
I. MELLÉKLET 

 

Beszállítói nyilatkozat preferenciális származó helyzetű termékek esetében 

 

A beszállítói nyilatkozat alábbiakban megadott szövegét a lábjegyzeteknek megfelelően kell 

kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell lemásolni. 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott kijelentem, hogy az e dokumentumban  ..................................................... 1 felsorolt 

áruk  ...................................... -ból/ből2 származnak és eleget tesznek a  .................. -val/vel3 

való preferenciális kereskedelemben irányadó származási szabályoknak. 

 

Vállalom, hogy a vámhatóságok részére, kérésüknek megfelelően, további tanúsító okiratokat 

szolgáltatok. 

 

 .............................................. 4 

 .............................................. 5 

 .............................................. 6 

 

                                                           
1  Ha csak a dokumentumban felsorolt áruk némelyikéről van szó, azokat világosan jelezni, vagy jelölni kell, a 

jelölést a dokumentumra a következők szerint kell rávezetni: 

„... az e dokumentumban felsorolt és ... jelzett, ha ...-ból/ből származik”. 
2  A Közösség, tagállam vagy partner ország. 
3  Az érintett partner ország vagy országok megállapítása. 
4  Hely és időpont. 
5  Név és tisztség ill. beosztás a társaságnál. 
6  Aláírás. 



II. MELLÉKLET 

Hosszú távú beszállítói nyilatkozat preferenciális származó helyzetű termékek esetében 

 

A beszállítói nyilatkozat alábbiakban megadott szövegét a lábjegyzeteknek megfelelően kell 

kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell lemásolni. 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott kijelentem, hogy a következőkben megnevezett áruk: 

 .............................................. 7 

 .............................................. 8 

 ..............................................  

 ..............................................  

amelyeket rendszeresen szállítok a....................................... 9 számára,  .................................. 10-

ból/ből származnak, és eleget tesznek a  .............................. 11-val/vel való preferenciális 

kereskedelemben irányadó származási szabályoknak.  

E nyilatkozat e termékek valamennyi további szállítmányára érvényes, amelyeket  .............. -

tól/től  .......................... 12-ig adnak fel. 

Vállalom, hogy haladéktalanul tájékoztatom a  ......................................-t, ha ez a nyilatkozat 

többé nem érvényes. 

Vállalom, hogy a vámhatóságok részére, kérésüknek megfelelően további tanúsító okiratokat 

szolgáltatok. 

 .............................................. 13 

 .............................................. 14 

 .............................................. 15 

 

                                                           
7  Megnevezés. 
8  Kereskedelmi megjelölés, ahogyan azt a számlákon használják, pl. modellszám. 
9  Társaság neve, amely számára az árukat szállítják. 
10  A Közösség, tagállam vagy partner ország. 
11  Az érintett partner ország vagy országok megállapítása. 
12  Időpontok megadása. Az időtartam legfeljebb 12 hónap. 
13  Hely és időpont. 
14  Név és tisztség ill. beosztás a társaságnál. 
15  Aláírás. 



III. MELLÉKLET 

 

Beszállítói nyilatkozat nem preferenciális származó helyzetű termékek esetében 

 

A beszállítói nyilatkozat alábbiakban megadott szövegét a lábjegyzeteknek megfelelően kell 

kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell lemásolni. 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, a csatolt dokumentumok hatálya alá tartozó áruk szállítója kijelentem, hogy: 

 

1. az ezen áruknak a Közösségben történő előállításához az alábbi, nem a Közösségből 

származó anyagokat használták. 

 

Szállított áruk leírása16 Felhasznált, nem a 

Közösségből származó 

anyagok leírása 

Felhasznált, nem a 

Közösségből származó 

anyagok HR-

vámtarifaszáma17 

Felhasznált, nem a 

Közösségből származó 

anyagok értéke18 

    

    

   Összesen: 

 

                                                           
16  Ha a számla, szállítási jegyzék vagy egyéb kereskedelmi okmány, amelyhez a nyilatkozatot csatolják, több 

árura vagy olyan árukra vonatkozik, amelyek nem ugyanabban az arányban tartalmaznak nem a Közösségből 

származó anyagokat, a szállítónak azokat külön kell felsorolnia. 

Példa: 

A dokumentum a 8450 vámtarifaszám alá tartozó mosógépek gyártásához felhasználandó, a 8501 

vámtarifaszám alá tartozó különböző villamosmotor modellekre vonatkozik. A motorok gyártása során 

felhasznált, nem a Közösségből származó anyagok jellege és értéke modellről modellre változik. A 

modelleket külön kell felsorolni az 1. oszlopban és a többi oszlopban külön-külön kell információkat 

szolgáltatni, hogy a mosógép gyártója pontosan fel tudja mérni egyes termékei származó helyzetét a beépített 

motor típusától függően. 
17  Csak megfelelő esetben kitöltendő. 

Példa: 

Az ex 62. árucsoportba tartozó ruhadarabokra vonatkozó szabály engedélyezi a nem Közösségből származó 

fonal felhasználását. Így, ha a francia ruhagyártó nem a Közösségből származó fonalból Portugáliában szőtt 

textilt használ fel, a portugál szállítónak csak „fonalat” kell beírnia nem a Közösségből származóként 

nyilatkozata 2. oszlopába, a fonal HR-vámtarifaszáma és értéke irreleváns. 

