Útmutató a származási bizonyítványok (Certificate of Origin) igényléséhez
Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége (EUROCHAMBERS) által kiadott
„európai eljárási rend” értelmében a származási bizonyítványok kibocsátása az alábbiak
szerint
Az áruexporthoz szükséges származási bizonyítványok kibocsátására – a közös
hatálya alá tartozó termékek kivételével - törvényi felhatalmazás alapján a területi
kereskedelmi és iparkamarák jogosultak. Az áruk exportjához szükséges további
kereskedelmi okmányok, pl. számlák, minőségtanúsítványok, fuvarlevelek, stb.) hitelesítését
szintén a kereskedelmi és iparkamarák végzik.
A kereskedelmi és iparkamarák az okmányhitelesítés körében árukra vonatkozó okmányok,
kereskedelmi tartalmú iratok aláírás-hitelesítését, láttamozását végzik az alábbi
feladatmegosztásban:
Területi kamarák hatáskörébe




az árukísérő okmányok (számla, fuvarlevél, rakományjegyzék, minőségi bizonyítvány,
növény- és állategészségügyi bizonyítvány, stb.) láttamozása; általános származási
bizonyítványok, A.T.A. és C.P.D. igazolványok hitelesítése;
a belföldön készült és külföldön felhasználásra kerülő, nagykövetségi, minisztériumi
felülhitelesítést nem igénylő, nem árukísérő okmányok láttamozása.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, mint országos kamara hatáskörébe tartozik:



a szerződések aláírás hitelesítése;
a belföldön készült és külföldön felhasználásra kerülő, nagykövetségi, minisztériumi
felülhitelesítést igénylő, nem árukísérő okmányok (üzleti levelek, meghatalmazások,
nyilatkozatok, tanúsítványok, igazolások, stb.) aláírás hitelesítése, láttamozása.

A hitelesítés kérelmezésekor az ügyfélnek információt kell szolgáltatnia a kibocsátó szervezet
felé arról, hogy az irat felülhitelesítésre fog-e a továbbiakban kerülni, vagy sem!
Az áruk származásának igazolása céljából benyújtandó dokumentumok:
1. Kereskedelmi számla másolat
2. Magyarországi gyártó esetén: gyártói nyilatkozat (lehetőség szerint gyártelepi ár
kalkulációval)
3. Az Európai Unió bármely tagországának gyártója esetén:
- beszállítói nyilatkozat (tartalmi elemei mellékelve), számlanyilatkozat*,
hosszú távú beszállítói nyilatkozat a preferenciális származásról, vagy
- leigazolt EUR 1 szállítási bizonyítvány, vagy
- gyártói
*A számlákon feltüntetett szöveg „Country of origin” nem nyilatkozat, számlával kívánt származás igazolásához a számlán
számlanyilatkozatnak kell
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4. Európai Unión kívüli származás esetén:
- hitelesített származási bizonyítvány (általános származási bizonyítvány, FORM A
származási bizonyítvány) vagy
- leigazolt EUR1, EUR-MED szállítási bizonyítvány (kivéve, ha a származást
kumuláció útján nyerte el az áru)
- (hosszútávú) beszállítói nyilatkozat
+származási bizonyítvány iránti kérelem (a kitöltő részéről)
+meghatalmazás a kitöltőnek (benyújtandó évente egyszer)
+a meghatalmazó aláírási címpéldánya (benyújtandó évente egyszer)
+ származási bizonyítvány
Ha a kamarának kétsége merülne fel az áru származását illetően vagy a benyújtott
1. okmányok nem elegendőek, úgy a kérelmező további bizonyítékokat szolgáltat a származás
megállapításához.
A Kamara kizárólag az összes szükséges igazoló dokumentum meglétekor
állítja ki/hitelesíti a származási bizonyítványt!
A tájékoztatás nem teljes körű, kérjük ennek figyelembe vételét!

További információk:
 Adategyezés: A számlákban/nyilatkozatokban szereplő adatoknak minden esetben
meg kell egyezni a származási bizonyítványban feltüntetett adatokkal. Olyan adat
nem szerepelhet a bizonyítványban, ami nem szerepel a számlán, vagy az árut kísérő
egyéb dokumentumok benyújtott másolatán.
Bizonyítvány
kitöltő program: könnyű, egyszerű használatú program a kitöltéshez:

http://okmanykitolto.mkik.hu/szarmazasi/
 Nyomtatvány igénylése: Származási bizonyítvány nyomtatványt igényelni lehet a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál. Mint szigorú számadású
nyomtatványról a kamara munkatársa nyilvántartás
vezet. Az igényelt
formanyomtatványok az igényléskor kiszámlázásra kerülnek, a hitelesítéskor már csak
a hitelesítési díj kerül felszámításra.
Javítás:
a kinyomtatott bizonyítványba beleírni, vagy belejavítani

 Rontott bizonyítvány: mivel az ügyfél megvásárolta az okmányt, kára keletkezik
rontás esetén. A Kamarának nem kell visszajuttatni a rontott példány(oka)t.
 Másolati példány igénylése: hiteles másolatot kérelmezésre kiállít a Kamara,
melynek díját a díjtáblázat (a tájékoztató végén) tartalmazza. Másolat az ügyfél
írásbeli kérelmére adhat ki, tartalma: az eredeti bizonyítvány adatai, cégszerű
aláírás. A másolat dátuma az eredeti bizonyítvány dátuma. Díjköteles.
Elveszett
okmány: azonnal értesíteni köteles az igénylő a Kamarát. A pótlás az ügyfél

írásbeli kérelmére adható ki, tartalma: a bizonyítvány adatai, kérelem indoklása,
cégszerű aláírás. Az új okmányra rávezetésre kerül, hogy az elveszettet helyettesíti.
Díjköteles.

2

 Agrártevékenységet végző vállalkozás által kérelmezett okmányhitelesítés:
a származási bizonyítványok hitelesítését a Veszprém Megyei Agrárkamaránál lehet
igényelni.
 Utólagosan igényelt származási bizonyítvány: maximum 60 nappal a szállítás
megkezdése után igényelhető származási bizonyítvány, ebben az esetben az 5.
„megjegyzés” rovatba fel kell tüntetni: issued retroactively, date of export:………
Évente benyújtandó dokumentumok az első bizonyítvány igénylésekor:
(olyan vállalkozás esetén is, aki már korábbi években is igényelt okmányt)
 meghatalmazás a kitöltő(k) személyére
 meghatalmazó aláírási címpéldányának másolata
Kötelező érvényű származási felvilágosítás (Binding Origin Information), kötelező érvényű
tarifális felvilágosítás (Binding Tariff
Az exportálandó áru származásának megállapításához, a jogbiztonság segítésére és
erősítésére, az exportőr igénybe veheti a vámhatóság kötelező érvényű származási és
kötelező érvényű tarifális felvilágosítás szolgáltatásait.
A vámhatóság szolgáltatásairól a www.nav.gov.hu oldalon található tájékoztatás:
Tájékoztató a Kötelező érvényű Származási Felvilágosításról
Tájékoztató a Kötelező érvényű Tarifális Felvilágosításról
(2913/92/EGK rendelet 11-12. cikk; 2454/93/EGK rendelet 4-15. cikk)

