
ACREDITACIO DE L‘ORIGEN DE MERCADERIES MITJANÇANT EL NÚMERO D’EXPORTACIÓ 

AUTORITZAT 

Les empreses exportadores estan obligades a declarar quin és l'origen de les mercaderies. Per 

tant, han d'emetre una declaració d'origen de la mercaderia. Tradicionalment aquest origen ve 

acreditat pel Certificat d’Origen o per l’ EUR1. 

Aquests documents seran substituïts a mig termini per l’autorització com a exportador 

autoritzat que les empreses hauran de fer constar en les seves factures comercials. 

Si bé aquest requisit no és encara obligatori a l’estat espanyol  alguns països ja exigeixen a les 

empreses importadores locals que demanin als seus proveïdors aquesta autorització. 

És l'autoritat duanera de cada país de la Unió Europea la que atorga l'estatus i un número 

d'exportador autoritzat. En el cas de l’estat espanyol, el número d’exportador autoritzat s’ha de 

demanar a l’ Agència Tributària, sol·licitud que es pot fer en línia en la pàgina web de l’ Agència 

Tributària: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/DC12.shtml 

A partir de que la duana dona el número d'exportador autoritzat, l'empresa exportadora ja pot 

emetre declaracions d'origen de les mercaderies que vol exportar per la qual cosa  ha d'indicar 

en la factura comercial el número atorgat. 

L'Exportador autoritzat a l'efecte d'origen, és un sistema simplificat de prova d'origen 

preferencial pel qual s'atorga a un exportador, mitjançant la corresponent autorització duanera, 

la possibilitat d'estendre declaracions en factura per a acreditar l'origen preferencial 

independentment del valor dels productes de què es tracti. 

A més, un altre avantatge de tenir aquest estatus és que el propi exportador acredita el caràcter 

originari del producte exportat. La declaració sobre la mercaderia s'explicita en la factura, en 

l'ordre de lliurament o en un altre document comercial relacionat amb l'enviament de les 

mercaderies. 

Per tant, es tracta d'un sistema simplificat que justifica l'origen preferencial de les mercaderies 

i que s'aplica a enviaments superiors als 6.000 euros. 

L'exportador que sol·liciti aquesta autorització haurà d'oferir totes les garanties necessàries, a 

satisfacció de les autoritats duaneres, per a verificar el caràcter originari dels productes, així com 

el compliment de les altres condicions establertes en la normativa d'aplicació. 

La figura de l'exportador autoritzat a l'efecte d'origen està recollida en tots els règims 

preferencials (autònoms o acords bilaterals) de la UE, excepte en l'acord CE-Síria. En el sistema 

de preferències generalitzades (SPG).  
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