A 7217 HR-vámtarifaszám alá tartozó, nem a Közösségből származó vasrúdból kábelt gyártó cégnek 

„vasrudat” kell beírnia a 2. oszlopba. Ha a kábelt olyan gépbe építik be, amelyre nézve a származási szabály 

százalékos limitet rögzít a felhasznált, nem a Közösségből származó anyagok értékére nézve, a rudak értékét 

a 4. oszlopba kell beírni. 
18  Az „érték” a behozatal idejében az anyagok vámértékét jelenti, vagy ha ez nem ismert és nem lehet 

megtudni, a Közösségben az anyagokért fizetett első megadható ár. 



2. az ezen áruk előállításához a Közösségben felhasznált minden többi anyag a 

Közösségből származik. 

 

Vállalom, hogy a vámhatóságok részére kérésüknek megfelelően további tanúsító 

okiratokat szolgáltatok. 

 

 ................................................. 19 

 ................................................. 20 

 ................................................. 21 

 

                                                           
19  Hely és időpont. 
20  Név és tisztség ill. beosztás a társaságnál. 
21  Aláírás. 



IV. MELLÉKLET 

 

Hosszú távú nyilatkozat nem preferenciális származó helyzetű termékek esetében 

 

A szállítói nyilatkozat alábbiakban megadott szövegét a lábjegyzeteknek megfelelően kell 

kiállítani. A lábjegyzeteket azonban nem kell lemásolni. 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott, az e dokumentum hatálya alá tartozó olyan áruk szállítója, amelyeket rendszeresen 

küldök a(z) ............................ 22 számára, kijelentem, hogy: 

 

1. ezen áruknak a Közösségben történő előállításához a következő, nem a Közösségből 

származó anyagokat használták fel. 

 

Szállított áruk leírása23 Felhasznált, nem a 

Közösségből származó 

anyagok leírása 

Felhasznált, nem a 

Közösségből származó 

anyagok HR-

vámtarifaszáma24 

Felhasznált, nem a 

Közösségből származó 

anyagok értéke25 

    

    

                                                           
22  A vevő neve ill. cégneve és címe. 
23  Ha a számla, szállítási jegyzék vagy egyéb kereskedelmi okmány, amelyhez a nyilatkozatot csatolják, több 

árura vagy olyan árukra vonatkozik, amelyek nem ugyanabban az arányban tartalmaznak nem a Közösségből 

származó anyagokat, a szállítónak azokat külön kell felsorolnia. 

 Példa: 

 A dokumentum a 8450 vámtarifaszám alá tartozó mosógépek gyártásához felhasználandó, a 8501 

vámtarifaszám alá tartozó különböző villamosmotor modellekre vonatkozik. A motorok gyártása során 

felhasznált, nem a Közösségből származó anyagok jellege és értéke modellről modellre változik. A 

modelleket külön kell felsorolni az 1. oszlopban és a többi oszlopban külön-külön kell információkat 

szolgáltatni, hogy a mosógép gyártója pontosan fel tudja mérni egyes termékei származó helyzetét a beépített 

motor típusától függően. 
24  Csak megfelelő esetben kitöltendő. 

 Példa: 

 Az ex 62. árucsoportba tartozó ruhadarabokra vonatkozó szabály engedélyezi a nem Közösségből származó 

fonal felhasználását. Így, ha a francia ruhagyártó nem a Közösségből származó fonalból Portugáliában szőtt 

textilt használ fel, a portugál szállítónak csak „fonalat” kell beírnia nem a Közösségből származóként 

nyilatkozata 2. oszlopába, a fonal HR vámtarifaszáma és értéke irreleváns. 

 A 7217 HR vámtarifaszám alá tartozó, nem a Közösségből származó vasrúdból kábelt gyártó cégnek 

„vasrudat” kell beírnia a 2. oszlopba. Ha a kábelt olyan gépbe építik be, amelyre nézve a származási szabály 

százalékos limitet rögzít a felhasznált, nem a Közösségből származó anyagok értékére nézve, a rudak értékét 

a 4. oszlopba kell beírni. 
25  Az „érték” a behozatal idejében az anyagok vámértékét jelenti, vagy ha ez nem ismert és nem lehet 

megtudni, a Közösségben az anyagokért fizetett első megtudható ár. 



Szállított áruk leírása23 Felhasznált, nem a 

Közösségből származó 

anyagok leírása 

Felhasznált, nem a 

Közösségből származó 

anyagok HR-

vámtarifaszáma24 

Felhasznált, nem a 

Közösségből származó 

anyagok értéke25 

   Összesen: 

 

2. ezen áruk előállításához a Közösségben felhasznált minden egyéb anyag a 

Közösségből származik. 

 

E nyilatkozat e termékek valamennyi további szállítmányaira érvényes,  ...................  

amelyeket –……………tól/től  ........ 26-ig adnak fel. 

 

Vállalom, hogy haladéktalanul tájékoztatom a ...-t, ha ez a nyilatkozat a továbbiakban 

nem érvényes. 

 

Vállalom, hogy a vámhatóságok részére kérésüknek megfelelően további tanúsító 

okiratokat szolgáltatok. 

 

 .......................................................... 27 

 .......................................................... 28 

 .......................................................... 29 

 

 

                                                           
26  Időpontok megadása. Az időtartam legfeljebb 12 hónap. 
27  Hely és időpont. 
28  Név és beosztás a társaságnál. 
29  Aláírás. 


