Jövedéki tájékoztató: Kenőolaj
2016. évi jövedéki változások egyes kenőolajok tarifális besorolásának tekintetében
A 2015. október 6.-án kihirdetett a Bizottság (EU) 2015/1754 Végrehajtási Rendelete alapján 2016. január 1jén bizonyos termékkörök esetében megváltoznak a hatályos KN-kódok (vámtarifaszámok).
A kenőolaj tekintetében a lényeges változás, hogy a 3403 19 90 KN-kód megszűnik, helyette két KN-kód lép
be.
- 3403 19 20 KN-kód, amely meghatározása szerint „Legalább 60 %-ban biológiailag lebontható kenőanyagok
25 tömegszázalék bioalapú széntartalommal. (Az EN 16575 szabvány szerinti meghatározás alapján)
- 3403 19 80 KN-kód, amely a fenti meghatározásba nem tartozó kenőanyag

A korábban 3403 19 90 KN-kód alatt forgalmazott termékek besorolását/átsorolását a komponensek
függvényében ennek megfelelően szükséges elvégezni. A jövedéki nyilvántartásokban a zárókészlet átvezetést
a naptári év fordulónapján el kell végezni és az új évben a kibocsátott számlákon az új KN-kódoknak kell
majd szerepelniük. Mivel e változtatás EU szinten egységesen megy végbe, így a KN-kód változás a külföldről
befogadott számlákon/okmányokon is érzékelhető lesz.
A 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87, 2710 19 91, 2710 19 93, 2710 19 99 és a 3403 19 10 KN-kódok
megmaradnak, ezek tekintetében nincsen változás.

3403 vtsz.
Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, a csavar és csavaranya
meglazítására szolgáló és rozsdagátló vagy korróziógátló készítményeket is), és
textil, bőr, szőrme és más anyagok olajos, zsíros kikészítéséhez használt
készítmények, fő alkotóként 70 tömegszázaléknál kevesebb kőolaj- vagy bitumenes
ásványból nyert olajtartalommal:

Kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert olajtartalommal:
3403 19

10

Legalább 70 tömegszázalék kőolaj- vagy bitumenes ásványból nyert
olajtartalommal, de nem lényeges alkotórészként

3403 19

20

Legalább 60 %-ban biológiailag lebontható kenőanyagok 25
tömegszázalék bioalapú széntartalommal

3403 19

80

Másféle:
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Jövedéki tájékoztató: Kenőolaj
A vámtarifaszámok alkalmazása, KN-kód megfeleltetése
Továbbra is érvényesítendő elv, hogy adott termék jövedéki megfeleltetését a jövedéki törvény
rendelkezései – a 2002. január 1-jén hatályos Kombinált Nómenklatúra (KN) besorolása
(„vámtarifaszám”) – szerint kell meghatározni, de a mindenkor hatályos KN alapján kell megfelelően
azonosítani.
Jöt. 7. §
9. vámtarifaszám: a Tanács 2658/87/EGK rendeletének
a) az ásványolaj, az ETBE, valamint az 50. § (4) bekezdés d)-e) pontjában említett termékek,
továbbá a 68. § (1) bekezdés b) pontjában említett aromák esetében a Bizottság 2031/2001/EGK
rendeletével módosított, 2002. január 1-jén hatályos,
b) egyébként a Bizottság 2587/91/EGK rendeletével módosított, 1992. október 19-én hatályos 1.
számú mellékletében meghatározott Kombinált Nómenklatúrával megegyező tartalmú, külön PM
rendeletben kihirdetett áruazonosító számok. A nyolc számjegynél kevesebb számjeggyel megadott
vámtarifaszám esetén annak valamennyi alszámos bontása is ideértendő;
A változással érintett kenőanyagok vámtarifális besorolása a KN alkalmazásban
Kenőolaj vámtarifaszámok és KN2016 kódok megfeleltetése
KN2002 jövedéki tarifák

KN2016

Megnevezés

34031910

34031910

Kenőanyag /70% alatti ásványolaj tartalommal/ és legalább 70% kőolaj- vagy
bitumenes ásványból nyert olajtartalommal, de nem fő alkotóként

34031991 vagy 34031999 attól függően, hogy
gépek, berendezések, járművekhez való
kenőanyagok (34031991) vagy más célra szolgáló
kenőanyag (34031999)

34031920

Legalább 60 %-ban biológiailag lebontható kenőanyagok 25
tömegszázalék bioalapú széntartalommal

34031991 vagy 34031999 attól függően, hogy
gépek, berendezések, járművekhez való
kenőanyagok (34031991) vagy más célra szolgáló
kenőanyag (34031999)

34031980

Másfajta kenőanyagok

Ebből következően a korábbi funkcionalitás szerinti besorolást felváltja az összetétel szerinti
termékazonosítás, így akár gép, jármű vagy más termék, anyag, stb. kenésére szolgáló kenőanyag az
ásványolaj tartalom vagy a biotartalom függvényében kerül azonosításra.
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