2022 yılı yolcu trafiğine ilişkin gümrük kuralları ve diğer kurallar

Avrupa Birliği içinde veya AB üyesi olmayan bir ülkeden (üçüncü ülke) Avrupa Birliği’ne
seyahat edenler aşağıdaki kurallara dikkat etmelidir.

I. Avrupa Birliği içindeki yolcularla ilgili kurallar
Avrupa Birliği kuralları, üye devletler arasında malların serbest dolaşımını garanti eder. Bu, malların Macaristan’dan
başka bir üye devlete ihracatı veya malların oradan Macaristan’a ithalatı için gümrük prosedürü olmadığı anlamına
gelir. Seyahat sırasında özel amaçlı - kişisel kullanım için,
hediye olarak - satın alınan ticari nitelikteki malların ihracatında veya ithalatında herhangi bir kısıtlama yoktur. Ancak,
bazı mallar, örneğin:
• hobi olarak beslenen hayvanlar,
• av silahları,
• alkol,
• tütün ürünleri,
• uyuşturucu madde içeren ilaçların vb.
Avrupa Birliği içindeki taşınması kısıtlamalara veya özel izinlere tabidir. Bu kurallar ayrı
bir bölümde ele alınacaktır.

II. Avrupa Birliği dışından (üçüncü ülke) Macaristan’a gelen kişiler için geçerli kurallar
Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden veya ülkelerden (1 Ocak 2021’den itibaren Kuzey İrlanda hariç Birleşik Krallık da dahil olmak üzere) gelen yolcuların kişisel bagajlarında
yer alan aşağıdaki mallar gümrük resmi ve vergilerden muaf olarak getirilebilir:

1. Alkol ürünleri ve alkol içeren içeceklerden
(sadece 17 yaş ve üzerindeki yolcular için) en fazla
• 4 litre üzüm şarabı (köpüksüz şarap),
• 16 litre bira,
• 1 litre alkol derecesi %22’den fazla olan alkol
ürünü veya en az alkol derecesi %80 olan denatüre alkol olmayan alkol ürünü; veya
• 2 litre alkol derecesi %22’yi geçmeyen alkol ürünü, ara alkol ürünü, şampanya (köpüklü şarap ve
diğer fermente edilmiş içecekler) veya diğer şaraplar (diğer köpüksüz, fermante edilmiş içecek).

2. Tütün ürünleri
(sadece 17 yaş ve üzerindeki yolcular için) en fazla

Hava yolcuları
• 200 adet sigara veya

Hava yoluyla seyahat etmeyen yolcular
• 40 adet sigara veya

• 100 adet, her biri 3 gr’dan ağır
olmayan sigarillo veya

• 20 adet, her biri 3 gr’dan ağır
olmayan sigarillo veya

• 50 adet puro veya
• 250 gram kıyılmış tütün.

• 10 adet puro veya
• 50 gram kıyılmış tütün.

Tütün ve alkollü ürünlerde (üzüm şarabı ve bira hariç), bu nicel sınırlar birbirlerinden
bağımsız olarak vergi muafiyeti birim sınırının %100’ünü aşmaktadır. Bununla birlikte
tütün veya alkol ürünleri hususunda belirlenen miktar sınırlamaların yüzde oranlarının
toplamı yüzde 100’den daha fazla olamaz. Uygulamada bu, hava yoluyla gelmeyen bir
yolcunun 40 sigara ithal etmesi halinde, sadece bu miktarın gümrük ve vergiden muaf
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tutulabileceği ve diğer tütün ürünlerinin (puro, sigarillo, kıyılmış
tütün) gümrük ve vergiden muaf tutulamayacağı anlamına gelir.
20 adet sigara getirdiyseniz (miktar sınırlamasının %50’si) bunun yanı sıra gümrüksüz 5 puro veya 10 sigarillo veya 25 gram
kıyılmış tütün (miktar sınırlamasının kalan %50’si kadar) daha
getirebilirsiniz.

3. Diğer ürünler
Yukarıda belirtilen mallara ek olarak 300 Avro, veya hava trafiğinde 430 Avro azami
değer sınırına kadar malların gümrüksüz ve vergisiz olarak kabulüne izin verilecektir. 15
yaş altındaki yolcular – yolculuk şekline bakılmaksızın – en fazla 150 Avro azami değer
sınırına kadar gümrüksüz ve vergisiz mal getirebilirler. Gümrük ve vergi muafiyetin azami
değer sınırının güncel HUF değerleri Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi (NAV) tarafından
bilgilendirme kapsamında yayınlanmaktadır. Gümrük ve vergilerden muaf tutulmanın diğer bir koşulu da:
• malın sürekli olarak değil ara sıra getirilmesi (belli bir süre içinde getirilen bir dizi ithal
malın parçası olmaması) ve
• yalnızca yolcunun veya ailesinin kullanımı için veya hediye amaçlı olarak satın alınmış
malları içermesi ve
• ithal edilen malların nitelik ve miktarlarından dolayı ticari amaçlı bir ithalat olarak algılanmaması.

