ÚTMUTATÓ
a nem preferenciális származás (származó ország) meghatározásához a hatályos
jogszabályok figyelembe vételével
A nem preferenciális származás megszerzésében az uniós előírások alapján, a termék (áru) származó
helye a következők szerint határozható meg:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós
Vámkódex létrehozásáról (átdolgozás) 61. cikke értelmében:

61. cikk
(3) Amennyiben a kereskedelem szükségletei azt megkövetelik, az Unióban származást igazoló
okmány adható ki a rendeltetési hely szerinti országban vagy területen hatályos származási
szabályokkal vagy bármely egyéb olyan módszerrel összhangban, amely alapján azonosítható az az
ország, ahol az áru teljes egészében létrejött vagy előállításra került, illetve ahol az utolsó lényeges
átalakítása történt.

A SZÁRMAZÁS MEGSZERZÉSÉNEK MÓDJA
1.) Teljes egészében egyetlen országban vagy területén létrejött, vagy előállított áru
(A Vámkódex 60. cikkének (1) bekezdése alapján)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós
Vámkódex létrehozásáról (átdolgozás)

60. cikk
A származás megszerzése
(1) A teljes egészében egyetlen országban vagy területen létrejött vagy előállított árut az abból az
országból vagy területről származónak kell tekinteni.
Továbbá:
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. július 28.) a
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó
részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

31. cikk
Teljes egészében egyetlen országban vagy területen létrejött vagy előállított árunak minősülnek:
a) az ebben az országban vagy területen kitermelt ásványi termékek;
b) az ott betakarított növényi termékek;
c) az ott született és nevelt élő állatok;
d) az ott nevelt élőállatokból nyert termékek;
e) az ott folytatott vadászat vagy halászat termékei;
f) a bármely ország parti tengerén kívül az érintett országban vagy területen lajstromozott és ennek az
országnak vagy területnek a lobogója alatt közlekedő hajókkal a tengerből nyert tengeri halászati
termékek és a tengerből nyert más termékek;
g) az ebből az országból vagy területről származó, az f) pontban említett termékekből a
feldolgozóhajók fedélzetén előállított vagy termelt áru, amennyiben ezen feldolgozóhajókat az adott
országban vagy területen lajstromozták, és azok annak lobogója alatt közlekednek;
h) a parti tengeren kívül a tengerfenékről vagy a tengerfenék alatti altalajból nyert termékek,
amennyiben az országnak vagy területnek kizárólagos joga van a tengerfenék vagy az altalaj
kiaknázására;
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i) előállítási műveletekből és használt cikkekből származó hulladék és maradék, ha ezeket az adott
országban vagy területen gyűjtötték össze, és kizárólag nyersanyagok visszanyerésére alkalmasak;
j) a kizárólag az a)–i) pontban meghatározott termékekből az adott országban vagy területen termelt
áruk.
Lehetséges igazolási módok:





Európai Unió (fő szabály szerint)
Európai Unió/Magyarország/ (egyedi esetben)
Magyarország (tagállami származás kizárólag a 31. cikkben foglalt feltételek
teljesülése esetén igazolható)
2.) A lényeges megmunkálás elvének alkalmazásával létrejött áru

Az olyan áruk, esetében, amelyeknek előállításában egynél több ország vesz részt, a Vámkódex
60. cikkének (2) bekezdése tekintendő irányadónak.
/AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 952/2013/EU RENDELETE (2013. október 9.) az Uniós
Vámkódex létrehozásáról (átdolgozás)/

60. cikk
(2) Az olyan árut, amelynek előállítása egynél több országot vagy területet érint, abból az országból
vagy területről származónak kell tekinteni, ahol az utolsó lényeges, gazdaságilag indokolt feldolgozása
vagy megmunkálása történt – egy e célra felszerelt vállalkozás területén –, aminek eredményeként új
terméket állítanak elő, vagy ami az előállítás fontos szakaszát képezi.
Lehetséges igazolási módok:
 Európai Unió (fő szabály szerint)
 Európai Unió/Magyarország/ (egyedi esetben)

