
Tudnivalók 
az internetes vásárlásról

Kerüljük el a 
hamis termékeket!

Részletes tájékoztató az internetes 
vásárlással kapcsolatos tudnivalókról:

nav.gov.hu/nav/kiadvanyok/internetes_vasarlas

Hamis terméket talált? 
Értesítse a NAV-ot!

E-mail: hamis@nav.gov.hu

Kapcsolat

www.nav.gov.hu

06-40-42-42-42
06-40-FINÁNC

(06-40-346-262)

A járműipar érintettsége

A hamisítás szinte minden terméket, fogyasztási cikket 
érint, ez alól a járműipar sem kivétel.
Az illegális szoftverek, hamisított diagnosztikai műsze-
rek, a hamis járműalkatrészek nem csak gazdasági kárt 
okoznak, hanem a gépjárművek  biztonságos műszaki ál-
lapotát is jelentősen befolyásolhatják.
Veszélyeztetik a közúti közlekedés biztonságát és halálos 
kimenetelű baleseteket is okozhatnak.
A hamis felszerelési tárgyak a gazdasági károk mellett az 
adott márkába vetett bizalmat is csorbíthatják.



Általános tudnivalók

Az interneten történő vásárlásnak számos előnye van, 
így például gyors, kényelmes és anonim.
Ugyanakkor fontos, hogy elővigyázatosak és körültekintőek 
legyünk, és előzetesen tájékozódjunk, hiszen az interneten 
történő vásárlás számos veszélyt is rejthet magában.
Az egyik leglényegesebb szempont, hogy a megrendelt 
termék az Európai Unión belülről vagy azon kívülről, vagyis 
harmadik országból érkezik. Ez határozza meg ugyanis, 
hogy a termék vámellenőrzés alá esik-e, illetve merülhet-e 
fel utána vám- és adófi zetési kötelezettség.

Mit rendelhetek? Kell utána fi zetnem?

Amennyiben az Európai Unió valamely tagállamából ér-
kezik a termék, az vámellenőrzésen nem esik át, és fi zetési 
kötelezettség nem keletkezik.
Az Európai Unión kívülről érkező küldemények vámel-
lenőrzésen esnek át. Ezen ellenőrzés hivatott megállapíta-
ni, hogy a megrendelt termék nem tartozik-e valamely tiltó 
vagy korlátozó rendelkezés hatálya alá, nem sért-e valami-
lyen jogszabályt, illetve mekkora összegű vám- és adófi ze-
tési kötelezettség keletkezik.
Nem árt tudni, hogy a megrendelt terméket gyakran nem 
abban az országban adják postára, ahol az általunk meglá-
togatott webáruházat üzemeltetik!

Veszélyek, következmények

Ha feltűnően olcsó terméket kínálnak fel eladásra, éljünk 
a gyanúval, hogy az esetleg hamis lehet!
A hamisított termékek jellemzően gyengébb minőségű 
alapanyagból készülnek, nem esnek át megfelelő minő-
ségellenőrzésen, és élettartamuk is lényegesen rövidebb 
az eredeti termékekhez képest. A legtöbb esetben garan-
ciális igény érvényesítésére sincs lehetőség.
Amennyiben szellemi tulajdonjogot sértő terméket 
tár fel a vámhatóság ellenőrzése, annak következtében 
a jogsértő áruk megsemmisítésére, illetve szabálysértési 
vagy büntető eljárás bevezetésére kerülhet sor.


