Európai Közösség
Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF) iránti kérelem
Általános Tájékoztató

Kérjük, olvassa el figyelmesen a KTF kérelem nyomtatványának kitöltése előtt
1. A nyomtatvány kitöltéséhez szükséges részletes ismertetőt a nyomtatvány hátoldalán
találja meg
2. A Kötelező Tarifális Felvilágosítások az 1992. október 12-én kelt 2913/1992/EGK
számú Tanácsi Rendelet, illetve az 1993. július 2-án kelt 2454/1993/EGK számú
Bizottsági Rendelet előírásainak megfelelően kerülnek kiadásra. Ezen jogszabályok
másolatai beszerezhetők: Európai Közösség Hivatalos Kiadványainak Irodája L-2985
Luxembourg rue Mercier 2. vagy a tagállamok terjesztő helyein. A fenti jogszabályok
vonatkozó rendelkezései letölthetők az Adózás és Vámunió Főigazgatóság (DG
TAXUD) hivatalos honlapjáról is.
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/bti._en.htm
3. A Kötelező Tarifális Felvilágosítás iránti kérelmet az 1992. október 12-én kelt
2913/1992/EGK számú Tanácsi Rendelet 12. cikk (7) bekezdésében foglaltak
alkalmazása céljából lehet benyújtani
4. A KTF nem használható fel már megtörtént export-import ügylettel kapcsolatosan
vagy akkor, ha a vámeljárás még folyamatban van
5. Minden termékre külön-külön kérelmet kell benyújtani
6. A KTF-t csak a jogosult illetve annak nevében és felelősségére eljáró megbízottja
használhatja fel
7. A kérelem nyomtatvány 2. és 9. rovatában feltüntetett adatok bizalmasan kezelendők a
szolgálati titokra vonatkozó előírásoknak megfelelően
8. A KTF határozat kiadása térítésmentes. Ha azonban külön költség merül fel az áru
vizsgálatával, a beszerzett szakértői véleménnyel, vagy az árunak a kérelmezőhöz
történő visszaküldésével kapcsolatban, akkor ezek költsége a kérelmezőre terhelhetők.
9. A vámhatóság megkövetelheti a csatolt dokumentumoknak az érintett tagállam
hivatalos nyelvére (vagy egyik hivatalos nyelvére) történő lefordítását
10. Amennyiben a kérelem a valóságnak nem megfelelő, illetve hiányos adatokat
tartalmaz a kiadott határozat visszavonható
11. További információ kapható az Adózás és Vámunió Főigazgatóság honlapján felsorolt
vámhatóságoktól:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/databases/bti.lca_en.pdf

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS ( KTF ) IRÁNTI
KÉRELEM NYOMTATVÁNYHOZ
Az alábbi részletes tájékoztató segítséget nyújt az 1993. július 2-án kelt 2454/93/EGK
számú Bizottsági Rendelet 1/B mellékletét képező KTF kérelem nyomtatvány
kitöltéséhez. A nyomtatvány rovatait kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni.
Kérjük, gondosan olvassa el a nyomtatvány kitöltése előtt.
1. rovat Kérelmező (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése kötelező)
„Kérelmező” az a személy, aki által, vagy akinek a nevében KTF kérelem került
benyújtásra a vámhatósághoz. Kérjük, töltse ki ezt a rovatot, mielőtt megkezdi a 2.
rovat kitöltését.
A kérelmező neve és címe (beleértve az e-mail címet is, ha van ilyen) 5 sor, maximum
175 karakter. Az e-mail cím előtt Kérjük, feltüntetni „e-mail cím”:
Telefonszám (ajánlott): egy sor maximum 25 karakter
Fax szám (ajánlott) egy sor maximum 25 karakter
Vámazonosító szám (ajánlott): adja meg a vámhatóság által kiadott egyedi azonosító
számot – egy sor maximum 25 karakter
2. rovat Jogosult (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése kötelező)
„Jogosult” az a személy, akinek a nevére a kötelező érvényű tarifális felvilágosítás
kibocsátásra került. Kérjük, töltse ki ezt a rovatot, mielőtt megkezdi a 3. rovat
kitöltését.
A jogosult neve és címe (beleértve az e-mail címet is, ha van ilyen) 5 sor, maximum
175 karakter. Az e-mail cím előtt Kérjük, feltüntetni „e-mail cím”:
Telefonszám (ajánlott): egy sor maximum 25 karakter
Fax szám (ajánlott): egy sor maximum 25 karakter
Vámazonosító szám (ajánlott): adja meg a vámhatóság által kiadott egyedi azonosító
számot – egy sor maximum 25 karakter
3. rovat Megbízott vagy képviselő (teljes név és cím )
(a rovat kitöltése választható)
Akkor töltse ki ezt a rovatot, ha meg kíván nevezni olyan megbízottat vagy képviselőt,
aki a vámeljárás során a jogosult nevében fogja benyújtani a KTF-t, ellenkező esetben
hagyja üresen és folytassa a kitöltést a 4. rovattal.
