
La prova de l’origen per no pagar aranzels exportant a Regne Unit 

La Unió Europea i el Regne Unit han assolit un acord de lliure comerç, mitjançant el qual, els 

productes que importi Regne Unit de la UE o a l’inrevés no estaran subjectes a drets d’importació 

(aranzels). En qualsevol cas és important recordar que per tenir dret a aquest tractament 

preferencial s’haurà d’acreditar l’origen europeu de la mercaderia que es pot fer de diverses 

formes: 

− Si la operació es de menys de 6000 Euros l’empresa pot  auto-certificar l’origen de la 

mercaderia en factura amb un text que digui: 

"The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ...) declares 

that, except where otherwise clearly indicated, these products are of EU preferential origin." 

Indicant també el seu nom complet i el del seu signant data i lloc. 

− Si la operació és de més de 6000 Euros només és possible fer  l’auto declaració en factura 

si l’empresa està inscrita en el REX (Registre d’Exportadors). Si no ho està, recomanem 

iniciar els tràmits perquè  pot ser útil en les exportacions a molts països. Un cop inscrits, 

l’empresa pot  auto certificar en factura durant dos anys.  

 

− En el cas en que la factura sigui de més de 6000 € i l’empresa no estigui inscrita  al REX 

haurà de presentar el EUR1 perquè no se li apliquin aranzels a l’arribada a Regne Unit 

És important recordar que, malgrat haver-se aconseguit un acord, a partir de l'1 de gener de 

2021 (00.00h) els intercanvis comercials amb el Regne Unit (excepte Irlanda del Nord) es 

consideraran exportacions i importacions, la qual cosa té les següents implicacions: 

− Els enviaments i recepcions de mercaderies a i des de RU s'hauran de formalitzar en   

declaracions duaneres. ( DESPATX DE DUANES). 

− Per a la presentació de declaracions és necessari disposar d'un número EORI  registrat 

en un estat membre de la UE. En el cas d'Espanya es pot obtenir a través de la seu 

electrònica de  l'Agència Tributària. La presentació es pot efectuar pels propis operadors 

o utilitzant un representant duaner. 

− Alguns tipus de mercaderies estan subjectes a controls per part d'altres organismes 

diferents de la duana pel que resulta imprescindible informar-se amb l’Agència 

Tributària espanyola i en funció de la partida aranzelària. En principi els vostres 

productes no haurien d’estar sotmesos doncs els casos concrets solen afectar productes 

d’alimentació, plantes, productes elèctrics, etc. 

− Irlanda del Nord, encara que forma part del territori duaner de RU, continuarà aplicant   

normativa de la UE en matèria de duanes, IVA i IIEE, entre altres. 

 


