
OKMÁNYHITELESÍTÉSSEL, SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK KÉRELMEZÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK ÉS TAPASZTALATOK 

 

A CSMKIK honlapján is megtalálható kitöltési útmutatón felül összegyűjtöttünk néhány gyakran 

előforduló hibát, hiányosságot. 

 

A származási bizonyítványok kitöltéséhez javasoljuk az okmánykitöltő szoftver használatát (néhány 

hasznos funkció: betűméret állítási lehetőség, a dokumentum menthető, bármikor újra betölthető, a 

származási bizonyítvány bizonyos rovataiban alkalmazandó sablonszövegek kiválasztásának lehetősége pl. 

utólagos kibocsátás esetén stb.) 

 

 

I. SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNY KITÖLTÉSÉVEL ÉS IGÉNYLÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS LEGGYAKORIBB PROBLÉMÁK 

5. rovat: 

Származási bizonyítvány utólagos igénylése 

(a kiszállítás napját követően kerül a származási bizonyítvány kérelmezésre és kiállításra) 

* Ha az áru(k) kiszállítását követően, utólagosan igénylik a származási bizonyítványt, akkor minden 

esetben szükséges egy kérelem, mely tartalmazza az utólag történő kiállítás indoklását, illetve azt a 

nyilatkozatot, hogy az adott szállítmányra korábban nem állítottak ki származási bizonyítványt. 

* A kérelemhez csatolni kell az export igazolását (pl.: kiviteli EV másolata, az EU-ból történő kilépést 

igazoló fuvarlevél másolata stb.) 

* A kérelmet eredetiben és cégszerűen aláírva kell benyújtani. 

* Az 5. rovatban fel kell tüntetni a következő megjegyzést: 

Issued retrospectively. Date of export: .............. (nap/hó/év). 

 

6. rovat: 

Tétellista lezárásának hiánya 

Amennyiben nem a honlapon található kitöltő programot használják, a tétellista végét minden esetben 

aláhúzással kell jelölni (jelezve ezzel, hogy több tétel nem kerül fel a származási bizonyítványra).  

 

8. rovat: 

A származási bizonyítvány rózsaszín - kérelem - példánya 

Kérjük minden esetben jelöljék, hogy a termékeket saját üzemben vagy más üzemben gyártották. 

 

  

https://csmkik.hu/storage/documents/March2020/BavlXtDCH30h32Dpm7kU.doc
http://okmanykitolto.mkik.hu/szarmazasi/


II. CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK VÁLTOZÁSAI; SZÁRMAZÁS TÉNYÉT 

ALÁTÁMASZTÓ IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK HASZNÁLATA 

 

1.) VÁLTOZOTT a Származási bizonyítvány iránti kérelem című nyomtatvány. 

Kérjük, hogy a következő hitelesítés alkalmával már ezt használják. 

 

2.) Termék származását alátámasztó dokumentumok használata 

Elfogadható dokumentumok 

Európai uniós származású termék esetén: NEM Európai Uniós származású termék esetén: 
• más tagállamban hitelesített származási bizonyítvány (a 

termék egyértelműen beazonosítható kell legyen) vagy  
• érvényes számlanyilatkozat 
(az árunak egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie) vagy 
• vámhatóság által leigazolt EUR1 szállítási bizonyítvány 

(kivéve, ha a közösségi származást kumuláció útján nyerte el 
az áru) vagy 

• beszállítói nyilatkozat (a www.csmkik.hu honlapon található 
minta szerint) vagy 

• cégszerűen aláírt gyártói nyilatkozat (minta a www.csmkik.hu 
honlapon található) és / vagy 

• szükség szerint gyártói kalkuláció 

• hitelesített származási bizonyítvány, amennyiben az 
exportálandó áru egyértelműen beazonosítható rajta 
(általános származási bizonyítvány, FORM-A származási 
bizonyítvány) vagy 

• vámhatóság által leigazolt EUR1, EUR-MED szállítási 
bizonyítvány (kivéve, ha a származást kumuláció útján nyerte 
el az áru) vagy 

• hiteles vámokmány, amelyből egyértelműen kiderül a 
származási ország és az áru beazonosítható 

Az áru származását a fentiekben felsorolt dokumentumok valamelyikével mindig igazolni kell! 

