
 

PRÍLOHA 22-09 

Vyhlásenie na faktúre 

Vyhlásenie na faktúre, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. 
Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať. 

Francúzske znenie 

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … ( 1 )] déclare que, sauf indication 
claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … ( 2 ) au sens des règles d’origine du Système des préférences 
tarifaires généralisées de l’Union européenne et … ( 3 ). 

Anglické znenie 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … ( 1 )) declares that, except where 
otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin ( 2 ) according to rules of origin of the Generalized 
System of Preferences of the European Union and … ( 3 ). 

Španielske znenie 

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n o … ( 1 )) declara que, salvo 
indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … ( 2 ) en el sentido de las normas de 
origen del Sistema de preferencias generalizado de la Unión europea y … ( 3 ). 

(Mesto a dátum) ( 4 ) 

(Podpis vývozcu, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje) ( 5 )

SK 29.12.2015 Úradný vestník Európskej únie L 343/827 

( 1 ) Ak vyhlásenie na faktúre vyhotovuje schválený vývozca Európskej únie v zmysle článku 77 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 
2015/2447, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia (EÚ) č. 952/2013 (Pozri stranu 558 
tohto úradného vestníka.), na tomto mieste sa musí uviesť číslo povolenia schváleného vývozcu. Ak vyhlásenie o pôvode nevyho
tovuje schválený vývozca (bude to tak vždy v prípade vyhlásení na faktúre vyhotovených v zvýhodnených krajinách), formulácia 
v zátvorke sa vynechá alebo sa daný priestor nevypĺňa. 

( 2 ) Uvedie sa krajina pôvodu výrobkov. Keď sa vyhlásenie na faktúre vzťahuje celé alebo sčasti na výrobky s pôvodom v Ceute a Melille 
v zmysle článku 112 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447, vývozca ich musí v doklade, na ktorom sa dané vyhlásenie 
vyhotovilo, jasne označiť symbolom „CM“. 

( 3 ) V prípade potreby uveďte jedno z týchto označení: „EU cumulation“, „Norway cumulation“, „Switzerland cumulation“, „Turkey 
cumulation“, „regional cumulation“, „extended cumulation with country x“ alebo „Cumul UE“, „Cumul Norvège“, „Cumul Suisse“, 
„Cumul Turquie“, „cumul regional“, „cumul étendu avec le pays x“ alebo „Acumulación UE“,“Acumulación Noruega“, „Acumulación 
Suiza“, „Acumulación Turquía“, „Acumulación regional“, „Acumulación ampliada con en país x“. 

( 4 ) Tieto označenia možno vynechať, ak danú informáciu obsahuje už samotný doklad. 
( 5 ) Pozri článok 77 ods. 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447 (týka sa len schválených vývozcov Európskej únie). V prípadoch, 

keď sa nevyžaduje podpis vývozcu, nevyžaduje sa ani uvedenie mena podpisovateľa.


