
Zawiadomienie dla importerów dotyczące stosowania systemu zarejestrowanych eksporterów 
w ramach decyzji o stowarzyszeniu zamorskim 

(2020/C 197/03) 

Na mocy decyzji Rady 2013/755/UE (1) w sprawie stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich („KTZ”) z Unią Europej
ską („decyzja o stowarzyszeniu zamorskim”) Unia Europejska przyznaje KTZ preferencje handlowe. Załącznik VI do tej 
decyzji dotyczy definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej. Decyzją Rady (UE) 
2019/2196 (2) z dnia 19 grudnia 2019 r. zastąpiono cały tekst załącznika VI, a datę rozpoczęcia stosowania ustalono na 
1 stycznia 2020 r. 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., zgodnie z art. 21 (Wymogi ogólne) i art. 26 (Oświadczenie o pochodzeniu oraz 
informacje do celów kumulacji) załącznika VI do decyzji o stowarzyszeniu zamorskim, preferencyjne traktowanie taryfowe 
przyznawane jest przy wwozie do Unii Europejskiej jedynie po przedstawieniu oświadczenia o pochodzeniu sporządzo-
nego przez zarejestrowanego eksportera lub przez dowolnego eksportera w przypadku, gdy całkowita wartość wchodzą-
cych w skład przesyłki produktów pochodzących nie przekracza 10 000 EUR. 

Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. świadectwa pochodzenia EUR.1 wystawione przez właściwe organy jednego z KTZ 
przed dniem 1 stycznia 2020 r. lub deklaracje pochodzenia sporządzone przez eksportera w jednym z KTZ przed dniem 
1 stycznia 2020 r. nie stanowią ważnych dowodów pochodzenia będących podstawą do przyznania takiemu KTZ preferen-
cyjnego traktowania taryfowego w Unii Europejskiej. 

Aby móc stosować system zarejestrowanych eksporterów (system REX), KTZ musi spełnić dwa warunki wstępne określone 
w art. 36 i 39 załącznika VI do decyzji o stowarzyszeniu zamorskim. KTZ, które nie spełnia tych dwóch warunków wstęp
nych, nie może stosować systemu REX, a w związku z tym skorzystać z preferencyjnego traktowania taryfowego na mocy 
decyzji o stowarzyszeniu zamorskim do czasu spełnienia dwóch warunków wstępnych. 

W ramach wypełniania obowiązku publikacji na mocy art. 37 załącznika VI do decyzji o stowarzyszeniu zamorskim na 
stronie internetowej Europa udostępnia się szczegółowe informacje na temat daty rozpoczęcia stosowania systemu REX 
przez wszystkie KTZ (3). Zachęca się przedsiębiorców do regularnego odwiedzania tej strony internetowej w celu sprawdza
nia, czy i kiedy KTZ mogą stosować system REX.   

(1) Dz.U. L 344 z 19.12.2013, s. 1. 
(2) Dz.U. L 337 z 30.12.2019, s. 1. 
(3) https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrange

ments-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en 
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