4. Akaryakıt
Avrupa Birliği gümrük bölgesine giriş yapan özel ve ticari araç ile
moto-sikletlerin ve özel konteynerlerin standart tanklarındaki yakıt
ve de araç başına maksimum 10 litreye kadar olan özel motorlu
taşıtların ve motosikletlerin portatif bidonlarında bulunan yakıt,
akaryakıtın bulundurulması ve taşınması ile ilgili ulusal hükümlere
aykırı olmadığı takdirde ithalat vergilerinden muaf olarak ülkeye
getirilebilir. Ticari olmayan ithalatlarda, muafiyet sadece 17 yaş
ve üzerindeki yolcular için geçerlidir.
Gümrükten muaf tutulma ile ilgili sınırlamaya göre ülkeye getirilen
yakıt:
• içinde getirildiği araç dışında başka bir araçta kullanılamaz,
• muafiyetten yararlanan kişi tarafından, söz konusu aracın onarımı için gerekli süre hariç, araçtan çıkarılamaz ve depolanamaz,
• ayrıca ne bedel karşılığı ne de karşılıksız olarak devredilemez (yani ne satılabilir ne de
hediye edilebilir). Bu kurallara uyulmaması du-rumunda, malların türüne göre uygulanacak gümrük kalemi ve o gün itibariyle yetkili makamlar tarafından belirlenen veya kabul
edilen gümrük vergi değerine göre yakıt üzerindeki gümrük ve ulusal vergileri ödeme
zorunluluğu doğacaktır.
Gümrük vergisinden ve ilgili ulusal vergi muafiyetinden muafiyet koşullarından herhangi
biri yerine getirilmediği takdirde söz konusu malın ülkeye sokulması sadece gümrük ve
vergilerin (katma değer vergisi, tüketim vergisi vb.) ödenmesinden sonra mümkün olacaktır. Kurallara uyulup uyulmadığı gümrük mercileri tarafından sıkı biçimde denetlenmektedir!

III. Bazı ürünlerle ilgili özel kurallar
1. Gıda
Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden:
• çiğ et,
• et ve etli mamuller,
• et içeren gıda maddeleri,
• süt ve süt içeren ürünler gibi kolayca bozulabilen gıda maddelerin
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ülkeye sokulması, hayvan hastalıklarının yayılma olasılığı nedeniyle
risklidir. Bu nedenle, kişisel tüketim amaçlı hayvansal ürünlerin ve
hobi olarak beslenen hayvanların beslenmesi için hayvansal kökenli ürünlerin ülkeye sokulması katı kurallara tabidir. Bu kuralların ihlali, bu ürünlerin geri gönderilmesine, müsaderesine veya imha edilmesine neden olabilir.
Bebekler için tasarlanan süt tozu, bebekler için tasarlanan gıdalar
ve tıbbi nedenlerle ihtiyaç duyulan özel gıdalar,
• açılmadan önce depolanmasının soğutma gerektirmediği,
• ticari marka altında korundukları ve
• ambalajları sağlam olduğu sürece ithal edilebilirler.
Avrupa Birliği’nin dış sınırında çalışan gümrük idareleri, bu ürünlerin özel şahıslar tarafından
ithalatını kontrol eder ve giriş noktalarına gümrük kurallarıyla ilgili dikkat çekici bilgilendirme
afişlerini asarlar. Ayrıca ülke dışına seyahat ederken – seyahat için hazırlanan yiyecek
paketinde – hayvansal menşeli ürünlerin yanınızda getirilmesi de tavsiye edilmez, çünkü bu
ürünlerin üçüncü bir ülkeye getirilmesi genellikle yasaklanmıştır veya katı koşullara tabidir.
Bununla ilgili kurallar hakkında hedef ülkenin Ma-caristan’daki diplomatik temsilciliğinden
daha fazla bilgi sağlayabilirsiniz. Bazı bulaşıcı hayvan hasta-lıklarının yayılmasını önle-mek
için bazı ürünlerin geçici olarak ithalat ve ihracat yasağı listesine konulması da söz konusu
olabilir. Nesli tükenmekte olan hayvan türlerinden üretilen ürünler (örneğin mersin balığı
türlerinin havyarı) için ilave kısıtlamalar geçerli olabilir. Seyahat etmeden önce, geçerli kurallarından aşağıdaki irtibat bilgilerini kullanarak bilgi alınız:
Tarım Bakanlığı
Merkez: 1055 Budapeşte, Kossuth Lajos Meydanı 11.
Telefon: +36-1-795-2000, +36-1-795-2532
Fax: +36-1-795-0200
E-mail: info@am.gov.hu.
Web sayfası: www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elerhetosegek.