Útmutató a származási bizonyítvány kitöltéséhez
Kitöltési nyelv: az Európai Közösség bármely hivatalos nyelvén (ajánlott az angol, az okmány
nemzetközi forgalomba kerülése miatt)
Kitöltés módja: kizárólag írógéppel vagy
A származási bizonyítvány 3 példányból áll:
 Eredeti (Original) - az importőr ország vámhatósága számára
 Másolat (Copy) - az exportőr példánya
 Kérelem – a kamaránál marad
EREDETI (MÁSOLAT ugyanezen
l. rovat - Exportőr
Exportőr kizárólag magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozás, ill magyarországi
lakhellyel rendelkező természetes személy, továbbá a Közösség bármely tagállamában lévő
vállalkozás lehet, amennyiben rendelkezik magyarországi telephellyel, ill.
Amennyiben nem az export számla szerinti exportőr kerül az 1. rovatba, hanem annak
képviselője, beszállítója, megbízottja, stb. (pl. bérmunka esetén is) az alábbi hivatkozás
használatos:
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Megbízott magyar vállalkozás (név, cím) on behalf of Megbízó vállalkozás (név, cím)
(Csak abban az esetben adható ki a származási bizonyítvány bérmunka esetén, ha az árut
Magyarországról időben közvetlenül szállítják a vevőnek.)
2. rovat - Címzett
Szállított áru fogadójának neve, címe, országa (ahová az árut szállítják)
Ha a címzett nem a számlán feltüntetett cím, az alábbi hivatkozás használható: To the order
of ….. (a számla szerinti külföldi vevő), for despatch to ….. (a külföldi átvevő neve, címe)
3. rovat – Származási ország
Az uniós szabályozás előírja, hogy azt az árut, amely az Európai Közösségen belülről
származik, „Európai Közösségi” (European Community) származónak kell tekinteni.
Ha az adott áru előállítása, vagy feldolgozása két vagy több tagállamban történt, az árut
egyszerűen „Európai Közösségi” származónak kell tekinteni, tagország megjelölése nélkül.
Nem európai közösségi származás esetén az adott országot kell megjelölni angol nyelven.
Rövidítések használata nem megengedett.
•
•
•

•

European Community (több EU tagország vesz részt az előállításban, az alapanyagok
több országból származnak) (2454/93/EGK 48. cikk, 3. bekezdés)
European Community/tagország megnevezése (egy adott EU tagország vesz részt az
előállításban, az alapanyagok egy tagországból származnak)
csak az adott konkrét EU tagország is feltüntethető, az export szükségessége szerint
(pl. Szaúd-Arábia, Mexikó USA célországok megköveteli a származási ország
konkrét megnevezését) (2454/93/EGK 48. cikk, 3. bekezdés)
Magyarország is feltüntethető, amennyibe a közösségi nem preferenciális
származás feltételei (2913/92/EGK rendelet 23-25. cikk) Magyarországon teljesülnek
(15/2004 (IV.5) PM rendelet 23. paragrafusa szerint)

Harmadik országbeli származás esetén az adott harmadik ország nevét kell beírni.
Ha az áru több országból származik, (Közösségen belülről és harmadik országokból is),
minden országot fel kell tüntetni. Ha nincsen elég hely, a 6. rovatban minden tétel mellé kell
írni. Ekkor a 3. rovatba az alábbit kell írni: as shown in box 6
4. rovat – Szállításra vonatkozó adatok
Kitöltése nem kötelező - tengeri, légi, közúti,
Feltüntethetők a szállítás részletes adatai (pl. konténerszám is), amennyiben ez szerepel az
exportszámlán, vagy benyújtásra kerül CMR, vagy egyéb árut kísérő, a feltüntetni kívánt
szállítási adatokat igazoló okmány.
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5. rovat – Megjegyzések
Kitöltése nem kötelező – részletesebb információ igény tüntethető itt fel. pl. akkreditív
importengedély száma, hivatkozás pótalkatrészekre, biztosítási-, hitelszerződés száma,
pályázat megjelölése, számlaszám, szerződésszám stb. Ha az áru már kiszállításra került,
ebben a rovatban kell kötelezően feltüntetni az „utólagosan kiállítva”, „issued
retrospectively; date of export:……” szöveget. (ebben az esetben a CMR-t, vagy más
fuvarokmány másolatát be kell nyújtani bizonyítékként a már megkezdődött szállításra
vonatkozóan!)
6. rovat - Áruk leírása
 Általános megnevezés (pl. alkatrészek) nem elégséges, szokványos, kereskedelmi
megnevezés alkalmazandó, továbbá minden olyan adatot fel kell tüntetni, amely az
áru azonosításához szükséges (cikkszám, vámtarifaszám stb.)
 minden árufajtát külön tételszámmal kell jelölni
 Amennyiben a hely nem elegendő a felsorolásra, a számla 1-1 példányát csatolni
a bizonyítvány minden példányához, és a bizonyítványon kell hivatkozni a számla
számára az alábbi szöveggel: according to the attached invoice number ………..,
dated…… (ezt az előírást szigorúan be kell tartania a kérelmezőnek!) Ilyen esetben a
számlát, mint csatolmányt is hitelesíteni kell, és a számlán is szükséges hivatkozni a
származási bizonyítványra. (bizonyítvány sorszámának feltüntetése a számlán)
Amennyiben az árufelsorolást a csatolmány tartalmazza, a bizonyítvány a csatolmány
nélkül nem érvényes!
A
csomagolás adatait is itt kell feltüntetni, szállítólevél, CMR vagy egyéb okmány

másolati példányának benyújtásával (abban az esetben kell ez utóbbi, ha az
exportszámlán nem szerepel minden adat, ami a bizonyítványon feltüntetésre kerül.)
Ha az áru ömlesztett áru, akkor a csomagolási információ: bulk goods
 A visszaélések elkerülése érdekében a kitöltő program a nyomtatáskor egy szaggatott
vízszintes vonalat húz az áruk felsorolása után. Amennyiben nem a programmal
történik a kitöltés, a kérelmezőnek kell az üres részt kihúzni!
 politikai bojkottot nem tartalmazhat a bizonyítvány
7. rovat - Mennyiség
Minden, az árut jellemző mennyiséget itt kell feltüntetni. (m2, m3, db, paletta, bruttó, nettó
súly stb.) Súly esetén a bruttó vagy nettó jelzés feltüntetése kötelező.
8. rovat
Kamara tölti ki - dátum, aláírás, bélyegző
A kérelmező jegyezhet be semmit a 8. rovatba!
KÉRELEM (3., rózsaszínű példány) 8. rovata eltér az első kép példány 8. rovatától.
8. rovat: Gyártó, exportőr tölti ki
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Kérelmező itt nyilatkozik, hogy az adott árut Magyarország területén lévő saját üzemében,
vagy egy másik üzemben gyártották és vállalja, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.
Megfelelő helyre x-et kell tenni.
Az aláírásnál nyomtatott betűkkel is fel kell tüntetni az aláíró nevét, az azonosítás
érdekében.
9. rovat
Akkor kell kitölteni, ha a származási bizonyítványt kérő nem azonos az exportőrrel
(pl. ügynök)

