EURÓPAI UNIÓ

1.

KÉRELEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TARIFÁLIS FELVILÁGOSÍTÁS
(KTF) IRÁNT

Kérelmező (teljes név és cím)

A hivatal tölti ki
Nyilvántartási szám:
Benyújtás helye:
Benyújtás dátuma:

Telefonszám:

év: 

hónap: 

Faxszám:

KTF-kérelem nyelve:

Vámazonosító szám/EORI-szám:

Szkennelendő képek:
Igen  … db

nap: 

Nem 

Kiadás dátuma:
év: 

hónap: 

nap: 

Ügyintéző: ………………………………………………………
Minták visszaadva: 
2. Jogosult (teljes név és cím)
(bizalmas)

Fontos tájékoztatás
A nyilatkozat aláírásával a kérelmező felelősséget vállal azért, hogy a
kérelemben és az esetleges pótlap(ok)on megadott adatok megfelelnek a
valóságnak és hiánytalanok. A kérelmező elfogadja, hogy ezeket az

Telefonszám:

információkat, valamint az esetleg szolgáltatott fényképeket, rajzokat,

Faxszám:

ismertetőket stb. az Európai Bizottság adatbázisában tárolja, valamint,

Vámazonosító szám/EORI-szám:

hogy a szolgáltatott és a hatóság által beszerzett (vagy beszerezhető)
minden olyan adat, továbbá fénykép, rajz, ismertető stb., amely a kérelem
2. és 9. rovatban nincs megjelölve bizalmasként, az interneten
nyilvánosan közzétehető.

3.

Ügynök vagy képviselő (teljes név és cím)

4.

KTF újbóli kiadása

KTF újbóli kiadása iránti kérelem esetén kérjük kitölteni ezt a rovatot.
KTF-szám:
Telefonszám:

Érvényesség kezdete:

Faxszám:

év: 

Vámazonosító szám/EORI-szám:

Nómenklatúrakód: ………………………………………………..

5.

6.

Vámnómenklatúra

hónap: 

nap: 

Az ügylet típusa

Jelölje meg, hogy az árut melyik nómenklatúrába kívánja

A kérelem ténylegesen tervbe vett behozatalhoz vagy kivitelhez

besoroltatni:

kapcsolódik?



Harmonizált Rendszer (HR)

Igen 



Kombinált Nómenklatúra (KN)

7. Javasolt besorolás



TARIC

Jelezze, hogy véleménye szerint hová kell az árut besorolni.



Export-visszatérítési nómenklatúra

Nómenklatúrakód: …………………………………………………



Más (nevezze meg): ..............................................

8.

Nem 

Az áru leírása

Szükség szerint adja meg az áru pontos összetételét, az alkalmazott vizsgálat módszerét, az alkalmazott vizsgálat módszerét, az elvégzett
gyártási műveleteket, az áru értékét (beleszámítva az alkotórészek értékét is), az áru rendeltetését, a kereskedelemben használt szokásos
megnevezést, valamint készletek esetében a kiskereskedelem számára szokásos kiszerelés módját. (Szükség esetén használjon külön lapot.)

9.

Kereskedelmi megnevezés és különleges megjegyzések (*)

(Bizalmas)

10. Minták stb.
Jelezze, hogy az alábbiak közül melyeket csatolja a kérelemhez:
Leírás


Ismertetők



Fényképek



Minták



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.
11. Más KTF-kérelmek (*) és már kiadott KTF-ek (*)
Jelezze, 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, és csatolja a KTF fénymásolatát:
A kérelmezés országa:

A kérelmezés országa:

A kérelmezés helye:

A kérelmezés helye:

A kérelmezés dátuma:

A kérelmezés dátuma:

év: 

hónap: 

nap: 

KTF-szám:

év: 

hónap: 

nap: 

hónap: 

nap: 

KTF-szám:

Érvényesség kezdete:

Érvényesség kezdete:

év: 

hónap: 

nap: 

Nómenklatúrakód:

év: 
Nómenklatúrakód:

12. Más jogosultaknak kiadott KTF-ek (*)
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.
Kibocsátó ország:

Kibocsátó ország:

KTF-szám:

KTF-szám:

Érvényesség kezdete:

Érvényesség kezdete:

év: 

hónap: 

nap: 

Nómenklatúrakód:
13. Dátum és aláírás
Az Ön által alkalmazott hivatkozási szám:
Dátum:
év: 

év: 
Nómenklatúrakód:

hónap: 

nap: 

Aláírás:

A hivatal tölti ki:

(*) Szükség esetén használjon külön lapot.

hónap: 

nap: 

