PŘÍLOHA I
Prohlášení dodavatele pro výrobky se statusem preferenčního původu
Níže uvedený text prohlášení dodavatele musí být vyplněn v souladu s poznámkami pod čarou. Poznámky pod
čarou nemusí být reprodukovány.
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že zboží uvedené v tomto dokladu ………………….1 bylo původní
v ………………..2 a vyhovuje pravidlům původu, kterými se řídí preferenční obchod s …………………….3.
Zavazuji se předložit celním orgánům veškeré požadované podklady.
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Týká-li se prohlášení jen některých položek zboží uvedeného v dokladu, musí být tyto položky zřetelně odlišeny nebo označeny
v prohlášení touto poznámkou:
„… uvedené na této faktuře a označené … pochází z …“
Společenství, členský stát nebo partnerská země.
Uveďte dotyčnou partnerskou zemi nebo země.
Místo a datum.
Jméno a funkce ve společnosti.
Podpis.
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PŘÍLOHA II
Dlouhodobé prohlášení dodavatele pro výrobky se statusem preferenčního původu
Níže uvedený text prohlášení dodavatele musí být vyplněn v souladu s poznámkami pod čarou. Poznámky pod
čarou nemusí být reprodukovány.
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný, prohlašuji, že dále popsané zboží:
………………………………..1
………………………………..2
………………………………..
………………………………..,
které je pravidelně dodáváno ……….………….3, bylo původní v ………………4 a vyhovuje pravidlům původu,
kterými se řídí preferenční obchod s …………………….5.
Toto prohlášení platí pro všechny další dodávky těchto výrobků dodávané v době od: ……………….
do ……………………………….6.
Zavazuji se informovat ……………..………. ihned, jakmile toto prohlášení přestane platit.
Zavazuji se předložit celním orgánům veškeré požadované podklady.
……………………………….7
……………………………….8
……………………………….9
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Popis.
Obchodní označení použité ve faktuře, např. typ č.
Název odběratelské společnosti.
Společenství, členský stát nebo partnerská země
Uveďte dotyčnou partnerskou zemi nebo země.
Uveďte data. Doba platnosti by neměla přesáhnout 12 měsíců.
Místo a datum.
Jméno a funkce, název a adresa společnosti.
Podpis.
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PŘÍLOHA III
Prohlášení dodavatele pro výrobky bez statusu preferenčního původu
Níže uvedený text prohlášení dodavatele musí být vyplněn v souladu s poznámkami pod čarou. Poznámky pod
čarou nemusí být reprodukovány.
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný dodavatel zboží uvedeného v připojených dokladech, prohlašuji, že:
1.

tyto materiály, které nepocházejí ze Společenství, byly ve Společenství použity k výrobě tohoto zboží:
Popis dodaného
zboží1

Popis použitých
materiálů bez statusu
původu

Číslo HS použitých
materiálů bez statusu
původu2

Hodnota použitých
materiálů bez statusu
původu3

Celkem:
2.