A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja
• ha a származási bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre (a hiányzó adatokat
pótolni kell) (a hibák javításáról lásd a 13.
ha
a származási bizonyítvány nem az export számla és az egyéb származást
•
alátámasztó dokumentumok szerint került kitöltésre
• ha a származási bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl.
politikai bojkott nyilatkozatot) (a negatív nyilatkozatok helyett semleges vagy
kijelentések használandók)
• ha a származási bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek (javítás
vagy új nyomtatás szükséges)
• ha a származási bizonyítvány nem olvashatóan került kitöltésre (pl. szellemképes, túl
világos nyomtatás, nehezen olvasható betűtípus) (új nyomtatás szükséges)
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Magyarországi származás jelölése
Magyarország (Hungary) származást lehet feltüntetni a bizonyítványon, amennyibe
közösségi nem preferenciális származás feltételeinek teljesítése Magyarországon történt
meg:

a

Teljes egészében előállított termékek
Vámkódex, 2913/92 EGK rendelet 23. cikke:
Valamely országból származó áruk teljes egészében ebben az országban előállított vagy
termelt áruk.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

i)

j)

az ebben az országban kitermelt ásványi anyagok
az ott betakarított növényi termékek
az ott született és nevelt élő állatok
az ott nevelt élő állatokból származó termékek
az ott folytatott vadászatból vagy halászatból származót termékek
az ország tengeri felségvizén kívül az érintett országban lajstromozott és bejegyzett
és ennek az országnak a lobogója alatt hajózó hajókkal a tengerből kinyert tengeri
halászati termékek és más termékek
az ebből az országból származó, az f) albekezdésben hivatkozott termékekből a
feldolgozó hajók fedélzetén előállított vagy termelt áru, feltéve, hogy az ilye
feldolgozó hajókat ebben az országban lajstromozták és jegyezték be, és ennek a
lobogója alatt hajóznak
a tengeri felségvizeken kívül a tengerágyról vagy a tengerágy alatti altalajról vett
termékek, feltéve, hogy az országnak kizárólagos joga van a tengerágy vagy az altalaj
kiaknázására
gyártási műveletekből származó hulladékok és selejt termékek, valamint használt
áruk, ha ezeket ebben az országban gyűjtötték össze és csak nyersanyagok
visszanyerésére alkalmasak
kizárólag az a)-i) pontokban hivatkozott áruból vagy ezek származékaiból, bármely
termelési szakaszban, ebben az országban gyártott termékek.

A 2) bekezdés alkalmazásában az „ország” kifejezés magában foglalja az ország tengeri
felségvizeit.
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Lényeges megmunkálás feltételei teljesülnek
Vámkódex, 2913/92 EGK rendelet 24. cikk
„Azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők,
hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényeges, gazdaságila indokolt
megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül az ehhez felszerelt vállalkozás
telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.

A 4 feltételnek együttesen kell teljesülnie ahhoz, hogy a lényeges mértékű megmunkálás
vagy feldolgozás létrejöjjön.
1) a megmunkálásnak lényegesnek kell lennie: azaz olyan termelési szakaszt kell
képviselnie, amely konkrét, a megmunkálás előtt nem létező tulajdonságokat
kölcsönöz a árunak.
2) gazdaságilag indokolt: a megmunkálás vagy feldolgozás költségekkel jár, amelyek
hozzáadódnak az áru értékéhez, és a vállalat az ennek megfelelő nyereséghez jut.
3) a megmunkálást megfelelően felszerelt üzemben kell elvégezni: azaz az üzemnek
rendelkeznie kell a megmunkáláshoz szükséges technikai és emberi erőforrásokkal,
gépekkel, szerszámokkal, szakemberekkel, stb.
4) a megmunkálás eredménye új, vagy egy jelentős mértékben módosult termék:
Új: a létrejött terméknek olyan saját jellemzői vannak, amelyek teljes mértékben
eltérnek az alapul szolgáló termék vagy termékek tulajdonságaitól.
Jelentős mértékű módosító megmunkálás alatt azokat az eljárásokat értjük,
amelyek során a termék lényeges minőségi változást ér el.
A megmunkálásnak minden esetben kielégítőnek, lényegesnek
(nem kielégítő megmunkálás, 2454/93/EGK bizottsági rendelet 38. cikk)

kell

lennie.

Bizonyos termékek esetén nem elég a lényeges mértékű megmunkálás, további kitételek
vannak a származás megállapításához. Ezen termékek:
a) textilipar termékek, amelyek megtalálhatók a 2454/93/EGK bizottsági
rendelet 10. mellékletében: a származást akkor nyerik el az áruk, ha a melléklet 3.
oszlopában meghatározott feltételek teljesülnek
b) egyéb textilipar termékek: akkor válnak származóvá, ha az összetevők
megmunkálása során olyan késztermék keletkezik amely vámtarifaszáma
különbözik az összetevők vámtarifaszámától
c) egyéb ipari termékek , amelyek megtalálhatók a 2454/93/EGK bizottsági
rendelet 11. mellékletében: a származást akkor nyerik el az áruk, ha a melléklet 3.
oszlopában meghatározott feltételek teljesülnek
d) pótalkatrészek: 2454/93/EGK bizottsági rendelet 41-46. cikk
8

Vonatkozó jogszabályok:
- 2913/92/EGK tanácsi rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról, 22-26. cikk
- 2454/93/EGK bizottsági rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
rendelet végrehajtásáról, 35-65.
- 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról, 19. §
- 15/2004. (IV.5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes
szabályairól, 23. §, 78. § (2) bekezdés
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FORMANYOMTATVÁNYOK
Meghatalmazás

Alulírott …………………………………………………………………………………………. (név, anyja neve, lakcím), mint
a………………………………………………………………………………………………………………(cégnév,székhely)
…………………………………………………(titulus), ezúton meghatalmazom …………………………………………………….
(név, anyja neve, lakcím)………………………………………….(titulus), hogy az általános származási
bizonyítvány kérelmezésével kapcsolatban a társaság nevében, teljes jogkörrel eljárjon.

A meghatalmazás érvényes: ……………………………. (dátum)
visszavonásig.
(megfelelő beírandó, vagy aláhúzandó)

A meghatalmazás minden korlátozásának a jelen okiratból kell kitűnnie.