2. İlaçlar
Sürekli ilaç tedavisi görenler, yolculuk süresiyle orantılı
olarak, Macaristan’a varış veya ayrılışları sırasında ilgili
doktor tarafından yazılan miktarda ilacı yanlarında taşıyabilirler. Bunun için Macaristan’a götürmek veya oradan
getirmek üzere yanınıza en fazla 90 gün yetecek kadar ilaç
almanızı olanaklı kılacak bir tıbbi sertifika almanız önerilir.
Gerekli formlara, Ulusal Eczacılık ve Gıda Sağlığı Enstitüsü’nün (OGYÉI) Macarca web sitesinden; https://ogyei.
gov.hu/ adresindeki “Formlar” menüsünün 34-36 numaralı menü maddelerinden ulaşabilirsiniz. İngilizce formlar
ise OGYÉI (Ulusal Eczacılık ve Gıda Sağlığı Enstitüsü)
’nün İngilizce web sitesinde; https://ogyei.gov. hu/forms
adresinde yer alan 11-13 numaralı menü maddelerinde
bulunmaktadır.
Bazı üçüncü ülkelerin kuralları ile ilgili olarak Macaristan’daki yetkili diplomatik temsilciliklerden bilgi elde edebilirsiniz. Narkotik ve psikotropik maddeler veya yeni psiko- aktif maddeleri içeren ilaçlar
veya müstahzarların (özellikle de yatıştırıcılar, uyarıcılar, halüsinojenler), Macaristan’a ancak teknik birimin özel izniyle getirilebilir veya Macaristan dışına çıkarılabilir. Söz konusu
iznin Macaristan’daki izni ile ilgili olarak, OGYÉI (Ulusal Eczacılık ve Gıda Sağlığı Enstitüsü)
ile aşağıda yer alan iletişim verilerinden yararlanmak suretiyle iletişime geçebilirsiniz:
OGYÉI Narkotik Ürünler Departmanı
Adres: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Telefon: +36-1-235-7970, +36-1-235-7971, +36-1-235-7944
Faks: +36-1-8869-488
Web sayfası: www.ogyei.gov.hu/kabitoszerugy
E-mail: narcotic@ogyei.gov.hu
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3. Evcil hayvanlar
Avrupa Birliği içinde evcil hayvanlarınızla (köpek, kedi,
gelincik) seyahat etmek istiyorsanız, seyahate çıkmadan
önce bir evcil hayvan pasaportu (pet passport) çıkartmanız
gerekmektedir. Evcil hayvan pasaportu ikamet adresinize
göre yetkili veteriner hekim tarafından düzenlenir; bunun için
hayvanınızın:
• gerekli koruyucu aşılara ve
• kimlik tespiti için mikroçipe sahip olması gerekmektedir.
Evcil hayvanınızla üçüncü bir ülkeye seyahat etmek istediğiniz takdirde lütfen gideceğiniz
ülke ile ilgili geçerli kurallar hakkında bilgi almak için söz konusu ülkenin Macaristan’daki yetkili diplomatik temsilcilikleriyle iletişime geçiniz. Üçüncü ülkelerde yaşayan ev
hayvanlarının Macaristan’a getirilmesi için:
• özel bir tanımlayıcıya (dövme veya mikroçip)
• gerekli koruyucu aşılara,
• evcil hayvan pasaportuna veya
• hayvan sağlık sertifikasına sahip olması gerekir.
Seyahate çıkmadan önce, mevcut düzenlemeler ile ilgili olarak bağlı olduğunuz ilin yetkili kamu yönetim bürosu, Budapeşte dahilinde ise Peşte Kamu Yönetim Bürosu’ndan ve
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/ elerhetosegek adresinden veya aşağıda yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinebilirsiniz:
NÉBIH Hayvan Sağlığı ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü
Merkez: 1024 Budapeşte, Keleti Károly Sokağı 24.
Telefon: +36-1-336-9302
Web sayfası: www.portal.nebih.gov.hu
Faks: +36-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu

