 .3סחורות אחרות

בנוסף למוצרים הנ»ל ,עד ערך של  300יורו ,ותנועה האווירית עשויים להיות מועברים
ל 430-יורו על ידי מס ומיסים ללא תשלום.
נוסעים מתחת לגיל  15עשויים להכניס סחורות בערך של  150יורו  -ללא קשר לתנועה
נסיעות ,ללא תשלום מכס ומיסים.
סכומי המכס הנוכחיים של המכס והפטור מס מתפרסמים במשרד הלאומי המיסים
ומשרד המכס (.)NAV
תנאי נוסף למכס ופטור מס הוא היבוא
 להיות מזדמנים (יבוא שאינם חלק מסדרה בתוך פרק זמן סביר) ומורכב אך ורק לשימוש אישי של הנוסע או המשפחה או הסחורה לצורך מתנה, -והטבע והנפח אינם מתייחסים ליבוא מסחרי.

 .4דלק

דלק בטנקים סטנדרטיים ללא יכולת יבוא יכול להיכנס לרכב פרטי ומסחרי ,ואופנועים,
ומכלים מיוחדים ,בנוסף למכוניות פרטיות הובילה טנק נייד של כל רכב עד  10ליטר דלק
שאינו מפרים הוראות לאומיות על החזקת והובלת הדלק.
פטור יבוא לא מסחרי חל רק על נוסעים מגיל .17
על בסיס הגבלה בתפקיד ,דלק ללא חובה:
 לא ניתן להשתמש ברכב אחר מאשר שבו הוא מיובא, האדם המקבל פטור לא יכול להסיר אותו ולא יכול לאחסן אותו,למעט זמן התיקון הדרוש של הרכב,
 ולא יכול להעביר אותו או לא למכור ולא מחונן.אם מישהו אינו עומד בכללים אלה ,פירעונו של המכס ותשלומי המס
הלאומיים ייווצר ביום אי מילוי ההפרשה ,ועל בסיס סוג החובה החלים
על סוג הסחורה ועל בסיס של ערכי המכס הוקמה או מקובלים על ידי
הרשויות המוסמכות .אם כל תנאי של פטור לא מתקיים ,היבוא עשוי
להיעשות רק לאחר תשלום של מכס ומיסים (מס מכירה כללי ,תפקיד
הבלו ,וכו›).

ג .כללים מיוחדים עבור מוצרים מסוימים
 .1מזון

ממדינות חוץ לאיחוד האירופי ,היבוא מסוכן למזונות מתכלים בקלות כגון
 בשר טרי, מזונות המכילים בשר, חלב ומוצרי חלבוהפצה אפשרית של מחלות בעלי חיים .לכן ,יבוא מוצרים ממוצא בעלי חיים לצורך
אישי ומוצא בעלי חיים להאכיל בעלי חיים כפופים לכללים מחמירים .במקרה של הפרה
של הכללים ,היפוך ,החרמה והרס של מוצרים אלה עשויים להתרחש.
אבקת חלב ,מזון וסיבות רפואיות הנדרשות לתינוקות ניתן להציג אם
 אחסון של מזון נפתח מראש אינו דורש קירור, מותג מוגן והאריזה שלה שלמה.רשויות המכס הפועלות בקטע הגבול החיצוני של האיחוד האירופי יאמתו את יבוא
המוצרים הללו על ידי יחידים והצבת כרזות בעלות תשומת לב בכללים הרלוונטיים
בנקודות הכניסה.
בעת נסיעה  -בחבילת המזון מחוברת לזמן הנסיעות  ,-הוא גם לא מומלץ להביא מו־
צרים בעלי חיים עם עצמנו כפי שהם אסורים בדרך כלל למדינות שלישיות או כפופים
לתנאים קפדניים .מידע על הכללים הרלוונטיים בהונגריה יכולים לספק ייצוגים דיפלומ־
טיים הונגריים.
גם יכול להיות ,שעל מנת למנוע התפשטות של מחלות זיהומיות שונות ,כמה מוצרים
באופן זמני ברשימה שחורה של ייבוא וייצוא.
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מכס וכללים אחרים לתנועה נוסעים ב2022 -

בתוך האיחוד האירופי או ממדינה שאינה מחוץ לאיחוד האירופי (ממדינה שלישית)
לאיחוד האירופי ,נוסעים לשים לב לכללים הבאים.

