
Número d’exportador autoritzat 

El país d'origen d'una mercaderia es determina: 

- perquè és enterament obtinguda en un país o 

- perquè ha estat prou transformada o 

- ha rebut una transformació substancial en aquest país. 

Una mercaderia comprada a Espanya serà d'origen espanyol si ha estat enterament obtinguda 

o ha sofert una transformació suficient a Espanya. 

L'Exportador autoritzat (a l'efecte d'origen) 

La prova del caràcter originari dels productes s'acredita mitjançant l'exportador autoritzat i la 

corresponent declaració d'origen que estén  l'exportador en la factura comercial, ordre de 

lliurament (Order of supply/ Order of delivery) o qualsevol altre document comercial relacionat 

com el Packing list, factura pro-forma, autocertificacions, contractes de transport, etc. A curt-

mitjà termini tots els països que tenen acord amb la UE exigiran autocertificació en factura ( en 

comptes de EUR 1) sota l’empar d’un NEA ( Número d’Exportador Autoritzat)  

Aquests declaració ha d'acompanyar  l'enviament de les mercaderies en la qual figura el número 

d'autorització duanera la qual e li ha concedit en obtenir l'estatut d'exportador autoritzat (a 

l'efecte d'origen.) 

El text de la declaració d'origen (espanyol) és el següent: 

“El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera 

nº ..) declara que salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen 

preferencial 

Lugar y fecha 

Firma” 

En anglès: 

“The exporter… (+ Nº of authorization) of the products covered by this document declares 

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of… preferential origin 

according to rules of origin of the GSP (Generalised System of Preferences) of the UE 

European Union and that the origin criterion met is… 

Place and Date 

Sealed and signed” 

 Alguns països com Corea del Sud ho exigeixen en el seu idioma. 

Un exportador que compleixi certes condicions imposades per les autoritats duaneres nacionals 

pot sol·licitar una autorització com a exportador autoritzat a l'efecte d'estendre declaracions 

d'origen que substitueixin als certificats d’origen habituals. Les autoritats duaneres poden 

atorgar l'estatus d'exportador autoritzat subjecte a les condicions i procediments que considerin 

oportuns. 

Les autoritats duaneres controlaran l'ús de l'autorització per part de l'exportador autoritzat i la 

podran revocar si l'exportador fa un ús indegut o abusiu d'aquesta. 



La figura de l'exportador autoritzat està inclosa en la majoria dels acords comercials 

preferencials signats per la UE.  

L'exportador autoritzat ha de conservar proves concloents de l'origen de les mercaderies. 

En aquest moment ja hi ha un país (Corea) que ja no accepta l’EUR1 i exigeix la declaració 

d’origen en factura amb número d’exportador autoritzat per aplicar els acords aranzelaris que 

té pactats amb la UE. 

La obligatorietat d’aquest procediment s’imposarà a curt-mig termini a tots els països i es 

deixarà de fer servir el EUR1  

• Les declaracions d'origen expedides pels exportadors autoritzats han de realitzar-se en una 

factura o qualsevol altre document comercial on es descriguin clarament les mercaderies així 

com el seu origen i que permeti identificar a l'exportador. Es recomana fer-les en l’idioma del 

país de destí per no tenir problemes amb l’aduana. Alguns països demanen una “fórmula 

s’utilitzi pre-establerta” en factura per certificar l’origen  

• L'exportador que emeti una declaració/comunicació d'origen haurà d'estar en condicions de 

provar l'origen de les mercaderies i de respondre a les diferents sol·licituds de verificació 

d'aquest (s’han de conservar els documents acreditatius de l’origen que hem certificat en 

ambdós casos) 

• En enviaments on el valor total de les mercaderies originàries no superi els 6.000€ (10.000€ 

per als països i territoris d'Ultramar), la declaració/comunicació d'origen podrà ser expedida per 

qualsevol exportador. 

 


