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A követelménymodul megnevezése:
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ÁRUOSZTÁLYOZÁS ÉS ÁRUISMERET SZABÁLYAINAK

ALKALMAZÁSA AZ XVIII.-XXI. ÁRUOSZTÁLYBA TARTOZÓ

ESETFELVETÉS – MUNKAHELYZET
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ÁRUK ÉS TERMÉKEK ESETÉN

A vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK

Tanácsi rendelettel megalkotásra került az Európai Közösség egységes vámtarifája, a
Kombinált Nómenklatúra (KN). Alapvető célként került továbbá meghatározásra, hogy a
Kombinált Nómenklatúrát és minden egyéb, teljesen vagy részben azon alapuló, illetve
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ahhoz képest további albontást tartalmazó nómenklatúrát, a Közösség valamennyi

tagállamának egységesen kell alkalmaznia. Az egységes nómenklatúra használat a közös és

egységes piac védelmét szolgája a vámunió keretében. Jogosan vetődik fel kérdésként, hogy
mit jelent, illetve miben is áll a vámunió lényege?

Alapvető jellemzője, hogy magába foglalja a belső vámok eltörlését a Tagállamok egymás

közötti kereskedelmében, ugyanakkor az Európai Unió az egységes külső vámtarifa
kiépítésének igényével is fellép a harmadik országokból származó termékekkel szemben
bizonyos jogi szabályozók segítségével.
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A fentiek figyelembe vételével meghatározható, hogy a Közös Vámtarifa a vámunió egyik
speciális külső megjelenési formája. A Közös Vámtarifa - ahogyan erről a Közösségi
Vámkódex 20. cikke is rendelkezik - számos vámtarifát foglal magába, mint például a
Kombinált Nómenklatúrát.

A következőekben a Közös Vámtarifa elemei közül a Kombinált Nómenklatúra szerkezeti
képező

M

elemét

Áruosztályok

és

Árucsoportok

kerülnek

bemutatásra.

A

Kombinált

Nómenklatúra - az Áruosztályok és Árucsoportok rendszerében - az árukat természetrajzi
sorrendben rendszerezi, amelyek az egyszerűtől az összetett felé haladva követik egymást.

Ezen rendszerező elv alapján valósul meg az áruosztályozás, a különböző termékkörök

esetében.
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Az áruosztályozási szabályok helyes alkalmazása - termékkörönként más és más jellegű -

az egyik legfontosabb és legnehezebben értelmezhető része a vámtarifának. A legfontosabb
azért, mert a helyes áruosztályozás következménye a helyes vámtétel (ami a vám mértéke
egyben), valamint a helyes tarifális és nem tarifális intézkedések megállapítása, illetve a

legnehezebben értelmezhető pedig azért, mert nagyon sok olyan tényező, ismeret
(áruismeret) létezik, amely befolyásolja az árubesorolást. Ezen tananyagrész a XVIII. - XXI.
Áruosztályba

besorolt

különböző

rendeltetésű

termékeket,

SZAKMAI INFORMÁCIÓTARTALOM

azok

egyedi
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áruosztályozási szabályait tartalmazza és részleteiben ismerteti.

valamint

XVIII. ÁRUOSZTÁLY: OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-,
ELLENŐRZŐ-, PRECÍZIÓS, ORVOSI VAGY SEBÉSZETI MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK;
ÓRÁK ÉS KISÓRÁK; HANGSZEREK; MINDEZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI
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A XVIII. Áruosztályba 3 különböző (90-92. Ács.) Árucsoport tartozik. Az egyes Árucsoportok
az optikai és fényképészeti, órák és egyéb hangszerek tartoznak, valamint azok

áruosztályozási szabályai. Ezek a termékek önálló funkcionális működésre alkalmasak,

azonban a XVI. és a XVII. Áruosztályba tartozó termékek (gépek, berendezések, járművek)
részeként, beépítve is felhasználhatóak. Ezért a megfelelő áruosztályozás érdekében

szükséges figyelembe venni, hogy a termékek önállóan kerülnek behozatalra, vagy más

termékbe (gépek, járművek stb.) kerültek beépítésre, akár alkatrészként vagy tartozékként.

90. ÁRUCSOPORT. OPTIKAI, FÉNYKÉPÉSZETI, MOZGÓFÉNYKÉPÉSZETI, MÉRŐ-,
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ELLENŐRZŐ-, PRECÍZIÓS, ORVOSI VAGY SEBÉSZETI MŰSZEREK ÉS KÉSZÜLÉKEK;
MINDEZEK ALKATRÉSZEI ÉS TARTOZÉKAI

A 90. Árucsoportba tartozó műszerek, készülékek főbb jellemzői
-

nagy pontosság (kivétel: közönséges napszemüveg - 9004. vtsz).

M

-

gondos kivitel,

A 90. Árucsoportba tartozó termékek főbb felhasználási szakterületei
-

laboratóriumi kutatás, elemzés,

-

műszaki és ipari cél; mérés, ellenőrzés,

-

-

tudományos cél (csillagászat),
orvosi cél.

A 90. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket
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-

az egyszerű optikai elemektől az optikai műszerek széles csoportja, közönséges

-

speciális használatra tervezett készülékek (földmérés, meteorológia),

-

-

-

szemüvegtől a csillagászatban, fényképészetben használt műszerekig,
orvosi, sebészeti és állatorvosi műszerek,

anyagvizsgálatra szolgáló és laboratóriumi műszerek,

mérő, vizsgáló vagy ellenőrző műszerek és készülékek (optikai és elektromos).

Osztályozási szempontok
a 90. Árucsoport különböző vámtarifaszám szövegei név szerint nevesítik az egyes
műszereket és készülékeket,

Pl.: elektormikroszkóp: 9012 vtsz.
-
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-

bizonyos vámtarifaszám szövegek általános megnevezéssel, az adott tudományágra

hivatkozva nevesítik a műszereket és készülékeket

Pl.: földmérő, csillagászati, vagy meteorológiai műszerek (9015 vtsz.), orvosi, sebészeti,

-
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fogászati vagy állatorvosi készülékek (9018 vtsz.)

a készülékek és műszerek, valamint azok részei bármilyen anyagból készülhetnek,

beleértve a 71. Árucsoportba tartozó nemesfémet, nemesfémmel plattírozott fémet,

drágakövet és féldrágakövet egyaránt (kivéve a 90. Árucsoport Megjegyzés (1)
-

bekezdésében foglaltak),

a műszerek és készülékek nem teljesen kész és befejezetlen formában is egyaránt
osztályozhatóak a 90. Árucsoportba, a Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának,
a 90. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdésének figyelembe vételével történik az

alkatrészek és tartozékok osztályozása.
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-

általános szabályainak figyelembe vételével,

Nem teljesen kész vagy befejezetlen készülékek, műszerek osztályozása
A nem teljes, vagy befejezetlen műszereket és készülékeket egyaránt a befejezett műszer

vagy készülék vámtarifaszáma alá osztályozzuk, feltéve, ha rendelkeznek a készáru lényeges
jellemzőivel. Tarifális árubesorolásuk a Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának általános

M

szabályai közül, a 2/a. szabály figyelembevételével történik.

Pl.: optika nélküli elektromikroszkóp

Alkatrészek és tartozékok osztályozása
Az alkatrészekre és tartozékokra vonatkozó osztályozási szempontokat a 90. Árucsoport

Megjegyzés (2) bekezdés határozza meg.
Alapszabály:

3

Műszerek és készülékek; órák és hangszerek, illetve fegyverek; különféle áruk, művészeti
tárgyak és régiségek osztályozása

Az osztályozás során - figyelemmel a 90. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésében

foglaltakra – azokat az alkatrészeket és tartozékokat, amelyeket kizárólag vagy elsősorban a
90. Árucsoportba tartozó műszerekhez használnak, az adott műszer vámtarifaszáma alá
(kivéve: 9001., 9002 vtsz. ) kell besorolni.
Pl.: lencsevédő kupak fényképezőgéphez (9006 vtsz.)
Ez az alapszabály nem vonatkozik:
azon alkatrészekre és tartozékokra, amelyek 90., és a 84., 85. vagy a 91.
Árucsoportban

önálló

vámtarifaszám

alá

tartoznak.

Ezen

alkatrészeket

vagy
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-

tartozékokat MINDÍG saját vámtarifaszámuk alá osztályozzuk, még ha azok műszerek

részét képezik is!
Pl.:

folyadékszivattyú

fajsúlymérő

műszerhez

(8413

vtsz),

vákuumszivattyú

elektromikroszkóphoz (8414 vtsz), tárgylencse (objektív) távcsőhöz (9002 vtsz.).

-

azon alkatrészekre és tartozékokra, amelyek a 90. Árucsoporton belül több
műszerhez is egyaránt felhasználható a 9033 vtsz. alá osztályozzuk.

azon alkatrészekre és tartozékokra, amelyeket a Kombinált Nómenklatúra más
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-

vámtarifaszámai

részletesebben

megneveznek,

Megjegyzés (1) bekezdése kivételként meghatároz.

valamint

a

90.

Árucsoport

Pl.: 90. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdés f.) pontja: általánosan használható részek nem
nemesfémből (csap, csavar, alátét, rugó).

Távcsövek, látcsövek és teleszkópok osztályozása
A

9005

vtsz.

osztályozzuk

Azonban

a

90.
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teleszkópokat.

alá

a

különböző

Árucsoport

optikai

Megjegyzés

távcsöveket,
(4)

látcsöveket

bekezdése

és

pontosan

meghatározza, hogy nem osztályozzuk a 9005 vtsz. alá az alábbi optikai készülékeket:
-

a különböző fegyverhez való és külön bemutatott távcsövek,

-

a XVI. Áruosztályba, illetve a 90. Árucsoportba tartozó készülékekhez, műszerekhez,

a tengeralattjárók vagy a tankok periszkópos távcsöve, vagy

(Pl.: magasságmérő vagy szintmérő műszerekhez) való távcső.

M

-

Ezeket a fentiekben felsorolt készülékeket a 9013 vtsz. alá osztályozzuk.
Orvosi műszerek osztályozása (9018 vtsz.)

A 9018 vámtarifaszám alá osztályozzuk a különféle orvostechnikai műszereket, amelyek
diagnózis

megállapítására,

betegség

megelőzésére,

valamint

kezelésére

használják.