א .כללים עבור נוסעים בתוך האיחוד האירופי

הכללים של האיחוד האירופי מספקים תנועה חופשית של
סחורות בין המדינות החברות .משמעות הדבר היא כי הליך
המכס אינו קשור לסחורות מהונגריה למדינה באיחוד האירופי
או ממדינה של איחוד להונגריה .במסע ,הייצוא והייבוא של
מוצרים לא מסחריים לשימוש פרטי  -שימוש אישי ,מתנה -
אינו מוגבלים .עם זאת ,סחורות מסוימות עשויות
להיות ,למשל:
 חיות מחמד, ציד נשק, אלכוהול, מוצר טבק, תרופות עשויים עם סמים המכילים סמים ,וכו'תחבורה בתוך האיחוד האירופי להגבלות ורישיונות mמיוחדים .כללים אלה יהיו בפרק
נפרד.

ב .כללים עבור אלה המגיעים מחוץ לאיחוד האירופי (ממדינה שלישית)
להונגריה

הסחורה הבאה באדם של הנוסעים המגיעים מהארץ )החל מ  1 -בינואר  2021כולל
בריטניה ,למעט צפון אירלנד( ניתן להסיק על ידי מכס ומיסים:

 .1ממוצרי אלכוהול ומשקאות

המכילים אלכוהול )רק לנוסעים מעל גיל 17
 4ליטר של יין של ענבים )יין שקט(- ,
 16ליטר של בירה- ,
 1ליטר של מוצרים אלכוהוליים שיש תוכן אל־ -
כוהול בעל תוכן לא יותר מ  -22%על ידי נפח או
לפחות  80%על ידי נפח של מוצרים אלכוהול
 2ליטר של מוצרים אלכוהוליים ,אלכוהול ביניים- ,
נוצץ )יין נוצץ ,משקאות תוססים אחרים( או יין אחר )
משקאות תוססים אחרים שקט(,
 .מוצרי אלכוהול ביניים ,מלבד 22%

 .2ממוצרי טבק

(רק לנוסעים מעל גיל 71שנים)

נוסעים באוויר

נוסעים לא באוויר

•  200יחידות סיגריות או
•  100יחידות סיגרים קטנים במשקל עד
 3גרם ליחיד ,או

•  40יחידות סיגריות או
•  20יחידות סיגרים קטנים במשקל עד 3
גרם ליחיד ,או

•  10יחידות סיגרים או
•  50יחידות סיגרים או
•  50גרם טבק
•  250גרם טבק
במוצרי טבק ואלכוהול (ללא יין) ,כמותיות אלו ב 100%-פטור במס נפרד.
עם זאת ,במוצרי טבק ואלכוהול ,הסכום הכולל אחוזי כמויות
מסוימות של כמויות לא יעלה מעל  001אחוזים.
בפועל ,משמעות הדבר היא שאם נוסע מלבד הנו־
סע האוויר מביא  40סיגריות ,פטור המכס והמס
ניתן רק לתת לכמות זו ,מכס ופטור מס למוצרי
טבק נוספים (סיגר ,טבק) לא יכול עוד יוענק.
אם הוא מביא  20סיגריות ( 50אחוזים של גבול
הכמות) ,הוא יכול להוסיף  5סיגרים או  10סיגרים
קטנים או  25גרם של טבק ( 50אחוזים של גבול
הכמות).
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 עם דרכון בעל החיות עם תעודה וטרינרית.לפני נסיעה ,ראוי לעניין את הכללים הנוכחיים
עבור סוכנויות ממשלתיות מוסמכות מקומיות,
בודפשט ומחוז פשט במשרד ממשלת מחוז פשט
באתר http://www.kormanhivatal.hu/
 ,en/eleerhetoאו בכתובת הקשר הבאים:
 Nebihבריאות והגנה על בעלי חיים.
משרד ראשי 1024 :בודפשט ,רח› קלטי קרוי 24
טלפון+36-1-336-9302 :
אתרwww.portal.nebih.gov.hu :
פקס+36-1-336-9479 :
דואר אלקטרוניaai@nebih.gov.hu :