4. Ateşli silahlar ve mühimmatlar
Avrupa Birliği dahilinde, avcılık, spor veya kendini savunma amaçlı ateşli silah ve mühimmatlar, Avrupa Birliği vatandaşları veya Avrupa Birliği’ne yerleşmiş şahıslar tarafından
ancak Avrupa silah bulundurma ruhsatı ile taşınabilirler. Avrupa Birliği’nde ikamet adresi
bulunmayan şahıslar, Macaristan’da bulunma süreleri 90 günü geçmemek kaydıyla avcılıkta veya spor amaçlı atıcılık yarışmasında kullanmak üzere ateşli silahlarını veya mühimmatlarını ancak yetkili gümrük biriminin ücrete tabi onay sertifikası ile Macaristan’a
getirebilir veya transit olarak Macaristan’dan geçirebilirler. Macaristan bölgesinden ayrılırken başvuruda bulunan şahsın söz konusu sertifikayı, Avrupa Birliği’nin dış sınır geçiş
noktalarındaki (sınır kapılarındaki) gümrük birimlerine teslim etmesi gerekmektedir.
Farklı nedenlerden dolayı sertifikanın teslim edilmesi mümkün olmadığı takdirde, ülkeyi
terk ettikten sonra söz konusu sertifikanın zaman geçirmeksizin sertifikayı düzenleyen
gümrük idaresine gönderilmesi gerekmektedir. Yolculuğunuz sırasında,
• ateşli silah bulundurma izninizi (ikamet ettiğiniz ülkede düzenlenen silah bulundurma
ruhsatı ile) ve
• seyahatinizin amacını (spor yarışması, avcılık) her zaman için belgelendirmeniz gerekmektedir. Avcılığa katılım, avcılık organizatörünün davet mektubu ve avlanma izni ile
belgelendirilmelidir
Spor amaçlı atıcılık yarışmalarına katılım, spor kulübünün davet mektubu ile spor silahları ve mühimmatlarını yurtdışına çıkarma yetkisi ise söz konusu spor federasyonunun
izni ile belgelendirilir.
Sertifikalar sadece silah bulundurma lisansı veya Avrupa silah bulundurma ruhsatı ile
birlikte geçerlidir Yurtdışında ateşli silah ve mühimmat alımı veya onarımı veya bunların
yurt dışında satışı için
• yolcunun vatandaşı olduğu devletin yetkili makamı tarafından verilen silah bulundurma
ruhsatı ve
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• Macar Emniyeti tarafından düzenlenmiş
olan ülkeye silah sokma veya ülkeden silah
çıkarma iznine gereksinim vardır.
Avcılık ve spor amaçlı olarak onaylanmış olan
ateşli silah ve mühimmatın ülkeye sokulması
ve ülkeden çıkarılması için gerekli izinler, talepte bulunan kişinin ikamet ettiği yer ile ülkeden transit geçiş için Macaristan sınırından
giriş ve çıkış yapılan sınır kapısının bağlı olduğu ilin yetkili emniyet genel müdürlükleri ve
Budapeşte’de Budapeşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından
verilir. Savunma amaçlı silah ve mühimmatların izinleri ülkeye giriş, çıkış ve ülkeden
transit geçiş gerçekleştiği yerin bağlı olduğu ilin (başkentin) yetkili emniyet genel müdürlükleri tarafından onaylanacaktır.
Düzenlenen izinlerin bulunup bulunmadığı gümrük idareleri tarafından kontrol edilir; bu
nedenle gümrükten geçerken yanınızda ateşli silah ve mühimmat bulunduğunu gümrük
idarelerine bildirmeniz gerekmektedir. Ateşli silah ve mühimmatların üçüncü ülkelere
götürülmek üzere ülkeden çıkarılmasına ilişkin kurallar hakkında gidilecek ülkenin Macaristan’daki diplomatik temsilciliğinden bilgi edinebilirsiniz. İl (veya Budapeşte) emmniyet
genel müdürlüklerine ilişkin iletişim bilgilerini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: www.police.hu/hu/ugyintezes