Jellemzőjük továbbá, hogy túlnyomó részben foglalkozás gyakorlás keretében használják
(sebészet, fogorvos, állatorvos), valamint bármilyen anyagból készülhetnek (beleértve a
nemesfémet, nemesfémmel plattírozott fémet is).
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Például:
embergyógyászati és sebészeti műszerek, eszközök





-



nőgyógyászati és szülészeti műszerek,
endoszkópok,

orvosi vagy sebészeti rendeltetésű lámpák.
fogó, csipesz, fogkő eltávolító, fúró, csiszolókorong,

fogorvosi szék, amely egyidejűleg bármilyen fogorvosi eszközt tartalmaz,

állatorvosi műszerek és készülékek,



-

szemészeti, fülvizsgáló, altató és érzéstelenítő készülékek,

fogászati műszerek


-

tű, sebészkés, kanül, katéter, fecskendő, kapocs, tükrös néző stb.,

általános készülékek (tű, sebészeti szike stb.),
fogászati készülékek,

egyéb elektromos gyógyászati készülékek,
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-

EKG, elektrosokk készülés, csecsemő-inkubátor.

A 9018 vtsz. alá osztályozzuk továbbá a gyógyászatban, sebészetben (humán és állat
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egyaránt) használt különböző eszközöket (fogó, csipesz, véső, kés, olló stb.), amelyek csak
akkor osztályozhatóak ide, ha:
-

kizárólag orvostechnikai célra szolgálnak,

-

speciálisan egyedileg kialakítottak,

-

tokba, táskába csomagolják őket.

-

jobb gyártási minőségűek, továbbá

Nem osztályozhatóak 9018 vámtarifaszám alá az alábbi termékek:
Steril sebészeti catgut és hasonló steril varróanyagok, steril tamponok (3006 vtsz.),
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-

-

-

rokkant kocsi (8713 vtsz),
ortopédiai

készülékek,

műtestrészek

és

csonttörésnél

alkalmazott

beleértve az állatok gyógyítására alkalmazottakat is (9021 vtsz.),

eszközök,

orvosi vagy sebészeti bútorok (9402 vtsz.).

M

-

laboratóriumi, gyógyszerészeti, illetve egészségügyi üvegáruk (7017 vtsz.),

Ortopédiai készülékek osztályozása (9021 vtsz.)
Az ortopédiai eszközök osztályozási szempontjait a 90. Árucsoport Megjegyzés (6)

bekezdés rendelkezései határozzák meg.

Az ortopédiai eszközök jellemzője, hogy különböző testi torzulások megelőzésére, valamint
korrigálására szolgálnak, továbbá bizonyos testrészek megtámasztására és tartására
szolgálnak, az egyes betegségek, műtétek vagy sérülések következtében.
A 9021 vtsz. alá az alábbi készülékek osztályozhatóak:
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-

-

vállsín, gerincegyenesítők, lábmerevítő, ficam kezelésére sínek,

ortopédiai lábbeli vagy különleges talpbetét, sérvkötők

A 9021 vtsz. alá osztályozzuk az ortopédiai eszközökön kívül még a művégtagokat,
műszemeket, műfogakat és hasonló termékeket, amelyek megjelenésükben azonosságot

mutatnak és így többé - kevésbé helyettesítik a sérült vagy hibás testrészeket.

Továbbá e vámtarifaszám alá osztályozzuk a testfelületen viselhető, illetve a szervezetbe is

beültethető egyéb készülékeket. Jellemzőjük e készülékeknek, hogy az egyes eltérő
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fogyatékosságok, valamint rendellenességek kezelésére és megakadályozására szolgálnak.
Pl.: szívritmus-szabályozók (pacemakerek), nagyothalló-készülék
Röntgen készülékek osztályozása (9022 vtsz.)

A 9022 vtsz. alá osztályozzuk az alábbi készülékeket:
-

röntgensugárzás alapján működő készülékek,


diagnosztikai

célra

használt


-

fogászati,

állatorvosi)

sugárterápiai készülék,

alfa-, béta-, gammasugárzás alapján működő készülékek,



-

sebészeti,
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röntgenkészülékek,

(orvosi,

terápiai készülékek,

radiológiai vizsgálókészülék,

ipari célú felhasználás (kohászat, gumiipar) - tűzjelző készülék, radiológiai
vizsgálókészülékek.

Bemutatásra szolgáló műszerek, eszközök osztályozása (9023 vtsz.)
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Ezen termékek általános jellemzője, hogy szemléltető jellegű műszerek és eszközök,
amelyeket kizárólag szemléltető oktatás, vagy bemutatás, kiállítás keretében használnak fel.
Például:
-

anatómiai modellek,

oktató babák (felfújhatóak, életnagyságúak),

M

-

-

-

domború térkép, város modell,

bemutató és szemléltető dobozok, anyagminták,

különböző járművek keresztmetszeti és kicsinyített szemléltető modelljei.

91. ÁRUCSOPORT. ÓRÁK ÉS KISÓRÁK ÉS EZEK ALKATRÉSZEI
A 91. Árucsoportba osztályozzuk azokat a készülékeket, amelyek időmérésére és az idővel
kapcsolatos művelet elvégzésére szolgálnak.
Ezek a termékek az alábbiak:
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-

hordozható időmérők (karóra, zsebóra, stopperóra),

-

időrögzítő szerkezetek, időtartammérő műszerek, időkapcsolók,

-

-

más típusú időmérők (állóóra, falióra, ébresztőóra, toronyóra, kronométerek),
alkatrészek és tartozékok.

Osztályozási szempontok
-

anyagvizsgálat:


az egyes órák és óraszerkezetek bármilyen anyagból készülhetnek a 91.
Árucsoportba. Nemesfémből, nemesfémmel plattírozott fémből, gyönggyel és
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drágakővel díszített is lehet, figyelembe véve a 90. Árucsoport Megjegyzés (2)

bekezdésében foglaltakat (Lásd: 9101 és 9102 vtsz.),

9101 vtsz.: Karóra, zsebóra és más óra, beleértve stopperórát is, nemesfémből vagy

nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal.

A vámtarifaszám szövege alapján ide osztályozzuk azokat az órákat, amelyek tokja teljesen
egészében nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült. A tok továbbá
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lehet, drágakővel, természetes vagy tenyésztett gyönggyel díszítve, továbbá fedéllel vagy
nemesfémből készült lánccal egyaránt fel lehet szerelve.

Azonban a nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült óraszíjat, az órához
való karkötőt a 9113 vtsz. alá osztályozunk.

9202 vtsz.: Karóra, zsebóra és más óra, beleértve a stopperórát is, a 9101 vtsz. alá tartozó

kivételével.

A vámtarifaszám szövege alapján ide osztályozzuk azokat a személyek által viselt órákat

(mechanikus, elektromos), amelyek tokja nem nemesfémből készült, akár nemesfémmel
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díszítve is. Ide osztályozzuk azokat az órákat is, amelyek tok hátlapja - ami az üveggel
ellentétes oldalon fedi az órát - nem nemesfémből (pl.: acélból) készült, azonban a tok
kerete (teste) nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült.

Pl.: zsebóra, karóra, dísztűbe, gyűrűbe szerelt órák, vízálló, ütés biztos vagy antimagnetikus

M

órák, ébresztőóra, mutató nélküli órák, sportórák stb.

A karórával együtt behozott karcsatokat, óraszíjakat (az órára felerősítve akár nem) a 9101
és a 9102 vtsz. alá osztályozzuk.
-

más tárgyakkal való kapcsolat:


más tárgyakkal (lámpa, bútor, szivargyújtó stb.) kombinálva az órákat és

időmérő szerkezeteket, a Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának általános

szabályai közül a 3/b. szabály figyelembe vételével osztályozzuk.
Pl.: golyóstollba épített kvarcóra
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A 3/b. szabály tekintetében a lényeges jelleg kerül vizsgálatra kivéve, ha a kombinációt a
vámtarifaszám szöveg határozza vagy engedi meg (1. szabály).

Pl.: 8527 vtsz.: Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy
órával kombinálva is, közös házban.
-

felhasználási cél vagy szerkezeti felépítés:

Ez alapján megkülönböztetünk:



kar- és zsebórákat (9101 és 9102 vtsz.),

kisóraszerkezettel

ellátott

Megjegyzés (3) bekezdés),




órák

(9103

vtsz.),

(Lásd:

91.

Árucsoport

YA
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műszerfalba beépített órák (9104 vtsz.),

"kisóraszerkezettől" eltérő óraművel működő órák (9105 vtsz.),
mechanikus vagy elektromos működésű órák.

Pl.: kisóraszerkezettel működő ébresztő óra (9103 vtsz.), kisóraszerkezettől eltérő óraművel

-

KA
AN

működő naptáros óra (9105 vtsz.).
összeszereltség jellege:

Ez alapján megkülönböztetünk:





komplett és összeszerelt óraszerkezet (9108-9109 vtsz.),

komplett óraszerkezet nem vagy részben összeszerelve (9110 vtsz.),
nem teljes óraszerkezet (9110 vtsz.),

nyers óraszerkezet (9110 vtsz.).

Ezeket az órákat és óraszerkezeteket az 1. szabály szerint osztályozzuk, tekintettel arra,

U
N

hogy az "óraszerkezet nem vagy részben összeszerelve" vagy "nem teljes és nyers

óraszerkezetek" kifejezés a 9110 vámtarifaszám szövegében található, nem pedig a 2/a
szabály alapján.

alkatrészek és tartozékok:

M

-

Tekintettel arra, hogy a 91. Árucsoporton belül több vámtarifaszám is meghatároz az órához
(óraszerkezethez)

felhasználható

alkatrészeket

vagy

tartozékokat,

ezért

szükséges

meghatározni, hogy az adott órának (óraszerkezetnek) konkrétan milyen alkatrészről vagy
tartozékról van szó.

Pl.: kisóraszerkezethez felhasználható tokot nem osztályozhatunk a 9112 vtsz. alá, mert a
9111 vtsz. szövege egyértelműen meghatározza az alkatrész hova tartozását.
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Az áruosztályozás során fontos odafigyelni arra is, hogy a szétszerelt vagy befejezetlen
órákat (óraszerkezeteket) ne osztályozzunk alkatrészként vagy tartozékként (Lásd: 9110

vtsz.). Nem osztályozhatjuk óraalkatrészként a 91. Árucsoportba azokat az alkatrészeket,
amelyeket 91. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése meghatároz, mint kizárt termékeket.

Pl.: óraüveg (7015 vtsz.), általánosan használható részek nem nemesfémből (XV. Áruosztály).
A 91. Árucsoportba osztályozzuk alkatrészként az alábbi termékeket:
tok és részei kisóraszerkezethez (9111 vtsz.),
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Pl.: a 9101 és a 9102 vtsz. alá tartozó zsebórák, karórák.


tok és ezek részei órához és hasonló tok ebbe az árucsoportba tartozó más
áruhoz (9112 vtsz.),

Pl.: ébresztőórák, időszámlálók

szíj, szalag és karkötő karórához (9113 vtsz.),

KA
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Jellemzője, hogy az órák csuklóra történő rögzítésére szolgál és felismerhető, hogy órákhoz
kialakított.



más óraalkatrész (9114 vtsz.).

