
Az egységes vámokmány 36. rovatában alkalmazható kódkombinációk jegyzéke

(2006/C 303/28)

Kód-
kombináció

Alkalmazandó vámtarifarendszerek
(A Közösségi Vámkódex 20. cikke (3) bekezdésének c)–f) pontja

1XX Erga omnes

100 Erga omnes harmadik országra vonatkozó vámtétel

(A Közösségi Vámkódex 20. cikke (3) bekezdése c) pontjának megfelelő szokásos vámtételek)

Ezekben az esetekben nem kértek kedvezményes vámot, vagy az nem létezik.

110 Erga omnes vámfelfüggesztés

Az autonóm vámtételek átmeneti felfüggesztése meghatározott mezőgazdasági, vegyipari, repüléstech-
nikai és mikroelektronikai termékek esetében. Ezek legtöbbjét éves rendeletek tartalmazzák. Mások
meghatározott KN-kódok lábjegyzetében szerepelnek és határozatlan ideig alkalmazhatók. A szokásos
vámtételeket teljesen (például 27. árucsoport) vagy részben lehet felfüggeszteni (például 2905 44,
3201 20 00, 3824 60 stb.).

115 Erga omnes autonóm vámfelfüggesztés meghatározott célú felhasználás esetén

A 110 kód szerinti vámfelfüggesztések közül egyesek csak akkor alkalmazhatók, ha az áruk rendeltetése
a Közösségi Vámkódex 82. cikke értelmében „meghatározott célra történő felhasználás”.

118 Erga omnes autonóm vámfelfüggesztés az áru különleges jellegének igazolásával

Ez az eset jelenleg nem létezik a TARIC szerint.

119 Erga omnes autonóm vámfelfüggesztés „légialkalmassági bizonyítvány” megléte esetén

Ezek a vámfelfüggesztések csak légialkalmassági bizonyítvány bemutatásával alkalmazhatók.

120 Nem kedvezményes vámkontingens

Ide tartoznak a WTO- és az autonóm vámkontigensek, erga omnes és a származással kapcsolatos esetek.

123 Nem kedvezményes vámkontingens meghatározott célú felhasználási engedéllyel

A 120 kód szerinti vámkontingensek közül egyesek csak akkor alkalmazhatók, ha az áruk rendeltetése a
Közösségi Vámkódex 82. cikke értelmében „meghatározott célra történő felhasználás”.

125 Nem kedvezményes vámkontingens az áru különleges jellegének igazolásával

A származási bizonyítványtól eltérő igazolások szükségesek, például származási lap, kézműipari tanúsít-
vány…

128 Erga omnes vámkontingens passzív feldolgozás után

140 A Közös Vámtarifa szerinti meghatározott célú felhasználás

Harmadik országra vonatkozó vámtételek alkalmazása, a meghatározott célú felhasználási engedély
bemutatása kötelező.

150 KN-kódok alkalmazása különleges igazolások megléte esetén

Az ide tartozó esetek és az ide vágó igazolások többsége a Kombinált Nómenklatúrában szerepel (lásd
az előzetes rendelkezéseket). Mások a vonatkozó KN-kódok (például 0202 30 50) lábjegyzetében szere-
pelnek.
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2XX Általános Preferenciarendszer (GSP)

200 GSP-vámtétel feltétel vagy korlátozás nélkül

Az egyetlen feltétel a Form A származási bizonyítvány bemutatása.

A Form A származási bizonyítvánnyal a szociális és környezetvédelmi záradékok teljesítése is igazolható
további vámcsökkentések érdekében. (Ez a kód azokban az esetekben is alkalmazható, amelyekben a
jobb besorolást elérő országok – például Moldova – még mindig részesülnek KVT-szerinti vámcsökken-
tésből)

218 GSP-vámfelfüggesztés az áru különleges jellegének igazolásával

Jelenleg nem alkalmazandó

220 GSP-vámkontingens

223 GSP-vámkontingens meghatározott célra történő felhasználással

GSP-vámkontingens alkalmazásához meghatározott célú felhasználási engedély szükséges.

225 GSP-vámkontingens az áru különleges jellegének igazolásával

240 Kedvezményes GSP-vámtétel meghatározott célra történő felhasználással

GSP-kedvezmény alkalmazásához meghatározott célú felhasználási engedély szükséges.

250 Különleges GSP-vámtételű KN-kódok alkalmazása különleges igazolás megléte esetén

Jelenleg nem alkalmazandó

3XX Preferenciális megállapodások (ideértve a vámuniókat)

300 Kedvezményes vámtétel feltétel vagy korlátozás (felső határ) nélkül

Kedvezményes vámtételek alkalmazása a vonatkozó megállapodás szerint.

310 Preferenciális megállapodások: vámfelfüggesztés

315 Kedvezményes vámfelfüggesztés meghatározott célra történő felhasználással

Kedvezményes vámfelfüggesztés alkalmazásához meghatározott célú felhasználási engedély szükséges.

318 Kedvezményes vámfelfüggesztés az áru különleges jellegének igazolásával

Jelenleg nem alkalmazandó

320 Kedvezményes vámkontingens

Kedvezményes vámtételek csak a vámkontingens erejéig alkalmazhatók. Alkalmazásuk történhet „érke-
zési sorrend” vagy engedélyezés alapján.

323 Kedvezményes vámkontingens meghatározott célra történő felhasználással

A 320 kód szerinti vámkontingensek közül egyesek csak akkor alkalmazhatók, ha az áruk rendeltetése a
Közösségi Vámkódex 82. cikke értelmében „meghatározott célra történő felhasználás”.

325 Kedvezményes vámkontingens az áru különleges jellegének igazolásával
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340 Kedvezményes vámtétel meghatározott célra történő felhasználással

A kedvezmény igénybevételéhez meghatározott célú felhasználási engedély szükséges.

350 Különleges kedvezményes vámtételű KN-kódok alkalmazása különleges igazolás megléte esetén

Ez az eset jelenleg nem létezik.

4XX

400 Nincs vámkiszabás, a Közösség által kötött vámunió-megállapodások rendelkezései értelmében

A jegyzék későbbi változatait kényelmi szempontokból az EUROPA honlapon teszik közzé

(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/procedural_aspects/general/sad/index_en.htm).
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