5. Kültürel mallar
Kültürel ürünler, örneğin tablolar ve diğer sanat ürünleri, ayrıca toprak altından çıkarılan
tarihi eserler ile tarihi değere sahip diğer eski nesneler, yaşları ve parasal anlamdaki
değerlerine bağlı olarak Macaristan’dan Avrupa Birliği’ne üye başka bir ülkeye veya
üçüncü ülkelere –geçici olarak bile olsa- yalnızca bu konuda uzman yetkili resmi makamın
izni ile çıkarılabilirler. (örneğin –tablolarda en azından 50 yaş
ve 1 milyon Forinti aşan değere sahip olma
durumunda)
Yurtdışına çıkarılması izne tabi kültürel objelerin piyasa değerleri ve yaşlarına göre sınıflandırılmaları ulusal mevzuata ve Avrupa Birliği
mevzuatına göre farklılıklar gösterebilir. Söz
konusu nesnelerin maddi değerlerinin, değer
tespiti veya sanat eseri niteliği taşıyan antika
eşya faturası doğrultusunda sahipleri tarafından belirlenmesi gerekmektedir.
Gümrük yetkilileri, Avrupa Birliği dışındaki ülkeler ile Macaristan arasında gerçekleşen eşya
giriş ve çıkışlarını kontrol eder ve çıkış süreçleriyle bağlantılı izinleri denetler. Bunun yanı sıra
gümrük makamları Avrupa Birliği’nin iç sınır bölgelerinde de kültürel nesnelerin yasal
olarak taşınıp taşınmadığını rastgele olarak kontrol edebilirler.
Tüm izinler, izne tabi veya izne tabi olmayan süreçler ve tüm sanat eserlerini içeren sınıflandırmalara ilişkin yaş ve ticari değer limitleriyle ilgili olarak daha fazla bilgi almak için
Macaristan sınırları dahilinde izin verme yetkisine sahip olan Başbakanlık’a aşağıda yer
alan iletişim bilgilerinden yararlanarak başvuruda bulunabilirsiniz:
Başbakanlık Sanat Eserleri Müfettişliği Başkanlığı
Adres: H–1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1. II. emelet
Telefon: +36-1-795-2510
E-mail: mutargy@me.gov.hu veya
Sanat eserlerin yurtdışına çıkarılmasıyla ilgili olarak: kivitel@me.gov.hu
Web sayfası: www.oroksegvedelem.kormany.hu/mutargyfelugyeleti-hatosagi-osztaly
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6. Soyu tükenmekte olan hayvan ve bitki türleri
PNesli tükenmekte olan hayvan ve bitki türlerinin sevkiyatı, Washington Konvansiyonu
(CITES) tarafından sıkı bir şekilde düzenlenmektedir. Yaklaşık 5.000 hayvan türünün
(deniz kaplumbağaları, filler, kaplanlar gibi) ve 28.000 bitki türünün (kaktüsler, orkideler,
gül ağacı) ve bunların canlı ve cansız örneklerinin, parçalarının ve türevlerinin, -trofe ve
bunların hazırlanmasında kullanılan müstahzarlar da dahil olmak üzere ülkeye sokulmaları veya yurtdışına çıkarılmaları yasak olup CITES izinlerine tabidir. İzinler, söz konusu
ülkelerin yetkili CITES makamları tarafından verilir. CITES kapsamındaki:
• canlı hayvanların veya hayvansal kökenli ürünlerin veya
• bitkisel kökenli ürünlerin veya canlı bitkilerin taşınması sırasında ülkeye getirilmesi ve
yurtdışına çıkarılması için CITES izinleri dışında, bu izinlere ek olarak
• canlı hayvanlar veya hayvansal kökenli ürünler için resmi bir veteriner hekim tarafından
düzenlenmiş hayvan sağlığı sertifikası veya
• canlı bitkiler ve bitkisel kökenli ürünler içinse üçüncü ülkenin yetkili makamı, yurtdışına
çıkarılması durumunda ise bitki ve toprak koruma alanında yetkili kamu yönetim büroları
tarafından düzenlenmiş bir bitki sağlık sertifikasının ibrazına da gerek duyulabilir.
Bu tür ürünler, ancak Macaristan’da bu amaç için belirlenmiş olan bitki ve hayvan sağlığı
sınır denetim noktasına sahip olan sınır geçiş noktalarından ülkeye sokulabilir veya
yurtdışına çıkarılabilir. CITES’e tabi ürünlerin dünyanın birçok yerinde hediyelik eşya
olarak satıldığını ve bunları satın aldığımız takdirde, istemeden de olsa doğaya zarar
verdiğimizi ve bazı türlerin yok olmasına katkıda bulunduğumuzu bilmemizde yarar vardır.
Bu tür hediyelik eşyaların izinsiz olarak yurda sokulması yasadışıdır ve cezai kovuşturmaya, çevre korumaya ilişkin idari para cezalarının saptanmasına ve 3 yıla kadar hapis
cezasıyla cezalandırılmanıza neden olabilir.
Yolculuğa çıkmadan önce, hangi hayvan ve bitki türlerinin
Washington Konvansiyonu tarafından koruma altına alındığını
araştırmanız yararlı olacaktır. Fildişi, kaplumbağa kabuğu, egzotik deri ürünleri, kurutulmuş böcek, kürk, tropikal midye, kurutulmuş denizyıldızı, kaktüs çeşitleri ve hediyelik eşya olarak
satılan diğer süs eşyalarının ülkeye getirilmesi, ülkeden çıkarılması veya Macaristan topraklarında taşınması için CITES izni
gerekebilir. Daha fazla bilgi için: http://www.cites.hu/cites.html
https://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
Konuya ilişkin bireysel izinler veya süreçlerle ilgili sorularınız için Macar CITES yetkilisiyle iletişime geçebilirsiniz:
Tarım Bakanlığı
Biyo Çeşitlilik ve Gen Koruma Departmanı
Adres: 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.
Telefon numarası: 06-1-795-3753, 06-1-896-4662 | Faks: 06-1-301-4646
Web sitesi: http://www.cites.hu/cites.html
E-posta: cites@am.gov.hu