 .4כלי נשק ותחמושת

בתוך האיחוד האירופי ,כלי נשק ותחמושת
לציד ,ספורט או הגנה עצמית יכולים להיות
מועברים על ידי נשק אירופי ואדם שהוקם
באיחוד האירופי.
אדם שאינו מתגורר באיחוד האירופי עשוי
להביא את כלי הנשק ,התחמושת או הת־
חבורה להונגריה ,התחמושת וההובלה על
פי תעודת הטעינה של שירות המכס הפועל
אם מגוריו של האדם בהונגריה אינו עולה
על  90ימים.
כאשר הנוסע יוצא מהונגריה ,עליו לספק את התעודה לשירות המכס הפועל בחלקו
הגבול החיצוני של האיחוד האירופי (מעבר הגבול).
אם הגשת האישור אינה אפשרית מסיבות שונות ,הוא ישלח אותו למכס לאחר שעזבה
את המדינה.
בזמן המסע יש צורך להצדיק
 זכת הזכאות לנשק (עם החזקה המוסמכת על ידי מצב מגורים) יעד נסיעות (תחרות ספורט ,ציד).ההשתתפות בציד צריכה להיות מוכחת על ידי מכתב ההזמנת רישיון ציד .השתתפות
בירי ספורט מוצדקת על ידי רישיון סגל הספורט וייצוא התחמושת על ידי רישיון אגודת
הספורט.
האישורים בתוקף עם אישור החזקת נשק אירופי.
במקרה קניית כלי נשק ותחמושת מחו»ל או לשפר בחו»ל ולמכירה היתר התחזוקה
שהונפק על ידי הרשות המוסמכת של הנוסע יש צורך גם לרישיון יבוא או יצוא שהונפקו
על ידי המשטרה ההונגרית.
ההיתרים הנדרשים לייבוא ולייצא של כלי נשק ותחמושת המותר לציד ולמטרות ספורט
הם מלכודת המשטרה של המחוז של המבקש בשטח המדינה ,בבודפשט ,פיקוד עליון
המשטרה של בודפשט.
הפיקוד העליון של משטרה מחוזי (או בבודפשט) מאשר את כניסה צפויה או מעבר של
נשק להגנה עצמית .קיומו של רישיונות שהונפקו מאומת על ידי רשויות המכס ולכן יש
לדווח על תחבורה של כלי נשק ותחמושת לרשויות המכס בעת חציית מגבלת המכס.
על הכללים על היצוא למדינות שלישיות ניתן ליידע את הייצוגים הדיפלומטיים
בהונגריה.
פרטי קשר של המשטרה המחוזית (בודפשט) לכידת בכתובת הבאה:
www.police.hu/hu/ugyintezes.
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עבור מוצרים עשויים מינים בעלי חיים פגיעים (כגון קוויאר),
הגבלות נוספות עשויות להיות תקפות.
לפני נסיעה ,מומלץ לברר על הכללים הנוכחיים עבור אנשי
הקשר הבאים:
משרד החקלאות
משרד ראשי 1055 :בודפשט ,כיכר קושוט לאיוש 11
טלפון+36-1-795-2532 ,+36-1-795-2000 :
פקס+36-1-795-0200 :
דואר אלקטרוניinfo@am.gov.hu. :
אתרwww.kormany.hu/agrarminiszterium/ :
elerhetosegek