Kelt, cégszerű aláírás

Tanú (1)

Tanú (2)

Név:

Név:

Anyja neve

Anyja neve

Szem. ig. sz.:

Szem. ig. sz.:

Lakcím:

Lakcím:

aláírás

aláírás
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Származási bizonyítvány iránti kérelem
Alulírott, ……………………………………………, ezúton kérem a kereskedelmi és iparkamarától a
………………………számú származási bizonyítvány hitelesítését.
Kijelentem
hogy a
származási
bizonyítványon
feltüntetett áru(k)
…………………………………………………………………...........(árumegnevezés,
VTSZ)
……………………………………. származású(ak).
Kijelentem, hogy az áru származásának meghatározásához alkalmazandó nem
származási szabályokat és az általános származási bizonyítványok kibocsátására vonatkozó
szabályokat* tudomásul vettem és a kérelmezés során ezeknek a szabályoknak megfelelően
járok el.
Az áru származásának igazolása céljából az alábbi okmányokat nyújtom be:
gyártói nyilatkozat, beszállítói nyilatkozat, származási bizonyítvány, egyéb:
(kérjük aláhúzni a megfelelő választ!)
A származási bizonyítványt az alábbi célra kívánom felhasználni:
□ harmadik országba irányuló export esetén, kereskedelempoliVkai intézkedések kapcsán
(pl. védintézkedések, kontingensek, támogatások, engedélyek)
□ harmadik országba irányuló export esetén, vámkezelés céljából
□ export ﬁnanszírozás, garanciavállalás, export biztosítás
□ partner kérésére
□ egyéb: ……………………………………..
(kérjük bejelölni a megfelelő választ!)
A felhasználás országa: ……………………………
Vállalom, hogy, amennyiben a benyújtott dokumentumok a kamara számára
elegendőek vagy a kamarának kétsége merülne fel az áru származását illetően, további
bizonyítékokat szolgáltatok a származás igazolása céljából.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek.
……………………………….. …………………………………………………….
kiállítás helye, ideje cég neve és képviselő** aláírása
**meghatalmazott képviselő esetén érvényes meghatalmazás
*vonatkozó jogszabályok: ● 2913/92/EGK tanácsi rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról, 22-26. cikk ●
2454/93/EGK bizottsági rendelet a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról, 35-65. cikk, 9-10-11-12. Melléklet ● 15/2004 (IV.5.)
PM rendelet, 23. §, 78. § 2. bekezdés ● a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 19. §
● Római Szerződés 38. cikk, II.
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Gyártói nyilatkozat / Manufacturer’s
Alulírott kijelentem, hogy a következő áruk gyártását saját vállalkozásunk végzi (az áru
megnevezése, szokványos kereskedelmi megnevezése, VTSZ, hivatkozás számlára, stb.):
The undersigned declares that the goods described below are manufactured by our
company (description of the goods, quantity, reference to the invoice, etc.):
…………………………………………………………………………………………………...…………………………………….......
A gyártás helye/ Our factory located at: …………………………………………………………………………………
Főbb alapanyagok: (melyek jelentős arányt képviselnek a termékben és annak értékében)
Vámtarifaszám
Megnevezés
Származási hely

A gyártási műveletek részletes leírása, gyártói infrastruktúra / Description of the
manufacturing procedure
(gyártási folyamatábra csatolható)
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………….
.………………………………………………………...........................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Az áruk származási országa/ The country of origin of the goods is:
………………………………………………….
és az áruk megfelelnek a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (Közösségi Vámkódex) 22-26.
cikkébe és/vagy a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (Közösségi Vámkódex végrehajtási
rendelete) 10. vagy 11. Mellékletében meghatározott nem preferenciális származási
szabályok feltételeinek.
and the goods fully comply with the criteria for the non preferential rules of origin laid down
in the articles 22-26 of the council regulation (EC) No. 2913/92 and/or Annex 10 or 11 to the
council regulation (EC) No. 2454/93.
Alulírott kijelentem, hogy a fenti adatok valósak és helyesek.
The undersigned declares that the information given above is true and correct.
12

Ezen nyilatkozat
 a ……………………………. sz. származási bizonyítvány igényléséig
 2016. január 1. – 2016. december 31.
Alulírott vállalom, hogy haladéktalanul tájékoztatom a származási bizonyítványt kibocsátó
kereskedelmi és iparkamarát, ha ez a nyilatkozat a továbbiakban már nem érvényes.
The undersigned undertakes to inform the issuing the certificate of origin chamber
commerce and industry (CCI) immediately if this declaration is no longer valid.
Vállalom, hogy, szükség esetén, a kereskedelmi és iparkamara kérésére jelen nyilatkozathoz
további tanúsító okiratokat szolgáltatok.
He undertakes to provide any further proof to this declaration if required by the CCI.

Kelt……………………………………….

……………………………………………….
Aláíró neve, cégszerű aláírás, bélyegző
Name, signature, stamp
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of

(Hosszú távú) Beszállítói
a kereskedelmi és iparkamarák 2913/92/EGK tanácsi rendelet (Közösségi Vámkódex)
és 2454/93/EGK bizottsági rendelet (Közösségi Vámkódex végrehajtási rendelete)
szerinti nem preferenciális származási bizonyítvány
(Long-term) Supplier’s Declaration for chambers for the non-preferential origin
as per council regulations (EC) No. 2913/92 (Customs Code) and 2454/93 (provisions for the impplementation of the Customs Code)

Alulírott kijelentem, hogy a következő áruk (árumegnevezés, mennyiség, hivatkozás számlára, stb.)
The undersigned declares that the goods described below (description of goods, quantity, reference to the invoice, etc.)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
amelyeknek (rendszeres) beszállítója vagyok ………………………………………… 1részére,
2
regularly supplied to gyártási helye /were manufactured:

being

□az Európai Közösségben/Európai Unióban, mégpedig ……………………………………… 3, in the
European Community/European Union, i.e.

és az áruk eleget tesznek a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (Közösségi Vámkódex) 22-26.
cikkében és/vagy a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (Közösségi Vámkódex végrehajtási
rendelete) 10. vagy 11. Mellékletében meghatározott származási szabályoknak.
and satisfy the rules of origin laid down in the articles 22-26 of the council regulation (EC) No. 2913/92 and/or Annex 10 or 11 to the council
regulation (EC) No. 2454/93.

□Európai Közösségen/Európai Unión kívüli ország, mégpedig ……………………… 4.
outside the European Community/European Union and originate in

E nyilatkozat a fenti áruk valamennyi további szállítmányaira érvényes, amelyek …………….-tól
……………….-ig 5kerülnek feladásra.
This declaration is valid for all further shipment of these products dispatched from ………... to …………..

Alulírott vállalom, hogy haladéktalanul tájékoztatom a származási bizonyítványt kibocsátó
kereskedelmi és iparkamarát, ha ez a nyilatkozat a továbbiakban már nem érvényes.
The undersigned undertakes to inform the issuing the certificate of origin chamber of comerce and industry (CCI) immediately if this
declaration is no longer valid.

Vállalom, hogy, szükség esetén, a kereskedelmi és iparkamara kérésére jelen nyilatkozathoz
további tanúsító okiratokat szolgáltatok.
He undertakes to provide any further proof to this declaration if required by the CCI.