3. ) Minimális műveletek elvégzése az árukezelés során
A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2446 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. július 28.) a
952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó
részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről figyelembe vételével

34. cikk
Minimális műveletek
(A Vámkódex 60. cikkének (2) bekezdéséhez)
A származás megalapozása szempontjából a következők nem tekintendők gazdaságilag indokolt
lényeges feldolgozásnak vagy megmunkálásnak:
a) a fuvarozás és tárolás során az áru jó állapotban való megőrzését biztosító művelet (szellőztetés,
szétterítés, szárítás, sérült részek eltávolítása és hasonló műveletek) vagy az elszállítást vagy a
fuvarozást elősegítő műveletek;
b) a por eltávolításából, szitálásból vagy rostálásból, válogatásból, osztályozásból, összeállításból,
mosásból, feldarabolásból álló egyszerű műveletek;
c) a szállítmány csomagolásának megváltoztatása, a szállítmány megbontása vagy összeállítása,
palackba, konzervdobozba, üvegbe, flakonba, zsákba, ládába, dobozba való egyszerű belehelyezés,
kartonra vagy táblára való rögzítés és minden egyéb egyszerű csomagolási művelet;
d) áruk készletbe vagy együttesbe történő kiszerelése vagy értékesítésre történő kiszerelése;
e) a jelzések, címkék vagy más megkülönböztető jelek elhelyezése a termékekre vagy azok
csomagolására;
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f) termékek alkatrészeinek egyszerű összeillesztése, hogy azok egy teljes terméket képezzenek;
g) szétszerelés vagy a használat megváltoztatása;
h) az a)–g) pontban meghatározott két vagy több művelet kombinációja.
A minimális műveletek származás megszerzését nem eredményezik.

4.) Harmadik országból származó termékek nem preferenciális származásának
(további) exportcélú igazolása a behozatalkori származási bizonyítvánnyal, a
Vámkódex 61. cikkének (1) és (2) bekezdésére figyelemmel.

Továbbá a BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós
Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 57. cikke alapján.

57. cikk
Különleges nem preferenciális behozatali rendelkezések hatálya alá tartozó termékek
származási bizonyítványa
(1) A harmadik országból származó, különleges nem preferenciális behozatali rendelkezések hatálya
alá tartozó termékekre vonatkozó származási bizonyítványt – amennyiben azok a rendelkezések erre a
cikkre hivatkoznak – a 22-14. mellékletben meghatározott nyomtatvány használatával, az ott
megállapított technikai előírásoknak megfelelően kell kiadni.
(2) A származási bizonyítványt azon harmadik ország illetékes hatósága adja ki, amelyből a
különleges nem preferenciális behozatali rendelkezések hatálya alá tartozó termékek származnak, vagy
az említett hatóságok által e célra megfelelően felhatalmazott megbízható ügynöksége (kiadó
hatóságok), feltéve, hogy a termékek származását a Vámkódex 60. cikkének megfelelően állapították
meg.
Lehetséges igazolási módok:
 A bejövő származási bizonyítványban, és/vagy a vámhatósági szállítási bizonyítványban
szereplő ország adata szerint.
 Ha a harmadik országból bejövő áru Magyarország(Unió) területén lényeges megmunkáláson
átesett, és új termék jött létre, a 2. pontban foglaltak tekintendők irányadónak. Ez esetben a
származó helyzet meghatározásához tartozó gyártói és a beszállítói nyilatkozatot csatolnia kell
az exportőrnek.

NAK jogosultsága:
A mezőgazdasági élelmiszeripari termékek vonatkozásában származást igazoló okmány kiadására a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jogosult, a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 16/A. §-ban biztosított jogszabályi
felhatalmazás alapján.
„16/A. § Az agrárkamara állítja ki, illetve hitelesíti a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek
vonatkozásában az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 9-i 952/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti származási igazolásokat, bizonyítványokat és
kereskedelmi forgalomban szükséges más okmányokat.”
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