Beszállítói nyilatkozatokra vonatkozó tudnivalók 

A termékek származásának alátámasztására benyújtandó (hosszútávú) beszállítói nyilatkozat használata 

nem minden partnerünknél megfelelő. 

 A nem preferenciális származási bizonyítvány - Certificate of Origin - kérelmezéséhez kérjük, hogy 

lehetőség szerint használják a honlapunkon megtalálható beszállítói nyilatkozat mintát. 

(Amennyiben ennek külföldi beszállítótól történő beszerzése esetleg nehézséget okoz, elfogadható a 2447/2015/EU rendelet 

22.15 - 22.18 mellékletei szerint kiállított beszállítói nyilatkozat is. Felhívjuk azonban figyelmüket, hogy kumuláció 

alkalmazása esetén ezen beszállítói nyilatkozatok nem elfogadhatóak!) 

 2021. január 1-től nem áll módunkban az MKIK logós lábléccel ellátott beszállítói nyilatkozatokat 

elfogadni. (Kérjük a régi - logóval ellátott - verzió használatának mellőzését!) 

 A hitelesítéshez kérjük minden esetben a hiánytalanul kitöltött, azaz a beszállítói nyilatkozatot aláíró 

nevével, aláírásával, az aláíró beosztásával és cégbélyegzővel ellátott eredeti dokumentumot 

benyújtani. Kérjük, hogy a következő periódusra vonatkozó beszállítói nyilatkozatok bekérésénél erre 

fokozottan ügyeljenek. 

(Amennyiben Önöknek is szükségük van eredeti példányra a beszállítói nyilatkozatokból, kérjük gondoskodjanak több eredeti 

példány beszerzéséről, mert egy eredeti példányt Kamaránkhoz be kell juttatni az adott kiszállítással összefüggő első 

hitelesítéskor.) 

 A beszállítói nyilatkozat(ok)on és a kitöltött származási bizonyítványokon a termék 

megnevezések/azonosító számok egyértelműen beazonosíthatóak kell legyenek (ennek hiányában 

nem hitelesíthető a származási bizonyítvány). 

 A termékek kizárólag kódokkal történő megjelölése nem elegendő, a szokásos kereskedelmi 

megnevezést is fel kell tüntetni. 

 A beszállítói nyilatkozatokon - ahogyan eddig is -, a tényleges származási tagállam kerüljön feltüntetésre 

lehetőség szerint, és ne csak az European Union kifejezés szerepeljen. 

(Erre 2021. január 1-től fokozottabb figyelemmel kell lenni a BREXIT miatt. Lásd még BREXITtel kapcsolatos tájékoztató 

anyag) 

https://csmkik.hu/storage/documents/November2020/Emj8adbYjc4h4ulbUd4t.docx
https://csmkik.hu/storage/documents/March2020/j1Rar5LNK0owMnx9R3HV.docx
https://csmkik.hu/storage/documents/November2020/znixJgvKNKU6HzyDMVHv.pdf
https://csmkik.hu/storage/documents/November2020/znixJgvKNKU6HzyDMVHv.pdf


 

III. EXPORT SZÁMLA LÁTTAMOZÁSA 

 Amennyiben a külföldi partner az exporthoz kötődően kéri az export számla kamara által történő 

láttamozását és a szállítmányra vonatkozóan származási bizonyítvány is kibocsátásra kerül(t), kérjük az 

export számlán a kibocsátott származási bizonyítvány sorszámát és kibocsátási dátumát is feltüntetni. 

(Pl. a következő hivatkozással: „The issued certificate of origin nr. is ………………. dated on ……………………”) 

 A számlaláttamozás tekintetében a láttamozandó exportszámlák darabszámán felül további 1 pld. 

számlát kérünk a hitelesítéskor rendelkezésre bocsátani. Ez a plusz példány az iktatórendszerünkben 

kerül lefűzésre. 

 

 

A gördülékeny ügyintézés érdekében kérjük és köszönjük szíves együttműködésüket. 

 


