturile dintre ţările din afara Uniunii
Europene şi Ungaria, şi administrează
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autorizațiile legate de aceste proceduri. Totodată, autoritatea vamală poate verifica
aleatoriu legitimitatea transportului obiectelor culturale şi pe secțiunile de frontieră
internă ale UE. Mai multe informații despre autorizații, proceduri care fac sau nu fac
obiectul autorizației, precum şi limitele privind vârsta şi valoarea comercială aferentă categoriilor obiectelor de artă pot fi oferite de departamentul pentru supravegherea obiectelor de artă şi arheologie din cadrul biroului primului ministru care
efectuează autorizările pe teritoriul Ungariei, la următoarele date de contact:
Cabinetul Primului Ministru („Miniszterelnökség”), departamentul de Supraveghere a Obiectelor de Artă, cu contactele următoare:
Sídlo: H–1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1, II. emelet.
Telefon: +36-1-795-2510.
E-mail: mutargy@me.gov.hu sau
Pentru scoaterea din țară a obiectelor de artă: kivitel@me.gov.hu
Pagină internet: https://oroksegvedelem.kormany.hu/mutargyfelugyeleti-hatosagi-osztaly

6. Specii de animale şi plante pe cale de dispariție
Transportul speciilor de animale şi plante pe cale de dispariție
este reglementat strict de Convenția de la Washington (CITES).
Sunt interzise sau supuse autorizaților CITES atât introducerea,
cât şi scoaterea a aproximativ 5.000 de specii de animale (de
exemplu țestoasele marine, elefantul, tigrul) şi 28.000 de specii de
plante (cactuşi, orhidee, palisandru), precum şi a exemplarelor vii
şi moarte sau părților acestora, sau a produselor realizate din
acestea, inclusiv a trofeelor de vânătoare şi preparatelor. Autorizațiile sunt emise de autoritățile CITES competente în țările respective. În cadrul
transportului:
• în cazul animalelor vii sau produselor de origine animală certificatul veterinar întocmit de un medic veterinar oficial, sau
• în cazul produselor de origine vegetală sau al plantelor vii care intră sub incidența
CITES, importul sau exportul poate necesita, pe lângă autorizațiile CITES, şi prezentarea
• certificatului sanitar-veterinar emis de medicul veterinar al autorității sau
• şi a certificatului fitosanitar eliberat de autoritatea competentă a ţării terţe în caz
de import, respectiv în caz de export de administraţiile guvernamentale cu atribuţii
în protecţia plantelor şi solului.
Aceste categorii de produse pot fi scoase sau introduse în Ungaria doar la
punctele de trecere de frontieră desemnate care dispun de un post de control sanitar-veterinar şi fitosanitar. Este bine de ştiut că pot fi cumpărate produse CITES ca
obiecte de cadou în numeroase părți ale lumii. Prin cumpărarea acestora, e posibil
să contribuim involuntar la dăunarea naturii şi dispariția unor specii. Introducerea
fără autorizație a acestor suveniruri contravine legii şi poate duce la acțiune penală,
ceea ce poate însemna o amendă pentru încălcarea legilor privind protecția naturii
şi închisoare de până la 3 ani.
Înainte de călătorie, este recomandat să vă interesați care specii de animale şi
plante sunt protejate de Convenția de la Washington. Este posibil ca introducerea,
scoaterea sau tranzitul pe teritoriul Ungariei al anumitor produse din fildeş, carapace de broască țestoasă, piei exotice, insecte preparate, blănuri, scoici tropicale,
stele de mare uscate, cactusuri şi altor obiecte decorative comercializate ca suveniruri să necesite autorizație CITES. Informații detaliate legate de acest subiect sunt
disponibile la adresele www.cites.hu/cites.html şi ec. europa.eu/environment/cites/
legislation_en.htm. Pentru probleme legate de autorizații şi proceduri, contactați
autoritatea ungară în probleme CITES:
7

