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NOTA DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA SOBRE DISPOSICIONS 

D’ORIGEN DELS RÈGIMS PREFERENCIALS DE LA UE AMB 

ELS SEUS SOCIS COMERCIALS 
 

La NI GA 09/2020 de 30 de març dona resposta a les situacions generades per les restriccions 
adoptades a països de la UE i altres socis comercials que impossibiliten proporcionar als 
exportadors els certificats d’origen originals. 

La Comissió Europea ha adoptat mesures per tal d’assegurar la implementació correcta dels 

règims comercials preferencials que s’aplicaran recíprocament entre els Estats Membres i els 
socis comercials de la UE interessats. S’aplicaran als règims comercials que estableixin com a 

prova d’origen qualsevol certificat en paper (Form-A, EUR.1 i/o EUR-MED), així com els 
certificats ATR en el context del comerç preferencial entre la UE i Turquia.  

Exportador autoritzat 

Es donarà prioritat a la tramitació de les sol·licituds d’exportador autoritzat. Si es requereix 

ulterior informació, es podrà concedir una autorització condicionada.  

Còpies de certificats 

S’anima a les autoritats duaneres de la UE i dels seus socis comercials a acceptar, mentre duri 

la crisi, còpies de certificats d’origen preferencials emesos en paper o telemàticament. Els 
documents originals s’hauran d’obtenir una vegada finalitzi el període de crisi.  

En el cas de les autoritats duaneres espanyoles, els exportadors o representants duaners) 
hauran de presentar la sol·licitud i el certificat d’origen mitjançant Registre. El certificat 

s’incorporarà a l’expedient del DUA que es podrà consultar.  

Importació 

Durant la crisi del COVID-19, les duanes d’importació acceptaran les còpies que presentin els 
operadors dels certificats d’origen preferencial emesos en paper o telemàticament per les 

autoritats del país d’exportació (FORM A, EUR.1 i/o EUR-MED) i les còpies dels certificats ATR 

de la Unió Duanera UE/ Turquia. Posteriorment a la crisi es requerirà als importadors la 
presentació dels certificats originals.  

S’haurà d’indicar el codi 9020 a la casella 44 de la declaració duanera. Tanmateix, la utilització 

d’aquest codi no es considera una declaració simplificada per falta de document i és 

incompatible amb el codi 9OR de la casella 37.2. La declaració d’importació haurà de portar 
garantia, però no es realitzarà retenció per la diferència de drets amb tercers països. 