 .2תרופות

מקליטים בתרופות מתמשכות אפשר להחזיק את
כמות המוצר הרפואי שנקבע על ידי הרופא בעת
ההגעה להונגריה או יציאה מהונגריה ,בהתאם למשך
המסע .לשם כך ,מומלץ להשיג תעודה רפואית להביא
עד  90יום של תרופות להיות מיובאים או מיוצאים
מהונגריה .הטפסים הנדרשים הם באתר ההונגרי של
המכון הלאומי התרופות והמזון (www.ogyeei.gov.
 )huבתוך הזמינות של «צורות» בתוך  .35-36טפסים
באנגלית באתר אנגלי של www.ogyeei.( OGY
 )gov.hu/formssהם בעמודים  .11-13היצגים הד�י
פלומטיים ההונגריים המוסמכים יכולים לספק מידע על
הכללים בכל מדינה שלישית.
יבוא של סמים או תכשירים המכילים תרופות וחומרים
פסיכותרפיים (בדרך כלל תרופות הרגעה ,תוסס ,הזיות)
ניתן לייצא להונגריה רק באישור המיוחד של הרשות.
בהתייחסו להוראות הונגריות ,ניתן למצוא את פרטי
הקשר הבאה:
 OGYEIמחלקת סמים נרקוטיים
משרד ראשי 1051 :בודפשט ,רח› זריני 3
טלפון+36-1-235-7970, +36-1-235-7971, :
+36-1-235-7944
פקס+36-1-8869-488 :
אתרwww.ogyei.gov.hu/kabitoszerugy :
דואר אלקטרוניnarcotic@ogyei.gov.hu :

 .3חיות מחמד

אם מישהו רוצה לנסוע עם חית מחמד (כלב ,חתול ,חמוס) בתוך האיחוד האירופי ,הוא
צריך להוציא את דרכון חית ( )pet passportלפני הנסיעה.
נתיב בעלי חיים מונפקת על ידי וטרינר מוסמך לפי מקום המגורים אם
 בעל החיים חסון ומזוהה על ידי שבב.ברצון הנסיע למדינה שלישית עם בעל החיים ,היצגים הדיפלומטיים ההונגריים המוס־
מכים יכולים לספק מידע על הכללים הרלוונטיים של ארץ היעד .אם בן-אדם מביא חיות
ממדינה שלישית ,בעל החיות חייב להיות:
 זיהוי ייחודי (קעקוע או שבב), עם החיסונים הדרושים,4

בעניינים הנוגעים לכל רישיון או נהלים ,ניתן לחפש את הרשויות הבאות הונגריות:
משרד החקלאות  -המגוון הביולוגי ושימור הגנים
מטה 1052 :בודפשט ,רח› אפאצאי צ›רה יאנוש 9
טלפון+36-1-896-4662 ,+36-1-795-3753 :
פקס+36-1-301-4646 :
אתרwww.cites.hu. :
דואר אלקטרוניcits@am.gov.hu :