……………………………………………………… …………………………………………………………
Aláírás helye és ideje, cégnév és cím
Aláíró neve, tisztsége, cégszerű aláírás
1a

vevő megnevezése / name of the company to which goods are supplied
megfelelő válasz megjelölendő; ha az áruk az Európai Közösségből és harmadik országból származnak, akkor az egyes áruk
származási országát a számlán vagy más mellékelt dokumentumon egyértelműen jelölni kell / one option to be used; whenever
products having European Community/European Union (EC/EU) origin are supplied together with products origination
outside the
EC/EU, the proper country of origin has to be shown clearly on the invoice or another document
3a tagország, mint származási ország megnevezése / country of origin (member state of the EC/EU)
4a harmadik ország, mint származási ország megnevezése / country of origin (state outside the EC/EU)
5az időtartamot csak a hosszú távú nyilatkozat esetében kell megadni; az időtartam nem haladhatja meg a 12 hónapot / to be
filled in only when used as a long-term declaration; the period of time must not exceed 12 months
2a
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Place and date, company name and address

Name, position in company, signature

Fontos! Jelen nyilatkozat nem szolgál származási igazolásként az Európai Közösség/Európai Unió és egyes országok közötti
preferenciális kereskedelemben használt EUR.1 vagy EUR-MED szállítási bizonyítvány hitelesítéséhez. Erre a célra a
1207/2001/EK tanácsi rendelet szerinti Beszállítói nyilatkozat használható. / Important! This declaration can not provide evidence
of origin for obtaining a movement certificate EUR.1 or EUR-MED being used in preferential trade between the European Community and
certain countries. For these purposes a „Supplier’s declaration for products having preferential origin status” as per regulation (EC) No.
1207/2001 is mandatory.
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2454/93/EGK bizottsági rendelet 10. melléklet

NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON VÉGREHAJTOTT, AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK
SZÁRMAZÓ HELYZETÉT MEGALAPOZÓ, ILLETVE NEM
MEGMUNKÁLÁSI VAGY FELDOLGOZÁSI MŰVELETEK LISTÁJA
A XI. áruosztály alá tartozó textilipari alapanyagok és textiláruk
KN-kód

(1)
ex 5101

Árumegnevezés

A nem származó anyagokon végzett olyan
megmunkálás vagy feldolgozás, amely a származó
helyzetet megalapozza
(3)

(2)
Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve:
- Zsírtalanított, nem karbonizált gyapjú

Előállítás zsíros gyapjúból, beleértve a
gyapjúhulladékot is, amelynek értéke nem haladja meg
a termék gyártelepi árának 50%-át.
Előállítás zsírtalanított, nem karbonizált gyapjúból,
amelynek értéke nem haladja meg a termék gyártelepi
árának 50%-át.

- Karbonizált

ex 5103

Gyapjú, finom vagy durva állati szőr hulladéka,
karbonizált

Előállítás nem karbonizált hulladékból, amelynek
értéke nem haladja meg a termék gyártelepi árának
50%-át.

ex 5201

Pamut nem kártolva, nem fésülve, fehérített

Előállítás nyers gyapotból, amelynek értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.

55015507

Vágott

műszál:

- Nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként Előállítás vegyi anyagból vagy
nem előkészített
- Kártolt, fésült vagy egyéb
Előállítás vegyi anyagból vagy textilpépből vagy
5505 KN-kód alá tartozó hulladékból.
ex 50 - 55.
árucsoport

Fonal, monofil és cérna, a papírfonalon kívül:
- Nyomott vagy festett

Előállítás:
- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként nem
előkészített természetes szálból,
- nyersselyemből vagy selyemhulladékból,
- vegyi anyagból, textilpépből,
- vágott, nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként
nem előkészített műszálból, fonókábelből vagy
szálhulladékból
vagy
A fehérítetlen vagy az előfehérített fonal vagy monofil
nyomása vagy festése előkészítő vagy kikészítő
műveletek kíséretében, ahol az összesodrás és a
texturálás nem tekintendő ilyen műveletnek, és a
származó anyag (a fonalat is beleértve) értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának 48%-át.
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- Egyéb

Előállítás:

- nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként nem

előkészített természetes szálból,
- nyersselyemből vagy selyemhulladékból,
- vegyi anyagból, textilpépből,
- vágott, nem kártolt, nem fésült vagy fonásra másként
nem előkészített műszálból, fonókábelből vagy
szálhulladékból.
Szőtt szövetek, a papírfonalból szőtt szöveteken
kívül:
- Nyomott vagy festett
Előállítás fonalból
vagy
Fehérítetlen vagy előfehérített szövet nyomása vagy
festése előkészítő vagy kikészítő műveletek
kíséretében.
- Egyéb
Előállítás fonalból.
5601

Vatta textilanyagokból és ebből készült
legfeljebb 5 mm hosszú textilszál (pihe),
és őrölt elemi szál

5602

Nemez, impregnált, bevont, beborított vagy
rétegelt is:

5603

5604

Előállítás szálból.

- Nyomott vagy festett

Előállítás szálból
vagy
Fehérítetlen vagy előfehérített nemez nyomása vagy
festése előkészítő vagy kikészítő műveletek
kíséretében.

- Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt

Fehérítetlen nem szőt szövet impregnálása, bevonása,
beborítása vagy rétegelése

- Egyéb

Előállítás szálból.

Nem szőtt szövet, az impregnált, bevont,
beborított vagy rétegelt is
- Nyomott vagy festett

Előállítás szálból
vagy
Fehérítetlen vagy előfehérített nem szőtt szövet
nyomása vagy festése előkészítő vagy kikészítő
műveletek kíséretében.

- Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt

Fehérítetlen nem szőtt szövet impregnálása,
bevonása, beborítása vagy rétegelése

- Egyéb

Előállítás szálból.

Gumifonal és -zsineg textilanyaggal bevonva;
5404 vagy az 5405 KN-kód alá tartozó textilszál, szalag és hasonlók gumival vagy műanyaggal
impregnálva, bevonva, beborítva vagy ezekbe az
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anyagokba bemártva:

- Gumifonal és -zsineg textilanyaggal

Előállítás textilanyaggal nem bevont gumifonalból és
zsinegből.

- Egyéb

Fehérítetlen textilszál, -szalag és hasonlók
impregnálása, bevonása, beborítása vagy burkolása.

5607

Zsineg, kötél és hajókötél fonva vagy sodorva,
Előállítás szálból, kókuszrostfonalból, szintetikus
gumival vagy műanyaggal impregnálva, bevonva, mesterséges filamens szálból készült fonalból vagy
beborítva vagy burkolva is
monofilből

5609

Fonalból, az 5404 és az 5405 KN-kód alá tartozó Előállítás szálból, kókuszrostfonalból, szintetikus
szalagból és hasonlóból készült áru, másutt nem mesterséges filamens szálból készült fonalból vagy
említett zsineg, kötél, hajókötél és kötéláru
monofilből

5704

Szőnyeg és más textil padlóborító
Előállítás szálból.
nem tűzve, nem pelyhesítve, konfekcionálva is
Különleges szövetek; bolyhos szövetek; csipke;
kárpit;
paszomány;
hímzés:

58.
árucsoport

5901

- Hímzés méteráruban, szalagban vagy
mintázott darabokban (5810 KN-kód)

Előállítás, amelyben a felhasznált anyagok értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.