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

7. Trofee de vânătoare
Coarnele cerbilor roşii, cerbilor lopătari şi căprioarelor ucise sau moarte în timpul
vânătorii, cornul de muflon şi colțul de mistreț cu o lungime mai mare de 16 cm se
prezintă obligatoriu pentru evaluare la administrațiile județene în raza cărora se află
zona de vânătoare, iar pe teritoriul Budapestei şi județului Pesta, la Administrația
Județului Pesta (ca autorităţi cu atribuţii de vânătoare). Scoaterea din țară a trofeelor de vânătoare necesită fişa de evaluare a trofeului emisă de autoritatea de vânătoare. Scoaterea din țară a coarnelor animalelor moarte sau coarnelor căzute
necesită de asemenea autorizație pentru scoaterea trofeului, emisă de autoritatea
de vânătoare. Pentru introducerea sau scoaterea din țară a unor trofee de vânătoare din sau în țări terțe, este necesar şi documentul sanitar-veterinar emis de medicul
veterinar al autorității. Dacă trofeul de vânătoare care face obiectul procedurii intră
şi sub incidența Convenției CITES, introducerea şi scoaterea din țară necesită şi
obținerea unei autorizații CITES.
Pentru probleme legate de autorizații şi proceduri, contactați următoarele autorități:
Pentru eliberarea fişei de evaluare a trofeului şi autorizației de scoatere a trofeului:
Administrațiile județene (pe teritoriul Budapestei şi județului Pesta: Administrația
Județului Pesta) Pagina internet: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ elerhetosegek/
În probleme sanitar-veterinare şi introducerea în țară a unor trofee de vânătoare:
NÉBIH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazga-tóság /Oficiul Național Ungar pentru Securitatea Lan-țului Alimentar, Direcția sanitar-veterinară şi
pentru protecția animalelor/
Sediu: H–1024 Budapesta, Keleti Károly u. 24.
Telefon: +36-1-336-9302
Pagină internet: http://portal.nebih.gov.hu/
Fax: +36-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu
În cazul introducerii în țară a unor trofee
de vânătoare care intră sub incidența Convenției CITES:
Agrárminisztérium /Ministerul agriculturii/ Biodiverzitás és Génmegőrzési
Fősztály /Departamentul pentru biodiversitate şi conservare genetică/
Sediu: H–1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 9.
Telefon: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662 | Fax: +36-1-301-4646
Pagină internet: www.cites.hu
E-mail: cites@am.gov.hu

8. Anumite plante şi produse vegetale
Dispoziții fitosanitare privind bagajele călătorilor Conform dispozițiilor fitosanitare
aplicabile de la 14 decembrie 2019, plantele sau produsele vegetale în bagaje nu
pot fi introduse pe teritoriul Uniunii Europene sau pot fi introduse doar cu certificat
fitosanitar. Excepție fac:
a) ) ananasul, bananele, curmalele, durianul şi cocosul ca roade ale plantelor, fără
restricții cantitative;
b) ananasul, bananele, curmalele, durianul şi cocosul ca roade ale plantelor, fără
restricții cantitative; 1 bucată persoană (de exemplu 5 kg de mere sau 1 bucată
de pepene).
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Totodată, nu pot fi introduse, nici măcar în cantități mici, plante şi produse ve-getale care nu pot fi consumate, de exemplu semințe
pentru semănat, plante vii, coroane etc. De asemenea, nu
pot fi introduse, nici măcar în cantități mici, roade şi părți
ale plantelor contaminate cu sol care s-a lipit. În cadrul
controlului vamal, autoritatea vamală poate returna produsele
care nu pot fi introduse sau poate solicita călătorului să arunce
produsul. Înainte de călătorie, este recomandat să vă interesați
despre mai multe detalii la reprezentanțele diplomatice competente ale Ungariei sau la următoarele date de contact:
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal / Oficiul Naţional
Ungar pentru Securitatea Lanţului Alimentar / Növény-, Talajés Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság (NTAI) / Direcția
pentru protecția plantelor, solului şi mediului agricol (NTAI)
Sediu: H–1118 Budapest, Budaörsi út 141-145
Telefon: +36-1-309-1000
Pagină internet: http://portal.nebih.gov.hu/
Fax: +36-1-246-2942
e-mail: nti@nebih.gov.hu
Mai multe informații despre acest subiect pot fi consultate la următoarea adresă:
https://portal.nebih.gov.hu/-/kis-mennyisegben-sajat-fogyasztasra-szant-zoldseges-gyumolcsfelek-behozhatoak-hazankba