Pl.: óramutató, számlap, megmunkált kövek és drágakövek (esztergályozott, vágott, csiszolt,
fúrt,

hornyolt

stb.),

óra-ütőszerkezet,

mozgatómű

(fogazott

csőhajtótengely

és

perckeréktengely és perckerék, órakerék), órarugó, rugóház, rugóház fedő, rugóház tengely
stb.
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A 9114 vtsz. alá osztályozzuk azokat az alkatrészeket, amelyek egyaránt használható
órákhoz, vagy más áruhoz is, Pl.: játékokhoz órarugó.

A fenti alkatrészek közös jellemzője, hogy bármilyen anyagból (bőr, műanyag, nemesfém,
nem nemesfém stb.) készülhetnek, díszítő jelleggel egyaránt.

M

Nem osztályozzuk a 91. Árucsoportba az alábbi termékeket:

A 91. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése meghatározza ezen termékeket.
-

nem nemesfémből készült általánosan használható részek (XV. Áruosztály),

-

játék órák (9503 vtsz.),

-

művészeti tárgyak, gyűjtemények és régiségek (97. Árucsoport).

-

napóra és homokóra (anyagának megfelelően),
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92. ÁRUCSOPORT. HANGSZEREK; MINDEZEK ALKATRÉSZE ÉS TARTOZÉKA
A 92. Árucsoport címében megtalálható "zenei eszközök" szakkifejezés magába foglalja a
különböző hangszereket és azokat az egyéb eszközöket (Pl.: zenélődoboz, verkli), amelyek
dallamokat játszanak, vagy hangot adnak ki.
A 92. Árucsoport szerkezeti felépítése
9201 - 9206 vtsz.: Különféle hangszerek (működés elv szerint).



zongora, csembaló, spinét.



vonós hangszerek: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő.


-

pengetős hangszerek: gitárok, lant, mandolin, bendzsó, balalajka, hárfa,

cimbalom.

fúvós hangszerek



-

YA
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húros hangszerek (billentyűs szerkezettel is)

rézfúvós hangszerek: trombita, piszton, kürt, tuba, harsona,

tangóharmonika, harmónium, szájharmonika, duda, okarina.

ütő hangszerek



KA
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-

dobok, timpani, üst-dob.

cintányér, gong, xilofon, csengettyű stb.

9207 vtsz.: Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik
Ezek a hangszerek abban különböznek az előző vámtarifaszámok alatt meghatározott
hangszerektől, hogy a hangok elektromos úton keletkeznek a zenei eszközben. Továbbá a
beépített elektromos készülékek nélkül NEM alkalmasak arra, hogy úgy játszanak rajtuk,

mint a hasonló hagyományos típusú hangszereken.

U
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Pl.: akusztikus gitár (nem tartalmaz elektronikus eszközt, a hangképzésben kizárólag az
üreges rezgőtest vesz részt) - 9202 vtsz.

Pl.: elektromos gitár (a hang megszólaltatása egy elektromos eszköz, az ún. hangszedő

M

segítségével valósul meg, amely a húrok rezgését elektromos jelekké alakítja át) - 9207 vtsz.
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G

tárgyak és régiségek osztályozása

1. ábra. Gitárok összehasonlítása1

9208 vtsz.: Különféle zenét, hangot adó zenei szerkezetek.
-

verkli, kereplő, csalogató- és hívó sípok, tülök stb.

U
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-

zenélődoboz, kintorna,

Azokat a termékeket, amelyek zenélő szerkezetet tartalmaznak, de mindennapi használatra

vagy díszítésre alkalmasak (Pl. órák, bútorok, kerámia figurák), nem minősülnek a 9208 vtsz.
alá zenei szerkezetnek. Ezeket az árukat jellegük szerint ugyanazon vtsz. alá kell

M

osztályozni, mint a megfelelő, de zenélő szerkezetet nem tartalmazó árukat.
9209 vtsz.: Hangszerek alkatrészei és tartozékai
-

hangvillák, hangoló sípok, hangszer húrok, húrfeszítő

-

hangláda, cintányértartó, dobseprű stb.

-

billentyűk, pedálszerkezetek, levegővezetők,

Osztályozási szempontok:

1

http://hu.wikipedia.org
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-

a 92. Árucsoportba tartozó különböző zenei eszközök, bármilyen anyagból
készülhetnek, beleértve a nemesfémet, nemesfémmel plattírozott fémet, továbbá
drágakövekkel, féldrágakövekkel szereltek is lehetnek.

-

-

a

hangszereket

felszerelhetik

elektromos

készülékkel

is

(erősítő,

felvevőfej,

hangszedő stb.) feltéve, ha az adott elektromos készülékek nélkül is, mint
hagyományos típusú hangszerek használhatóak.

azokat az elektromos hangszereket, amelyek nem alkalmasak a különféle elektromos
készülékek nélküli használatra, a 9207 vtsz. alá osztályozzuk.

Pl.. ha egy elektromos gitár rendelkezik rezonancia-dobozzal a 9207 vtsz. alá osztályozzuk
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- hiszen ezen elektromos készülék nélkül nem képes rendeltetésszerűen működni - és nem

a 9202 vtsz. alá.

Ha az elektromos szerkezeteket nem építik be az elektromos hangszerbe, vagy azokat a
hangszerrel nem közös tokban helyezték el a 85. vagy 90. Ács. osztályozzuk.

a 92. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés figyelembe vételével a különböző

tartozékok (ütő, vonó stb.) ha a hangszerekkel együtt, megszólaltatásukhoz
szükséges

megfelelő

(szokásos)

mennyiségben

kerülnek

KA
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-

behozatalra,

illetve

egyértelműen azokkal való használatra szánják, akkor a hangszer vámtarifaszáma alá
-

osztályozzuk.

az osztályozás során figyelembe kell venni a 92. Árucsoport Megjegyzés (1)
bekezdésében

kivételként

felsorolt

termékeket,

amelyeket

mindig

saját

vámtarifaszámuk alá osztályozzuk, függetlenül attól, hogy valamely hangszerbe
beépítésre kerül.

Pl.: általánosan használható részek nem nemesfémből (csavar, alátét, szeg stb.): XV.
Áruosztály
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Nem osztályozzuk a 92. Árucsoportba az alábbi termékeket:
-

mikrofon és hangszóró és erősítő, ha nincsenek beépítve a zenei eszközbe (8515

-

elektronikus zenélő modulok, amelyek zenélő programot tartalmaznak (8543 vtsz.),
játékhangszerek vagy készülékek (9503 vtsz.),

M

-

vtsz.),

-

XIX.

gyűjteménydarabok vagy régiségek (9705 vagy 9706 vtsz.).

ÁRUOSZTÁLY.

FEGYVEREK

ÉS

LŐSZEREK;

EZEK

ALKATRÉSZEI

ÉS

TARTOZÉKAI
A XIX. Áruosztály csupán a 93. Árucsoportot foglalja magába. Ebben az Árucsoportban olyan
fokozottan ellenőrzött termékekkel találkozunk, amelyek felhasználása egyedi és speciális.
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93.

ÁRUCSOPORT.

TARTOZÉKAI

FEGYVEREK

ÉS

LŐSZEREK;

EZEK

ALKATRÉSZEI

ÉS

A 93. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket:
-

szárazföldi és tengeri hadviselés céljára alkalmas mindenfajta fegyver, amelyet a

-

magánszemélyek által használt fegyverek (önvédelem, vadászat),

hadsereg vagy rendvédelmi szervek használnak,

-

robbanótöltet meggyújtásával működő szerkezetek,

-

fegyverek és lőszerek alkatrészei és tartozékai.

rakéták és lőszerek (a 36. Árucsoportba tartozó termékek kivételével),
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-

A 93. Árucsoport vámtarifaszámai az egyes fegyvereket név szerint nevesíti (Pl.: pisztoly:

9302 vtsz.), vagy működési elv (robbanótöltettel működő lőfegyver: 9303 vtsz., rugós, légvagy gázpuska és - pisztoly: 9304 vtsz.) szerint hivatkozik rá.

A 93. Árucsoportba tartozó különböző fegyverek és azok alkatrészei bármilyen anyagból

készülhetnek, továbbá tartalmazhatnak nemesfémet, nemesfémmel plattírozott fémet,

KA
AN

természetes vagy tenyésztett gyöngyöket, drága- és féldrágaköveket.
Nem osztályozzuk a 93. Árucsoportba az alábbi termékeket:
-

lőpor (3601 vtsz.),

-

robbanóanyagok (3602 vtsz.),

-

fegyvertokok (4202 vtsz.),

-

-

-

acélsisakok és egyéb katonai fejfedők (65. Árucsoport),

harckocsi és más páncélozott harci jármű fegyverzettel felszerelve is (8710 vtsz.),
katonai repülőgép és helikopter (8802 vtsz.),
hadihajók (8906 vtsz.),
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-

elektromos detonátorok (3603 vtsz.),

-

-

íjpuska, íj és ezekhez a termékekhez használt nyilak, illetve játék fegyverek (95.
Árucsoport),

gyűjteménydarabok vagy régiségek (9705 vagy 9706 vtsz.).

M

Optikai eszközök osztályozása és kapcsolata a 93. Árucsoporttal
-

-

ha az optikai eszközöket (távcső, prizma stb.) a fegyverre rászerelték vagy a

lőfegyverrel együtt hozzák be, amelyre később felszerelik, akkor a fegyver
vámtarifaszáma alá osztályozzuk,

ellenkező esetben az optikai eszközöket és a fegyvereket külön-külön saját
vámtarifaszámuk alá osztályozzuk (90. Árucsoport).

Alkatrészek és tartozékok osztályozása
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-

néhány kivételtől eltekintve a 93. Árucsoportba tartoznak a fegyverek és lőszerek

alkatrészei is egyaránt. Azonban a 93. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdése

meghatároz kivételként olyan alkatrészeket, amelyeket a Kombinált Nómenklatúra
máshol, más vámtarifaszám alatt pontosabban meghatároz.