A megbízott vagy képviselő neve és címe (beleértve az e-mail címet is, ha van ilyen) 5
sor, maximum 175 karakter. Az e-mail cím előtt Kérjük, feltüntetni „e-mail cím”:
Telefonszám (ajánlott): egy sor maximum 25 karakter
Fax szám (ajánlott): egy sor maximum 25 karakter

Vámazonosító szám (ajánlott): adja meg a vámhatóság által kiadott egyedi azonosító
számot – egy sor maximum 25 karakter
4. rovat A KTF ismételt kibocsátása
(a rovat kitöltése választható, de ha kitöltésre kerül, minden adatot kötelezően meg
kell adni)
A KTF határozat a jelenlegi szabályozás szerint 6 évig érvényes. Amennyiben Ön már
jogosultja egy KTF-nek, amelynek az érvényessége már lejárt vagy rövidesen le fog
járni, és e határozat újrakiadását kérelmezi, kérjük, töltse ki ezt a rovatot, ellenkező
esetben hagyja üresen és folytassa a kitöltést az 5. rovattal.
KTF azonosító szám: írja be annak a KTF-nek az azonosító számát, amelynek a
jogosult az újrakiadását kéri. Az első két számjegy annak az országnak a kétjegyű ISO
kódját jelöli, ahol a határozatot kiadták. A fennmaradó 20 karaktert az illetékes kiadó
vámszerv rendeli hozzá az egyedi azonosító számhoz.
érvényesség kezdete : írjon be négy számjegyet az évre, két számjegyet a hónapra és
két számjegyet a napra, amely dátumtól az eredeti KTF érvényes volt
nómenklatúra kód: írjon be maximum 22 pozíciót
5. rovat Vámnómenklatúra
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg a vonatkozó négyzetbe x-szel, hogy az áruosztályozáshoz melyik
Nómenklatúra alkalmazását kéri. Ha a kívánt Nómenklatúra a listán nem szerepel, adja
meg a vonatkozó Nómenklatúrát. Legyen figyelemmel arra, hogy a KTF kiadása csak
a Harmonizált Rendszeren alapuló Nómenklatúrán történhet.
A Harmonizált Rendszer (HR) világszerte 6 számjegyes vámtarifaszámot jelent. A
Kombinált Nómenklatúrát (KN) az Európai Unióban 8 számjegyes vámtarifaszámmal
alkalmazzák. A TARIC EU szinten a 9. és a 10. nómenklatúra kód pozíciót jelenti,
ahol ezek a pozíciók tarifális és nem tarifális intézkedéseket jelölnek, mint pl.
felfüggesztések, kvóták, antidömping vámok stb. Az Export Visszatérítési
Nómenklatúra a mezőgazdasági támogatásokkal függ össze. Ha bármilyen kétsége van
az alkalmazni kívánt Nómenklatúrával kapcsolatban, forduljon az illetékes
vámhatósághoz.
6. rovat Ügylettípus
(a rovat kitöltése kötelező)
A megfelelő négyzetbe jelölje meg x-szel, hogy a kérelem ténylegesen tervezett export
vagy import ügyletre vonatkozik.
7. rovat Javasolt áruosztályozás
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg azt a nómenklatúra kódot, ahová véleménye szerint az árut
osztályozni kell. A kód maximum 22 pozíciót tartalmazhat.
8. rovat Áruleírás
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, adja meg az áru olyan részletes leírását, amely lehetővé teszi annak
azonosítását és besorolását a vámnómenklatúrába. Adjon meg minden részletet az áru
összetételéről, és az alkalmazott vizsgálatok módszeréről, amelyekkel a megfelelő
áruosztályozást megállapította. Ez a rovat maximum 32 768 karakterrel kitölthető

szabad mezőt tartalmaz. Minden bizalmasan kezelendő adatot a 9. rovatban tüntessen
fel.
9. rovat Kereskedelmi megnevezés és további információk
(a rovat kitöltése választható)
Kérjük, itt tüntessen fel minden olyan adatot, amelynek bizalmas kezelését kívánja
beleértve a márkajelzéseket és az áruk modell számát
Bizonyos esetekben - beleértve azokat az eseteket, amikor mintákat csatoltak -, a
vámhatóság fényképeket készíthet (pl. a mintákról), vagy vizsgálatot kérhet a
laboratóriumtól. Kérjük, jelölje meg egyértelműen, hogy az ilyen fényképek, analízis
eredmények egészben vagy részben bizalmasan kezelendők. Bármely olyan
információ, amelynek bizalmas kezelését nem kérte, közzé lesz téve az interneten
elérhető EBTI adatbázisban. Ez a rovat maximum 32 768 karakterrel kitölthető szabad
mezőt tartalmaz.