7. Trofeler
Av sırasında öldürülen veya düşen kızıl geyik, alageyik ve karacaların boynuzları, yaban
keçisi boynuzu ve yaban domuzlarının 16 santimetreden daha uzun köpek dişlerinin
değerlendirilmek üzere, avcılık konusunda yetkili resmi makamlar olarak av sahasının
bulunduğu yerin yetkili il kamu idaresi bürolarında, Budapeşte’de ve Peşte ilinin sınırları
dahilinde ise Peşte İli Kamu İdare Bürosu’nun huzurunda ibraz edilmesi zorunludur.
Trofeler Macaristan sınırları dışına ancak avcılık konusunda yetkili resmi makam tarafından düzenlenen trofe değerlendirme kartı ile çıkarılabilir. Ölü bir hayvanın boynuzlarının
veya düşmüş boynuzların yurtdışına çıkarılabilmesi için yetkili resmi avcılık makamı tarafından düzenlenecek olan bir trofe ihraç izin belgesi de gereklidir. Av ganimetlerinin
üçüncü ülkelerden Macaristan’a getirilmesi veya yurtdışına çıkarılabilmesi için resmi
yetkili bir veteriner tarafından düzenlenecek olan bir hayvan sağlığı belgesine de ihtiyaç
vardır. Söz konusu av ganimetinin CITES-sözleşmesine de tabi olması durumunda yurtdışına çıkarılabilmesi için ayrıca bir CITES izin belgesine de sahip olmanız gerekmekte-
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dir. Tüm izin ve izin işlemleriyle ilgili sorunlarınızın
çözümü için aşağıda yer alan kurumlarla iletişime
geçebilirsiniz:
Trofe değerlendirme kartı ve trofenin yurtdışına çıkarılmasına ilişkin izin belgesinindüzenlenmesi için ilgili
bölgenin il bazındaki yetkili kamu idare büroları (Budapeşte ve Peşte ilinin sınırları dahilinde Peşte İli Kamu
İdare Bürosu)’na başvurmanız gerekmektedir. Web
sitesi: http://www.kormanyhivatal.hu/hu
Hayvan sağlığı veya trofelerin ülkeye getirilmesi durumunda:
NÉBIH (Ulusal Gıda Zinciri Güvenlik Bürosu)
Hayvan Sağlığı ve Hayvanları Koruma Müdürlüğü
Merkez: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
Telefon: +36-1-336-9302
Web sayfası: http://portal.nebih.gov.hu/
Fax: +36-1-336-9479
E-mail: aai@nebih.gov.hu
CITES Sözleşmesi kapsamına giren trofelerin ülkeye getirilmesi durumunda:
Tarım Bakanlığı Biyoçeşitlilik ve Gen Koruma Müdürlüğü
Merkez: 1052 Budapet, Apáczai Csere János utca 9.
Telefon: +36-1-795-3753, +36-1-896-4662
Faks: +36-1-301-4646
Web sayfası: www.cites.hu
E-mail: cites@am.gov.hu

8. Bazı bitkiler ve bitki ürünleri
Yolcu bagajları ile ilgili bitki sağlığı hükümleri 14 Aralık 2019 tarihinden
itibaren geçerli bitki sağlığı hükümleri uyarınca, bagaj içinde bitki ve
bitki ürünleri Avrupa Birliği’ne sokulamaz veya ancak bitki sağlığı sertifikası ile getirilebilir.
İstisnalar:
a) ananas, muz, hurma, duryan ve hindistancevizi gibi bitkisel ürünler, miktar sınırlaması olmaksızın;
b) ilgili bakanlığın kararı doğrultusunda 5 kg/kişi veya 1 adet/kişi
(örneğin 5 kg elma veya 1 adet karpuz) olmak üzere az miktardaki kişisel tüketim amaçlı bitki ve bitki ürünleri
Bununla birlikte, az miktarda olsa da, yurtdışından ülkeye tohum,
canlı bitki, çelenk vb. gibi tüketilmeyen bitkiler veya bitki ürünleri getirilemez. Keza az miktarlarda da olsa üzerine yapışan toprakla kirlenmiş meyve ve
bitki parçaları da ülkeye sokulamaz. Gümrük yetkilileri, gümrük kontrolü sırasında ülkeye
girişi yasak olan ürünleri taşıyan yolcuları geri çevirebilirler veya yolcudan ürünün çöpe
atılması talep edebilirler. Seyahat öncesi Macaristan’daki yetkili diplomatik temsilciliklerden veya aşağıdaki irtibat adreslerinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz:
Ulusal Gıda Zinciri Güvenlik Dairesi
Bitki, Toprak ve Tarım-Çevre Koruma Müdürlüğü (NTAI)
Merkez: 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145
Telefon: +36-1-309-1000
Web sayfası: http://portal.nebih.gov.hu/
Faks No: +36-1-246-2942
e-mail: nti@nebih.gov.hu
Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri aşağıdaki adreste bulabilirsiniz: https://portal.nebih.
gov.hu/-/kis-mennyisegben-sajat-fogyasztasra-szant-zold-seg-es-gyumolcsfelekbehozhatoak-hazankba
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9. Vergiye tabi ürünler
Başka bir üye devlette serbest piyasada satılan dolaylı vergiye tabi ürünler, söz konusu dolaylı vergiye
tabi ürünler ile ticari faaliyette bulunmayan gerçek
kişiler (özel şahıslar) tarafından özel kullanım amaçlı olarak vergi ödemeksizin ülkeye getirilebilir. NAV
özel kullanım amacının belirlenmesinde aşağıda yer
alan hususları toplu olarak değerlendirecektir:
• özel şahsın dolaylı vergiye tabi herhangi bir izne
veya kayıt altına alma zorunluluğunu haiz herhangi bir faaliyette bulunup bulunmadığı,
• söz konusu ürünü yanında bulundurma nedeni,
• dolaylı vergiye tabi ürünün bulunduğu yeri veya taşıma şekli,
• dolaylı vergiye tabi ürün ile ilgili tüm belgeler,
• dolaylı vergiye tabi ürünün niteliği,
• ayrıca dolaylı vergiye tabi ürün miktarının ticari amaçlı miktar olarak nitelendirilen değer
sınırını aşıp aşmadığı. Söz konusu miktar sınırları şunlardır:
• sigara için 800 adet,
• puro için 200 adet,
• her biri 3 gr’dan ağır olmayan sigarillo için 400
adet,
• kıyılmış tütün için 1 kilogram,
• bira için 110 litre,
• ara alkol ürünleri için 20 litre,
• alkol ürünleri için 10 litre,
• köpüksüz veya köpüklü şarap, diğer köpüksüz ve köpüklü fermante içecekler (şarap ve
şampanya) için toplam 90 litre, bu kategoriden olmak üzere köpüklü şarap ve diğer köpüklü fermante içecekler (şampanya) için en
fazla 60 litre,
• depo doldurma amaçlı likit alkol için 300 mililitre,
• Yeni tütün ürünleri kategorisine dahil tek kullanımlık ürünler için 800 adet, likit ürünler
için 300 mililitre.
• dumansız tütün ürünleri için 500 gram,
• tütün kullanımının yerini tutan nikotin içerikli ürünler için 500 gram
Enerji ürünleri bağlamında, bir aracın yakıt deposundaki ve azami 10 litrelik portatif bir
bidonda bulunan miktar özel şahsın özel kullanım amaçlı alım miktarı olarak kabul edilmektedir. Herhangi bir yolcu (uyruğuna bakılmaksızın) üçüncü bir ülkeden Macaristan’a,
“Macaristan’a Avrupa Birliği dışından (üçüncü ülkeden) gelenlerle ilgili kurallar” başlığı
altında belirtilen miktarlarda olmak koşuluyla gümrüksüz ve vergisiz olarak dolaylı vergiye tabi ürün getirebilir. Dolaylı vergiye tabi ürünlerin üçüncü bir ülkeye sokulması ilgili
olarak ilgili ülkenin Macaristan’daki yetkili diplomatik temsilciliklerinden daha ayrıntılı
bilgi sağlayabilirsiniz.