Pl.: detonátor, lőpor (36. Árucsoport); általánosan használható részek nem nemesfémből
(csavar, rugó stb.) XV. Áruosztály, harci járművek (87. Árucsoport).

a 9301 - 9304 vtsz. alá tartozó különböző fegyverek alkatrészeinek önálló alkatrész
vámtarifaszám került meghatározásra a 9305 vtsz. alatt.
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-

Pl.: puskacsövek, závárok, fegyvertalpak, billentyűzár, sátorvas, védőburkolat, puskatok,
hangtompító, fegyverzet állvány, vállszíjak,
-

a 9306. és 9307 vtsz-ok az ott nevesített termékek (töltény, lőszer, lövedék, bomba,

gránát, torpedó, kard, tőr és szurony, szablya) mellett tartalmazzák azok alkatrészeit
is.

Pl.: töltényhüvelyek, lövedék- és gránáttestek, gyutacsok, robbanófejek, ütőszegek,
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kardpengék, markolatok, kézvédők és fogantyúk stb.
A 93. Árucsoport szerkezeti felépítése

9301 - 9303 vtsz.: Hadi - és egyéb lőfegyverek (revolver, pisztoly, vadászlőfegyver,
rakétapisztoly).

9304 vtsz.: Más fegyver (gumibot, légpuska, parittya, csúzli, gázpisztoly).
9305 vtsz.: 9301 - 9304 vtsz. alá tartozó fegyverek alkatrésze és tartozéka.

U
N

9306 vtsz.: Bomba, gránát, torpedó, akna, lövedék és hasonló harci lőszer, töltény valamint

ezek alkatrésze.

9307 vtsz.: Kard, tőr, szurony, lándzsa és hasonló szúrófegyver, ezek alkatrésze és tartója.

M

XX. ÁRUOSZTÁLY. KÜLÖNFÉLE ÁRUK
A XX. Áruosztály 3 Árucsoportot (94 - 96. Ács.) tartalmaz. Az Áruosztály címéből

megállapíthatjuk, hogy nagyon sokféle és eltérő rendeltetésű termékekkel találkozhatunk a
XX. Áruosztályban.
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94. ÁRUCSOPORT: BÚTOR; ÁGYFELSZERELÉS, MATRACOK, ÁGYBETÉTEK,
PÁRNÁK ÉS HASONLÓ PÁRNÁZOTT LAKBERENDEZÉSI CIKKEK; MÁSHOL NEM

EMLÍTETT LÁMPÁK ÉS VILÁGÍTÓ FELSZERELÉSEK; MEGVILÁGÍTOTT JELZÉSEK,
REKLÁMFELIRATOK, NÉVTÁBLÁK ÉS HASONLÓK; ELŐRE GYÁRTOTT ÉPÜLETEK
A 94. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket
9401 - 9403 vtsz. Bútorok és alkatrészei
9401 vtsz.: ülőbútor: karosszék, összehajtható szék, nyugágy, gyerekszék, heverő,

-

9402 vtsz.: orvosi, állatorvosi bútor: műtőasztal, speciális székek orvosok részére,

-

dívány, pad
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-

szülőágy, hordágy, tolóágy, fogorvosi szék, fodrász szék stb.

9403 vtsz.: Más bútorok: vitrin, konyhaszekrény, éjjeliszekrény, mosdóállvány,
öltözőszekrény, iskolapad, pult, laboratóriumi munkaasztal, virágállvány stb.

1. Bútor fogalma

KA
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A bútorok osztályozása során az alábbi szempontokat szükséges figyelembe venni:

A 94. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdése alapján olyan berendezési tárgyak, amelyek
kizárólag padlóra vagy földre helyezhetők, és arra használják, hogy lakásokat, szállodákat,
hivatalokat, repülőket, járműveket rendezzenek be velük. A köztereken, kertekben,
sétányokon használt hasonló bútorokat is ide osztályozzuk.

A bútor kifejezés nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyeket bútorként használnak, de

falra vagy mennyezetre rögzítenek, függesztenek vagy egymásra, helyeznek (ezeket a

bútorokat anyaguk szerint, vagy a Kombinált Nómenklatúra más vámtarifaszámai alá
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osztályozzuk).

Pl.: Anyaguk szerint osztályozzuk: falra erősített (rögzített) bútorok: kabát, kalap fogasok,
kulcs-, újságtartó; nem padlón elhelyezett bútorok: kis vitrin papírtartó tálca.

Pl.: Kombinált Nómenklatúra más vámtarifaszámai alá osztályozzuk: iratgyűjtő doboz, a

M

kartotékdoboz, iratrendező doboz nem nemesfémből (8304 vtsz.), műanyagból készült
irodai felszerelések (3926 vtsz.), fából készült kabát- vagy kalaptartó, a ruhakefetartó, az
irodában használt irattartó (4420 vtsz.).
Azonban a 94. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés KIVÉTELKÉNT meghatározza azt is, hogy

a falra függesztett, rögzített vagy egymásra helyezett termékek közül melyek azok, amelyek
továbbra is a 94. Árucsoportba osztályozhatóak, mint bútor.
-

-

szekrény, könyvespolc, egyéb polcos bútor és bútorelem;
ülőbútor és ágy.
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2. a 9401 - 9403 vtsz. alá tartozó bútorok bármilyen anyagból készülhetnek (fa,

fűzfavessző, bambusznád, közönséges nád, műanyag, nem nemesfém, üveg, bőr, kő,

kerámia stb.). A lényegtelen díszítést (monogram, díszítő elem, szegély) meghaladó
mértékben nemesfémet, nemesfémmel plattírozott fémet tartalmazó bútorokat a 71.
Árucsoportba osztályozzuk.

3. a

bútorok

tartalmazhatnak

üvegből,

márványból,

vagy

más

anyagból

készült

szerelvényeket, illetve tartozékokat (pl.: fa ruhásszekrény tükörrel, zárral, vasalással,

vagy bútorgörgőkkel felszerelve), rendelkezhetnek megmunkált vagy meg nem munkált
felülettel, vésve, berakásokkal, díszesen festve, amely szempontok nem befolyásolják az
4. a

szétszerelt,

össze

nem

állított

bútorokat,

a

kész

vagy

összeszerelt

bútor
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áruosztályozást.

vámtarifaszáma alá osztályozzuk feltéve, ha azok minden egyes alkotóelemét együtt

hozzák be, függetlenül attól, hogy a bútor részei más anyagból készültek (Pl.: faasztal
üvegborítással ellátva).

5. a komplett bútorgarnitúrák - amelyek egy egységet alkotnak és kerülnek behozatalra -

osztályozása során külön-külön tarifáljuk az egyes bútor részeket. (Pl.: ülőbútor (9401
vtsz.) és a többi bútor rész (9403 vtsz.)
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6. alkatrészek és tartozékok osztályozása

A bútorok alkatrészeinek és tartozékainak osztályozási szempontjait a 94. Árucsoport

Megjegyzés (3) bekezdés rendelkezései határozzák meg.
-

A 94. Árucsoportba osztályozzuk azon bútor alkatrészeket, amelyekről - alakjuk

vagy megjelenésük alapján - megállapítható, hogy kizárólag vagy elsősorban a 9401
– 9403. vtsz alatt meghatározott bútorokhoz kerülnek felhasználásra.

Pl.: Tükrös ajtó érkezik egy fából készült ruhás szekrényhez, amely ajtó úgy került

kialakításra, hogy látható rajta a kivető pánt (ajtópánt) vagy zsanér kialakításának helye, ami

U
N

egyben azonosítja az ajtó és a bútor kizárólagos kapcsolatát, továbbá az ajtó fogantyúval
felszerelt. Így a tükrös ajtó az adott szekrény vámtarifaszáma alá osztályozható.
-

nem osztályozható ide azon lapok vagy táblák (alakra vágva is), amelyek üvegből,

tükörből, kőből, márványból, vagy más ásványi anyagból készültek és nincsenek más

M

bútorrésszel kapcsolatban. Ebben az esetben anyaguknak és jellegének megfelelően

a 68., 69., vagy 70. Árucsoportokba osztályozzuk.

Abban az esetben, ha a bútordarabbal együtt érkeznek és mutatják be, összeszerelve vagy

sem, illetve felismerhetően az adott bútor részét képezi, akkor a 9401 - 9403 vtsz. alá
osztályozzuk.

Pl.: Dohányzó asztalhoz érkezik annak tetejét képező kőlap, amelyről felismerhető, hogy

annak részét képezi, ugyanis olyan alakra vágott és felületileg megmunkált (csiszolt), hogy
egyértelműen megállapítható annak kizárólagos felhasználása.
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-

azokat

a

bútor

alkatrészeket,

amelyeket

a

Kombinált

Nómenklatúra

más

vámtarifaszám alatt név szerint nevesít, vagy a 94. Árucsoport Megjegyzés (1)

bekezdése kivételként felsorol, MINDÍG saját vámtarifaszámuk alá osztályozzuk,
függetlenül attól, hogy bútorhoz kerül felhasználásra.

Pl.: általánosan használható részek nem nemesfémből (csavar, alátét, szeg, vasalás, veret
stb.): XV. Áruosztály; játékbútor vagy játék lámpa vagy világító felszerelés (9503 vtsz.);
gyűjtemények és régiségek (97. Árucsoport),

és kispárna) és hasonló lakberendezési cikk.
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9404 vtsz.: Ágybetét; ágyfelszerelés (pl. matrac, paplan, dunna, vánkos, henger alakú párna

A 9404 vtsz. alatt meghatározott áruk külön behozataluk esetén nem osztályozhatóak a
9401 - 9403 vtsz. alá. Külön behozott párnák és matracok akkor is a 9404 vtsz. alá
tartoznak, ha ezek nyilvánvalóan a kárpitozott ülőalkalmatosságok (pl. pamlag, dívány,
heverő) részét képezik.
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9405 vtsz.: Lámpák és világító felszerelések, illetve ezek másutt nem említett alkatrésze.
Ezen lámpák és világító felszerelések jellemzői:
-

-

fémből, természetes vagy tenyésztett gyöngyből, drágakőből vagy féldrágakőből.
Ebben az esetben a 71. Árucsoportba osztályozzuk.
működtetésük

során

bármilyen

energiával

működnek

(petróleum,

olaj,

gáz,

elektromos áram stb.), továbbá

égő foglalattal, kapcsolóval, elektromos vezetékkel, elektromos ellenállással stb.
egyaránt felszerelhetőek,

ide osztályozzuk a lámpák és világító felszerelések részei is, amelyek a Kombinált
Nómenklatúra más vámtarifaszámai alatt nincsenek részletesebben meghatározva.
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-

bármilyen anyagból készülhetnek kivéve, nemesfémből, nemesfémmel plattírozott

Pl.: égőfej lámpához; lámpaüveg és annak foglalat, lámpakeret, csillárdíszek,
Azonban

a

kapcsolókat,

transzformátorokat,

lámpa

hordozható

lámpákat,

villanyzsinórokat,
gázkisülési

dugaszokat,

lámpákat

a

85.