10. rovat Minták stb.
(a rovat kitöltése választható)
Kérjük, jelezze, ha a kérelméhez áruismertetőt, mintát, brosúrát, fényképet vagy más
egyéb olyan dokumentumot csatolt, amely a vámhatóság segítségére lesz a kérelem
elbírálásában. A vonatkozó négyzetben jelöljön meg egy x-et. Ha mintát is csatolt,
jelölje meg x-szel, hogy azok visszaküldését kéri-e?
11. rovat Egyéb KTF kérelmek illetve meglevő KTF-ek
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, tüntesse fel a részletes adatokat, ha a jogosult azonos vagy hasonló áru(k)ra
más vámszervnél vagy más tagállamban már kérelmezte KTF kiadását, vagy a
jogosult részére már adtak ki KTF-t hasonló vagy azonos áru(k)ra. Ha nem elég a hely
kérjük külön lap használatát.
Írjon x-et a megfelelő négyzetbe, ha már volt KTF kérelme.
Ha az „igen” négyzetet töltötte ki, kérjük, töltse ki a kötelező részt
a kérelem országa: írja be az ország kétjegyű ISO kódját (lásd 1.sz.lábjegyzet)
benyújtásának helye: írja be a vámszerv megnevezését (maximum 35 karakter)
a benyújtás ideje: írjon be négy számjegyet az évre, két számjegyet a hónapra és két
számjegyet a napra
a rovat kitöltése választható, ha olyan benyújtott kérelme van, amire még nem adtak ki
KTF határozatot
a rovat kitöltése kötelező, ha kérelemre már kiadtak KTF határozatot
KTF azonosító szám: írja be a KTF azonosító számát. Az első két karakter annak az
országnak a kétjegyű ISO kódját jelöli, ahol a határozatot kiadták. A fennmaradó 20
karaktert az illetékes kiadó vámszerv rendeli hozzá az egyedi azonosító számhoz.
érvényesség kezdete: írjon be négy számjegyet az évre, két számjegyet a hónapra és
két számjegyet a napra
nómenklatúra kód: írjon be maximum 22 pozíciót
12. rovat Más jogosultak részére kiadott KTF határozatok
(a rovat kitöltése kötelező)
Ha tudomása van azonos vagy hasonló áru(k)ra más jogosultak részére kiadott KTF
határozat(ok)ról, a részleteket itt adja meg. Ha nem elég a hely, kérjük külön lap
használatát. Kiadott KTF határozatokra vonatkozó információk az EBTI adatbázisban
lekérdezhetők:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/en/ebticau.htm
Kérjük, jelölje meg x-szel a megfelelő négyzetbe, ha tudomása van más KTF
határozatokról.
Ha az igen négyzetet jelölte meg x-szel a z alábbi információ közlése ajánlott
kibocsátó ország : írja be a kétjegyű ISO kódot (lásd az 1.sz. lábjegyzetet)
KTF azonosító szám: a két első karakter a kibocsátó ország kétjegyű ISO kódja, a
további maximum 20 karakter az illetékes vámhatóság által hozzárendelt egyedi
azonosító szám
érvényesség kezdete: írjon be négy számjegyet az évre, két számjegyet a hónapra és
két számjegyet a napra
nómenklatúra kód: írjon be maximum 22 pozíciót
13. rovat Dátum és aláírás
(a rovat kitöltése kötelező)
Miután leellenőrizte a kérelem pontos és hiánytalan kitöltését írja alá és adja meg a
pontos dátumot. Ha külön lapot is használt, azt is írja alá és vezesse rá a pontos
dátumot.
hivatkozási szám (választható): ha van önnek nyilvántartási száma, adja meg itt (egy
sor maximum 35 karakter)
dátum: írjon be négy számjegyet az évre, két számjegyet a hónapra és két számjegyet a
napra
1. sz. lábjegyzet
ISO 3166 ország kódok
AT=Ausztria, BE=Belgium, CY=Ciprus*, CZ=Cseh Köztársaság*, DE=Németország,
DK=Dánia, EE=Észtország*, ES=Spanyolország, FI=Finnország, FR=Franciaország,
GB=Egyesült Királyság, GR=Görögország, HU=Magyarország*, IE=Írország,
IT=Olaszország, LT=Litvánia*, LU=Luxemburg, LV=Lettország*, MT=Málta*,
NL=Hollandia, PL=Lengyelország*, PT=Portugália, SE=Svédország, SI=Szlovénia*,
SK=Szlovákia*
* 2004. május 1-től