9. Produse accizabile
Nu se taxează introducerea în țară a unor produse accizabile puse în circulație liberă într-un alt stat membru, personal de către o persoană fizică (persoană privată)
care nu desfăşoară activități comerciale cu produse accizabile, pentru uz propriu.
Pentru stabilirea uzului propriu, NAV verifică următoarele criterii simultane:
• dacă persoana privată desfăşoară activități care necesită autorizație pentru accize sau înregistrare,
• motivul posedării,
• locul posedării produsului accizabil sau modalitatea
de transport,
• toate documentele legate de produsul accizabil,
• tipul produsului accizabil,
• precum şi dacă cantitatea produsului accizabil depăşeşte valoarea limită de la
care cantitatea se consideră comercială, care este
• 800 de bucăți în cazul țigaretelor,
• 200 de bucăți în cazul trabucurilor,
• 400 de bucăți în cazul țigaretelor de foi cu greutate maximă de 3 grame,
• 1 kilogram în cazul tutunului de fumat,
• 110 litri în cazul berii,
• 20 litri în cazul produselor alcoolice intermediare,
• 10 litri în cazul produselor alcoolice,
• 90 litri în total în cazul vinului liniştit şi spumant, alte băuturi fermentate liniştite
şi spumante (vin şi şampanie), din care vinul spumant şi altă băutură fermentată
spumantă (şampania) poate fi cel mult 60 de litri,
• 300 mililitri în cazul lichidelor de umplere,
• în cazul produselor de unică folosință ale categoriilor de produse noi de tutun,
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• în cazul produselor de tutun fără fum 500 grame,
• în cazul produselor înlocuitoare de fumat, cu conţinut de nicotin, 500 rame.
800 bucăți, iar în cazul lichidelor acestora, 300 mililitri. În cazul produselor energetice, achiziție în scop privat de către persoanele private înseamnă cantitatea din
rezervorul vehiculului şi dintr-un rezervor portabil de cel mult 10 litri. Din țări terțe,
călătorii (indiferent de cetățenie) pot introduce în Ungaria produse accizabile cu
scutire de taxe vamale şi alte taxe în cantitatea prevăzută la capitolul „Reguli pentru călătorii care sosesc din afara Uniunii Europene (din țări terțe) în Ungaria”.În
legătură cu introducerea produselor accizabile în țările terțe, mai multe informații
pot fi obținute de la reprezentanțele diplomatice ale Ungariei cu competență teritorială.

IV. Obligația de declarare a numerarului la granițele exterioare
ale Uniunii Europene
KToți călătorii care intră în Uniunea Europeană sau părăsesc Uniunea Europeană
având asupra lor 10.000 euro sau o sumă
mai mare în numerar (chiar şi în diferite
valute) sau alte mijloace de plată (titluri de
valoare, obligațiuni, acțiuni, cecuri de călătorie etc.) cu valoare totală echivalentă, au
obligația de a le declara în scris la autoritatea vamală.
Declarația poate fi descărcată de pe următoarele pagini: www.ec.europa.eu/eucashcontrols
www.nav.gov.hu/nav/vam/
egyeb/keszpenz_130107.html
Declarația trebuie dată şi depusă la autoritatea vamală (sau alte autorități competente) la care călătorul a intrat sau a părăsit Uniunea Europeană. Pe lângă acestea, în unele state membre ale Uniunii Europene sunt în vigoare dispoziții speciale
privind controlul şi declararea cu privire la circulația intracomunitară a numerarului.
Este recomandat să vă informați despre aceste detalii la reprezentanțele diplomatice ale Ungariei din țările implicate în călătorie.
Autorităţile vamale pot cere declaraţie de numerar despre o sumă de 10.000 euro
sau mai mare în numerar chiar şi atunci dacă această sumă este transmisă prin
poştă, ca parte a încărcăturii sau cu curier. Informaţiile şi declaraţia pot fi descărcate de la paginile următoare: https://ec.europa.eu/eucashcontrols https://nav.gov.
hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/keszpenz_bejelentesi_eu.html