M

Árucsoportba osztályozzuk.

foglalatokat,

elektromos

Belső világításra használt világító felszerelések: csillár, függőlámpa, éjjeli lámpa, asztali és

íróasztali lámpa stb.

Külső világításra használt világító felszerelések: utcai lámpa, kapulámpa, viharlámpa,

bányalámpa, középületeket és emlékműveket kivilágító lámpa, megvilágított névtáblák stb.
9406 vtsz.: Előre gyártott épületek
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Az előre gyártott épületek osztályozási szempontjait a 94. Árucsoport Megjegyzés (4)

bekezdés rendelkezései határozzák meg.

A 9406 vtsz. alá osztályozzuk a bármilyen anyagból készült előre gyártott épületeket,

függetlenül attól, hogy milyen célból (Pl.: lakóház, műhely, iroda, iskola, bolt stb.)
készítették.

Az alábbi formákban kerülhetnek behozatalra:
-

komplett épület, teljesen összeszerelve (használatra kész állapotban),

-

nem komplett épület, amely rendelkezik a teljes épület lényeges jellemzőivel.

komplett épület, nem összeszerelve,

YA
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-

Osztályozási szempontok
-

az előre gyártott épületek összeállításhoz beérkezett anyagok (szeg, csavar, cső,
kábel, gipsz, malter, festék, tapéta stb.), az előre gyártott épület vámtarifaszáma alá

kerülnek osztályozásra, feltéve, ha az összeszereléshez megfelelő mennyiség kerül
az

előre

KA
AN

-

behozatalra.

gyártott

épületbe

felszereléseket, eszközöket:



ténylegesen

beépített

vagy

beépítésre

kerülő

elektromos felszerelések (huzalok, foglalatok, kapcsolók, csengők stb.),

fűtő- és szellőző berendezések (vízmelegítők, radiátorok, légkondicionálók
stb.)





egészségügyi felszerelések (fürdőkádak, zuhanyozók stb.),

konyhai felszerelések (mosogatók, szagelszívók, tűzhelyek, stb.), illetve

bizonyos

beépített

vagy

beépítésre

tervezett

berendezési

U
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(faliszekrény) mindig az épület vámtarifaszáma alá kell osztályozni.

tárgyak

A külön beérkező berendezéseket és egyéb felszerelési tárgyakat, mindig a saját
vámtarifaszámuk alá osztályozzuk.

Pl.: műanyagból készült ajtó- és ablakkeret (3925 vtsz.)

M

95. ÁRUCSOPORT: JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK ÉS SPORTESZKÖZÖK; MINDEZEK
ALKATRÉSZE ÉS TARTOZÉKA
A 95. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket
-

mindenféle

játék,

szórakoztatására szolgálnak,

attól,

hogy

azok

gyerekek

vagy

felnőttek

szabadtéri vagy teremsport versenyekre szolgáló felszerelések és eszközök, torna és
atlétika céljára alkalmas sporteszközök, halászati, vadászati és lövészeti eszközök,
körhinta és vásári szórakozásra alkalmas egyéb eszközök,

Osztályozási szempontok
18

függetlenül
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-

a fentiekben felsorolt termékek bármilyen anyagból készülhetnek azonban - a 95.
Árucsoport

Megjegyzés

plattírozott
-

fémet,

(2) bekezdése

természetes

vagy

alapján

-

tenyésztett

nemesfémet,

gyöngyöt,

féldrágakövet lényegtelen díszítés mértékéig tartalmazhatnak.

nemesfémmel

drágakövet

vagy

a 95. Árucsoport valamennyi vámtarifaszáma egyaránt tartalmazza a fentiekben
felsorolt termékek alkatrészeit és tartozékait.

A 95. Árucsoport Megjegyzés (3)

bekezdése alapján, azokat az alkatrészeket és tartozékokat, amelyeket kizárólag

vagy elsősorban e termékekhez használhatnak fel, az adott termék vámtarifaszáma
bekezdése kivételként nem zárja ki.
A 95. Árucsoport szerkezeti felépítése
9501-9505

vtsz.:

Mindenfajta

szórakoztatására szolgál

játék
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alá osztályozzuk. azzal a feltétellel, hogy azokat a 95. Árucsoport Megjegyzés (1)

függetlenül,

hogy

gyerekek

vagy

felnőttek

Pl.: roller, pedálos autó, játék babakocsi, játék baba, kirakós játék stb.

-

KA
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9506 vtsz.: Szabadtéri vagy terem-sportversenyekre szolgáló felszerelések és cikkek.
tornatermi, atlétikai és fizikai gyakorlathoz használt

Pl.: gyűrű, nyújtók, gerenda, bordásfal, súlyzók, ugróléc, gerely stb.
-

szabadtéri és egyéb sportokhoz, játékokhoz használt:

Pl.: sífelszerelés, vízisí-talp, búvár uszony és légző maszk, hinta, csúszda, jég- és
görkorcsolya, golf, asztalitenisz és vívó- felszerelések, labdák, tenisz és tollaslabdaütők, íj,
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nyílvessző és céltábla, lábszárvédő, vívómaszkok stb.

9507 vtsz.: Halászati, vadászati és lövészeti felszerelések
Pl.: horgászbot, horog, orsó, csalétek, zsinórok, nehezék merítőháló, csalimadár, agyaggalamb stb.

M

9508 vtsz.: Körhinta, vásári és egyéb szórakozató felszerelések

Pl.: dodzsem autó, céllövöldék, vándorcirkusz és vándorállatkert stb.

96. ÁRUCSOPORT. KÜLÖNBÖZŐ ÁRUK
A 96. Árucsoport jellemzője, hogy gyűjtő árucsoportként funkcionál. Ebbe az árucsoportba

osztályozzuk a faragásra, formázásra alkalmas anyagokból készült áruk, kefe- és szitaáru,
irodai felszerelések, néhány szépségápolási cikk, és különféle árucikkek, amelyeket a
Kombinált Nómenklatúra másutt pontosan nem határoz meg.
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A 96. Árucsoportba tartozó termékek osztályozása során figyelembe kell venni a 96.

Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdés rendelkezéseit.
Ezek a következőek:
-

a 9607- 9614 vtsz. és 9616 - 9618 vtsz. alatt meghatározott különféle áruk

készülhetnek részben vagy teljes mértékben természetes vagy tenyésztett gyöngyből,

drágakőből és féldrágakőből, valamint nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott
a 9601 - 9606 és 9615 vtsz. alá meghatározott különféle áruk csupán csak, mint
lényegtelen alkotórészt tartalmazhatják ezen anyagokat.
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-

fémből egyaránt,

Pl.: aranyból készült golyóstoll (9608), ezüstből készült fésű (7114 vtsz. és nem 9615 vtsz.)
A 96. Árucsoport szerkezeti felépítése

9601 vtsz.: Megmunkált elefántcsont, csont, teknősbékahéj, szarv, agancs, korall,
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gyöngyház és faragásra alkalmas más állati eredetű anyag és ezekből készült áru

A 9601 vtsz. szövegében leírt "megmunkált" szakkifejezés olyan anyagokra vonatkozik,

amelyek

megmunkálása

meghaladja

a

lentiekben

felsorolt

nyersanyag

vámtarifaszámok szövegében meghatározott egyszerű előkészítés mértékét.

(alapanyag)

Ezek a következőek:
-

madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (0505 vtsz.)

Ezek a termékek csak tisztítva, fertőtlenítve, tartósításra előkészítve, de tovább nem
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megmunkálva tartoznak a 0505 vtsz. alá.
-

csont és szarvmag mindezek pora és hulladéka (0506 vtsz.)

Ezek a termékek megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (fűrészelve,

darabolva), de nem alakra vágva, savval kezelve vagy enyvtelenítve osztályozhatóak a 0506

M

vtsz. alá.
-

elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs,
köröm, karom és csőr (0507 vtsz.)

Ezek a termékek nyersen vagy egyszerűen előkészítve, alakra nem vágva (a felesleges részek
eltávolítása érdekében lekapartak, tisztítottak) tartoznak a 0507 vtsz. alá. Továbbá alakra

vágás nélkül végzett hasítás, vágás, durva simítás, elegyengetés vagy kiegyenesítés
megengedett.
-

20

korall és hasonló anyagok, puhatestű állat kagylója, rákfélék vagy tüskésbőrű állatok
héja és A tintahalcsont (0508 vtsz.)

Műszerek és készülékek; órák és hangszerek, illetve fegyverek; különféle áruk, művészeti
tárgyak és régiségek osztályozása
Ezek a termékek megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, alakra nem vágva
osztályozhatóak a 0508 vtsz. alá.

Pl.: elefántcsont egyszerűen tisztítva (5. Ács.), ebből készült papírvágó kés (96. Ács.)
9602 vtsz.: Megmunkált növényi vagy ásványi eredetű, faragásra alkalmas anyag és ezekből

készült áru, öntött vagy faragott tárgy viaszból, sztearinból, természetes mézgából, vagy

természetes gyantából vagy mintázó pasztából, és másutt nem említett formázott vagy
faragott tárgy
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A 9601 vtsz. alatt meghatározott "megmunkált" szakkifejezést a 9602 vámtarifaszámra is
értelemszerűen kell alkalmazni.

Árucsoport kapcsolatok: 1404, 1521, 2530, 2714, 3404, 3503 vtsz.

