
Onboarding HPPÚtmutató a vámáru-nyilatkozat
kitöltéséhez

A szállítás ára, melyet a címzett fizet meg, és amely a számlán is fel van tüntetve. 

Szálltási díj (EUR) 

- Azt a pénznemet kell feltüntetni, amely a csomaghoz mellékelt számlán is szerepel.

Pénznem 

- A csomaghoz mellékelt számla száma.

Számla szám 

- A csomaghoz mellékelt számla kiállításának ideje.

Számlakiállítás dátuma

A szállítás ára, melyet a címzett fizet meg, a feladás napján, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
árfolyamon átszámolva.

Szálltási díj (a célország pénznemében) 

- A csomagban található áruk összértéke. Ha a csomagban több darab, ugyanolyan árucikk található, akkor 
az összes darab összértékét kell megadni.
- Ha a csomagban több darab, különböző fajta árucikk van, akkor minden egyes árutípushoz külön Vám 
deklarációs tételt kell kitölteni.

Érték (EUR)

A csomagban található áruk összértéke a feladás napján, a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott 
árfolyamon átszámolva.

Érték (a célország pénznemében)

- A csomagban található árucikknek megfelelő vámtarifaszám, vagyis a kereskedelmi áruk kódja a vámtarifa 
nómenklatúrája szerint. Az áru vámtarifaszámát megtudhatja például itt. 

Vámtarifaszám (VTSZ)

- Az Egyesült Királyságba küldött csomagok vámáru-nyilatkozatának kitöltéséhez szükséges rendelkeznie 
egyesült királyságbeli EORI-számmal is, amely itt igényelhető.

UK EORI-szám

- Ahhoz, hogy az Egyesült Királyságba küldhessen csomagokat, szükséges rendelkeznie egyesült királysá-
gbeli ÁFA-azonosítóval, melyet itt tud igényelni. 

UK ÁFA-azonosító (VAT number) 

- A csomagban található áruk részletes leírása (pl. pamut póló). A leírásnak pontosan jellemeznie kell az 
árucikket.
- Az angol nyelvű leírás azért szükséges, mert az adatokat közvetlenül az érintett országok váminformációs 
rendszereibe exportálják.

Megnevezés (EN)

- A csomagban küldött árucikkek mennyisége
- Ha a csomagban pl. 10 db ugyanolyan árucikk található, akkor a mennyiségnek 10-et kell megadni.
- Ha a csomagban van pl. 10 különböző fajta árucikk, akkor minden egyes árutípushoz külön Vám deklarációs 
tételt kell kitölteni.

Az áruk száma

- A csomagban található áruk össztömege.
- Ha a csomagban pl. 5 db ugyanolyan árucikk található, akkor az árucikkek össztömegét tüntesse fel.
- Ha a csomagban van pl. 5 különböző fajta árucikk, akkor minden egyes árutípushoz külön Vám deklarációs 
tételt kell kitölteni.

Súly (kg-ban megadva)

- Az áruk EAN-kódja, vagyis az európai gyártmánykód.
- Nem kell megadnia, ha nem tudja vagy nincs rá szüksége.
- Ha nem ismeri az EAN-kódot, írjon a mezőbe egy „0“-t, mivel csomagfeladáshoz kötelező a mező kitöltése.

EAN 

- Egyedülálló rendszer a gazdasági szereplők és az Európai Unióban üzleti tevékenységet folytató egyéb 
személyek nyilvántartására és azonosítására. A gazdasági szereplők azonosítására szolgál az EU-tagállamok 
vámhatóságaival való kommunikáció során.
- EORI-számmal rendelkeznie kell minden olyan gazdasági szereplőnek, melynek székhelye az EU területén 
van, vagy olyan harmadik országbeli szereplő, amely az EU-tagállamok vámhatóságaival folytat kommuniká-
ciót. További információkért keresse fel a NAV weboldalát.

EORI-szám

- A csomagban található áruk részletes leírása (pl. pamut póló). A leírásnak pontosan jellemeznie kell az árut.
- Az célország nyelvén történő leírás azért szükséges, mivel az adatokat közvetlenül az érintett országok vám-
információs rendszereibe exportálják.

Megnevezés (a célország nyelvén)

- Nemzetközi országmegjelölés, amely két nagybetűből áll, pl. HU – Magyarország, SK – Szlovákia, 
RO – Románia
- Ha nem ismeri a származás országát, adja meg a vásárlás országát. 

A származási ország kódja

www.csomagkuldo.hu

Minden Európai Unión kívüli országba (pl. Oroszország, Svájc, USA, Egyesült Királyság) küldött 
csomag esetében elengedhetetlen a vámügyintézés. Ezen csomagok feladásához elengedhetetlen 
a vámáru-nyilatkozat helyes kitöltése. A vámáru-nyilatkozat tartalma függhet a célországtól.

Nem tudja miként töltse ki? Az alábbiakban megmagyarázzuk a nyilatkozat egyes mezőit, segítve 
ezzel a kitöltést.

https://www.mnb.hu/arfolyamok
https://www.mnb.hu/arfolyamok
https://www.mnb.hu/arfolyamok
https://www.mnb.hu/arfolyamok
http://kkk.nav.gov.hu/eles/1/taricweb/
https://www.nav.gov.hu/nav/vam/vaminformaciok/eori_szam
https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/vat-registration/how-to-register