IV. Avrupa Birliği’nin dış sınırlarında nakit beyanında
bulunmazorunluluğu
Avrupa Birliği sınırlarından giriş ve çıkışlarda yanınızda 10.000 Euro veya başka döviz
cinsinden bu miktarla eşdeğerde veya bu miktarı aşan tutarda ve aşağıda yer alan kalemlerin bir veya birden fazlasından oluşacak şekilde nakit para bulundurmanız halinde
gümrük makamlarına nakit para beyanında bulunmanız gerekmektedir:
► banknotlar ve bozuk paralar (piyasada takas aracı olarak bulunmamasına karşın
herhangi bir finans kurumunda veya merkez bankasında tedavüldeki paralara çevrilebilen
metal para ve banknotlar da dahil olmak üzere)
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► çekler, seyahat çekleri, ada yazılı olmayan kambiyo senetleri veya ödeme talimatları
ile
► en az yüzde 90 altın içeren altın paralar ve en az yüzde 99,5 altın içerikli altın çubuklar, altın külçeleri veya altın granülleri.
Gümrük makamları, 10.000 Euro veya bunu aşan miktardaki nakit paranın posta, taşınan
yükün bir kısmı olarak veya kargoyla gönderilmesi durumunda da nakit para beyanında
bulunmanızı talep edebilirler.
Bilgi ve beyan formunu aşağıdaki sayfalardan indirilebilirsiniz:
https://ec.europa.eu/eucashcontrols
https://nav.gov.hu/nav/letoltesek_egyeb/adatlap/keszpenz_bejelentesi_eu.html
Yolcunun, Avrupa Birliği’ne girdiği veya Avrupa Birliği’nden ayrıldığı gümrük idaresine
(veya diğer yetkili makama) beyanda bulunması veya beyanı teslim etmesi gerekir. Ayrıca, Avrupa Birliği’ne üye bazı Devletlerin Topluluk içindeki nakit hareketleri için özel
kontrol ve beyanda bulunma şartları bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili seyahat esnasında
ziyaret edilecek ülkelerin Macaristan’daki diplomatik temsilciliklerinden daha ayrıntılı
bilgi edinebilirsiniz.