A 96. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdése meghatározza azokat az anyagokat, amelyek a

"növényi vagy ásványi eredetű faragásra alkalmas anyag" szakkifejezés keretében értelmezni
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szükséges:
-

kemény héjú mag, gyümölcsmag, hüvely és dióféle és faragásra alkalmas hasonló

-

borostyán, tajték, agglomerált borostyán és agglomerált tajték stb.

növényi eredetű anyag (dumpálma mag),

9603 vtsz.: Seprű, kefe és ecset (gép, készülék- vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi
működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha és
tollseprű;

kefe,

seprű

vagy

ecset

előállításához

szobafestőpárna és henger; gumibetétes törlő.

előkészített

csomó

és

nyaláb;
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Ide osztályozzuk az alábbi termékeket:
-

fogkefék, beleértve a műfogsortisztító keféket is,

-

szépség- és testápolási célra használt kefék (hajkefék, szakállkefék, bajuszkefék

-

vagy szemöldökkefék, körömkefék, ecsetek hajfestéshez stb.), fodrász hajkefék,

kefék gumiból vagy műanyagból, egybeöntött darabban is, szépség- és testápolási

M

-

borotvaecsetek,

-

-

célra (kézmosásra, stb.), WC-csésze tisztítására, stb.
ruha-, kalap- vagy cipőkefék; fésűtisztító kefék,

kefék háztartási célra (súrolókefék, mosókefék, lefolyó tisztítókefék, WC-kefék,

bútorkefék, radiátorkefék, morzsakefék),

9604 vtsz.: Kézi szita és rosta
Ide osztályozzuk az alábbi termékeket:
-

-

kézi sziták és kézi rosták különböző anyagok (homok, föld stb.) rostálására,
vászonsziták, háztartási sziták (pl. liszt szitálására),
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-

laboratóriumban használt különféle sziták (cement, öntőhomok, trágya, faliszt, stb.

finomságának megvizsgálására),

9605 vtsz.: Utazási készlet testápoláshoz, varráshoz vagy cipő - vagy ruhatisztításhoz
Ezen

vámtarifaszám

Nómenklatúra

alá

különböző

osztályozzuk

azokat

vámtarifaszámai

alá

a

készletek,

tartozó

vámtarifaszámai alá tartozó árukból kerülnek összeállításra.

amelyek

árukból,

a

vagy

Kombinált

ugyanazon

Ide osztályozzuk az alábbi készleteket:

pipere készlet (fésűket, ollót, csipeszeket, körömreszelőt, tükröt, valamint manikűr

-

varrókészlet (ollót, tűbefűzőt, varrótűt és varrócérnát, biztosítótűt, gyűszűt,

-

cipőtisztító készlet (keféket, cipőtisztító krémet és fényesítő ruhát tartalmaz).

eszközöket tartalmaz),
gombokat tartalmaz),

YA
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-

9606 vtsz.: Gomb, franciakapocs, patentkapocs és patent, gombtest és ezek más részei

KA
AN

9607 vtsz.: Villámzár (húzózár) és részei
9608-9612 vtsz.: Író és irodai cikkek

Pl.: golyós-, filc-, töltőtoll, ceruza, rajzkréta, rajztábla, bélyegzők.
9613-9614 vtsz.: Dohányzáshoz szükséges áruk

Pl.: öngyújtó és egyéb gyújtók, pipa, pipafej, szivar- és cigarettaszipka.

U
N

9615 vtsz.: Fésű, hajcsat és hasonló áru; hajtű, hullámcsat, hajcsipesz és ezek részei
9616 vtsz.: Illatszer- és hasonló szóró testápolási célra, és ezekhez szerelék és szórófej,
púderpamacs és párna

Ezen termékek jellemzője, hogy kozmetikai vagy szépségápoló készítmények. A 9616 vtsz.

alá azokat az illatszer- és parfümszóró készülékek tartoznak, amelyek palack alakú

M

tartályból (üveg, nem nemesfém stb.) állnak, amelyre különböző porlasztószerkezetet

helyeznek.

Osztályozásuk során az alábbiakat kell figyelembe venni:
-

illatszerszórókhoz készült tartályokat (Pl.: üvegek, lapos palackok) külön történő

-

szóró vagy porlasztókészülékek (8424 vtsz.),

-

behozatala esetén, anyaguk szerint kell osztályozni,
illatpermetező gépek (8476 vtsz.).

9617 vtsz.: Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal, valamint ezek alkatrésze
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9618 vtsz.: Szabó- és ruhakészítő próbababa, és más öltöztethető figura; automata és más
mozgó figura kirakatkészítéshez

XXI.

ÁRUOSZTÁLY:

RÉGISÉGEK

MŰVÉSZETI

TÁRGYAK,

GYŰJTEMÉNYDARABOK

ÉS

A XXI. Áruosztály egyetlen egy Árucsoportot tartalmaz, a 97. Árucsoportot.

ÁRUCSOPORT:

MŰVÉSZETI

RÉGISÉGEK

TÁRGYAK,

GYŰJTEMÉNYDARABOK

YA
G

97.

ÉS

A 97. Árucsoportba osztályozzuk az alábbi termékeket:

9701-9703 vtsz.: Képzőművészeti alkotások és művészeti munkák

kizárólag kézi munkával készített festmények, rajzok és pasztellképek, kollázs és
dekoratív tábla (9701 vtsz.).

KA
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-

Kollázs: Olyan művészeti alkotás, amelyet papír, textil, fa, fém vagy egyéb állati és növényi

eredetű anyagok darabjaiból illesztenek össze (ragasztásával vagy más módon történő
rögzítéssel). Ennek következtében a képek díszítő mintát vagy motívumot alkotnak.
-

eredeti metszetek, nyomatok, kőnyomatok (litográfiák) (9702 vtsz.).

A 9702 vtsz. alá tartozó termékek tarifális meghatározását az 97. Árucsoport Megjegyzés (2)

bekezdése tartalmazza.

U
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Litográfia: csiszolt kőlapra, ún. kőrajzot készítenek speciális - zsiradékból és koromból
készült - krétával, amelyre nyomdafestéket helyeznek. A kőlapra helyezik továbbá a

nyomtatni kívánt papírlapot is, amelyhez hozzápréselik.

A 9702 vtsz. alá tartozó termékek közös jellemzője, hogy kézzel készülnek. A képek
valamint a metszetek kereteit az áruval együtt kell osztályozni, amennyiben fajtájuk és

M

értékük arányos az adott művészeti alkotással. Amennyiben a keretek nem felelnek meg 97.
Árucsoport Megjegyzés (5) bekezdésében foglaltakkal, akkor anyaguknak megfelelően külön - szükséges osztályozni.
-

eredeti szobrok és szobrászati alkotások (9703 vtsz.).

A 97. Árucsoport Megjegyzés (3) bekezdése kizárja azokat a termékeket, amelyek:
-

-

tömegesen előállított reprodukciós munkák, továbbá
kereskedelmi jellegűek.
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Ezek az alkotások akkor sem osztályozhatók a 9703 vtsz. alá, ha azokat művészek tervezték
vagy készítették.

9704 vtsz.: Posta- vagy illetékbélyeg és hasonló áruk
Abban az esetben osztályozzuk a 9704 vtsz. alá a posta- és illetékbélyegeket, ha:

-

használtak vagy érvénytelenítettek,

a rendeltetési országban nincsenek forgalomban, vagy nem kereskedelmi forgalomra
szánták.

YA
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-

A kibocsájtó országban érvényes vagy új kiadású posta tiszta bélyegek, továbbá

illetékbélyegek, postai levelezőlapok és borítékok a 4907 vtsz. alá kerülnek osztályozásra. A
bélyeggyűjteményeket tartalmazó albumokat a gyűjtemény részének kell minősíteni feltéve,
ha értékük arányban áll a gyűjtemény értékével.
9705 vtsz.: Gyűjteménydarabok

KA
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Ezek a gyűjtemények gyakran nagyon alacsony tényleges értéket képviselnek, azonban
jelentőségüket a ritkaságuk, vagy bemutatási formájuk adja.

Pl.: állattani, növénytani, ásványtani vagy anatómiai, numizmatikai gyűjtemények…
A gyűjteményjárművek esetében az alábbi osztályozási szempontokat kell figyelembe venni:
-

-

közönséges körülmények között nem használatosak eredeti rendeltetésüknek
megfelelően,

nagy értékűek,

a technikai fejlődés jelentős állomását, vagy annak szakaszát képviselik,

U
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-

ritkaságuk alapján értékesekké váltak,

-

különleges kereskedelmi ügyletek tárgyai, amelyek nem tartoznak a hasonló
használati tárgyak kereskedelmének körébe.

9706 vtsz.: Száz évnél idősebb régiségek

M

A 9706 vtsz. alá osztályozunk minden olyan régiséget, amelynek kora meghaladja a 100
évet, továbbá nem tartoznak a 9701-9705 vámtarifaszámok alá.

Nem osztályozhatjuk azonban ide a koruktól függetlenül a 7101 - 7103 vtsz. alá tartozó
természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drága- vagy féldrágakövek.

A 97. Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdés b.) pontja meghatározza, hogy a 9701 - 9705
vtsz. alatt meghatározott árukat akkor is ezen vtsz-ok alá kell osztályozni, ha azok száz
évnél régebbiek.

A következő termékeket osztályozzuk a 9706 vtsz. alá:
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-

vázák és kerámiai áruk, ékszerek,

-

függönyök, szőnyegek, hímzések,

-

-

-

bútorok, nyomdaipari termékek (könyvek, zeneművek, térképek)
metszetek, lakatosáruk, hangszerek,

órák, ékszerek, arany- és ezüstműves áruk.

Elsőbbségi szabály:
A 97. Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdés a.) pontja meghatározza, hogy a 97.

Árucsoportba tartozó azon áruk, amelyek a Kombinált Nómenklatúra más Árucsoportjaiba is

YA
G

besorolható egyaránt, mindig a 97. Árucsoportba kell besorolni.

Pl.: 1900-ban készített hímzést a 97. Árucsoportba osztályozzuk, nem pedig az 58.
Árucsoportba.

KA
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TANULÁSIRÁNYÍTÓ

A Kombinált Nómenklatúra XVIII. - XXI. Áruosztályaiba tartozó különböző termékek

(műszerek és készülékek, órák és hangszerek, fegyverek és lőszerek, illetve művészeti
tárgyak és régiségek) osztályozása összetett és egyedi feladat. Nem lehet kikerülni azt a
tényt, hogy e sokszínű és különféle termékek áruosztályozása során számtalan ismeretet és

osztályozási szempontot kell tényszerűen figyelembe venni, ezért megfelelő és egységes

áruosztályozásuk nem könnyű feladat.

Áruosztályozás alatt egy adott termék árumegnevezésének, jellegének legjobban megfelelő

vámtarifaszám és alszám alá történő besorolását kell érteni. Vagyis a kérdéses áru megfelelő

U
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vámtarifaszáma kerül meghatározásra, az Európai Unió által egységesen alkalmazott
Kombinált

Nómenklatúrában.

Annak

érdekében,

hogy

a

helyes

vámtarifaszám

megállapításra kerüljön számos feltételt és szempontot kell egyidejűleg figyelembe venni.

M

Hogyan végezhetjük el a helyes áruosztályozást a Kombinált Nómenklatúrában?
A megfelelő áruosztályozás nem végezhető el a Kombinált Nómenklatúra valamennyi

Árucsoportjához kapcsolódó osztályozási szempontok ismerete, valamint a vámtarifa
alkalmazásának

általános

szabályainak

megfelelő

használata

nélkül.

Azonban

az

áruosztályozás nem alkalmazható az áruismeret nélkül. Az áruismeret olyan információk és
adatok összességét jelenti, amely a Kombinált Nómenklatúrába történő besorolásra váró
áruról rendelkezésünkre áll, illetve az áruosztályozás szempontjából lényeges.

