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Származásmegjelölő nyilatkozat azonos termékek több szállítmányára 

I. Jogalap 

3. FEJEZET:  SZÁRMAZÁSI SZABÁLYOK ÉS SZÁRMAZÁSI ELJÁRÁSOK 

3.17. CIKK – Származásmegjelölő nyilatkozat 

1. … 

2. A származásmegjelölő nyilatkozatot a 3-D. mellékletben szereplő szöveg egyik 

nyelvi változatának felhasználásával egy számlán vagy bármely más kereskedelmi 

okmányon kell kiállítani, amely az azonosítását lehetővé tevő részletességgel ismerteti 

a származó terméket. Az importáló Fél nem írja elő az importőr számára a 

származásmegjelölő nyilatkozat fordításának benyújtását. 

3. … 

4. A származásmegjelölő nyilatkozat a kiállításának dátumától kezdődően tizenkét 

hónapig érvényes. 

5. A származásmegjelölő nyilatkozat alkalmazható: 

(a) a Fél területére importált egy vagy több termék egyetlen szállítmányára; vagy 

(b) a Fél területére importált azonos termékek több szállítmányára a 

származásmegjelölő nyilatkozaton feltüntetett, 12 hónapot nem meghaladó időszak 

alatt. 

3-D. melléklet 

A SZÁRMAZÁSMEGJELÖLŐ NYILATKOZAT SZÖVEGE 

A származásmegjelölő nyilatkozatot az alábbiakban feltüntetett szöveg valamely 

nyelvi változatának felhasználásával lehet benyújtani, az exportáló Fél 

jogszabályaival és egyéb rendelkezéseivel összhangban. Kézírással történő kitöltés 

esetén a származásmegjelölő nyilatkozatot tintával és nyomtatott betűkkel kell 

kitölteni. A származásmegjelölő nyilatkozatot a vonatkozó lábjegyzeteknek 

megfelelően kell kitölteni. A lábjegyzeteket nem szükséges feltüntetni. 

Magyar változat  

(Időszak:...................-tól ................ -ig (1))  

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma 

............................................ (2)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában 

az áruk preferenciális ....................................................... (3) származásúak. 

(Alkalmazott származási feltételek (4)) 

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

  



(Hely és dátum (5)) 

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

(Az exportőr nyomtatott neve) 

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

(1) Amennyiben a származásmegjelölő nyilatkozatot a 3.17. cikk (5) bekezdésének b) 

pontja értelmében azonos származó termékeket tartalmazó több szállítmányra 

vonatkozóan töltik ki, tüntesse fel azt az időszakot, amelyre a származásmegjelölő 

nyilatkozat alkalmazandó. Legfeljebb 12 hónapig terjedő időszak. A termék 

valamennyi importjának a jelzett időtartamon belül kell megtörténnie. Ha időtartam 

nem alkalmazható, a rovatot üresen kell hagyni. 

(2) Tüntesse fel az exportőr azonosító számát. Az európai uniós exportőr esetében ez 

a szám az Európai Unió jogszabályaival és egyéb rendelkezéseivel összhangban 

kiadott szám. A japán exportőr esetében ez a japán vállalati adószám (Japan 

Corporate Number). Ha az exportőr nem kapott ilyen számot, a rovat üresen 

hagyható. 

(3) Tüntesse fel a termék származását; az Európai Unió vagy Japán. 

(4) Tüntesse fel esettől függően az alábbi kódok egyikét vagy mindegyikét; 

„A”    a 3.2. cikk (1) bekezdésének a) albekezdésében említett termék esetében; 

„B”    a 3.2. cikk (1) bekezdésének b) albekezdésében említett termék esetében; 

„C”    a 3.2. cikk (1) bekezdésének c) albekezdésében említett termék esetében az 

alábbi, a termékre ténylegesen alkalmazott termékspecifikus követelmény 

típusára vonatkozó további információkat; 

„1”    a tarifális besorolás megváltozására vonatkozó szabály esetében; 

„2”    a nem származó anyagok legmagasabb értékére vagy a minimális 

regionális érték-tartalomra vonatkozó szabály esetében; 

„3”    a sajátos gyártási folyamatokra vonatkozó szabály esetében; vagy 

„4”    a 3-B-1. függelék 3. szakaszában foglalt rendelkezések alkalmazása 

esetében; 

„D”    a 3.5. cikkben említett akkumuláció esetében; vagy 

„E”    a 3.6. cikkben említett tűréshatár esetében. 

(5) A hely és időpont feltüntetése elmaradhat, ha az információ már szerepel magán 

az okmányon.



Útmutatás 

1. Bevezetés 

Az azonos termékek több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozat egy olyan 

nyilatkozat, mely azonos termékek legfeljebb 12 hónapos időtartamra eső szállítmányaira 

érvényes. A több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozata egyszerűsítést 

biztosít az azonos termékeket küldő termelőknek/exportőröknek azáltal, hogy a megadott 

időtartamon belül valamennyi termékre elég egyetlen nyilatkozatot kiállítaniuk, ahelyett, hogy 

valamennyi szállítmány kereskedelmi okmányán külön-külön nyilatkoznának. 

A több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatot olyan kereskedelmi 

okmányon kell az exportőrnek kiállítania, mely a nyilatkozat EU-Japán Gazdasági Partnerségi 

Megállapodás 3-D. mellékletében foglalt szövegén túl tartalmazza az érintett származó 

termékek világos és egyértelmű leírását is.  

