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ZAŁĄCZNIK 22-18

Długoterminowa deklaracja dostawcy dotycząca produktów nieposiadających statusu preferencyjnego

pochodzenia

DEKLARACJA

Ja niżej podpisany dostawca towarów wymienionych w załączonym dokumencie, które są regularnie przesyłane do ………...……. (*) oświadczam, że:

1. Następujące materiały nieposiadające statusu preferencyjnego pochodzenia zostały użyte w Unii Europejskiej do produkcji wymienionych poniżej 

towarów:

Opis dostarczanych towarów (**) Opis użytych materiałów 

niepochodzących

Pozycja HS użytych materiałów 

niepochodzących (***)

Wartość użytych materiałów 

niepochodzących (****)

Razem:

2. Wszystkie pozostałe materiały użyte w Unii Europejskiej do produkcji tych towarów pochodzą z …………… (*****) i spełniają reguły pochodzenia 

obowiązujące w handlu na warunkach preferencyjnych z  ………………… (******), oraz

Oświadczam, że (*******):

� zastosowano kumulację z ………………………………..(nazwa państwa / państw)

� nie zastosowana kumulacji.

Niniejsza deklaracja jest ważna w odniesieniu do wszystkich wysyłek tych towarów realizowanych w okresie od: …………………….. do 

……………………..(********).

Zobowiązuję się powiadomić niezwłocznie……………………… o utracie ważności niniejszej deklaracji.

Zobowiązuję się udostępnić organom celnym wszelkie dodatkowe dokumenty, których mogą zażądać.

……………………………..

Miejsca i data

……………………………..

Imię, nazwisko i stanowisko, nazwa i adres przedsiębiorstwa

……………………………..

Podpis

_______________________________________________________________

(*) Nazwa i adres nabywcy

(**) Gdy faktura, specyfikacja wysyłkowa lub inny dokument handlowy, do którego załączona jest deklaracja, dotyczy różnych towarów lub towarów, które składają się z materiałów niepochodzących w 

różnych proporcjach, dostawca musi je wyraźnie rozróżnić. Przykład: Dokument dotyczy różnych modeli silników elektrycznych objętych pozycją 8501, używanych do produkcji pralek automatycznych 

objętych pozycją 8450. Charakter i wartość materiałów niepochodzących używanych do produkcji silników zmieniają się w zależności od modelu. Modele należy wymienić osobno w kolumnie 1, 

natomiast informacje dotyczące poszczególnych modeli należy przedstawić w pozostałych kolumnach, tak by producent pralek mógł właściwie ocenić status pochodzenia wszystkich swoich produktów w 

zależności od rodzaju silnika, w który są wyposażone.

(***) Należy wypełnić tylko w stosownym przypadku. Przykład 1: Reguła dla odzieży objętej działem ex 62 pozwala na użycie niepochodzącej przędzy. W związku z tym, jeżeli francuski producent 

odzieży używa tkaniny wytwarzanej w Portugalii z niepochodzącej przędzy, dostawca portugalski musi jedynie wpisać „przędza” jako materiał niepochodzący w kolumnie 2 swojej deklaracji, zaś pozycja 

HS i wartość przędzy nie mają znaczenia. Przykład 2:Przedsiębiorstwo wytwarzające drut objęty pozycją HS 7217 z niepochodzących żelaznych prętów wpisać „żelazne pręty” w kolumnie 2. Jeżeli drut 

ma być składnikiem maszyny, w przypadku której reguła pochodzenia określa procentowe ograniczenie wartości używanych materiałów niepochodzących, wówczas w kolumnie 4 należy wpisać wartość 

prętów

(****) „Wartość” oznacza wartość celną materiałów w chwili przywozu lub jeżeli nie jest ona znana i nie może być ustalona, pierwszą możliwą do ustalenia cenę zapłaconą za te materiały w Unii 

Europejskiej. Dla poszczególnych rodzajów wykorzystanych materiałów niepochodzących należy określić dokładną jednostkową wartość towaru wymienionego w kolumnie 1.

(*****) Unia Europejska, państwo, grupa państw lub terytorium, z którego pochodzą towary

(******) Odpowiednie państwa, grupa państw lub terytorium

(*******) Wypełnić w stosownych przypadkach jedynie w odniesieniu do towarów posiadających status preferencyjnego pochodzenia w ramach preferencyjnych stosunków handlowych z jednym z 

państw, w stosunku do którego stosuje się pan-euro-śródziemnomorską kumulację pochodzenia

(********) Podać daty. Okres nie może przekraczać 24 miesięcy, a w przypadku wystawienia deklaracji retrospektywnie 12 miesięcy
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