
MOVEMENT CERTIFICATE 

1. Exporter (Name, full address, country) 

3. Consignee (Name, full address, country) (Optional) 

EUR. 1 No C 6779801 
• 

See notes overleaf before completing this form. 

2. Certificate used in preferential trade between 

(Insert appropriate countries, groups of countries or territories) 

4. Country, group of countries 
or territory in which the products-
are considered as originating 

5. Country, group of 
countries or territory 
of destination 

6. Transport details (Optional) 7. Remarks 

8. Item number; marks and numbers; number and kind of packages ('); description of goods 9. Gross mass 
(kg) or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.) 

10. Invoices 
(Optional) 

11. CUSTOMS ENDORSEMENT 

Declaration certified 

Export document f) 

Form No-...— 

Of 

Customs office 

Issuing country or territory 

Place and date. 

(Signature) 

Stamp 

12. DECLARATION BY THE EXPORTER 
I, the undersigned, declare that the goods 
described above meet the conditions 
required for the issue of this certificate. 

(Signature) 

li-O-



13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Központi Hivatala 
1095 Budapest IX., 
Mester u. 7. 
1450 Budapest Pf. 109 
H-Magyarország 

14. RESULT OF VERIFICATION 13. REQUEST FOR VERIFICATION, to: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Központi Hivatala 
1095 Budapest IX., 
Mester u. 7. 
1450 Budapest Pf. 109 
H-Magyarország 

Verification carried out shows that this certificate (') 

ļ I was issued by the Customs Office indicated and that the 
I 1 information contained therein is accurate; 

does not meet the requirements as to authenticity and 
I accuracy (see remarks appended). 

Verification of the authenticity and accuracy of this certificate 
is requested. 

Verification carried out shows that this certificate (') 

ļ I was issued by the Customs Office indicated and that the 
I 1 information contained therein is accurate; 

does not meet the requirements as to authenticity and 
I accuracy (see remarks appended). 

(Place and date) 

Stamp 

(Place and date) 

Stamp 

(Signature) (Signature) 

(') Insert X in the appropriate box. 

NOTES 

1. Certificates must not contain erasures or words written over one another. Any alterations must be made by deleting the 
incorrect particulars and adding any necessary corrections. Any such alteration must be initialled by the person who 
completed the certificate and endorsed by the customs authorities of the issuing country or territory. 

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate and each item must be preceded by an item number. 
A horizontal line must be drawn immediately below the last item. Any unused space must be struck through in such a 
manner as to make any later additions impossible. 

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and with sufficient detail to enable them to be identified. 
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SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KÉRELEM 

E O 

«сЗ 
й 

1. Exportőr (Név, teljes cím, ország) EUR. 1 NO c 677S801 1. Exportőr (Név, teljes cím, ország) 

A nyomtatvány kitöltése előtt lásd a megjegyzéseket a hátlapon 

1. Exportőr (Név, teljes cím, ország) 

2. Bizonyítvány a(z) 

és 

között preferenciális forgalomban való használatra. 
(¡rja be a megfelelő országok vagy országcsoportok vagy területek nevét) 

3. Címzett (Név, teljes cím, ország) (Kitöltése nem kötelező) 

2. Bizonyítvány a(z) 

és 

között preferenciális forgalomban való használatra. 
(¡rja be a megfelelő országok vagy országcsoportok vagy területek nevét) 

3. Címzett (Név, teljes cím, ország) (Kitöltése nem kötelező) 

4. Az az ország, országcsoport 
vagy terület, ahol a 
termékek származónak 
számítanak 

5. Rendeltetési ország, 
országcsoport 
vagy terület 

6. Szállítási adatok (Kitöltése nem kötelező) 7. Megjegyzések 

8. Tételszám; jelzések és számok; a csomagok száma és fajtája (1); 
árumegnevezés 

9. Bruttó 
tömeg (kg) 
vagy más 
mértékegy
ség (liter, 
m3, stb.) 

10. Számlák 
(Kitöltése 
nem kötelező) 



AZ EXPORTOR NYILATKOZATA 
Alulírott, a túloldalon felsorolt áruk exportőre 

KIJELENTEM, hogy az áruk megfelelnek a csatolt bizonyítvány kiállításával szemben 
támasztott feltételeknek; 

ISMERTETEM az alábbiakban azokat a körülményeket, amelyek lehetővé tették, hogy az áruk 
megfelelhessenek a fenti feltételeknek: 

BEMUTATOM az alábbi igazoló okmányokat (1): 

VÁLLALOM, hogy az illetékes hatóság kérése alapján rendelkezésére bocsátok 
minden olyan igazoló okmányt, amelyet a hatóság a csatolt bizonyítvány 
kiállításához megkövetelhet, és vállalom, hogy szükség esetén az 
említett illetékes hatóság számára lehetővé teszem belső nyilvántartásaim 
megvizsgálását, és a fenti áruk előállítási műveleteinek ellenőrzését; 

KÉREM ezen árukra vonatkozó csatolt bizonyítvány kiadását. 

hely és dátum 

aláírás 

0 Például: a behozatali okmányok, szállítási bizonyítványok, számlák, a gyártó nyilatkozatai stb. 
amelyek az előállítás során felhasznált termékekre vagy a változatlan állapotban újra kivitt 
árukra vonatkoznak. 



