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A KN-kódok alkalmazása 2014. július 1-től. 

 

Kenőolajjal kereskedelmi tevékenységet végző, illetve kenőolajat importból vagy a Közösség 

területéről saját célú felhasználásra beszerző jövedéki engedélyes gazdálkodások esetében a 

jövedéki törvényben meghatározott vámtarifaszámok és a hatályba lépő rendelkezéseknek megfelelően 

alkalmazandó KN-kód csak két termékcsoport esetében eredményeznek változást. A 34031991 

vámtarifaszám alá tartozó gépek, berendezések kenőanyagai, illetve a 34031999 vámtarifaszám alá 

tartozó egyéb célú ásványolaj tartalmú kenőanyagok egységesen a 34031990 KN-alszám alá 

kerülnek. 

A jövedéki engedélyes kereskedők július 1. napjától a KN-kódot kötelesek alkalmazni, azonban 

nem szükséges a vámtarifaszámok zárókészletét június 30-án összevontan átvezetni, tehát ezzel 

kapcsolatos technikai megoldásokat sem a manuális, sem a szoftveres nyilvántartásokban nem 

szükséges alkalmazni. 

A jövedéki termékek esetében azonban kötelező a július 1. napjától a kiállított számlákon, a vezetett 

nyilvántartásokban – és amennyiben szállítóleveleken is alkalmazzák, akkor az egyértelműség 

kedvéért azokon is – a hatályos KN-kódot feltüntetni. 

Azon termékek amelyek tekintetében a vámtarifaszám és a hatályos KN-kód megegyezik (27101981, 

27101983, 27101987, 27101991, 27101993, 27101999 és a 34031910) nincs szükség semmilyen 

technikai változtatásra addig az időpontig, amíg az EU rendeletben meghatározott KN-kód 

megváltoztatásra nem kerül. 

Fontos! 

Július 1.-jén valamennyi engedélyes esetében a NAV vámhatósági szerve által módosított és kiadott 

engedély érvényessé válik, ettől az időponttól számított 5 napon belül az érvényét veszített 

engedélyeket a hatóság részére vissza kell juttatni. 
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Magyarázat: 

 

A jövedéki törvény 7. § 9. pont a) alpontja továbbra is tartalmazza a vámtarifaszám definícióját, amely 

szerint az ásványolajtermékeket a 2002. január 1-jén hatályos állapotnak megfelelően kell vámtarifális 

szempontból besorolni.  

 

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 Jöt. továbbra is a vámtarifaszám meghatározást veszi alapul, mert a fenti meghatározás továbbra is 

érvényben van, nem szűnt meg és a törvény továbbra is a vámtarifaszámokra vonatkozó 

megállapításokat és áruazonosító számokat tartalmazza. 

A KN-kód alkalmazása csak az adminisztrációban lett kötelező érvényű, figyelemmel a 48/F. § 

rendelkezéseire. 

„48/F. § A jövedéki eljárásokban alkalmazandó vámtarifaszámoknak megfelelő KN-kódokat a 

vámhatóság legkésőbb a KN-kódok változását megelőző 15. napon internetes honlapján közzéteszi.” 

  

Ennek megfelelően az ásványolajok jövedéki hovatartozását továbbra is a 2002. január 1. szerinti 

időállapotnak megfelelően kell megállapítani. Amennyiben az adott kenőolaj termék ebben az 

időállapotban a 34031991 vagy 34031999 vtsz. alá tartozott, akkor a a törvény 62/A. § alapján 

egyértelműen jövedéki terméknek minősül, tekintettel arra, hogy ott felsorolásra kerül. Tehát a 

jövedéki szempontú elbírálás alapja továbbra is a vámtarifaszám, amelyeket a Jöt. nevesít. 

A 2014.07.01-jén hatályba lépett KN-kódra vonatkozó rendelkezések arra irányulnak, hogy a 

vámtarifaszám alapján jövedéki besorolásnak megfelelő termékek esetében azonban a mindenkor 

hatályos KN-kódot kell alkalmazni a nyilvántartásokban, kérelmekben, stb. Ebből adódóan minden 

esetben a vtsz.-KN megfeleltetést egyeztetni kell. A nevezett kenőolaj tehát a Jöt. 62/A. § alapján 

jövedéki termék, mert vámtarifaszáma 34031991 vagy 34031999, azonban az adminisztrációban 

alkalmazott KN-kód a mai időállapotnak megfelelően egységesen 34031990.  

Ennek megfelelően ásványolajtermék esetében minden gazdálkodónak elsődlegesen a (2002.01.01. 

szerinti) vámtarifaszám alapján kell a termék jövedéki státuszát vizsgálni, azonban azokra a jelenlegi 

KN-kódot kell alkalmazni.   



Jövedéki tájékoztató, KN-kódok alkalmazása 
 

Copyright: BOVA Consulting Kft. 
www.bovaconsulting.hu 

www.jovedekiugyintezes.hu 

 
 

 

A kenőolajokat érintő vámtarifális változások a KN alkalmazásban 

 

Kenőolaj vámtarifaszámok és KN2014 kódok megfeleltetése 

 
KN2002 jövedéki tarifák KN2014 Megnevezés 

27101981 27101981 

Motorolaj, kompresszor, kenőolaj, turbina kenőolaj, amely legalább 70 

tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat 

tartalmaz (kiv. vegyi átalakításra vagy speciális célokra /lásd a 27. 

árucsoporthoz tartozó megjegyzések 5. pont/) 

27101983 27101983 

Hidraulikus célú folyadék, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat 

vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz (kiv. vegyi 

átalakításra vagy speciális célokra /lásd a 27. árucsoporthoz tartozó 

megjegyzések 5. pont/) 

27101987 27101987 

Differenciálolaj és reduktorolaj, amely legalább 70 tömegszázalékban 

kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz (kiv. 

vegyi átalakításra vagy speciális célokra /lásd a 27. árucsoporthoz 

tartozó megjegyzések 5. pont/) 

27101991 27101991 

Keverék fémmegmunkáláshoz, forma leválasztó olaj, korróziógátló olaj, 

amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes 

ásványokból előállított olajat tartalmaz (kiv. vegyi átalakításra vagy 

speciális célokra /lásd a 27. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 5. 

pont/) 

27101993 27101993 

Villamos szigetelési olaj, amely legalább 70 tömegszázalékban kőolajat 

vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz (kiv. vegyi 

átalakításra vagy speciális célokra /lásd a 27. árucsoporthoz tartozó 

megjegyzések 5. pont) 

27101999 27101999 

Más kenőolaj és más nehézpárlat és készítmény, amely legalább 70 

tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat 

tartalmaz (kiv. vegyi átalakításra vagy speciális célokra /lásd a 27. 

árucsoporthoz tartozó megjegyzések 5. pont/) 

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) 

34031990 

Kenőanyagok (beleértve a kenőanyagokon alapuló vágóolajat, csavar 

vagy csavaranya meglazítására szolgáló, rozsdagátló vagy korróziógátló 

és az öntvényformakenő készítményeket is) 70 tömegszázaléknál 

kevesebb kőolaj- vagy bitumenes ásványokból előállított olajtartalommal 

(kivéve textil, bőr, szőrme vagy más anyagok kezelésére használt 

készítmények) 

 

 

 

 

 

 

 


