Az EK – Mexikó közötti Megállapodás
III. számú Mellékletéhez tartozó magyarázat
(EK – Mexikó Vegyes bizottság 2/200 számú határozata)

15. cikk EUR.1 szállítási bizonyítványt kísérő okmányok
Azon árukra vonatkozó számlát harmadik országban is ki lehet adni, amit EUR.1 szállítási
bizonyítvány mellé olyan árukhoz állítanak ki, amiket kedvezményes elbánás mellett a felek
egyikének területéről exportálnak.

8. 15. cikk - áru leírása az EUR.1 szállítási bizonyítványon

Nagy szállítmányok esete vagy az áruk általános leírása
Ha az EUR.1 szállítási bizonyítványon, az áru részletes leírására szolgáló rovat nem bizonyul
elegendőnek ahhoz - különösen nagy szállítmányok esetén -, hogy az áru azonosításához
szükséges részleteket feltüntessék, akkor az exportőr az árut, amire a bizonyítvány
vonatkozik, az áru csatolt számláján, vagy ha szükséges, további kereskedelmi okmányokon
is részletezheti, feltéve:
(a)

a számlaszámokat feltüntetik az EUR.1 szállítási bizonyítvány 8. vagy 10. rovatában;

(b)
a számlákat és - ha az lényeges - a további kereskedelmi okmányokat még a vámnál
vagy az illetékes kormányhivatalnál történő bemutatásuk előtt a bizonyítványhoz erősítik; és
(c)
a vámigazgatás vagy az illetékes kormányhivatal lebélyegzi a számlát és a további
kereskedelmi okmányokat, amelyeket hivatalosan a bizonyítványhoz csatolnak. A
vámigazgatásnak vagy az illetékes kormányhivatalnak meg kell tartania a bizonyítvány iránti
kérelem, a számla és bármilyen más kereskedelmi okmány másolatát. Például: a bélyegző
megjelenik a 11. rovatban, és a számla első oldalán, illetve ahol az alkalmas, bármilyen
kereskedelmi okmányon, vagy a bélyegző megjelenik a 11. rovatban, és egy másik bélyegző
van a bizonyítvány hátoldalán úgy, hogy az egyúttal fedezze a számla első oldalát is.

15. cikk - vámügynök által exportált áruk
A vámügynöknek megengedhető, hogy azon személy meghatalmazott képvelőjeként járjon el,
aki az áru tulajdonosa vagy hasonló rendelkezési joga van az áru fölött, és azokban az
esetekben is, ahol ezen személynek az exportáló országban székhelye nincs, mindaddig, amíg
az ügynök abban a helyzetben van, hogy az áru származó helyzetét bizonyítani tudja.

17. cikk - technikai okok
Egy EUR.1 szállítási bizonyítványt "technikai okok" miatt vissza lehet utasítani, ha azt nem
az előírt módon bocsátották ki. Ezek azok az esetek, amelyek miatt a visszamenőleges

hatállyal kiadott bizonyítványok száma megemelkedhet, és amelyek, például, a következőket
foglalják magukba:
az EUR.1 szállítási bizonyítványt az előírttól eltérő módon kigyártott űrlapon adták ki
(pl. nincs guilloch mintájú háttere, méretében vagy színében jelentősen eltér a mintától, nincs
rajta sorszám, nem a hivatalosan előírt nyelvek egyikén nyomtatták ki);
-

a kötelező rovatok egyikét (pl. az EUR.1 4. rovatát) nem töltötték ki;

az EUR.1 szállítási bizonyítványt nem bélyegezték le és nem írták alá (azaz a 11.
rovatot);
-

az EUR.1 szállítási bizonyítványt egy arra fel nem hatalmazott hatóság hitelesítette;

-

a felhasznált bélyegző olyan, amelyről nem küldtek értesítést;

az EUR.1 szállítási bizonyítványt másolatban vagy fotómásolatban mutatják be az
eredeti helyett;
-

a 11. rovatban a dátum megelőzi a 12. rovatban levőt.

Teendő
Az okmányt - megjelölve az okokat – a megállapodás hivatalos nyelveinek egyikén "NEM
ELFOGADOTT OKMÁNY" megjegyzéssel kell ellátni. A bizonyítványt, és ahol az
alkalmas, és más okmányt vissza kell adni az importőrnek, hogy így egy új, visszamenőleges
hatállyal kiadott okmányt szerezhessen be. A vámigazgatások, mindazonáltal, a visszautasított
okmány fotómásolatát megtarthatják utólagos megerősítés céljából, vagy ha csalásra
gyanakszanak.

19. cikk - a számlanyilatkozatra vonatkozó szabály gyakorlati alkalmazása
A számlanyilatkozatot a felek egyikének területén megalapított exportőrnek kell kiállítania.
Ha a számlát harmadik országban állították ki, a számlanyilatkozat csak olyan más
kereskedelmi okmányon(1) jelenhet meg, amit az exportáló fél területén állítottak ki, amely az
érintett termékeket ahhoz kellő részletességgel írják le, hogy azokat a III. számú Mellékletben
foglaltaknak megfelelően származóként lehessen azonosítani.
A következő irányelveket kell alkalmazni:
(a)
A számlanyilatkozat szövegének összhangban kell lennie a Határozat III. számú
Mellékletének IV. sz. Függelékében megadott szöveggel.
(b)
A nem származó anyagokra történő hivatkozás, és ezért az olyan termékek, amelyekre
nem vonatkozik a számlanyilatkozat, nem szerepelhetnek magában a számlanyilatkozatban. A

(1)

Ilyen kereskedelmi okmány például az árut kísérő hajóraklevél vagy csomagolási jegyzék.

hivatkozásnak mindazonáltal olyan pontosan kell megjelennie a számlán, hogy minden
félreértés elkerülhető legyen.
(c)
Indigóval készített vagy fotómásolt számlákon tett számlanyilatkozat elfogadható,
feltéve, ha az ilyen nyilatkozat az exportőr aláírását ugyanolyan körülmények között
tartalmazza, mint az eredeti. Azoknak az elfogadott exportőröknek, akiket felhatalmaztak
arra, hogy ne írják alá a számlanyilatkozatot, nem kell aláírniuk az indigóval készített vagy
fotómásolat számlákon tett számlanyilatkozatot.
(d)

A számla hátoldalán levő számlanyilatkozat elfogadható.

(e)
A számlanyilatkozatot a számla külön lapján is meg lehet tenni, ha nyilvánvaló, hogy
az a lap a számla része. Kiegészítő űrlapot nem lehet használni.
(f)
Elfogadható az olyan címkén megjelenő számlanyilatkozat, amelyet később illesztenek
a számlára, feltéve, ha nincs kétség afelől, hogy a címkét az exportőr ragasztotta fel. Például,
az exportőr bélyegzője vagy aláírása fedje mind a címkét, mind pedig a számlát.
(g)
A 16. cikkhez (vámügynök által exportált áruk) fűzött magyarázat ellenére a
vámügynök nem kaphat elfogadott exportőri státust.