V. Scutirea de taxă pentru comercializările de produse scoase
de pe teritoriul Uniunii Europene de către călătorii străini
Este scutit de taxa pe valoare adăugată produsul cumpărat de călătorul străin dacă
îl transportă de pe teritoriul Comunității în bagajul de mână sau de cală. Condițiile
pentru aplicarea scutirii de taxă:
• călătorul transportă produsul neutilizat într-o țară terță şi autoritatea vamală certifică acest fapt pe cererea de restituire a taxei, emisă pentru călător de către
vânzător,
• produsul este scos de pe teritoriul Uniunii Europene în termen de 90 de zile de la
data cumpărării,
• valoarea totală a comercializării produsului – cu taxă – depăşeşte 175 euro,
• călătorul străin îşi dovedeşte statutul legal cu un document de călătorie sau alt act
autentic valabil care dovedeşte identitatea, recunoscut în Ungaria (în continuare
împreună: document de călătorie).
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Călătorul străin este persoana fizică care nu este cetățean al niciunui stat membru
al Uniunii Europene şi nu are drept de şedere perm nentă în niciun stat membru al
Uniunii Europene, precum şi persoana care este
cetățean al unui stat membru al Uniunii, însă are
domiciliul în afara teritoriului Uniunii.
Domiciliul înseamnă locul pentru reşedință permanentă cu care relațiile personale şi economice ale
persoanei fizice sunt cele mai strânse. În momentul ieşirii, călătorul trebuie să-şi dovedească identitatea şi să prezinte produsul cumpărat, precum
şi cererea de restituire a taxei (în două exemplare)
şi exemplarul original al facturii. Datele de pe cererea de restituire a taxei şi de pe factură trebuie
să corespundă cu datele personale de pe documentul de călătorie. Cererea de restituire a taxei
poate conține doar datele unei singure facturi pentru comercializarea de produse.
Faptul că produsul a părăsit teritoriul Uniunii Europene poate fi certificat de autoritatea vamală la cererea călătorului pe cererea de restituire a taxei, în momentul
scoaterii produsului în țara terță.
Utilizarea cererii de restituire a taxei este obligatorie şi aceasta este emisă de
emitentul facturii în trei exemplare, din care primele două exemplare îi sunt predate
cumpărătorului. După certificarea ieşirii din țară, autoritatea vamală reține un
exemplar al cererii de restituire a taxei, şi îi predă călătorului străin celălalt exemplar.
În cazul în care călătorul nu părăseşte Ungaria în direcția unei țări terțe (de exemplu călătoreşte la Viena, de unde va reveni cu avionul la domiciliul său în afara
Uniunii Europene), certificarea faptului că marfa a fost scoasă de pe teritoriul Uniunii trebuie solicitată în momentul ieşirii din Uniune (în exemplul utilizat, la aeroportul de la Viena). Recuperarea taxelor poate fi solicitată de la vânzătorul produsului
în persoană de călătorul străin sau de un împuternicit care procedează în numele
său şi îl reprezintă.În cazul în care călătorul străin procedează personal, are obligația de a prezenta documentul de călătorie, iar dacă nu procedează personal,
împuternicitul care procedează în numele său şi îl reprezintă trebuie să ataşeze
procura scrisă emisă în numele său.
În vederea recuperării taxelor, călătorul străin sau împuternicitul său predă vânzătorului produsului primul exemplar al cererii de restituire a taxelor, avizat şi ştampilat de autoritatea vamală, şi prezintă exemplarul original al facturii care atestă
executarea comercializării de produse.
Taxa restituită îi revine călătorului străin în forinți şi trebuie achitată în numerar de
către vânzătorul produsului. Totodată, călătorul străin şi vânzătorul de produse pot
conveni şi asupra altei monede şi modalități de plată.
Mai multe informații pot fi obținute pe pagina de internet a Autorității Naționale de
Administrare Fiscală şi Vamală (NAV) la www.nav.gov.hu, şi alte informații
detaliate pot fi consultate la meniul Információs Füzetek /Caiete informative/, în
caietul informativ 15, însă puteți primi răspuns la întrebări şi apelând din interiorul
țării, la tarifele locale, numărul 1819, sau din străinătate, numărul +36 1 250-9500.
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