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Beschreibung der Anmerkung
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Vasútspecifikus pozíció, a Harmonizált Rendszer (HS) 2710 XX pozíciójától
eltérően

Eisenbahnspezifische Position, abweichend von Position 2710 XX des
Harmonisierten Systems (HS).
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A Harmonizált Rendszertől (HS) eltérően a 2721 00 - 2749 00 számú
vasútspecifikus pozíciók érvényesek.

Abweichend vom Harmonisierten System (HS) gelten die eisenbahnspezifischen
Positionen 2721 00 bis 2749 00.
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Vasútspecifikus pozíció

Eisenbahnspezifische Position.
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Saját kerekein közlekedő vasúti jármű, beleértve az új, a gyárból kijövő
járműveket is; fuvarozás kocsiátalakítás előtt és után, amennyiben a kocsi
vámtechnikailag értéknöveltté válik (aktív/passzív feldolgozási eljárás); új építésű
vagy átépített járművek, amelyek a gyártó/javítóüzemből jönnek, és amelyeket
még vámeljárás alá vonnak (behozatal más vámterületről); eladásra szánt vasúti
kocsik (beleértve a megsemmisítést is), fuvarozás más vámterületen történő
fővizsgára/fővizsgáról, javításra/-ról, tisztításra/-ról vagy bérbeadásra/-ról.

Schienenfahrzeug auf eigenen Rädern, auch Neufahrzeuge, die aus dem
Herstellungswerk kommen; Beförderung vor und nach Wagenumbau, wenn der
Wagen zolltechnisch eine Wertsteigerung erhalten soll (aktive/passive
Veredelung); Neubau- und Umbaufahrzeuge, die aus dem Werk kommen und
noch einer Zollbehandlung unterliegen (Einfuhr aus einem anderen Zollgebiet);
Eisenbahnwagen zum Verkauf (einschließlich zur Verschrottung), Beförderung
zur/von Revision, Reparatur, Reinigung oder Vermietung in ein anderes
Zollgebiet.
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Olyan más vámterületre való fuvarozáskor, amelyen a kocsi nincs szabad
forgalomba helyezve, a 8606.00 NHM-kód alkalmazandó.
Valamely kocsi visszafuvarozásáról meg lehet állapodni fuvarozási eszközként
(NHM: 9921.10 - 9921.40 vagy 9922.10 - 9922.40) is, amennyiben a Vámkódex
végrehajtási rendeletei vagy az illetékes nemzeti vámjog szerint (különösen
megrakás következtében) fuvarozási eszközként került felhasználásra:
- amennyiben a fuvarozási eszközként való felhasználás EU-n kívüli országban
történt, a kocsit valamely EU-tagállamban szabad forgalomba helyezték, és
valamely EU-tagállamba kerül visszafuvarozásra,
vagy
- amennyiben a fuvarozási eszközként való felhasználás EU-tagállamban történt,
a kocsit valamely EU-n kívüli országban szabad forgalomba helyezték, és ebbe
az EU-n kívüli országba kerül visszafuvarozásra.

Bei Beförderung in ein anderes Zollgebiet, in dem der Wagen nicht für den freien
Verkehr zugelassen ist, ist NHM-Kode 8606.00 zu verwenden.
Die Rückbeförderung eines Wagens aus seiner Verwendung als
Beförderungsmittel gemäß Zollkodex-DVO bzw. gemäß jeweiligem nationalen
Zollrecht (insbesondere aus der Beladung) kann jedoch als Beförderungsmittel
(NHM 9921.10 – 9921.40 oder 9922.10 – 9922.40) vereinbart werden :
- wenn die Verwendung als Beförderungsmittel in einem Drittland erfolgte, der
Wagen in einem EU- Mitgliedstaat für den freien Verkehr zugelassen ist und in
einen EU-Mitgliedstaat zurück befördert wird,
oder
- wenn die Verwendung als Beförderungsmittel in einem EU-Mitgliedstaat
erfolgte, der Wagen in einem Drittland für den freien Verkehr zugelassen ist und
in dieses Drittland zurück befördert wird.
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A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2012. november 1-től kezdődően a

http://www.uic.org/nhm
címen közzétett és letölthető magyar nyelvű xls fájlformátumú állományban lévő adatokat használja az áruk NHM számának meghatározásánál.