- Nyomott vagy festett

Előállítás fonalból
vagy
Fehérítetlen vagy előfehérített szövet, nemez vagy
nem szőtt szövet nyomása vagy festése előkészítő vagy
kikészítő műveletek

- Impregnált, bevont vagy beborított

Előállítás fehérítetlen szövetből, nemezből vagy nem
szőtt szövetből

- Egyéb
Előállítás fonalból.
Szövetek mézgával vagy keményítőtartalmú
Előállítás fehérítetlen szövetből.
anyaggal bevonva, amelyeket könyvfedélnek
vagy hasonló célokra használnak; pauszvászon;
előkészített festővászon; kalapvászon (kanavász)
és hasonló merevített
kalapkészítéshez

5902

Kerékköpeny kordszövet magas
szakítószilárdságú nejlon vagy más poliamidpoliészter- vagy viszkóz műselyem fonalból

Előállítás fonalból.

5903

Szövet műanyaggal impregnálva, bevonva,
beborítva vagy rétegelve, az 5902 vámt
arifaszám alá tartozó szövetek kivételével

Előállítás fehérítetlen szövetből
vagy
Fehérítetlen vagy előfehérített szövet nyomása vagy
festése előkészítő vagy kikészítő műveletek
kíséretében.

5904

Linóleum, formára vágva is; padlóborító, amely Előállítás fehérítetlen szövetből, nemezből vagy nem
textilalapra alkalmazott bevonatból vagy
szőtt textíliából.
borításból áll, formára vágva is
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5905

Textil

Előállítás fehérítetlen szövetből

vagy
Fehérítetlen vagy előfehérített szövet nyomása vagy
festése előkészítő vagy kikészítő műveletek
kíséretében.
5906

Gumizott szövet, az 5902 KN-kód alá tartozó
kivételével

5907

Más módon impregnált, bevont vagy beborított Előállítás fehérítetlen szövetből
szövet; festett szövet színházi vagy stúdióvagy
(műtermi) díszletek, vagy hasonlók számára
Fehérítetlen vagy előfehérített szövet nyomása vagy
festése előkészítő vagy kikészítő műveletek
kíséretében.

5908

Szőtt, font vagy kötött textil bél
tűzhelyhez, öngyújtóhoz, gyertyához és
hasonlóhoz; fehérizzású gázharisnya és annak
előállítására csőszerűen kötött gázharisnyaszövet, impregnálva is

5909

Textil tömlő öntözéshez és hasonló
Előállítás fonalból vagy szálból.
bélelve is, és más anyagokból készült szerelékkel
vagy tartozékkal is

5910

Szállítószalag, meghajtó- vagy erőátviteli szíj
Előállítás fonalból vagy szálból.
textilanyagból, fémmel vagy más
megerősítve is
A Nómenklatúra 59. árucsoportjához tartozó 7.
megjegyzésben meghatározott textiltermék
textiláru műszaki
- Polírozókorong vagy -gyűrű a nemezből készült Előállítás fonalból, szövethulladékból vagy a 6310 KNpolírozókorong vagy -gyűrű kivételével
kód alá tartozó rongyból.

5911

- Egyéb
60.
árucsoport

61.
árucsoport

Előállítás fehérített kötött vagy hurkolt szövetből vagy
más fehérítetlen szövetből.

Előállítás fonalból.

Előállítás fonalból vagy szálból.

Kötött és hurkolt kelmék:
- Nyomott vagy festett

Előállítás fonalból
vagy
Fehérítetlen vagy előfehérített szövet nyomása vagy
festése előkészítő vagy kikészítő műveletek
kíséretében.

- Egyéb

Előállítás fonalból.

Kötött és hurkolt ruházati cikkek, kellékek
tartozékok:
- Két vagy több formára vágott vagy mindjárt
Teljes elkészítés
formára készített kötött vagy hurkolt anyagdarab
összevarrásával vagy más módon történő
összeállításával elkészítve
- Egyéb

Előállítás fonalból.
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ex 62.
árucsoport

6213
6214

6301-ex
6306

A 6213 és 6214 KN-kód alá nem tartozó ruházati
cikkek, kellékek és tartozékok, a kötött
hurkolt áruk kivételével, amelyek vonatkozó
szabályai az alábbiakban vannak részletezve:
- Kész vagy teljes

Teljes elkészítés.

- Nem kész vagy hiányos

Előállítás fonalból.

és Zsebkendő, kendő, sál, nyaksál, mantilla,
és
hasonló:
- Hímzett

Előállítás fonalból
vagy
Előállítás hímzés nélküli anyagból azzal a feltétellel,
hogy a felhasznált hímzés nélküli anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át.

- Egyéb

Előállítás fonalból.

Takaró és útitakaró; ágynemű, asztalnemű,
testápolási és konyhai textília; függöny (drapéria
is) és belső vászonroló; ágyfüggöny; más
lakástextília (a 9494 KN-kód alá tartozók
kivételével); zsák és zacskó áruk csomagolására;
ponyva, vászontető és napellenző;
- Nemezből, nem szőtt szövetből:
- Nem impregnált, bevont, beborított vagy
rétegelt
- Impregnált, bevont, beborított vagy rétegelt

Előállítás szálból.
Fehérítetlen nemez vagy nem szőtt szövet
impregnálása, bevonása, beborítása vagy rétegelése.

- Egyéb:
- Kötött vagy hurkolt
- Hímzés nélküli

Teljes elkészítés.

- Hímzett

Teljes elkészítés
vagy
Előállítás hímzés nélküli kötött vagy hurkolt anyagból
azzal a feltétellel, hogy a felhasznált hímzés nélküli
kötött vagy hurkolt anyag értéke nem haladja meg a
termék gyártelepi árának 40%-át.

- Nem kötött vagy hurkolt:
- Hímzés nélküli

Előállítás fonalból.

- Hímzett

Előállítás
vagy
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fonalból

Előállítás hímzés nélküli szövetből azzal a feltétellel,

hogy a felhasznált hímzés nélküli szövet értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át.
6307

Más konfekcionált áru, beleértve a szabásmintát
is, a nem mechanikus legyező és kézben
ellenző, a hozzájuk tartozó keret és nyél,
valamint az ilyen keret és nyél
kivételével:
- Felmosórongy, mosogatórongy, portörlő rongy Előállítás fonalból.
és hasonlók
- Egyéb
Előállítás, amelyben a felhasznált anyag értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át.

6308

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy
szalvéta és hasonló hímzett cikkek készítésére
szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet,
tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi
forgalom számára kiszerelve
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Készlet kialakítása, amelyben az összes felhasznált
nem származó áru összértéke nem haladja meg a
készlet gyártelepi árának 25%-át.

2454/93/EGK bizottsági rendelet 11. melléklet

NEM SZÁRMAZÓ ANYAGOKON VÉGREHAJTOTT, AZ ELŐÁLLÍTOTT TERMÉK
SZÁRMAZÓ HELYZETÉT MEGALAPOZÓ, ILLETVE NEM
MEGMUNKÁLÁSI VAGY FELDOLGOZÁSI MŰVELETEK LISTÁJA
A XI. áruosztály alá tartozó textilipari alapanyagoktól és textiláruktól
termékek
KN-kód

(1)

A termékek leírása

A nem származó anyagokon végzett olyan
megmunkálás vagy feldolgozás, amely a származó
helyzetet megalapozza
(3)
Az állat levágása, amelyet legalább háromhavi hízlalási
idő előz meg

0201

(2)
Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve

0202

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva

Az állat levágása, amelyet legalább háromhavi hízlalási
idő előz meg.

