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EU-Japán Gazdasági Partnerségi Megállapodás 

Importőr tudomásán alapuló kérelem preferenciális tarifális elbánás iránt 

I. Jogalap 

3. FEJEZET:  SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ÉS SZÁRMAZÁSI ELJÁRÁSOK 

3.16. CIKK – Preferenciális tarifális elbánás kérelmezése 

1. … 

2. A preferenciális tarifális elbánás iránti kérelem a következőkön alapul: 

(a) … 

(b) az importőr tudomása arról, hogy a termék származó. 

3. A preferenciális tarifális elbánás iránti kérelmet és annak a (2) bekezdés a) vagy 

b) pontja szerinti alapját tartalmaznia kell a vámáru-nyilatkozatnak az importáló Fél 

jogszabályaival és egyéb rendelkezéseivel összhangban. Az importáló Fél 

vámhatósága kérheti, hogy az importőr a lehetséges mértékben bizonyítsa – a 

vámáru-nyilatkozat részeként vagy ahhoz csatoltan –, hogy a termék megfelel e fejezet 

követelményeinek. 

3.18. CIKK – Az importőr tudomása 

Az importőr arra vonatkozó tudomása, hogy egy termék az exportáló Féltől származik, 

olyan információkon kell alapulnia, amelyekből kiderül, hogy a termék származó és 

eleget tesz e fejezet követelményeinek. 

3.19. CIKK – Nyilvántartási követelmények 

1. Az importáló Fél területére importált termék tekintetében preferenciális tarifális 

elbánásra irányuló kérelmet benyújtó importőr a termék importálásától számított 

legalább három évig nyilvántartja a következőket: 

(a)… 

(b) ha a kérelem alapját az importőr tudomása képezte, akkor minden olyan 

dokumentum, amely igazolja, hogy a termék megfelel a származó státusz 

megszerzéséhez szükséges követelményeknek. 

3.21. CIKK – Ellenőrzés 

1. … 

2. Az (1) bekezdésben említett információkérés legfeljebb a következő elemekre 

terjedhet ki: 

(a) ha a 3.16. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett kérelem alapja a 

származásmegjelölő nyilatkozat volt, akkor a származásmegjelölő nyilatkozat; 

(b) a termék harmonizált rendszer szerinti tarifális besorolási száma és az 

alkalmazott származási kritériumok; 

(c) a termelési folyamat rövid leírása; 



(d) ha a származási kritérium egy konkrét termelési folyamaton alapult, e folyamat 

konkrét leírása; 

(e) adott esetben a termelési folyamat során felhasznált származó és nem származó 

anyagok leírása; 

(f) ha a származási kritérium feltétele az volt, hogy „teljes egészében létrejött”, 

akkor az alkalmazandó kategória (mint például betakarítás, bányászat, halászat és 

a termelés helye); 

(g) ha a származási kritérium feltétele egy értékmódszeren alapult, a termék értéke, 

valamint a termelés során felhasznált valamennyi nem származó anyag értéke, vagy 

ha ez szükséges az értékkövetelménnyel való megfelelés megállapítása érdekében, 

a származó anyagok értéke; 

(h) ha a származási kritérium a súlyon alapult, a termék súlya, valamint a 

termékhez felhasznált releváns nem származó anyagok súlya, vagy ha ez szükséges 

a súlykövetelménnyel való megfelelés megállapítása érdekében, a származó 

anyagok súlya; 

(i) ha a származási kritérium a tarifális besorolás változásán alapult, valamennyi 

nem származó anyag és azok harmonizált rendszer szerinti tarifális besorolási 

számának (a származási kritériumoktól függően kettő-, négy- vagy hatszámjegyű 

formátumú) jegyzéke; vagy 

(j) a 3.10. cikkben említett, a változtatás tilalmára vonatkozó rendelkezésnek való 

megfelelésre vonatkozó információ. 

3. A kért információ megadásakor az importőr bármilyen más információt is 

megadhat, amelyet az ellenőrzés céljából relevánsnak tart. 

4. … 

5. Ha egy preferenciális tarifális elbánás iránti kérelem alapját az importőrnek a 3.16. 

cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett ismeretei képezték, az importáló Fél 

ellenőrzést végző vámhatósága – az e cikk (1) bekezdése szerinti információkérést 

követően – információkat kérhet az importőrtől, ha ez a vámhatóság úgy ítéli meg, 

hogy további információkra van szükség a termék származó státuszának ellenőrzése 

érdekében. Az importáló Fél vámhatósága adott esetben konkrét dokumentumokat és 

információkat kérhet az importőrtől. 

