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Deklarace o původu 

▼M1 
Vyhotovuje se na kterémkoli obchodním dokladu, který uvádí jméno/název 
a úplnou adresu vývozce a příjemce, popis produktů a datum vydání ( 1 ). 

▼B 
Francouzské znění 

L’exportateur … (Numéro d’exportateur enregistré ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) des produits 
couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, 
ces produits ont l’origine préférentielle. … ( 5 ) au sens des règles d’origine du 
Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union européenne et que le 
critère d’origine satisfait est … … ( 6 ). 

Anglické znění 

The exporter … (Number of Registered Exporter ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) of the products 
covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, 
these products are of. .. preferential origin ( 5 ) according to rules of origin of the 
Generalized System of Preferences of the European Union and that the origin 
criterion met is … … ( 6 ). 

Španělské znění 

El exportador … (Número de exportador registrado ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )) de los productos 
incluidos en el presente documento declara que, salvo indicación en sentido 
contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … ( 5 ) en el sentido 
de las normas de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión 
europea y que el criterio de origen satisfecho es … … ( 6 ) 

▼B 
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( 1 ) Nahrazuje-li deklarace o původu jinou deklaraci v souladu s čl. 101 odst. 2 a 3 provádě
cího nařízení (EU) 2015/2447, musí v ní být uvedena poznámka „Replacement state
ment“, „Attestation de remplacement“ nebo „Comunicación de sustitución“. Na náhradní 
deklaraci o původu musí být také vyznačeno datum vydání původní deklarace a všechny 
ostatní potřebné údaje v souladu s čl. 101 odst. 1 druhým pododstavcem prováděcího 
nařízení (EU) 2015/2447. 

( 2 ) Nahrazuje-li deklarace o původu jinou deklaraci v souladu s čl. 101 odst. 2 prvním 
pododstavcem a odst. 3 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, přeposílatel zboží, 
který danou deklaraci vyhotovuje, v ní uvede své jméno a úplnou adresu a své číslo 
registrovaného vývozce. 

( 3 ) Pokud deklarace o původu nahrazuje jinou deklaraci v souladu s čl. 101 odst. 2 druhým 
pododstavcem prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, přeposílatel zboží, který danou 
deklaraci vyhotovuje, v ní uvede své jméno a úplnou adresu a poznámku „agissant 
sur la base de l’attestation d’origine établie par [nom et adresse complète de l’exportateur 
dans le pays bénéficiaire], enregistré sous le numéro suivant [Numéro d’exportateur 
enregistré dans le pays bénéficiaire]“ (francouzské znění), „acting on the basis of the 
statement on origin made out by [name and complete address of the exporter in the 
beneficiary country], registered under the following number [Number of Registered 
Exporter of the exporter in the beneficiary country]“ (anglické znění) nebo „actuando 
sobre la base de la comunicación extendida por [nombre y dirección completa del 
exportador en el país beneficiario], registrado con el número siguiente [Número de 
exportador registrado del exportador en el país beneficiario]“ (španělské znění). 

( 4 ) Pokud deklarace o původu nahrazuje jinou deklaraci v souladu s čl. 101 odst. 2 provádě
cího nařízení (EU) 2015/2447, přeposílatel zboží v ní uvede číslo registrovaného vývozce 
jen tehdy, přesahuje-li hodnota původních produktů v původní zásilce 6 000 EUR. 

( 5 ) Uvede se země původu produktů. Týká-li se deklarace o původu zcela či zčásti produktů 
původem z Ceuty a Melilly ve smyslu článku 112 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, 
musí vývozce tyto produkty zřetelně vyznačit v dokladu, na němž deklaraci vyhotovuje, 
pomocí symbolu „XC/XL“. 

( 6 ) Zcela získané produkty: uveďte písmeno „P“; produkty dostatečně opracované nebo 
zpracované: uveďte písmeno „W“ a za ním číslo podle harmonizovaného systému (např. 
„W“ 9618). 
V příslušných případech se výše uvedená poznámka nahradí jedním z těchto označení: 
a) v případě dvoustranné kumulace: „EU cumulation“, „Cumul UE“ nebo „Acumula

ción UE“; 
b) v případě kumulace s Norskem, Švýcarskem či Tureckem: „Norway cumulation“, 

„Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „Cumul Norvège“, „Cumul Suisse“, 
„Cumul Turquie“ nebo „Acumulación Noruega“, „Acumulación Suiza“ nebo „Acu
mulación Turquía“; 

c) v případě regionální kumulace: „regional cumulation“, „cumul regional“ nebo „Acu
mulación regional“; 

d) v případě rozšířené kumulace: „extended cumulation with country x“, „cumul étendu 
avec le pays x“ nebo „Acumulación ampliada con el país x“.




