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Prohlášení na faktuře 

Prohlášení na faktuře, jehož znění je uvedeno níže, musí být vyhotoveno 
v souladu s poznámkami pod čarou. Poznámky pod čarou však není třeba uvádět. 

Francouzské znění 

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation 
douanière no ( 1 ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits 
ont l'origine préférentielle … ( 2 ) au sens des règles d'origine du Système des 
préférences tarifaires généralisées de l'Union européenne… ( 3 ) et ( 4 ). 

Anglické znění 

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation 
No … ( 1 ) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products 
are of … preferential origin ( 2 ) according to rules of origin of the Generalised 
System of Preferences of the European Union ( 3 ) and ( 4 ). 

Španělské znění 

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

o … ( 1 ) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos 
productos gozan de un origen preferencial … ( 2 ) en el sentido de las normas 
de origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea ( 3 ) y ( 4 ). 

(místo a datum) ( 5 ) 

(Podpis vývozce; jméno osoby, která prohlášení podepisuje, je třeba také uvést 
čitelným písmem) ( 6 ) 

▼M1 

02015R2447 — CS — 14.06.2017 — 001.001 — 318 

( 1 ) Vyhotovuje-li prohlášení na faktuře schválený vývozce Unie ve smyslu čl. 77 odst. 4 
prováděcího nařízení (EU) 2015/2447, musí se v tomto místě uvést číslo povolení 
schváleného vývozce. Pokud prohlášení na faktuře nevyhotovuje schválený vývozce 
(tak tomu bude vždy v případě prohlášení na faktuře vyhotovených ve zvýhodněných 
zemích), slova v závorce se vynechají, nebo se místo ponechá prázdné. 

( 2 ) Uvede se země původu produktů. Týká-li se prohlášení na faktuře 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 dokumentu, na němž 
prohlášení vyhotovuje, pomocí symbolu „CM“. 

( 3 ) V příslušných případech uveďte jedno z následujících označení: „EU cumulation“, 
„Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey cumulation“, „regional cumu
lation“, „extended cumulation with country x“ nebo „Cumul UE“, „Cumul Norvège“, 
„Cumul Suisse“, „Cumul Turquie“, „cumul regional“, „cumul étendu avec le pays x“ 
nebo „Acumulación UE“, „Acumulación Noruega“, „Acumulación Suiza“, „Acumulación 
Turquía“, „Acumulación regional“, „Acumulación ampliada con en país x“. 

( 4 ) Je-li prohlášení na faktuře vyhotoveno v souvislosti s jinou preferenční obchodní 
dohodou, nahradí se odkaz na všeobecný systém preferencí odkazem na tuto jinou 
preferenční obchodní dohodu. 

( 5 ) Tyto údaje se mohou vynechat, jsou-li příslušné informace již uvedeny v dokumentu 
samotném. 

( 6 ) Viz čl. 77 odst. 7 prováděcího nařízení (EU) 2015/2447 (týká se pouze schválených 
vývozců Evropské unie). V případech, kdy se podpis vývozce nevyžaduje, není třeba 
uvádět ani jméno podepisující osoby.




