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Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie informuje, że w Dz. Urz. L 49
z 21.2.2020 r. opublikowano Decyzję NR. 2/2019 KOMITETU UPG USTANOWIONEGO NA
MOCY WSTĘPNEJ UMOWY O PARTNERSTWIE GOSPODARCZYM MIĘDZY WYBRZEŻEM KOŚCI
SŁONIOWEJ, Z JEDNEJ STRONY, A WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI
CZŁONKOWSKIMI, Z DRUGIEJ STRONY z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia protokołu
nr 1 dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy
administracyjnej. Protokół 1 wszedł w życie 2 grudnia 2019 r.
Zgodnie z uregulowaniami dotyczącymi dokumentowania pochodzenia, produkty pochodzące
z Unii Europejskiej przy przywozie do Wybrzeża Kości Słoniowej korzystają z postanowień
umowy po przedstawieniu deklaracji pochodzenia, sporządzonej przez eksportera na fakturze,
specyfikacji wysyłkowej lub jakimkolwiek innym dokumencie handlowym opisującym dane
produkty w sposób wystarczająco szczegółowy, aby można je było zidentyfikować (zwanej
dalej „deklaracją pochodzenia”). Tekst deklaracji pochodzenia zamieszczony jest w załączniku
IV.
1.

Deklaracja pochodzenia może być sporządzona przez zarejestrowanego eksportera (REX) lub dla przesyłek o wartości poniżej 6000 EUR - przez każdego eksportera (przy wywozie z UE
nie mają zastosowania świadectwa przewozowe EUR.1).
Produkty pochodzące z Wybrzeża Kości Słoniowej przy przywozie do Unii Europejskiej
korzystają z postanowień umowy po przedstawieniu:
a) świadectwa przewozowego EUR.1, którego wzór znajduje się w załączniku III do protokołu
lub
b) deklaracji pochodzenia, której tekst zamieszczony jest w załączniku IV do protokołu.
Deklaracja pochodzenia może być sporządzona przez upoważnionego eksportera lub - dla
przesyłek o wartości poniżej 6000 EUR - przez każdego eksportera.
Warunki sporządzania deklaracji pochodzenia dla UE i dla Wybrzeża Kości Słoniowej określa
art. 21 protokołu nr 1.
Zwracamy jednocześnie uwagę na błąd w art. 17, który wpływa na niespójność przepisów,
ponieważ odsyła do art. 22 ust.1 zamiast do art. 21 ust.1 protokołu.
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Komisja Europejska planuje sprostowanie Protokołu, jak również notę wyjaśniającą do krajów
członkowskich.
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