0203

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Az állat levágása, amelyet legalább kéthavi hízlalási
idő előz meg.

0204

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy
fagyasztva

Az állat levágása, amelyet legalább kéthavi hízlalási
idő előz meg.

0205

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér
húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

Az állat levágása, amelyet legalább háromhavi hízlalási
idő előz meg.

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló,
Az állat levágása, amelyet legalább háromhavi,
szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér
a sertés, a juh vagy a kecske esetében kéthavi hízlalási
élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke idő előz meg.
és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

ex 0408

Madártojás héj nélkül, szárítva, és tojássárgája
szárítva

Az alábbiak szárítása (a tojáshéj feltörése és indokolt
esetben a fehérje, illetve a sárgája elválasztása után):
- Az ex 0407 KN-kód alá tartozó madártojás héjában,
frissen vagy tartósítva
- Az ex 0408 KN-kód alá tartozó madártojás héj nélkül,
a szárított tojás kivételével
- Az ex 0408 KN-kód alá tartozó tojásfehérje, a szárított
tojásfehérje kivételével

ex 1404

Gyapothulladék (pamutlinters), fehérítő

Előállítás nyers gyapotból, amelynek értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának 50%-át.
Nem származó anyagon végzett megmunkálás vagy
feldolgozás, ami származó helyzetet nem biztosít.

ex 2009

Gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol hozzáadása Előállítás szőlőmustból.
nélkül, cukor vagy más édesítőanyag
hozzáadásával is
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ex 2204

Vermut előállítására szolgáló bor friss szőlőből,
friss szőlőből készült sűrített vagy nem sűrített
must vagy alkohol hozzáadásával

Előállítás friss szőlőből készült borból.

Nem származó anyagon végzett olyan eljárás vagy
művelet, ami származó helyzetet biztosít.
ex 2205

Vermut

Előállítás friss szőlőből készült, sűrített vagy nem
sűrített mustot vagy alkoholt tartalmazó friss szőlőből
készült, a 2204 KN-kód alá tartozó borból.

ex 3401

Szappannal vagy tisztítószerrel impregnált,
bevont vagy borított nemez vagy nem szőtt
szövet

Előállítás nemezből vagy nem szőtt szövetből.

ex 3405

Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-,
üvegfényesítőkkel, fémpolírozókkal és
krémekkel, súrolókrémekkel, porokkal és
hasonló készítményekkel impregnált, bevont,
beborított nemez és nem szőtt szövet

Előállítás nemezből és nem szőtt szövetből.

ex 3502

Szárított tojásfehérje

Az alábbiak szárítása (a tojáshéj feltörése és indokolt
esetben a fehérje, illetve a sárgája elválasztása után):
- Az ex 0407 KN-kód alá tartozó madártojás héjában,
frissen vagy tartósítva
- Az ex 0408 KN-kód alá tartozó madártojás héj nélkül,
a szárított tojás kivételével
- Az ex 3502 KN-kód alá tartozó tojásfehérje, a szárított
tojásfehérje kivételével

ex 4203

Ruházati cikk bőrből vagy rekonstruált

Bőr vagy rekonstruált bőr két vagy több darabjának
összevarrása vagy összeállítása.

ex 4910

Bármilyen kerámia anyagú nyomtatott
naptárblokk is, díszítve

Az érintett kerámiaáru díszítése azzal a feltétellel,
hogy a díszítés következtében a létrejött termék
vámtarifaszám szerinti besorolása eltér a felhasznált
termékekétől.

6401 - 6405 Lábbeli

Előállítás bármelyik vámtarifaszám alá
anyagból, a 6406 KN-kód alá tartozó, talpbéléshez
vagy más talprészhez erősített felsőrész
összeállítások kivételével.

ex 6911 ex 6913

Asztali, konyhai, egyéb háztartási és tisztálkodási Az érintett kerámiaáru díszítése azzal a feltétellel,
áru kerámiából; szobrocska és más dísztárgy
hogy a díszítés következtében a létrejött termék
kerámiából; díszítve
vámtarifaszám szerinti besorolása eltér a felhasznált
termékekétől.

ex

Ékszerutánzat kerámiából, díszítve

ex 8473 30

Dinamikus véletlen hozzáférésű memória néven Előállítás, amelyben a megmunkálás vagy

Az érintett kerámiaáru díszítése azzal a feltétellel,
hogy a díszítés következtében a létrejött termék
vámtarifaszám szerinti besorolása eltér a felhasznált
termékekétől.
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10 és
ex 8473 50
10

ismert elektronikus integrált áramkörök

ex 8482

Golyós-, görgős- vagy tűgörgős csapágy,
összeállítva

ex 8520

Mágnesszalagos hangfelvevő készülékek,
lejátszó szerkezettel vagy anélkül is

ex 8523 20
90

Nem megírt 3,5' mágneses mikrolemezek,
függetlenül attól, hogy előre formázottak, vagy
sem, illetve a lemez bevonata
ellenőrzése céljából felvett analóg jelet
tartalmaznak, vagy sem

ex 8527

ex 8528

és indokolt esetben az összeszerelés helyének
megfelelő országból származó alkatrészek beépítése
következtében elért értéknövekedés a termék
gyártelepi árának legalább 45 %-át teszi ki.
Amikor a 45 %-os szabály nem teljesül, a DRAM okat
azon országból származónak kell tekinteni, amely
ország felhasznált származó anyagainak értékhányada
a legmagasabb
A belső és a külső gyűrű hőkezelését, köszörülését és
polírozását követő összeállítás.
Előállítás, amelyben az összeszerelő műveletek és,
indokolt esetben, az összeszerelés helyének megfelelő
országból származó alkatrészek beépítése
következtében elért értéknövekedés a termék
gyártelepi árának legalább 45%-át teszi ki.
Ha a 45%-os szabály nem teljesül, akkor a készülék
azoknak az alkatrészeknek a származási országában
kezelendő származóként, amelyek gyártelepi ára a
készülék gyártelepi árának több mint 35%-át adja.
Ha a 35%-os szabálynak két ország is eleget tesz, akkor
a készülék azoknak az alkatrészeknek a származási
országában kezelendő származóként, amelyek
nagyobb százalékos arányt képviselnek.

