EURÓPAI UNIÓ
1.

Kérelmező

KÉRELEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁSRA (KTF)
VONATKOZÓ HATÁROZAT IRÁNT
(kötelező kitölteni)

Név:

(bizalmas)

A hivatal tölti ki
Nyilvántartási szám:

Utca és házszám:
Ország:

Nemzeti hivatkozási szám (ha van):

Postai irányítószám:

Benyújtás helye:

Település:

Benyújtás dátuma:
év:

Kérelem azonosítása:

nap:

A kérelem státusa:

EORI-szám:

2.

hónap:

6. Az ügylet típusa

Az a hely, ahol a vámügyi tevékenységekkel kapcsolatos

(kötelező kitölteni)

főkönyveket vezetik, vagy ahol azok hozzáférhetők

Adja meg, hogy az e kérelem nyomán kiadandó KTF-határozatot tervezi-e

(ha a fentitől különbözik)

az alábbi vámeljárások valamelyikében felhasználni:

Utca és házszám:

Szabad forgalomba bocsátás

Igen

Nem

Ország:

Különleges eljárások

Igen

Nem

Postai irányítószám:

(Nevezze meg)…………………

Település:

Kivitel

Igen

Nem

3.

Vámjogi képviselő

(ha van)

Név:

7. Vámnómenklatúra

(kötelező kitölteni)

Jelölje meg, hogy az árut melyik nómenklatúrába kívánja besoroltatni:

Utca és házszám:

Kombinált Nómenklatúra (KN)

Ország:

TARIC

Postai irányítószám:

Export-visszatérítési nómenklatúra

Település:

Más (nevezze meg): ……………………………..

A képviselő azonosítása:
EORI-szám:

4. A kérelemért felelős kapcsolattartó személy

8. Vámtarifaszám

(kötelező kitölteni)

Adja meg azt a vámnómenklatúra-kódot, amely alá a kérelmező várakozásai

Név:

szerint az árut be fogják sorolni.

Telefonszám:
Faxszám:

……………………………………………

E-mail:
5. KTF-határozat újbóli kiadása

(kötelező kitölteni)

Jelezze, hogy a kérelem KTF-határozat újbóli kiadására vonatkozik-e.
Igen
Nem
Igen válasz esetén adja meg az alábbi adatokat.
KTF-határozat hivatkozási száma: ………………………………………….
Érvényesség kezdete:
év:
hónap:
nap:
Vámtarifaszám: ………………………………………………………….......
9. Az áru leírása

(kötelező kitölteni)

Részletes áruleírás, amely lehetővé teszi az áru azonosítását és a vámnómenklatúra szerinti besorolásának meghatározását. Ennek részleteznie kell az áru
összetételét és –ha a besorolás attól függ –az összetétel meghatározására alkalmazott valamennyi vizsgálati módszert is. A kérelmező által bizalmasnak ítélt
minden adatot a 8. rovatban (Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések) kell feltüntetni.

10. Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések (*)…

(bizalmas)

Tüntessen fel minden olyan adatot, amelyet a kérelmező bizalmas kezelésre szán, beleértve az áruk védjegyét és modellszámát is.

11. Minták stb.
Adja meg, hogy mellékletként csatolt-e a vámhatóságokat a vámnómenklatúra szerint történő helyes besorolásban segítő, rendelkezésre álló bármilyen
mintát, fényképet, ismertetőt vagy más dokumentumot.
Minták

Fényképek

Ismertetők

Más

Kéri a minták visszaküldését?
Igen

Nem

Az elvégzett vizsgálatok, a szakértői vélemények és a minták visszaküldése kapcsán a vámhatóságnál felmerülő költségek a kérelmezőre háríthatók.
12. Más KTF-kérelmek (*) és már kiadott KTF-ek (*)
Jelölje meg, hogy azonos vagy hasonló árura vonatkozóan kérelmezte-e más vámhivatalnál vagy más tagállamban KTF kiadását, illetve kiadtak-e Önnek
KTF-et.
Igen
Nem
Ha igen, adjon meg a részletes adatokat:
A kérelmezés országa:
A kérelmezés országa:
A kérelmezés helye:
A kérelmezés helye:
A kérelmezés dátuma:
A kérelmezés dátuma:
év:
hónap:
nap:
év:
hónap:
nap:
KTF-határozat hivatkozási száma:
KTF-határozat hivatkozási száma:
Határozat érvényességének kezdete:
Határozat érvényességének kezdete:
év:
hónap:
nap:
év:
hónap:
nap:
Vámtarifaszám:
Vámtarifaszám:
13. Más jogosultaknak kiadott KTF-határozatok (kötelező kitölteni)
Jelezze, ha tudomása van arról, hogy azonos vagy hasonló termékekre vonatkozóan más jogosultnak már kiadtak KTF-et.
Igen
Nem
Ha igen, adjon meg részletes adatokat.
KTF-határozat hivatkozási száma:
KTF-határozat hivatkozási száma:
Határozat érvényességének kezdete:
Határozat érvényességének kezdete:
év:
hónap:
nap:
év:
hónap:
nap:
Vámtarifaszám:
Vámtarifaszám:
14. Van tudomása az EU-n belül folyamatban lévő olyan, a tarifális besorolást érintő bírósági vagy közigazgatási eljárásról, vagy az EU-n belül
már meghozott olyan, a tarifális besorolást érintő bírósági határozatról, amely a 9. és a 10. rovatban meghatározott árura vonatkozik?
Igen
Nem
Ha igen, adjon meg részletes adatokat.
Ország:
Bíróság neve:
Bíróság címe:
Az ügy hivatkozási száma:
15. Keltezés és hitelesítés

(kötelező kitölteni)

(kötelező kitölteni)

Dátum:
év:

hónap:

nap:

Aláírás:

16. Különleges megjegyzések

Fontos tájékoztatás
A kérelem hitelesítésével a kérelmező felelősséget vállal azért, hogy a kérelemben megadott adatok és
a kérelemmel összefüggésben szolgáltatott további információk megfelelnek e valóságnak és
hiánytalanok. A kérelmező elfogadja, hogy ezeket az adatokat, valamint az esetleg szolgáltatott
fényképeket, rajzokat, ismertetőket stb. az Európai Bizottság adatbázisban tárolja, valamint hogy a
kérelemmel benyújtott és a hatóság által beszerzett (vagy beszerezhető) minden olyan adat, továbbá
fénykép, rajz, ismertető stb., amely a kérelem 1., 2. és 8. adatelemében nincs megjelölve
bizalmasként, az interneten nyilvánosan közzétehető.

