KN
Azonosító: K951
Megnevezés: Kombinált Nómenklatúra
Rövid megnevezés: KN
Jogi alap (Forrás):
 A Tanács 2658/87/EGK rendelete (1987. július 23.) a vám- és a statisztikai
nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról, valamint ennek módosításai
 A Bizottság (EU) 2021/1832 végrehajtási rendelete (2021. október 12.) a vám- és a
statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról
Bevezetés időpontja (Érvényesség): 2004.05.01.
Az osztályozás története:
A Kombinált Nómenklatúra az EU-csatlakozás óta közvetlenül kerül alkalmazásra, de már
elődje az 1996-tól a csatlakozásig használt Magyar Kombinált Nómenklatúra is az uniós
nómenklatúrán alapult. 1996-ot megelőzően a Külkereskedelmi termékjegyzék (KTJ) nevű
nemzeti osztályozás volt használatban.
Struktúra:
A nómenklatúra együttesen kb. 15000 tételt tartalmaz (amelyből kb. 9700 db a legrészletesebb
szintű KN alcsoport).
Felépítése az alábbi 5 hierarchikus szintre bontható:
1. szint: Római számmal kódolt fejezetek
2. szint: 2-jegyű számmal kódolt főcsoportok
3. szint: 4-jegyű számmal kódolt csoportok
4. szint: 6-jegyű számmal kódolt HS alcsoportok
5. szint: 8-jegyű számmal kódolt KN alcsoportok
Rövid tartalmi leírás:
A Kombinált Nómenklatúra az Európai Unió külkereskedelem-statisztikában használatos
egységes termékosztályozási rendszere. A Kombinált Nómenklatúra továbbá az Európai Unió
vámtarifájának az alapja. Ennek megfelelően a KN gondozása az Eurostat és a DG Taxud közös
feladata.
Az osztályozás alapja a nemzetközileg elfogadott, 6-számjegy részletezettségű Harmonizált
Rendszer (HS), amelyet a KN az Európai Unió külkereskedelem-statisztikai, agrár-szabályozási
és vám céljainak megfelelően alábont. A KN-t az Európai Unióban a Harmonizált Rendszerrel
egyidejűleg, 1988-ban vezették be.
A Kombinált Nómenklatúra használata az Európai Unió valamennyi tagállamában kötelező.
A KN évente felülvizsgálatra kerül, és az elfogadott változat a Hivatalos Lapban az Unió
hivatalos nyelvein (köztük magyarul) az eredeti rendelet módosításaként megjelenik.
A nómenklatúra változatai ennek megfelelően egy évig érvényesek: a 2021-ben megjelent
KN2022 érvényességi ideje pl. 2022. január 1-től 2022. december 31-ig terjed.

Felhasználási területe: külkereskedelmi statisztika
Kapcsolat nemzetközi osztályozásokkal: az Európai Unió termékosztályozásán, a Combined
Nomenclature-n (CN) alapul.
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