Nézzünk meg egy gyakorlati példát, amelyen keresztül az áruosztályozás menete
ismertetésre kerül.

Pl.: Folyadékkal töltött üvegcsöves szobai hőmérő
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A példánkban meghatározott áru tarifális besorolása a Kombinált Nómenklatúrába, az alábbi

lépések szerint történik.
-

1.) Áruosztály meghatározása

A Kombinált Nómenklatúra összesen I-XXI. Áruosztályt tartalmaz. Az áruosztályozást első

lépésben a helyes Áruosztály meghatározásával indítjuk, figyelembe véve a kevert alapú
textíliák osztályozási szabályait, valamint a termék megjelenési formájára. A feladatban

meghatározott termék műszernek minősül, ezért a XVIII. Áruosztályba osztályozzuk. A XVIII.

Áruosztály a címében az alábbi szakkifejezés keretében utal a példában meghatározott

kapcsolatosan.
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termékre, azonban ez nagyon általános meghatározás a példában szereplő termékkel

"Optikai, fényképészeti, mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy
sebészeti műszerek és készülékek"

2.) Árucsoport meghatározása

KA
AN

-

A Kombinált Nómenklatúra 1-98. Árucsoportot tartalmaz. Figyelemmel arra, hogy a

példában meghatározott termék műszernek minősül kialakításából és jellegéből adódóan,
így a hőmérőt a XVIII. Áruosztályon belül a 90 Árucsoportba (Optikai, fényképészeti,

mozgófényképészeti, mérő-, ellenőrző-, precíziós, orvosi vagy sebészeti műszerek és
készülékek; mindezek alkatrészei és tartozékai) osztályozzuk.
-

3.) Vámtarifaszám meghatározása

A Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának általános szabályai közül, az 1. szabály

U
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meghatározza, hogy az Áruosztályok és Árucsoportok címe csak tájékoztatási célúak. Az

áruk osztályozását a vámtarifaszám szövege, vagy a Megjegyzések rendelkezései szerint kell
lefolytatni.

A 90. Árucsoporton belül az 9025 vámtarifaszám (Fajsúlymérő és hasonló folyadékban úszó

M

mérőműszer, hőmérő, pirométer, barométer, higrométer és pszichrométer, regisztrálóval is,
és mindezek egymással kombinálva is) jöhet szóba. Tekintettel arra, hogy a vonatkozó

vámtarifaszám pontosan és szó szerint meghatározza a példában szereplő hőmérőt.
-
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tárgyak és régiségek osztályozása
Tekintettel arra, hogy a Kombinált Nómenklatúra az Európai Unióban egységesen

alkalmazott vámtarifa, ezért az áruosztályozást nyolc számjegyű vámtarifaszámig bezárólag
kell lefolytatni. A négy számjegyű vámtarifaszám megállapításához szükségszerű az 1.
szabály

alkalmazása, azonban

a nyolc

számjegyű

vámtarifaszám

megállapításához,

szükséges az alszámokat összehasonlítani egymással egészen addig, amíg az osztályozás

során nyolc számjegyű vámtarifaszámot nem kapunk eredményként. Az alszámok alá
történő osztályozást a Kombinált Nómenklatúra alkalmazásának általános szabályai közül, a

6. szabály szabályozza. A szabály rendelkezései meghatározzák, hogy az alszámok

U
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KA
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YA
G

szövegeinek figyelembe vételével az azonos szintű vonalas bontásokat kell összehasonlítani.

2. ábra. 9025 vtsz.

M

Az összehasonlítást mindig az egyvonalas bontásokkal (-) kezdjük:
- Hőmérő és pirométer más műszerrel nem kombinálva,
- Más műszer

A példa tekintetében a " Hőmérő és pirométer más műszerrel nem kombinálva " egyvonalas
bontást kell kiválasztani. A továbbiakban kizárólag ezen egyvonalas bontáson belül kell
lefolytatni a kétvonalas (--) alszámok összehasonlítását.
-- Folyadékkal töltött közvetlen leolvasású
-- Más
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A példa alapján mivel olyan hőmérőről van szó, amely kialakítását tekintve nincs kombinálva
és folyadékkal töltött, ezért a " Folyadékkal töltött közvetlen leolvasású " alszám szöveg alá

osztályozzuk a műszert. A kétvonalas (--) bontáshoz hat szájegyű HR vámtarifaszám kerül
rendelésre, ezért szükséges a további alszámos bontásokat is összehasonlítani egymással
egészen addig, amíg nyolc számjegyű vámtarifaszámot nem kapunk a besorolás során. Ezért

a továbbiakban kizárólag e kétvonalas bontáson belül kell lefolytatni a háromvonalas (---)

alszámok összehasonlítását.

--- Más

YA
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--- Orvosi vagy állategészségügyi lázmérő

Tekintettel arra, hogy a példánkban szereplő hőmérő felhasználását tekintve, szobai

hőmérő, ezért a háromvonalas bontások összehasonlítása során a "Más" alszám szöveg alá
kerül besorolásra az adott termék.

A példánk helyes vámtarifaszáma: 9025 11 80
A

fentiekben

részletezett

gyakorlati

áruosztályozást,

valamint

az

áruosztályozás
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szabályozott lépéseinek bemutatását követően tarifáljuk be a következő gyakorlati példákat.
Az áruosztályozáshoz a tárgyévben hatályos Kombinált Nómenklatúrát, vagy a TARIC

informatikai rendszert szükséges igénybe venni, amelyek egyaránt elérhetőek a Vám- és

Pénzügyőrség honlapjáról.

Határozzuk meg a következő gyakorlati példák vámtarifaszámát (nyolc számjegyig
bezárólag) az áruosztályozás keretében.
Árumegnevezés
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Műanyag lencsével ellátott védőszemüveg
Elektromos szélsebességmérő műszer
Vérnyomásmérő műszer

M

Elektromosan működő zsebóra ezüsttel plattírozott
tokban

Órarugó rozsdamentes acélból
Nagybőgő
Zongorahúr rozsdamentes acélból
Fémvázas kárpitozott karosszék
Elefántcsontból faragott szivardoboz
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Megoldások
Vámtarifaszám

Műanyag lencsével ellátott védőszemüveg

9004.90-10

Elektromos szélsebességmérő műszer

9015.80-11

Vérnyomásmérő műszer

9018.90-10
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Árumegnevezés

Elektromosan működő zsebóra ezüsttel plattírozott
tokban

Órarugó rozsdamentes acélból
Nagybőgő

9101.91-00

9114.10-00

9202.10-90

9209.30-00

KA
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Zongorahúr rozsdamentes acélból

9401.71-00

Elefántcsontból faragott szivardoboz

9601.10-00

M

U
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Fémvázas kárpitozott karosszék
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ÖNELLENŐRZŐ FELADATOK
1. feladat
Sorolja fel azokat a termékeket, amelyeket a 90. Árucsoportba osztályozhatunk!
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. feladat
Ismertesse

a

KA
AN

_________________________________________________________________________________________

90.

Árucsoportba

tartozó

tartozékainak főbb osztályozási szempontjait!

műszerek

és

készlékek

alkatrészeinek

és

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

3. feladat

Soroljon fel legalább öt olyan terméket, amelyet orvosi műszerként, készülékként a 9018
vtsz. alá osztályozunk!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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4. feladat
Sorolja fel azokat a termékeket, amelyeket a 91. Árucsoportba osztályozhatunk!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. feladat
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_________________________________________________________________________________________

Sorolja fel az összeszereltség jellegének figyelembe vételével, a 91. Árucsoportba tartozó

KA
AN

különböző óraszerkezeteket!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

U
N

6. feladat

Sorolja fel a felhasználási cél és szerkezeti felépítés jellegének figyelembe vételével, a 91.
Árucsoportba tartozó különböző óraszerkezeteket!

M

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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7. feladat
Húzza alá az alábbiakban felsorolt termékek közül azokat, amelyek nem osztályozhatóak a
91. Árucsoportba!
-

ébresztőóra,

-

napóra és homokóra,

-

-

játékóra,

karóraszíj,

óra-ütőszerkezet

YA
G

-

8. feladat

Ismertesse a 92. Árucsoportba tartozó zenei eszközök főbb osztályozási szempontjait!

_________________________________________________________________________________________

KA
AN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

9. feladat

U
N

Sorolja fel azokat a termékeket, amelyeket a 93. Árucsoportba osztályozhatunk!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

10. feladat
Húzza alá az alábbi felsorolásból azokat a termékeket, amelyek nem osztályozhatóak a 93.
Árucsoportba!
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-

robbanóanyagok,

-

robbanótöltet meggyújtásával működő szerkezetek,

-

-

-

-

-

-

sörétes vadászfegyver,

katonai repülő és helikopter
rakéták és lőszerek,
fegyvertokok,

harckocsi és más páncélozott harci jármű fegyverzettel felszerelve is,
fegyverek és lőszerek alkatrészei és tartozékai,
játék fegyverek,

YA
G

-

11. feladat

Ismertesse, hogy, milyen anyagból készülhetnek a 94. Árucsoportba tartozó bútorok!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

KA
AN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

12. feladat

Ismertesse a szétszerelt, össze nem állított bútorok osztályozási szabályait!

U
N

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________

13. feladat

Ismertesse a 94. Árucsoportba tartozó bútorok alkatrészeinek és tartozékainak főbb

osztályozási szempontjait!
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

YA
G

_________________________________________________________________________________________

14. feladat

Sorolja fel azokat a termékeket, amelyeket a 95. Árucsoportba osztályozhatunk!

_________________________________________________________________________________________

KA
AN

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

15. feladat

Ismertesse a 96. Árucsoportba tartozó különféle termékek és a 71. Árucsoportba tartozó

U
N

nemesfémek kapcsolatát!

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

16. feladat
Ismertesse a 97. Árucsoportba tartozó száz évnél idősebb termékek osztályozási
szempontjait!
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

M

U
N

KA
AN

YA
G

_________________________________________________________________________________________
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MEGOLDÁSOK
1. feladat

-

-

-

-

az egyszerű optikai elemektől az optikai műszerek széles csoportja, közönséges

szemüvegtől a csillagászatban, fényképészetben használt műszerekig,
speciális használatra tervezett készülékek (földmérés, meteorológia),
orvosi, sebészeti és állatorvosi műszerek,

anyagvizsgálatra szolgáló és laboratóriumi műszerek,

YA
G

-

mérő, vizsgáló vagy ellenőrző műszerek és készülékek (optikai és elektromos).