 .7קרנים

במהלך הציד ,או נופל בציד ,תציג את קרן של איל
ואת הפרעות של חזיר הבר מע ל  16ס»מ לפני סו�כ
נויות ממשלת המחוז בבודפשט ומחוז פשט במשרד
ממשלתי (כמו רשויות ציד).
עבור יצוא ,נדרשת גיליון תיוג הגביע שהונפקו על ידי
רשות הציד.
מסמך בריאות בעלי חיים שהונפקו על ידי וטרינר
רשמי נדרש גם לייבוא או ייצוא של הרך ממדינות שלישיות .אם קרנים ששייכות
להסכם  ,CITESנדרשת גם רכישת רישיונות קוטפים לייבוא ולייצוא.
בעניינים הנוגעים לכל רישיון או נהלים ,ניתן לחפש את הגופים הבאים:
עניינים הנוגעים למתן קרנים ייצוא צלחת רישוי וסוכנויות ממשלתיות בתחום השיפוט
הטריטוריאלי של מושב המחוז ,בבודפשט ומחוזן פשט.
אתר. http://www.kormanyhivatal.com.hu/en/elerhetoseg :
במקרים וטרינריים ובמקרה של בעלי חיים בריאות והגנה על בעלי חיים
הנהלת NEBIH
משרד ראשי 1024 :בודפשט רח› קלטי קרוי  ,24טלפון+36-1-336-9302 :
אתרhttp://portal.nebih.gov.hu/ :
פקס+36-1-336-9479 :
דואר אלקטרוניaai@nebih.gov.hu :
במקרה של ייבוא של קרנים נופל בתוך היקף האמנה :CITES
משרד החקלאות
המגוון הביולוגי ושימור הגנים
מטה 1052 :בודפשט ,רח› אפאצאי צ›רה יאנוש 9
טלפון+36-1-896-4662 ,+36-1-795-3753 :
פקס+36-1-301-4646 :
אתרwww.cites.hu. :
דואר אלקטרוניcits@am.gov.hu :

 .8כמה צמחים ומוצרי ירקות

הוראות בריאות הצמח במטען הנוסעים
בהתבסס על הוראות בריאות הצמח החלים מ 14-דצמבר  ,2019צמחים ומוצרי צמחים
לא ניתן להציג לתוך השטח של האיחוד האירופי או רק עם תעודת בריאות הצמח.
חריגים לכך:
(א) אננס ,בננות ,דורין וקוקוס כמו יבולים ירקות בכמויות לא מוגבלות;
(ב) צמחים ומוצרי צמחים המיועדים לצריכה אישית בכמויות קטנות ,אשר  5ק»ג /
אדם או חתיכה  / 1אדם (כגון  5ק»ג של תפוחי עץ או חתיכת אבטיח) כמשמעותה של
החלטת המשרד.
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 .5סחורות תרבותיות

סחורות תרבותיות ,כגון ממצאים וציורים,
יצירות אמנות ותיקות ,וממצאים מבוססי
קרקע ,ספרים עתיקים יכולים לבאי למדי־
נות אחרות של האיחוד האירופי ולמדינות
שלישיות  -בין אם הוצגו באופן זמני הרשות
המיוחדת עשויה להיות מורשית ,בהתאם גיל
ואת גבולות הערך המתבטאים בכסף( .לדו־
גמה ,במקרה של ערך של יותר מ  50-שנה
ו 1-מיליון פורינטים).
חקיקה לאומית ואיחוד האירופי המכילה את שווי התנועה ורשימת הגיל של אובייקטים
תרבותיים מורשים עשויים להיות שונים .ביעת ערך בכסף היא התחייבותו של הבעלים,
שאליה עשויה להיות חשבון הערכה או אימן.
רשויות המכס יפקחו על היבוא והיצוא בין מדינות מחוץ לאיחוד האירופי להונגריה
ומנהלת נהלים ומנהלת רישיונות הקשורים לנהלי יצוא כאמור .במקביל ,רשויות המכס
יכולות גם לאמת את חוקיות הובלת אובייקטים תרבותיים בקטעי הגבול הפנימיים של
האיחוד האירופי .לגבי רישיונות מסוימות ,נהלי יצוא לא מורשים או בלתי מורשים ומג־
בלות גיל ומחזור הקשורים לקטגוריות של יצירות אמנות ,משרד ראש הממשלה בשטח
הונגריה עשויים לשרת את פרטי הקשר הבאים:
משרד ראש ממשלת רשות האומנויות
מטה H-1077 :בודפשט ,כיכר אנה קטלי  .IIקֹומה .1
טלפון+36-1-795-2510 :
דואר אלקטרוניmutargy@me.gov.hu :
בקשר יצוא חפציםkivitel@me.gov.hu :
אתרhttps://oroksegvedelem.kormany.hu/mutargyfelugyeleti- :
hatosagi-osztaly

