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+ 6.000€? 

rt 

En ocasions, part de la mercaderia comercialitzada es fabrica a la Unió Europea però conté components d’altres 

països, com Xina. El producte resultant té origen europeu? Com afecta la introducció de components de tercers 

països? La duana pot paralitzar l’enviament i realitzar comprovacions? 

 

Origen, fa referència a la “nacionalitat econòmica dels bens” , és a dir, el lloc en que les 

matèries han sigut suficientment transformades o obtingudes; mentre que, la procedència es 

el lloc des del que les mercaderies han sigut exportades o expedides. 

 
L’origen de les mercaderies és un dels factors clau, junt amb la classificació aranzelària i el 

valor en duana, per a determinar la política comercial i, per tant, el tractament duaner 

aplicable a una mercaderia en una operació de comerç exterior, principalment en el moment 

de la importació. 

 
Les normes de l’origen són les regles conforme a les quals es determina on s’ha obtingut o 

fabricat un producte, estableixen les condicions en les quals un producte pot considerar-se 

“originari” d’un país i es troben en els acords de lliure comerç. 

 
 

ALERTES: QUÉ HEM D E C O N TRO L AR ? 
 

 Recorda que és diferent l’origen a la procedència i això condiciona la operativa 

 És diferent el Número d’Exportador Autoritzat (NEA) del Registre d’Exportadors (REX) 

 Encara que utilitzi un Incoterm EXW, soc responsable de la declaració que figura en l’origen de les meves 
mercaderies 

 Els països que actualment utilitzen el REX a la exportació són: Canadà, Japó, Regne Unit, Vietnam 

 Compte amb el REX a la importació, on hi ha multiplicitat de països 

 El NEA es pot utilitzar en tots aquells països on s’aplica el EUR-1 

 Cada producte, segons el seu destí, pot tenir regles d’origen (RoO) a complir diferents 

 En l’acord de lliure comerç tancat amb cada país, s’establirà el document per a justificar l’origen així com el 

valor de l’operació que condiciona les diferents vies per a justificar l’origen 

 Assessorar-se per assegurar que el teu producte gaudeixi dels beneficis aranzelaris; tranquil·litat per 

aplicar rebaixes fiscals; procediments per a la correcta traçabilitat; capacitat de resposta a requeriments 

 
Més informació disponible a GOTO UP, la teva plataforma de formació&networking online per a adquirir coneixements pràctics en matèria de comerç 

internacional 
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T+L+C = LA NOSTRA FÓRMULA DE SOLUCIONS AL TEU ABAST 
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