KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ SZÁRMAZÁSI FELVILÁGOSÍTÁS (KSZF) IRÁNTI
KÉRELEM NYOMTATVÁNYHOZ
Az alábbi részletes tájékoztató segítséget nyújt a KSZF kérelem nyomtatvány
kitöltéséhez. Kérjük, gondosan olvassa el a nyomtatvány kitöltése előtt. A nyomtatvány
rovatait kérjük, nyomtatott nagy betűkkel kitölteni.
1. rovat Kérelmező (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése kötelező)
„Kérelmező” az a személy, aki által, vagy akinek a nevében KSZF kérelem került
benyújtásra a vámhatósághoz. Kérjük, töltse ki ezt a rovatot, mielőtt megkezdi a 2. rovat
kitöltését.
Vámazonosító szám (ajánlott): adja meg a vámhatóság által kiadott egyedi azonosító
számot
2. rovat Jogosult (teljes név és cím)
(a rovat kitöltése kötelező)
„Jogosult” az a személy, akinek a nevére a kötelező érvényű származási felvilágosítás
kibocsátásra került. Kérjük, töltse ki ezt a rovatot, mielőtt megkezdi a 3. rovat kitöltését.
Vámazonosító szám (ajánlott): adja meg a vámhatóság által kiadott egyedi azonosító
számot!
3. rovat Megbízott vagy képviselő (teljes név és cím )
(a rovat kitöltése választható)
Akkor töltse ki ezt a rovatot, ha meg kíván nevezni olyan megbízottat vagy képviselőt, aki
a vámeljárás során a jogosult nevében fogja benyújtani a KSZF-et, ellenkező esetben
hagyja üresen és folytassa a kitöltést a 4. rovattal.
Vámazonosító szám (ajánlott): adja meg a vámhatóság által kiadott egyedi azonosító
számot!
4. rovat Javasolt származási ország
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg azt az országot, vagy ország csoportot, amelyet véleménye szerint
származási országnak kell tekinteni.
5. rovat Vámtarifaszám
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük jelölje meg azt a vámtarifaszámot, ahová véleménye szerint az áru tartozik.
6. rovat Áruleírás
(a rovat kitöltése kötelező)
Kérjük, jelölje meg azon feltételeket, amelyek lehetővé teszik a származás
meghatározását, a felhasznált anyagokat és származásukat, tarifális besorolásukat, a
megfelelő értékeket és azon körülményeket (a vámtarifaszám változására, a hozzáadott
értékre, a művelet, illetve eljárás leírására vonatkozó szabályokat, illetve bármely egyéb
konkrét szabályt), amelyek lehetővé teszik a szóban forgó feltételek teljesítését;

különösen a ténylegesen alkalmazott származási szabályt, valamint az áru származására
tett javaslatot kell megemlíteni. Minden bizalmasan kezelendő adatot a 7. rovatban
tüntessen fel.
7. rovat Kereskedelmi megnevezés és további információk
(a rovat kitöltése választható)
Kérjük, itt tüntessen fel a termék kereskedelmi megnevezését, továbbá minden olyan
adatot, amelynek bizalmas kezelését kívánja beleértve a márkajelzéseket és az áruk
modell számát.
Bizonyos esetekben - beleértve azokat az eseteket, amikor mintákat csatoltak -, a
vámhatóság fényképeket készíthet (pl. a mintákról), vagy vizsgálatot kérhet a
laboratóriumtól. Kérjük, jelölje meg egyértelműen, hogy az ilyen fényképek, analízis
eredmények egészben vagy részben bizalmasan kezelendők.
8. rovat A kérelemhez csatolt, a kedvezményes származás meghatározását segítő
egyéb mellékletek
(a rovat kitöltése választható)
Kérjük, jelezze, ha a kérelméhez áruismertetőt, mintát, brosúrát, fényképet vagy más
egyéb olyan dokumentumot csatolt, amely a vámhatóság segítségére lesz a kérelem
elbírálásában. A vonatkozó négyzetben jelöljön meg egy x-et. Ha mintát is csatolt, jelölje
meg x-szel, hogy azok visszaküldését kéri-e!
9. rovat Melyik szabadkereskedelmi megállapodás, mely cikke(i) alapján kívánja
meghatározni a termék kedvezményes származását
Kérjük, jelölje meg a pontos jogszabályhelyet.
10. rovat Fordult-e korábban KSZF iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék
tekintetében a magyar vámigazgatáshoz, vagy az Európai Unió valamely
tagállamának vámigazgatásához
(a rovat kitöltése kötelező)
Írjon x-et a megfelelő négyzetbe, ha már volt KSZF kérelme!
Kérjük, tüntesse fel a részletes adatokat, ha a jogosult azonos vagy hasonló áru(k)ra más
vámszervnél vagy más tagállamban már kérelmezte KSZF kiadását, vagy a jogosult
részére már adtak ki KSZF-t hasonló vagy azonos áru(k)ra. Ha nem elég a hely, kérjük
külön lap használatát.
11. rovat Fordult-e korábban KTF iránti kérelemmel azonos vagy hasonló termék
tekintetében a magyar vámigazgatáshoz, vagy az Európai Unió valamely
tagállamának vámigazgatásához
(a rovat kitöltése választható)
Írjon x-et a megfelelő négyzetbe, ha már volt KTF kérelme!
Kérjük, tüntesse fel a részletes adatokat, ha a jogosult azonos vagy hasonló áru(k)ra más
vámszervnél vagy más tagállamban már kérelmezte KTF kiadását, vagy a jogosult részére
már adtak ki KTF-t hasonló vagy azonos áru(k)ra. Ha nem elég a hely kérjük, külön lap
használatát.
12. rovat Tudomása szerint Magyarországon vagy az Európai Unió valamely
tagállamában létezik-e már KSZF azonos vagy hasonló termék tekintetében?
(a rovat kitöltése kötelező)

Kérjük, jelölje meg x-szel a megfelelő négyzetbe, ha tudomása van más KSZF
határozatokról.
Ha tudomása van azonos vagy hasonló áru(k)ra más jogosultak részére kiadott KSZF
határozat(ok)ról, a részleteket itt adja meg. Ha nem elég a hely, kérjük külön lap
használatát.
13. rovat Dátum és aláírás
(a rovat kitöltése kötelező)
Miután leellenőrizte a kérelem pontos és hiánytalan kitöltését, írja alá, lássa el
bélyegzővel és adja meg a pontos dátumot. Ha külön lapot is használt, azt is írja alá és
vezesse rá a pontos dátumot.
Hivatkozási szám (választható): ha van Önnek nyilvántartási száma, itt adhatja meg.