A lemez összeszerelése (beleértve a mágneslemez
beillesztését és a burkolat összerakását), továbbá a
következők gyártása:
mágneslemez (polírozással együtt), vagy a felső és alsó
borítás.
Ha sem a mágneslemez, sem a felső és alsó borítás
nem abban az országban készült, ahol az
összeszerelést végzik, akkor a lemezek származási
helye az az ország, ahonnan a gyártelepi ár
legmagasabb arányát képviselő összetevők
származnak. A lemezek összeszerelése (beleértve a
mágneses lemez beillesztését és a burkolat
összerakását) és a csomagolás önmagában nem
biztosít származó helyzetet.
Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy Előállítás, amelyben az összeszerelő műveletek és,
lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is indokolt esetben, az összeszerelés helyének megfelelő
országból származó alkatrészek beépítése
következtében elért értéknövekedés a termék
gyártelepi árának legalább 45%-át teszi ki.
Ha a 45%-os szabály nem teljesül, akkor a készülék
azoknak az alkatrészeknek a származási országában
kezelendő származóként, amelyek gyártelepi ára a
készülék gyártelepi árának több mint 35%-át adja.
Ha a 35%-os szabálynak két ország is eleget tesz, akkor
a készülék azoknak az alkatrészeknek a származási
országában kezelendő származóként, amelyek
nagyobb százalékos arányt képviselnek.
Televízióadás vételére alkalmas készülék (a
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Előállítás, amelyben az összeszerelő műveletek és,

ex 8542

videotuner, a video vetítőkészülék és a
videomonitor kivételével), rádióműsorvevőkészüléket, vagy hangfelvevő vagy -lejátszó
készüléket magában foglaló is, de képfelvevő és lejátszó készülék nélkül

indokolt esetben, az összeszerelés helyének megfelelő
országból származó alkatrészek beépítése
következtében elért értéknövekedés a termék
gyártelepi árának legalább 45%-át teszi ki.
Ha a 45%-os szabály nem teljesül, akkor a készülék
azoknak az alkatrészeknek a származási országában
kezelendő származóként, amelyek gyártelepi ára a
készülék gyártelepi árának több mint 35%-át adja.
Ha a 35%-os szabálynak két ország is eleget tesz, akkor
a készülék azoknak az alkatrészeknek a származási
országában kezelendő származóként, amelyek
nagyobb százalékos arányt képviselnek.

Integrált áramkörök

A diffúzió művelete (ahol az integrált áramkör
félvezető hordozón van kialakítva megfelelő
adalékanyag szelektív adalékolásával)
Nem származó anyagon végzett megmunkálás vagy
feldolgozás, ami származó helyzetet nem biztosít.

ex 8548 90
10

Dinamikus véletlen hozzáférésű memória
ismert elektronikus integrált áramkörök

x 9009

Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló
készülék

Előállítás, amelyben a megmunkálás és feldolgozás, és
indokolt esetben az összeszerelés helyének megfelelő
országból származó alkatrészek beépítése
következtében elért értéknövekedés a termék
gyártelepi árának legalább 45 %-át teszi ki.
Amikor a 45 %-os szabály nem teljesül, a DRAM okat
azon országból származónak kell tekinteni, amely
ország felhasznált származó anyagainak értékhányada
a legmagasabb
A fénymásoló készülék összeszerelése, amit a
papírmozgató szerkezet, a henger, a papírtovábbító
görgők, az oldallemezek, a görgőscsapágyak, a
csavarok és a csavaranyák előállítása kísér.
Nem származó anyagon végzett olyan eljárás vagy
művelet, ami származó helyzetet biztosít.

ex 9113

Szíj, szalag és karkötő karórához és ezek
alkatrésze textíliából

Előállítás, amelyben a felhasznált anyagok értéke nem
haladja meg a termék gyártelepi árának 40%-át.

ex 9401 és
ex 9403

Kerámia ülőbútor (a 9402 KN-kód alá tartozó
Az érintett kerámiaáru díszítése azzal a feltétellel,
kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor és más hogy a díszítés következtében a létrejött termék
bútor is, és ezek része, díszítve
vámtarifaszám szerinti besorolása eltér a felhasznált
termékekétől.

ex 9405

Kerámia lámpa és kerámia világító felszerelés,
beleértve a fényszórót és a spotlámpát is, és
mindezek másutt nem említett alkatrésze;
megvilágított kerámia jelzések,
névtáblák és hasonlók, állandó jellegű
fényforrással szerelve, valamint mindezek
másutt nem említett alkatrésze, díszítve
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Az érintett kerámiaáru díszítése azzal a feltétellel,
hogy a díszítés következtében a létrejött termék
vámtarifaszám szerinti besorolása eltér a felhasznált
termékekétől.

OKMÁNYHITELESÍTÉSI DÍJTÉTELEK (érvényes: 2009. október 1-től)

Díj tagok részére
Díj tagok
(ÁFA nélkül)
részére
(27 % ÁFÁ-val)

Okmányok megnevezése

1 garn. Származási bizonyítvány
5.000,További (az alapgarnitúrán túl) copy példány
2.000,hitelesítése
1 garn. kereskedelmi számla
5.000,Aláírás hitelesítés példányonként
5.000,Különféle kereskedelmi okmányok hitelesítése
példányonként
5.000,A fogadó ország kereskedelmi előírásain felüli
minden további példány hitelesítése
2.000,Az MKIK által végzett hitelesítések
5.000,Vis maior igazolás
10.000,Igazolás kiállítása vállalkozási ill.
exporthoz /A project lezárása után a teljes
52.800,vállalkozási illetve szolgáltatási szerződés
kiszámlázott összegének fél ezreléke (0,5 ‰-e)/

Díj nem tagok
részére
(ÁFA nélkül)

Díj nem tagok
részére
(27% ÁFÁ-val)

6.350 ,2.540,-

11.000,4.500,-

13.970,5.715,

6.350,6.350,-

11.000,11.000,-

13.970,13.970,-

6.350,-

13.970,-

11.000,2.540,-

5.715,

4.500,11.000,22.000,-

6.350,12.700,-

13.970,27.940,-

88.000,-

67.055.-

111.760,-

ATA CARNET HITELESÍTÉSI DÍJAK (érvényes: 2009. október 1-jétől)
Díj tagok részére
(ÁFA nélkül)

Áruérték
100 000 Ft-ig
200 000 Ft-ig
400 000 Ft-ig
600 000 Ft-ig
1 000 000 Ft-ig
1 millió Ft felett minden további
millió
max. 3-szori utazásig, alapdíjon felül utanként

2.500,5.000,10.000,12.500,19.000,2.500,-

Díj
tagok részére
(27 % ÁFÁ-val)
3.175,6 350,12 700,15.875,24.130,3.175,-

2.500.-

3.175,-

Díj nem tagok
részére
(ÁFA nélkül)
3.800,7.500,15.000,19.000,27.500,3.800,-

Díj nem tagok
részére
(27 % ÁFA-val)
4.825,9.525,19.050,24.130,34.925,4.825,-

3.800,-

4.825,-

Az Allianz Hungária Biztosító Rt.-vel kötött, kötelező viszontbiztosítási szerződésben rögzített óvadékok az alábbiak:
ÓVADÉK (érvényes: 2009. október 1-jétől)
Óvadék összege
kamarai tag
bruttó áruérték 5 %-a,
de minimum: 15.000,- Ft

nem kamarai tag
bruttó áruérték 10 %-a,
de minimum 15.000,- Ft

ŰRLAP DÍJAK (érvényes: 2009. október 1Nyomtatvány megnevezése
Származási bizonyítvány /normál/ garn.
ATA Carnet fedő + hátlap együtt
ATA Carnet betétlap
Származási bizonyítvány Copy
Vámszámlák
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Díj (ÁFA nélkül)

Díj (27 % ÁFÁ-val)

260,500,200,140,100,-

330,635,255,180,125,-

