
N Y I L A T K O Z A T 
Alulírott/ak _____________________, mint a ___________________________törvényes képviselője/i 
(cégjegyzésre jogosult személy/ek) kijelentem/jük, hogy:__________________cégtől 
___________________ ragszámon érkező áru/k: 

1. nem tartoznak a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről
szóló a 13/2011.(II.22) Korm. rendelet hatálya alá,

2. nem tartalmaz(nak) a egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló Tanács 842/2006/EK
rendeletben meghatározott anyagokat,

3. __________________ számú import számlán/számlákon szereplő termék(ek) nem alkalmasak emberi
elnyomásra, kínzásra, valamint megalázó emberi bánásmódra. (1236/2005/EK Tanácsi rendelet),

4. nem tartalmaz(nak) az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Az Európai Parlament és a Tanács
1005/2009/EK rendeletben meghatározott anyagokat,

5. nem tartalmaz(nak) a macska- és kutyaprém, valamint az ilyen prémet tartalmazó termékek
forgalomba hozatalának, a Közösségbe történő behozatalának, illetve onnan történő kivitelének 
tilalmáról  szóló az Európai Parlament és a Tanács 1523/2007/EK rendeletbe meghatározott
összetevőket,

6. egyike sem tartozik a Washington-i Cites Egyezmény alá, azok nem védett állatok illetve növények
részéből készültek. (338/97/EK Tanácsi rendelet és 292/2008 (XII.10.) Korm rendelet),

7. nem tartozik a fókatermékek kereskedelméről szóló 1007/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat megállapító Bizottság 2015/1850 EU 
rendelete (2015.10.16) hatálya alá,

8. nem tartozik az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékekről és állatokról szóló
2007/275/EK  Bizottsági Határozat hatálya alá,

9. a 2007/275/EK Biztonsági Határozat 6. Cikk (1) bekezdésének megfelelően állategészségügyi
ellenőrzés alól mentesített áruk,

10. a vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket
képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III.28.) Korm.
rendelet hatálya alá

11. a vámkezelésre bejelentett áruk nem tartoznak a gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és
párhuzamos import tevékenységről szóló 53/2004.(VI.2.) ESzCsM rendelet hatály alá,

12. a nem tartozik a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 88/2014/EU határozat
hatálya alá,

13. aceszulfám-káliumot (a 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid káliumsója; CAS-nyilvántartási
szám: 55589-62-3) nem tartalmaznak,

14. nem tartozik a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 689/2008/EK rendelet és
a 123/2009 (VI.12.) Korm rendelet hatálya alá,

15. nem tartozik a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló
36/2012/EU rendelet hatálya alá,

16. nem tartozik az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes korlátozásairól szóló 
1210/2003/EK rendelet hatálya alá.

A Nyilatkozat aláírásával kijelentem/kijelentjük, hogy a közölt adatok helyesek és a valóságnak 
megfelelnek, továbbá a  hibás vagy hiányos adatszolgáltatásból fakadó jogkövetkezményekért 
felelősséggel tartozok/tartozunk. 

Dátum: …...…. év ………….......……. hó …… nap 

cégszerű aláírás 
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