SZÁLLÍTÁSI BIZONYÍTVÁNY IRÁNTI KERELEM 

ε o 

1. Exportőr (Név, teljes cím, ország) EUR. 1 NO C 6773801 1. Exportőr (Név, teljes cím, ország) 

A nyomtatvány kitöltése előtt lásd a megjegyzéseket a hátlapon 

1. Exportőr (Név, teljes cím, ország) 

2. Bizonyítvány a(z) 

és 

között preferenciális forgalomban való használatra. 
(írja be a megfelelő országok vagy országcsoportok vagy területek nevét) 

3. Címzett (Név, teljes cím, ország) (Kitöltése nem kötelező) 

2. Bizonyítvány a(z) 

és 

között preferenciális forgalomban való használatra. 
(írja be a megfelelő országok vagy országcsoportok vagy területek nevét) 

3. Címzett (Név, teljes cím, ország) (Kitöltése nem kötelező) 

4. Az az ország, országcsoport 
vagy terület, ahol a 
termékek származónak 
számítanak 

5. Rendeltetési ország, 
országcsoport 
vagy terület 

6. Szállítási adatok (Kitöltése nem kötelező) 7. Megjegyzések 

8. Tételszám; jelzések és számok; a csomagok száma és fajtája (1); 
árumegnevezés 

ď 
/ & 

9. Bruttó 
tömeg (kg) 
vagy más 
mértékegy
ség (liter, 
m3, stb.) 

10. Számlák 
(Kitöltése 
nem kötelező) 



AZ EXPORTŐR NYILATKOZATA 
Alulírott, a túloldalon felsorolt áruk exportőre 

KIJELENTEM, hogy az áruk megfelelnek a csatolt bizonyítvány kiállításával szemben 
támasztott feltételeknek; 

ISMERTETEM az alábbiakban azokat a körülményeket, amelyek lehetővé tették, hogy az áruk 
megfelelhessenek a fenti feltételeknek: 

BEMUTATOM az alábbi igazoló okmányokat (1): 

VÁLLALOM, hogy az illetékes hatóság kérése alapján rendelkezésére bocsátok 
minden olyan igazoló okmányt, amelyet a hatóság a csatolt bizonyítvány 
kiállításához megkövetelhet, és vállalom, hogy szükség esetén az 
említett illetékes hatóság számára lehetővé teszem belső nyilvántartásaim 
megvizsgálását, és a fenti áruk előállítási műveleteinek ellenőrzését; 

KÉREM ezen árukra vonatkozó csatolt bizonyítvány kiadását. 

hely és dátum 

aláírás 

(1) Például: a behozatali okmányok, szállítási bizonyítványok, számlák, a gyártó nyilatkozatai stb., amelyek az 
előállítás során felhasznált termékekre vagy a változatlan állapotban újra kivitt árukra vonatkoznak. 



FORDÍTÁSI PÉLDÁNY 

E 
O 

1. Exportőr (Név, teljes cím, ország) EUR. 1 NO C 6773BOI 1. Exportőr (Név, teljes cím, ország) 

A nyomtatvány kitöltése előtt lásd a megjegyzéseket a hátlapon 

1. Exportőr (Név, teljes cím, ország) 

2. Bizonyítvány a(z) 

és 

között preferenciális forgalomban való használatra. 
(írja be a megfelelő országok vagy országcsoportok vagy területek nevét) 

3. Címzett (Név, teljes cím, ország) (Kitöltése nem kötelező) 

2. Bizonyítvány a(z) 

és 

között preferenciális forgalomban való használatra. 
(írja be a megfelelő országok vagy országcsoportok vagy területek nevét) 

3. Címzett (Név, teljes cím, ország) (Kitöltése nem kötelező) 

4. Az az ország, országcsoport 
vagy terület, ahol a 
termékek származónak 
számítanak 

5. Rendeltetési ország, 
országcsoport 
vagy terület 

6. Szállítási adatok (Kitöltése nem kőtelező) 7. Megjegyzések 

8. Tételszám; jelzések és számok; a csomagok száma és fajtája 0; 
árumegnevezés 

9. Bruttó 
tömeg (kg) 
vagy más 
mértékegy
ség (liter, 
m3, stb.) 

10. Számlák 
(Kitöltése 
nem kötelező) 



MEGJEGYZÉSEK: 

1. Tilos a bizonyítványokon törlést alkalmazni, vagy a szavakat átírni. 
A javításokat a helytelen bejegyzések áthúzásával és a szükséges javítások 
beírásával kell elvégezni. A javításokat a bizonyítványt kiállító személynek 
kézjegyével kell ellátnia, és a kibocsátó ország vagy terület vámhatóságainak 
záradékolnia kell. 

2. A bizonyítványon szereplő tételek között üres hely nem hagyható, és minden 
tétel előtt egy tételszám kell, hogy szerepeljen. Közvetlenül az utolsó tétel 
alatt egy vízszintes vonalat kell húzni. A fel nem használt helyeket vonallal át 
kell húzni, hogy oda utólagos beírásra ne legyen mód. 

3. Azonosíthatóságuk végett az árukat a kereskedelmi gyakorlatnak megfelelően kellő 
részletességgel kell beírni. 

ÁFÁS ÁRA: 100.-Ft. 


