Kitöltési útmutató
Kötelező Érvényű Vámtarifa-besorolás (KÉV) iránti kérelem nyomtatványhoz
A kérelem valamennyi rovata kötelezően kitöltendő, géppel vagy kézzel, olvasható írással. A kérelem egy
példányát kell benyújtani a NAV Szakértői Intézetéhez. A kérelemnek, illetve mellékleteinek tartalmaznia kell
az áruosztályozáshoz szükséges minden adatot. A kérelem átvételére, illetve a KÉV határozat kiadására
kizárólagosan jogosult szerv:
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZAKÉRTŐI INTÉZETE
1163 BUDAPEST, HŐSÖK FASORA 20-24.
TELEFON: (1) 402 22 33; FAX: (1) 403 50 90
Amennyiben a KÉV határozat meghozatala minta alapján történik, a Szakértői Intézete által elvégzett
vizsgálat(ok) költségei a kérelmezőt/jogosultat terhelik, ideértve a minták visszaküldésének költségeit is.
Egy kérelem csak egyféle termék tekintetében indítványozható, az árubesorolás függvényében ez kiszerelési
egységekre is vonatkozhat.
Egyes rovatok kitöltése:
1. rovat: A kérelmező/jogosult a jövedéki törvény szerint meghatározott érvényes engedély (adóraktári engedély,
keretengedély, bejegyzett kereskedői engedély, felhasználói engedély) birtokában kérelmezheti a KÉV kiadását,
az előállított vagy beszerzett vagy felhasznált jövedéki termékre. A kérelem benyújtható abban az esetben is,
amennyiben az engedély iránti kérelmet már benyújtotta az illetékes szervhez. Amennyiben nem a
kérelmező/jogosult kéri, hanem a hatóság kezdeményezi a KÉV határozat meghozatalát, köteles megjelölni a
jogosultat.
2. rovat: A rovatban a KÉV határozat meghozatalát kezdeményező szerv nevét és címét kell feltüntetni.
Amennyiben a KÉV határozat meghozatalát a kérelmező/jogosult kéri, a rovatban a "NINCS" szót kell beírni.
3. rovat: Amennyiben a kérelmező/jogosult nevében megbízott, meghatalmazott, vagy más képviselő jár el, a
rovatban a képviseletre feljogosított adatait kell feltüntetni. A rovat kitöltése esetén csatolni kell a képviseletre
feljogosító okmányt. Amennyiben a jogosult nem kíván képviseletre megbízást adni a rovatban a "NINCS" szót
kell beírni.
4. rovat: A rovatban az engedélyt kibocsátó hatóság nevét és címét kell feltüntetni. Amennyiben a
kérelmező/jogosult engedéllyel nem rendelkezik, de az engedély iránti kérelmét már benyújtotta az illetékes
hatósághoz, azt ebben a rovatban kell jelölni.
5. rovat: A rovatban a kérelmező/jogosult jövedéki adótörvény szerint érvényes engedélyének számát kell
feltüntetni. Amennyiben a kérelmező/jogosult engedéllyel nem rendelkezik, a rovatban a "NINCS" szót kell
beírni.
6. rovat: A rovatban a kérelmezőnek/jogosultnak vagy a kezdeményező szervnek fel kell tüntetnie a kérdéses
termékre vonatkozó, általa javasolt vámtarifaszámot, illetve KN kódot.
7. rovat: A rovatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a termék egyértelmű azonosításához,
valamint a pontos áruosztályozáshoz szükséges. A kérelmező/jogosult vagy a kezdeményező szerv - szükség
esetén - egyértelmű hivatkozással ellátott külön lapon folytathatja az adatok megadását. A rovatban a termék
összetételét, vagy egyéb jellemzőit tartalmazó, a kérelem mellékleteként benyújtott okmányokra történő
egyértelmű hivatkozás is megengedett. Amennyiben a rovat bizalmasan kezelendő információt tartalmaz annak
egyértelmű jelölése szükséges.
8. rovat: A rovatban fel kell tüntetni a termék kereskedelmi megnevezését, illetve a termék egyértelmű
azonosításához esetlegesen szükséges további információkat.
9. rovat: A rovatban jelölni kell a kérelemhez csatolt mellékletek fajtáját. A rovatban megjelölt valamennyi
mellékletet csatolni kell a kérelemhez. A kérelem melléklete lehet pl.: analízis bizonyítvány, termékspecifikáció,
gyártmánylap, minta, stb.
10. rovat: A rovatban kell megjelölni, ha tudomása szerint azonos vagy hasonló termék tekintetében az Intézet
adott ki KÉV határozatot. Amennyiben lehetséges meg kell adnia a kérelem és KÉV határozat részletes adatait.
11. rovat: A rovatban meg kell adni a saját hivatkozási számot, illetve a kérelem felelős ügyintézőjének nevét. A
kérelem elfogadásának elengedhetetlen feltétele a pontos keltezés, illetve a cégszerű aláírás. Az aláíró aláírási
címpéldányát a kérelem mellékleteként be kell nyújtani. A rovatban továbbá a bélyegzőlenyomatot is el kell
helyezni.