3.24. CIKK – A preferenciális tarifális elbánás elutasítása 

1. A (3) bekezdés sérelme nélkül az importáló Fél vámhatósága elutasíthatja a 

preferenciális tarifális elbánást, ha: 

(a) a 3.21. cikk (1) bekezdése szerinti információkérést követő három hónapon 

belül: 

(i) nem kapott választ; vagy 

(ii) ha a preferenciális tarifális elbánás iránti kérelem alapját az importőr 3.16. 

cikk (2) bekezdésének b) pontja szerinti ismeretei képezték, a benyújtott 

információ nem alkalmas annak igazolására, hogy a termék származó; 

(b) a 3.21. cikk (5) bekezdése szerinti információkérést követő három hónapon 

belül: 

(i) nem kapott választ; vagy 

(ii) a benyújtott információ nem alkalmas annak igazolására, hogy a termék 

származó; 

2. Az importáló Fél vámhatósága elutasíthatja egy olyan termék preferenciális 

tarifális elbánását, amely vonatkozásában egy importőr preferenciális tarifális 

elbánást kér, amennyiben az importőr nem felel meg e fejezetnek a termékek származó 

státuszához kapcsolódóktól eltérő előírásainak. 



II. Útmutatás 

1. Bevezetés 

Az importőr tudomásán alapuló kérelem preferenciális tarifális elbánás iránt (továbbiakban 

importőr tudomása) lehetővé teszi az importőr számára, hogy pusztán az importált termékek 

származó státusára vonatkozó ismeretére alapozva kérelmezze a preferenciális tarifális 

elbánást. Ezen ismeret az importőr birtokában lévő alátámasztó dokumentumokon, vagy az 

exportőr, illetve a gyártó által rendelkezésre bocsátott nyilvántartásokon alapul. Ezen 

információk érvényes bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a termékek eleget tesznek a származó 

státus követelményeinek. Mivel a kérelmet az importőr saját ismereteire tekintettel teszi meg, 

nincs szükség sem származásmegjelölő nyilatkozatra, sem pedig arra, hogy az exportőrt, vagy 

a termelőt azonosítsák, illetve arra, hogy az exportőr, vagy a termelő az exportáló félnél bármit 

tegyen a termékek preferenciális származó státusának vonatkozásában. 

Az importőr tudomását használó importőrnek nem szükséges szerepelni a REX adatbázis 

nyilvántartásában. 

2. Hogyan kell kérelmezni 

Az Európai Unióban az érintett termékek szabad forgalomba bocsátására irányuló vám-

árunyilatkozat tartalmazza a preferenciális tarifális elbánás iránti kérelmet és annak alapját. 

Azon termékek esetében, amikre – az EU-Japán Gazdasági Partnerségi Megállapodás keretében 

– az importőr tudomására hivatkozva kérik a preferenciális, a vám-árunyilatkozat melléklet 

rovatának kiegészítő hivatkozást kell tartalmaznia (adatelem száma: 2/3 – benyújtott okmányok, 

igazolások és engedélyek, kiegészítő hivatkozások). Az említett rovatban (adatelem száma: 2/3) 

az importőr tudomása esetén alkalmazandó kód az „U112”. 

3. Importőr tudomásán alapuló kérelem ellenőrzése/megerősítése 

Az importáló Fél vámhatósága az importőr tudomásán alapuló preferenciális tarifális elbánás 

iránti kérelem ellenőrzése során, a meghatározott számú adatok körére vonatkozó eredeti 

információkérését követően, további információkat kérhet, beleértve konkrét dokumentumokat 

és információkat. 

Mivel az exportáló Fél részéről sem exportőr, sem gyártó nem részese az importáló Félhez 

benyújtott kérelemnek, igazgatási együttműködésre irányuló kérelemmel nem fordulhatnak az 

importáló Fél hatóságai az exportáló Fél hatóságai felé. 

4. Nyilvántartási követelmények 

Az importőrnek legkevesebb 3 éves időtartamra minden olyan dokumentumot meg kell őriznie, 

amely igazolja, hogy a termék – amelyre a preferenciális tarifális elbánást kérelmezte – 

származó. Az időtartamot attól a naptól kell számítani, mikor a preferenciális tarifális elbánást 

kérelmezték. 

5. Preferenciális tarifális elbánás elutasítása 

Az importáló Fél vámhatóságai a kérelem ellenőrzését követően elutasíthatják a preferenciális 

tarifális elbánást, amennyiben: 

 a meghatározott számú adatok körére vonatkozó eredeti információkérését követő 

3 hónapon belül; 

 a további információkérést követő 3 hónapon belül; 

nem kap választ az importőrtől, vagy a kapott válasz nem alkalmas annak igazolására, hogy a 

termék, melyre a preferenciális tarifális elbánást kérelmezték, származó. 


