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Tárgy: Stephan Hauk német állampolgár által benyújtott 0348/2011. számú petíció 
az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló 
111/2011/EU bizottsági rendeletben egy különleges fogászati eszköz 
meghatározásáról

1. A petíció összefoglalása

E meghatározás eltér attól a fogalommeghatározástól, amelyet a bizottsági rendelet egy 
bizonyos típusú fogászati eszközökről ad. A petíció benyújtójának állítása szerint az eszköz 
egy fogprotézis szerves részét képezi, ezért a rendelet szerinti 19%-os mérték helyett a 
kedvezményes, 7%-os héa-mértéket kellene rá alkalmazni.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. június 28. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. szeptember 30.

A petíció benyújtója nem ért egyet egy bizonyos típusú fogászati eszköznek a bizottsági 
rendeletben szereplő fogalommeghatározásával. Azt állítja, hogy az egy protézis szerves 
részét képezi. Ennek megfelelően a 19%-os héakulcs helyett az alacsonyabb 7%-os kulcsot 
kellene alkalmazni.

Amikor az árukat beléptetik az EU külső határain, a vámhatóságok feladata a vámok és egyéb 
adók kiszámítása céljából megállapítani azok Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolását. A 
Kombinált Nómenklatúra egy nemzetközi egyezményen alapul (amelynek szerződő felei közé 
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tartozik az EU is), amely megállapítja az áruk besorolásának szabályait. Eltérő rendelkezés 
hiányában a vámtarifaszám szerinti besorolás nem függ a fizetendő vámtól (vagy az ahhoz 
kapcsolódó adókulcsoktól).

Az egyes áruk Kombinált Nómenklatúra szerinti besorolásáról szóló, 2011. február 7-i 
111/2011/EU bizottsági rendelet, azaz a 2658/87/EGK rendelet1 melléklete a Kombinált 
Nómenklatúrába felvett egy úgynevezett „műfogcsonkot”, amely az állkapocsba ültetett 
mesterséges foggyökérbe csavarva a gyökérhez rögzíti a műkoronát. A Kombinált 
Nómenklatúra besorolási szabályai eredményeképpen ezt az árut a fogprotézis részeként 
sorolták be a 9021 29 00 KN-kód alá.

Következtetések

Mivel a hozzáadottérték-adó gyakorlati alkalmazása a tagállamok hatáskörébe tartozik, a 
Bizottság azt tanácsolja a petíció benyújtójának, hogy a megfelelő adókulcs alkalmazását 
illetően lépjen kapcsolatba a német adóhatóságokkal.

                                               
1 A vám- és statisztikai nómenklatúráról, valamint a közös vámtarifáról szóló, 1987. 

július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet (HL L 256., 1987.9.7.).