2. feladat

Az osztályozás során - figyelemmel a 90. Árucsoport Megjegyzés (1) bekezdésében

foglaltakra – azokat az alkatrészeket és tartozékokat, amelyeket kizárólag vagy elsősorban a
90. Árucsoportba tartozó műszerekhez használnak, az adott műszer vámtarifaszáma alá

KA
AN

(kivéve: 9001., 9002 vtsz. ) kell besorolni.
Ez az alapszabály nem vonatkozik:
-

azon alkatrészekre és tartozékokra, amelyek 90., és a 84., 85. vagy a 91.
Árucsoportban

önálló

vámtarifaszám

alá

tartoznak.

Ezen

alkatrészeket

vagy

tartozékokat MINDÍG saját vámtarifaszámuk alá osztályozzuk, még ha azok műszerek

részét képezik is!
-

azon alkatrészekre és tartozékokra, amelyek a 90. Árucsoporton belül több

-

azon alkatrészekre és tartozékokra, amelyeket a Kombinált Nómenklatúra más

U
N

műszerhez is egyaránt felhasználható a 9033 vtsz. alá osztályozzuk.
vámtarifaszámai

részletesebben

megneveznek,

Megjegyzés (1) bekezdése kivételként meghatároz.

valamint

a

90.

Árucsoport

3. feladat

szemészeti, fülvizsgáló, altató és érzéstelenítő készülékek,

-

orvosi vagy sebészeti rendeltetésű lámpák.

M

-

-

-

-

nőgyógyászati és szülészeti műszerek,
fogászati műszerek

állatorvosi műszerek és készülékek,

4. feladat
-

hordozható időmérők (karóra, zsebóra, stopperóra),

-

időrögzítő szerkezetek, időtartammérő műszerek, időkapcsolók,

-
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-

alkatrészek és tartozékok.

5. feladat
-

komplett és összeszerelt óraszerkezet (9108-9109 vtsz.),

-

nem teljes óraszerkezet (9110 vtsz.),

-

komplett óraszerkezet nem vagy részben összeszerelve (9110 vtsz.),
nyers óraszerkezet (9110 vtsz.).

6. feladat
-

kar- és zsebórákat (9101 és 9102 vtsz.),

-

műszerfalba beépített órák (9104 vtsz.),

-

-

kisóraszerkezettel ellátott órák (9103 vtsz.),

"kisóraszerkezettől" eltérő óraművel működő órák (9105 vtsz.),
mechanikus vagy elektromos működésű órák.

7. feladat

KA
AN

-

-

ébresztőóra,

-

napóra és homokóra,

-

-

-

játékóra,

karóraszíj,

óra-ütőszerkezet

8. feladat

a 92. Árucsoportba tartozó különböző zenei eszközök, bármilyen anyagból
készülhetnek, beleértve a nemesfémet, nemesfémmel plattírozott fémet, továbbá

U
N

-

-

drágakövekkel, féldrágakövekkel szereltek is lehetnek.
a

hangszereket

felszerelhetik

elektromos

készülékkel

is

(erősítő,

felvevőfej,

hangszedő stb.) feltéve, ha az adott elektromos készülékek nélkül is, mint
hagyományos típusú hangszerek használhatóak.

azokat az elektromos hangszereket, amelyek nem alkalmasak a különféle elektromos

M

-

YA
G

-

-

készülékek nélküli használatra, a 9207 vtsz. alá osztályozzuk.

a 92. Árucsoport Megjegyzés (2) bekezdés figyelembe vételével a különböző

tartozékok (ütő, vonó stb.) ha a hangszerekkel együtt, megszólaltatásukhoz
szükséges

megfelelő

(szokásos)

mennyiségben

kerülnek

behozatalra,

illetve

egyértelműen azokkal való használatra szánják, akkor a hangszer vámtarifaszáma alá
-

osztályozzuk.

az osztályozás során figyelembe kell venni a 92. Árucsoport Megjegyzés (1)
bekezdésében

kivételként

felsorolt

termékeket,

amelyeket

mindig

saját

vámtarifaszámuk alá osztályozzuk, függetlenül attól, hogy valamely hangszerbe
beépítésre kerül.
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9. feladat
-

szárazföldi és tengeri hadviselés céljára alkalmas mindenfajta fegyver, amelyet a

-

magánszemélyek által használt fegyverek (önvédelem, vadászat),

-

rakéták és lőszerek (a 36. Árucsoportba tartozó termékek kivételével),

-

robbanótöltet meggyújtásával működő szerkezetek,
fegyverek és lőszerek alkatrészei és tartozékai.

10. feladat
-

-

-

-

robbanóanyagok,

sörétes vadászfegyver,

YA
G

-

hadsereg vagy rendvédelmi szervek használnak,

robbanótöltet meggyújtásával működő szerkezetek,
katonai repülőgép és helikopter,

-

rakéták és lőszerek,

-

fegyvertokok,

harckocsi és más páncélozott harci jármű fegyverzettel felszerelve is,

-

játék fegyverek,

-

KA
AN

-

fegyverek és lőszerek alkatrészei és tartozékai,

11. feladat

A 9401 - 9403 vtsz. alá tartozó bútorok bármilyen anyagból készülhetnek (fa, fűzfavessző,
bambusznád, közönséges nád, műanyag, nem nemesfém, üveg, bőr, kő, kerámia stb.). A

lényegtelen díszítést (monogram, díszítő elem, szegély) meghaladó mértékben nemesfémet,
nemesfémmel plattírozott fémet tartalmazó bútorokat a 71. Árucsoportba osztályozzuk.

U
N

12. feladat

A szétszerelt, össze nem állított bútorokat, a kész vagy összeszerelt bútor vámtarifaszáma
alá osztályozzuk feltéve, ha azok minden egyes alkotóelemét együtt hozzák be, függetlenül

M

attól, hogy a bútor részei más anyagból készültek (Pl.: faasztal üvegborítással ellátva).
13. feladat
-

-

A 94. Árucsoportba osztályozzuk azon bútor alkatrészeket, amelyekről - alakjuk

vagy megjelenésük alapján - megállapítható, hogy kizárólag vagy elsősorban a 9401
– 9403. vtsz alatt meghatározott bútorokhoz kerülnek felhasználásra.

nem osztályozható ide azon lapok vagy táblák (alakra vágva is), amelyek üvegből,

tükörből, kőből, márványból, vagy más ásványi anyagból készültek és nincsenek más
bútorrésszel kapcsolatban. Ebben az esetben anyaguknak és jellegének megfelelően

a 68., 69., vagy 70. Árucsoportokba osztályozzuk.
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-

-

Abban az esetben, ha a bútordarabbal együtt érkeznek és mutatják be, összeszerelve
vagy sem, illetve felismerhetően az adott bútor részét képezi, akkor a 9401 - 9403

vtsz. alá osztályozzuk.
azokat

a

bútor

alkatrészeket,

amelyeket

a

Kombinált

Nómenklatúra

más

vámtarifaszám alatt név szerint nevesít, vagy a 94. Árucsoport Megjegyzés (1)

bekezdése kivételként felsorol, MINDÍG saját vámtarifaszámuk alá osztályozzuk,
függetlenül attól, hogy bútorhoz kerül felhasználásra.

-

mindenféle

játék,

függetlenül

szórakoztatására szolgálnak,

attól,

YA
G

14. feladat
hogy

azok

gyerekek

vagy

felnőttek

-

szabadtéri vagy teremsport versenyekre szolgáló felszerelések és eszközök, torna és

-

körhinta és vásári szórakozásra alkalmas egyéb eszközök,

atlétika céljára alkalmas sporteszközök, halászati, vadászati és lövészeti eszközök,

KA
AN

15. feladat

A 96. Árucsoportba tartozó termékek osztályozása során figyelembe kell venni a 96.

Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdés rendelkezéseit.
-

a 9607- 9614 vtsz. és 9616 - 9618 vtsz. alatt meghatározott különféle áruk

készülhetnek részben vagy teljes mértékben természetes vagy tenyésztett gyöngyből,

drágakőből és féldrágakőből, valamint nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott
-

fémből egyaránt,

a 9601 - 9606 és 9615 vtsz. alá meghatározott különféle áruk csupán csak, mint
lényegtelen alkotórészt tartalmazhatják ezen anyagokat.

U
N

16. feladat

A 9706 vtsz. alá osztályozunk minden olyan régiséget, amelynek kora meghaladja a 100
évet, továbbá nem tartoznak a 9701-9705 vámtarifaszámok alá.

M

Nem osztályozhatjuk azonban ide a koruktól függetlenül a 7101 - 7103 vtsz. alá tartozó
természetes vagy tenyésztett gyöngyök, drága- vagy féldrágakövek.

A 97. Árucsoport Megjegyzés (4) bekezdés b.) pontja meghatározza, hogy a 9701 - 9705

vtsz. alatt meghatározott árukat akkor is ezen vtsz-ok alá kell osztályozni, ha azok száz
évnél régebbiek.
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IRODALOMJEGYZÉK
FELHASZNÁLT IRODALOM
A vám- és statisztikai nómenklatúráról és a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i
2658/87/EGK tanácsi rendelet,

YA
G

A Bizottság 948/2009/EK rendelete (2009. szeptember 30.) a vám- és a statisztikai

nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I.
mellékletének módosításáról (Kombinált Nómenklatúra),

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztatója a

Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről 1.
számú melléklete a Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról,

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztatója a
számú

KA
AN

Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről 2.
melléklete

Véleménye,

a

Vámegyüttműködési

Tanács

HR

Bizottságának

Áruosztályozási

Európai Unió Hivatalos Lapja C-133 szám (2008.05.30.): Az Európai Közösségek Kombinált
Nómenklatúrájának Magyarázata,

Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990 (XII.3.) PM rendelet 1. számú melléklete a
Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról,

U
N

Vámtarifa Magyarázatról szóló 23/1990 (XII.3.) PM rendelet 4. számú melléklete a Kombinált
Nómenklatúra Magyarázatáról,

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8010/2008. (VI. 26.) VPOP tájékoztatója a

Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről

M

szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról,

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8013/2008. (XII. 18.) VPOP tájékoztatója a

Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről

szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról,

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8005/2009. (VII. 7.) VPOP tájékoztatója a

Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről

szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról,

Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8010/2009. (XII. 9.) VPOP tájékoztatója a

Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről

szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról.
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Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoka 8045/2009. (VI. 21.) VPOP tájékoztatója a

Harmonizált Áruleíró és Kódrendszer Magyarázatáról és az Áruosztályozási Véleményekről

M

U
N

KA
AN

YA
G

szóló 8002/2008. (II. 8.) VPOP tájékoztató módosításáról.
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