všechny ostatní materiály používané ve Společenství k výrobě tohoto zboží byly původní ve Společenství.
Zavazuji se předložit celním orgánům veškeré požadované podklady.
……………………………….4
……………………………….5
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Týká-li se faktura, dodací list nebo jiný obchodní doklad, ke kterému je prohlášení připojeno, různých položek zboží nebo zboží, které
neobsahuje stejnou mírou materiály bez statusu původu, musí je dodavatel zřetelně odlišit.
Příklad:
Doklad se týká různých modelů elektrického motoru čísla 8501, které mají být použity při výrobě praček čísla 8450. Charakter
a hodnota materiálů bez statusu původu používaných při výrobě motorů se u jednotlivých modelů liší. Modely musí být uvedeny
samostatně ve sloupci 1 a údaje v ostatních sloupcích musí být uvedeny pro každý model tak, aby výrobce praček mohl přesně posoudit
status původu svých výrobků v závislosti na typu použitého motoru.
Vyplňte pouze, je-li to nezbytné.
Příklad:
Pravidlo týkající se oděvů kapitoly ex 62 umožňuje používat vlákna bez statusu původu. Používá-li francouzský výrobce těchto oděvů
tkaninu utkanou v Portugalsku z vláken bez statusu původu, stačí, když portugalský dodavatel uvede ve sloupci 2 prohlášení jako
materiál bez statusu původu pouze „vlákno“, číslo HS a hodnotu vlákna uvádět nemusí.
Firma vyrábějící drát čísla HS 7217 z železných tyčí bez statusu původu musí ve sloupci 2 uvést „železné tyče“. Používá-li se tento drát
k výrobě stroje, pro který stanoví pravidlo původu procentní limit pro hodnotu použitých materiálů bez statusu původu, musí být
hodnota tyčí uvedena ve sloupci 4.
„Hodnotou“ se rozumí celní hodnota materiálů v době dovozu, nebo, není-li tato hodnota známa a nelze ji stanovit, první zjistitelná cena
zaplacená za tyto materiály ve Společenství. Uveďte přesnou hodnotu za jednotku zboží uvedeného ve sloupci 1 pro každý druh
použitého materiálu bez statusu původu.
Místo a datum.
Jméno a funkce, název a adresa společnosti.
Podpis.
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PŘÍLOHA IV
Dlouhodobé prohlášení dodavatele pro výrobky bez statusu preferenčního původu
Níže uvedený text prohlášení dodavatele musí být vyplněn v souladu s poznámkami pod čarou. Poznámky pod
čarou nemusí být reprodukovány.
PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný dodavatel zboží uvedeného v tomto dokladu, které je pravidelně dodáváno
do………………1, prohlašuji, že:
1.

tyto materiály, které nepocházejí ze Společenství, byly ve Společenství použity k výrobě tohoto zboží:
Popis dodaného
zboží2

Popis použitých
materiálů bez statusu
původu

Číslo HS použitých
materiálů bez statusu
původu3

Hodnota použitých
materiálů bez statusu
původu4

Celkem:
2.

všechny ostatní materiály používané ve Společenství k výrobě tohoto zboží byly původní ve Společenství.

Toto prohlášení platí pro všechny další dodávky těchto výrobků dodávané v době od: ……………….
do ……………………………….5.
Zavazuji se informovat ……………………. ihned, jakmile toto prohlášení přestane platit.
Zavazuji se předložit celním orgánům veškeré požadované podklady.
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Název a adresa odběratele.
Týká-li se faktura, dodací list nebo jiný obchodní doklad, ke kterému je prohlášení připojeno, různých položek zboží nebo zboží, které
neobsahuje stejnou mírou materiály bez statusu původu, musí je dodavatel zřetelně rozlišit.
Příklad:
Doklad se týká různých modelů elektrického motoru čísla 8501, které mají být použity při výrobě praček čísla 8450. Charakter
a hodnota materiálů bez statusu původu používaných při výrobě motorů se u jednotlivých modelů liší. Modely musí být uvedeny
samostatně ve sloupci 1 a údaje v ostatních sloupcích musí být uvedeny pro každý model tak, aby výrobce praček mohl přesně posoudit
status původu svých výrobků v závislosti na typu použitého motoru.
Vyplňte pouze, je-li to nezbytné.
Příklad:
Pravidlo týkající se oděvů kapitoly ex 62 umožňuje používat vlákna bez statusu původu. Používá-li francouzský výrobce těchto oděvů
tkaninu utkanou v Portugalsku z vláken bez statusu původu, stačí, když portugalský dodavatel uvede ve sloupci 2 prohlášení jako
materiál bez statusu původu pouze „vlákno“, číslo HS a hodnotu vlákna uvádět nemusí.
Firma vyrábějící drát položky č. HS 7217 z železných tyčí bez statusu původu musí ve sloupci 2 uvést „železné tyče“. Používá-li se tento
drát k výrobě stroje, pro který stanoví pravidlo původu procentní limit pro hodnotu použitých materiálů bez statusu původu, musí být
hodnota tyčí uvedena ve sloupci 4.
„Hodnotou“ se rozumí celní hodnota materiálů v době dovozu, nebo, není-li tato hodnota známa a nelze ji stanovit, první zjistitelná cena
zaplacená za tyto materiály ve Společenství. Uveďte přesnou hodnotu za jednotku zboží uvedeného ve sloupci 1 pro každý druh
použitého materiálu bez statusu původu.
Uveďte data. Doba platnosti by neměla přesáhnout 12 měsíců.
Místo a datum.
Jméno a funkce, název a adresa společnosti.
Podpis.
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