 .6מיני בעלי חיים וצמחים פגיעים

הובלה של בעלי חיים וצמחיים פגיעים נשלטת
בהחלט על ידי אמנת וושינגטון (.)CITE
כ 5000-מינים של בעלי חיים (כגון צבי הים,
פילים ,נמרים) ו  28,000-מינים צמחיים
(קקטוסים ,סחלבים ,וורדים) וחלקים ומוצרים
מהם שייכים לקטגוריה הזאת .יבוא ויצוא
שלהם אסורים או סיכמו לאישורים .CITES
האישורים מונפקים על ידי הרשויות המוסמ־
כות של המדינות.
מכוסה על ידי CITES
 מוצרים של בעלי חיים, מוצרי צמחים או צמחים חייםייתכן שחוץ מרישיונות מצטטים נדרשים ליבוא וליצוא רישיונות מצטטים
 תעודת בריאות של בעלי חיים שהונפקו על ידי וטרינר רשמי לתוצר של מוצא בעליחיים ,או
 צמח חי ומוצר ירקות במקרה של יבוא הרשות המוסמכת של המדינה השלישית,במקרה של היצוא ,להצגת תעודת צמח שהונפקו על ידי סוכנויות ממשלתיות הפועלות
בכוחות הגנת הצמח והקרקע.
טווח המוצרים יכול להיות מופק או מיובאים במעבר הגבול נקודות של בעלי חיים ותח־
נת בריאות הצמח למטרה זו .כדי לדעת כי מצטט מוצרים ניתן לרכוש כמזכרת בחלקים
רבים של העולם ,נוכל לתרום לא מרצון לנזק בטבע ,להיכחד מינים מסוימים .יבוא של
מזכרות כאלה ללא אישור עשוי להשתנות מעשה בלתי חוקי ותביעה שעשויים להיות
קנס של קנסות ומאסר עד  3שנים .לפני הנסיעה ,מומלץ לשאול איזו מינים בעלי חיים
וצמחים מוגנים על ידי אמנת וושינגטון .ייתכן שיש רישיון מצטט למעבר ,לייצא או
לחיסון של שנהב ,צב ,מוצרי עור אקזוטיים ,חרקים מוכנים ,פגזים טרופיים ,כוכבי ים
מיובשים ,קקטוסים וקישוטים אחרים.
לקבלת מידע נוסף אודות הנושא ,בקר בכתובת -ec.ו www.cites.hu/cites.html
europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
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ממדינה שלישית להונגריה ,הנוסע (ללא קשר לאזרחות) יכול להביא כמות של מוצרי
בלו למכס ומיסים על האיחוד האירופי (מחוץ למדינה שלישית) להונגריה לפי סעיף
כללים «עבור המגיעים מחוץ לאיחוד האירופי (ממדינה שלישית) להונגריה».
מידע נוסף על כניסתה של מוצרי בלו למדינות שלישיות עשויים לספק מידע נוסף למ־
שימות הדיפלומטיות ההונגריות המוסמכות.

ד .חובת הדיווח במזומן בגבולות החיצוניים של האיחוד האירופי

עליך להגיש הצהרת מזומנים לרשויות המכס בכניסה לאיחוד האיחוד בעת הזנת או
יציאה ,אם היא שווה ל  10000-יורו או מטבעות אחרים עם שוויון או יותר במזומן
המורכב אחד או יותר פריטים הבאים:
 שטרות ומטבעות (כולל אלה שכבר נמ־צאים בתנועה כללית כחילופים ,אך עדיין ניתן
להחליף במוסד פיננסי או בנק מרכזי),
 המחאת נוסעים ,בשם שטרות ללא תשלוםאו הזמנות תשלום
 מטבעות זהב עם מדליית זהב של לפחות 90אחוז וזהב עם תוכן זהב של לפחות 99.5
אחוזים ,קורות זהב או חלקיקי זהב.
רשויות המכס עשויות יכולות גם לבקש הצהרת מזומנים של מזומנים של EUR 10
 000או עולה על זה אם הוא מועבר על ידי הודעה ,מטען או שליח.
ניתן להוריד מידע והצהרה מהדפים הבאים:
https://www.ec.europa.eu/eucashcontrols .
_https://ww.nav.gov.hu/nav/lettesvam/eveb/adatlap/keszpenz
belentesi_eu130107.html
ההצהרה יש לנקוט או להגיש ברשויות המכס (או רשות מוסמכת אחרת) ,שם נכנס הנו־
סע לאיחוד האירופי או לאן עזב אותה .ראוי למידע על הייצוגים הדיפלומטיים ההונגריים
של המדינות המעורבות במסע.