V. Avrupa Birliği bölgesinden yabancı bir yolcu tarafından
yurtdışına çıkarılan ürünlerin satılmasına ilişkin vergi muafiyeti
Yabancı bir yolcu tarafından satın alınan ürünler, yanına aldığı çantası veya bagajının bir
parçası olarak Topluluk bölgesinden dışarı çıkarılmaları durumunda katma değer vergisinden muaftırlar. Muafiyet uygulanması için gereken şartlar:
• Yolcunun söz konusu ürünleri kullanmaksızın üçüncü bir ülkeye götürmesi ve bunun
gümrük yetkilileri tarafından satıcının yolcu adına düzenlediği vergi iadesi formu üzerinde
onaylanması,
• ürünlerin, satın alındıkları tarihten itibaren 90 gün içinde Avrupa Birliği bölgesinden
yurtdışına çıkarılması,
• ürünlerin satış bedellerinin – vergiler dahil olmak üzere– toplamda 175 Avrodan fazla
olması,
• yabancı yolcular yasal durumlarını geçerli bir seyahat belgesi veya Macaristan tarafından tanınan geçerli resmi bir belge (bundan sonra diğerleriyle birlikte „seyahat belgesi”
olarak anılacaktır) aracılığıyla kanıtlarlar.
Hiçbir Avrupa Birliği üyesi ülkenin vatandaşı olmayan, Avrupa Birliği üyesi hiçbir
ülkede sürekli oturum hakkına sahip bulunmayan ve Avrupa Birliği’ne üye herhangi bir ülkenin vatandaşı olmakla birlikte Avrupa Birliği’nin sınırları dışında ikamet eden gerçek kişiler yabancı yolcu
olarak nitelendirilmektedirler. İkamet yeri,
gerçek kişinin en sıkı bireysel ve ekonomik
bağlarla bağlı olduğu ve içinde ikamet ettiği daimi ikametine denir.
Yurtdışına çıkışı sırasında yolcu, kimliğinin yanı sıra satın almış olduğu ürünü, 2 nüsha halindeki vergi iade talebi formu ile faturanın orijinal nüshasını görevlilere ibraz etmekle yükümlüdür. Vergi iade talebi formu ve
fatura üzerinde yer alan bilgilerin resmi seyahat belgesinde yer alan kişisel bilgilerle
uyuşması gerekmektedir. Vergi iade talebi formu yalnızca tek bir faturaya ait verileri
içerebilir. Ürünün Avrupa Birliği topraklarını terk etmesi ancak gümrük makamı tarafından, yolcunun talebi üzerine, vergi iade talebi formu üzerinde ürünün üçüncü ülkeye taşınması sırasında onaylanması suretiyle gerçekleşmiş olur.
Vergi iade talebi formunun kullanılması zorunlu olup söz konusu form, ürün satın alındığı
sırada faturayı düzenleyen satıcı tarafından üç nüsha olarak düzenlenir ve bunun ilk iki
nüshası alıcıya teslim edilir. Gümrük yetkilileri çıkışı teyit ettikten sonra vergi iade talebi
formunun bir nüshasını kendileri alırken diğerini yabancı yolcuya iade ederler.
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Yolcunun Macaristan’ı üçüncü bir ülkeye doğru terk etmemesi durumunda (örneğin Viyana’ya geçmesi, daha sonra da oradan uçakla Avrupa Birliği dışında bulunan ikamet yerine geri dönmesi halinde), söz konusu ürünün Avrupa
Birliği dışına sevk edildiğine ilişkin belgelendirmenin
Avrupa Birliği sınırlarından çıkılması sırasında (verilen örnekteki duruma göre Viyana havaalanında) talep edilmesi gerekmektedir.
Vergi iadesi, ürünün satıcısından şahsen yabancı
yolcu veya yolcu adına ve onun temsilcisi olarak işlemde bulunma yetkisine sahip vekili tarafından talep
edilebilir. Yabancı yolcunun şahsen işlemde bulunması durumunda resmi seyahat belgesini satıcıya
ibraz etmesi, şahsen işlemde bulunmaması durumunda ise kendi adına ve kendisini temsilen işlemde
bulunan vekilinin kendi adına düzenlenmiş yazılı vekaletnameyi vergi iade formuna iliştirmesi gerekmektedir.
Yabancı yolcu veya vekili, vergi iadesini alabilmek amacıyla vergi iade talebi formunun
gümrük yetkililerince tasdik edilmiş ve kaşelenmiş ilk nüshasını ürünün satıcısına teslim
ettikten sonra satıcıya ayrıca ürün satışının gerçekleştiğini belgeleyen faturanın orijinal
nüshasını da ibraz eder. İade edilen vergi tutarının, ürünün satıcısı tarafından yabancı
yolcuya nakit olarak ve Forint cinsinden ödenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte yabancı yolcu ile ürünün satıcısı vergi iadesinin farklı bir para cinsi ve ödeme biçimi üzerinden
gerçekleştirilmesine ilişkin olarak aralarında anlaşma da yapabilirler.
Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgileri NAV (Ulusal Vergi ve Gümrük Kurumu) ’ın web sitesinde, https://nav.gov.hu/’da yer alan Bilgilendirme Defterleri adlı menü maddesindeki,
15. numaralı bilgilendirme defterinde bulabilirsiniz ancak sorularınıza yurtiçinden yerel
tarife kapsamında aranabilen 1819, yurtdışından ise +36 1_250-9500 numaralı telefonlardan yanıt alabilirsiniz.104
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