Nem tehet az exportőr származásmegjelölő nyilatkozatot külön dokumentumon (üres, vagy 

akár fejléces papíron), amivel nyilatkozat megtételének céljára csak kereskedelmi okmány 

használható (elsősorban a számla, de akár más kereskedelmi okmány is, feltéve, hogy eleget 

tesz a származási nyilatkozatra vonatkozó egyéb követelményeknek). 

A több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozat csak azonos termékekre 

érvényes, ami azt jelenti, hogy a termékek minden tekintetben megfelelnek a termékleírásban 

leírtaknak, és amelyek azonos körülmények között szerezték meg a származó státusukat. Ebből 

következően a több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatot tartalmazó 

kereskedelmi okmány termékleírásának elég pontosnak kell lennie ahhoz, hogy egyértelműen 

és világosan azonosítsa a terméket és egyúttal a későbbiekben importálandó azonos termékeket 

is. 

2. Felhasználás időtartama 

A több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatnak három dátumot kell 

megjelölnie: 

a. a dátumot amelyen kiállították (kiállítás dátuma); 

b. az időtartam kezdetének dátumát (kezdő dátum); 

c. az időtartam végének dátumát (záró dátum); amely nem lehet 12 hónapnál későbbi a 

kezdő dátumhoz képest. 

A kiállítás dátuma (lásd a származásmegjelölő nyilatkozat 5. lábjegyzetét) nem lehet későbbi, 

mint a kezdő dátum. 

Az azonos termékek több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatot csak 

azon import vám-árunyilatkozatok esetében lehet a preferenciális tarifális elbánás alapjául 

felhasználni, amiket a nyilatkozaton jelölt kezdő és záró dátumokon, vagy azok között fogadtak 

el. 

3. Hogyan kell használni a kérelmezés során a több szállítmányára vonatkozó 

származásmegjelölő nyilatkozatot 

A preferenciális tarifális elbánás iránti kérelemre vonatkozó eljárások csak kis mértékben 

különböznek egymástól attól függően, hogy a kérelem egyetlen szállítmányra kiállított, vagy 

több szállítmányra vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozaton alapul. 

A kezdő dátum alkalmával használt több szállítmányra vonatkozó származásmegjelölő 

nyilatkozatnak jelölnie kell felhasználhatóságának kezdő és záró dátumot is. Az azonos 



termékekre vonatkozó – kezdő és záró dátum közötti – minden további preferenciális tarifális 

elbánás iránti kérelemnek ezen az eredeti nyilatkozaton kell alapulnia.  

Ebből a célból a vám-árunyilatkozat melléklet rovatának kiegészítő hivatkozást kell 

tartalmaznia az eredeti nyilatkozatra (adatelem száma: 2/3 – benyújtott okmányok, igazolások 

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

eredeti nyilatkozat használata, mind pedig az érvényességi időtartam során tett további 

nyilatkozatok esetében alkalmazandó kód az „U111”. 

Ezen túlmenően az importőrnek az érvényességi időtartam azonos termékeket tartalmazó 

további szállítmányainak kereskedelmi okmányait meg kell őriznie. Ezen további 

szállítmányok kereskedelmi okmányainak nem kell tartalmazniuk származásmegjelölő 

nyilatkozatot. 

4. A több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozat visszavonása 

A több szállítmányára vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatot az exportőrnek vissza kell 

vonnia, ha felhasználásának feltételei már nem teljesülnek. A visszavonás a nyilatkozatban 

jelölt egyes termékekre is vonatkozhat. Ez utóbbi esetben a nyilatkozat az okmányon szereplő 

további termékekre érvényes marad. A visszavonást a több szállítmányra vonatkozó 

származásmegjelölő nyilatkozat eredeti példányán kell dokumentálni. A visszavonás 

dokumentálását követően új származásmegjelölő nyilatkozatot kell kiállítani abban az esetben, 

ha a szállított termékek újra származónak tekinthetőek. 

5. Visszamenőleges felhasználás tilalma 

Ezen kérelmek benyújtása általánosságban a termékek import vámeljárásának időpontjában 

történik, de azok – a Felek jogszabályaiban foglaltaknak megfelelően – korábbi vámeljárásokat 

érintő vámok visszafizetése, vagy elengedése iránti kérelemhez is kapcsolódhatnak. 

Ugyanakkor a több szállítmányra vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatok nem 

használhatóak olyan preferenciális tarifális elbánás iránti kérelmekhez, amik az ilyen korábbi 

import vámeljárásokhoz kapcsolódnak. 

6. Nyilvántartási követelmények 

A több szállítmányra vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatnak a preferenciális tarifális 

elbánás iránti kérelem benyújtásakor az importőr nyilvántartásában jelen kell lennie, valamint 

a kérelem alátámasztásául ahhoz kapcsolódóan rendelkezésre kell állnia termékek 

mennyiségének azonosítására alkalmas számláknak, vagy más kereskedelmi okmányoknak.  

A nyilvántartási követelmények tekintetében a több szállítmányra vonatkozó 

származásmegjelölő nyilatkozat megőrzési idejét az érvényességi időtartam záró dátumától kell 

számítani. 

7. Kizárólag regisztrált exportőrök számára 

Az exportőrt hivatkozási számnak kell azonosítania (ami uniós exportőrök esetében a 

regisztráltexportőri-azonosító szám). Olyan exportőr, aki nem rendelkezik azonosító számmal, 

nem állíthat ki több szállítmányra vonatkozó származásmegjelölő nyilatkozatot. 