ה .פטור ממס הקשור למכירת מוצר המיוצא נוסע זר מן השטח של האיחוד
האירופי

המוצר שנרכש על ידי הנוסע הזר הוא ללא מס המכירה הכללי ,אם הוא העביר אותו
מהקהילה כחלק מהקהילה במסגרת מטען האישי או נסיעות .תנאים ליישום הפטור:
 הנוסע יספק את המוצר למדינה שלישית ללא שימוש ,ועובדה זו תהיה מאושרת עלידי רשויות המכס על גיליון החזר המס שהונפקו על ידי הנוסע לנוסע,
 המוצר יועבר תוך  90יום ממועד הרכישה משטח האיחוד האירופי, הערך הכולל של מס מכירת המוצר עולה על  175יורו, לאשר את הסטטוס של מסמך ציבורי חוקי או אדם שהוכר על ידי הונגריה (להלן:מסמך נסיעה).
נוסע זר הוא אדם טבעי שאין לו מדינה אחת של האיחוד האירופי ואינו זכאי למגורים
קבועים בכל מצב חבר של האיחוד והוא גר בחוץ לאיחוד.
מקום מגורים עמיד הוא מקום מגורים שהיחסים האישיים והכלכליים של האדם הטבעי
הם הדוק ביותר.
בעת יציאה הנוסע ,על הנוסע להציג את המוצר שנרכש ואת גיליון התאוששות המס
(בשני עותקים) והעותק המקורי של החשבונית .הנתונים על המשדר והחשבונות חייבים
להיות זהים לנתונים האישיים הכלולים במסמך הנסיעה .הכרטיסייה זיהוי מס עשויה
להכיל רק את פרטי החשבון של חשבון אחד .העובדה כי המוצר נטש את השטח של
האיחוד האירופי יכול להיות מוצדק על ידי רשויות המכס לבקשת הנוסע ,על הכרטיסייה
זיהוי מס ,במסירה של המוצר למדינה שלישית.
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אפילו כמויות קטנות לא יכולות להיות הציג ממצעים ומוצרי
ירקות כי לא ניתן לצרוך ,למשל ,זרעים ,צמחים חיים ,זרים,
וכו› .אין גם כמויות קטנות של גידולים וחלקי ירקות מזוהמים
באדמה דבק.
רשויות המכס עשויות להפוך את המוצר שאינו מייבא
במהלך פקדי המכס וקוראים לנוסע להוציא את המוצר .לפני
נסיעה ,ראוי לעניין את המשימות הדיפלומטיות ההונגריות
המוסמכות או את פרטי הקשר הבאים:
משרד שרשרת האבטחה לאומית
הדירקטוריון של צמח ,אדמה והגנה חקלאית ()NTAI
מטה 1118 :בודפשט ,שד› בודאורשי 141-145
טלפון+36-1-309-1000 :
אתרhttp://portal.nebih.gov.hu :
מספר פקס+36-1-246-2942 :
דואר אלקטרוניnti@nebih.gov.hu :
לקבלת מידע נוסף בנושא זה ,ראה את הקישור הבא:
https://portal.nebih.gov.hu/-/kis-mennyisegben-sajat-fogyasztasraszant-zoldseg-es-gyumolcsfelek-behozhatoak-hazankba

 .9סחורות הבלו

לא חייב במס אם אדם טבעי שאינו עוסק במוצרי הבלו (הפרט) מועבר לשימוש משלו.
בקביעת השימוש פרטי NAV ,בוחנת במשותף את ההיבטים הבאים:
	•אם האדם הפרטי רודף רישיון או רישום מסוג הבלו,
	•הסיבה לשמור על הבלו,
	•המקום של שמירת הסחורות הבלו באחוזה
או בדרך שבה הובלה,
	•לא המסמכים הקשורים למוצרי בלו,
	•סוג של בלו
	•ואם כמות הסחורה הבלו עולה על ערכי
כמות מסחרית ,שהיא
• 800סיגריות
• 200סיגרים
• 400סיגרים קטנים עד משקל  3גרם כל אחד
	• 1קילו של טבק
	•עבור בירה 110 ,ליטר
	•במקרה של מוצרים אלכוהוליים ביניים 20 ,ליטר,
	•עבור מוצרים אלכוהוליים  10ליטר
	•יינות שקטים ונוצצים ,משקאות תוססים וקטעים אחרים (יין ושמפניה) יחד עם 90
ליטר ,מהם יינות נוצצים ומשקאות תוספים אחרים (שמפניה) עד  60ליטר,
	•מילוי נוזלים 300 ,מיליליטר,
	•עבור מוצרים לשימוש יחיד של טבק,
 800חתיכות ,נוזלים הם  300מיליליטר,
	•עבור מוצרים טבק ללא עישון 500 ,גרם,
	•עבור חומרי עישון במקום סיגריות עם
ניקוטין 500 ,גרם
במקרה של מוצר אנרגיה ,מיכל הדלק של
הרכב וסכום מרבי גורם מכיל נייד של 10
ליטר נחשב לרכישה פרטית.
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השימוש בגיליון התאוששות המס
הוא חובה ,אשר מונפקת על ידי מנפיק
חשבונית בשלושה עותקים בעת רכישת
המוצר ומספק את שני העותקים הרא־
שונים לקונה .בעקבות הוכחת היציאה,
רשויות המכס כרוכות עותק של גיליון
התאוששות המס ומחזירים את האחר
לנוסע הזר.
אם הנוסע משאיר את הונגריה לקראת
מדינה לא-שלישית (לדוגמה ,נוסע לווינה
וחוזר למגורים מחוץ לאיחוד האירופי),
הוא מוסמך שהטובין נמסרו משטחה של האיחוד ביציאה של האיחוד ( בדוגמה בשדה
התעופה ווינה) .ההתאוששות של המשדר עשויה להיות מכונה באופן אישי על ידי איש
המכירות של המוצר ופועל בשם ובשם המוצר .אם הנוסע הזר פועל באופן אישי ,הוא
מחויב להציג את מסמך הנסיעה שלו אם הוא אינו פועל באופן אישי ,למען ייצוגו ,לצרף
אישור בכתב לשמו .על מנת לשחזר את המס ,נוסע הזר או הסוכן המוסמך שלו יספקו
את העותק הראשון של המכירות של סוכן המכירות של המוצר וחותמת עותק של
רשויות המכס ומציג את המקור של החשבונית המאשרת את מסירת האספקה.
המס הוחזר הוא בפורינט הנוסע הזר משלם במזומן למוצרי המוצר .במקביל ,הנוסע הזר
והספק עשויים להסכים על שיטת מטבע שונה ושיטת תשלום.
מידע נוסף ניתן למצוא באתר האינטרנט של המס הלאומי ומשרד המכס בכתובת
 ,www.nav.gov.huמידע מפורט נוסף על חוברות מידע ,ובחוברת מידע ה ,51-אך
שאלות מתעריפים מקומיים ל  1819-ומחוצה לה  +36-1-250-9500ניתן גם לענות.
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