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I

(Actos cuia publicação é uma condição da sua aplicabilidade)

REGULAMENTO (CEE ) n9 693 / 88 DA COMISSÃO

de 4 de Março de 1988

relativo à definição da noção de produtos originários para efeitos de aplicação de
preferências pautais concedidas pela Comunidade Económica Europeia a determinados
produtos de países em vias de desenvolvimento

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

produtos siderúrgicos originários de países em vias de
desenvolvimento ( Decisão 87 / 564 /CECA ) ( 4 ), estabelece

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade
Económica Europeia ,

Tendo em conta o Regulamento ( CEE ) n9 3635 / 87 do
Conselho , de 17 de Novembro de 1987 , relativo à aplica

ção de preferências pautais generalizadas , para o ano de
1988 , a determinados produtos industriais originários de
países em vias de desenvolvimento 0 ) e , nomeadamente , o
seu artigo 1 ?,

Tendo em conta o Regulamento ( CEE ) n? 3782 / 87 do
Conselho , de 3 de Dezembro de 1987 , relativo à aplicação

de preferências pautais generalizadas , para o ano de 1988 ,
aos produtos têxteis originários de países em vias de
desenvolvimento ( 2 ) e , nomeadamente , o seu artigo 1 ?,

Tendo em conta o Regulamento ( CEE ) n ? 3636 / 87 do
Conselho , de 17 de Novembro de 1987 , relativo à aplica
ção de preferências pautais generalizadas , para o ano de
1988 , a determinados produtos agrícolas originários de
países em vias de desenvolvimento ( 3 ) e , nomeadamente , o
seu artigo 1 ?,

Considerando que a decisão dos representantes dos Gover
nos dos Estados-membros da Comunidade Europeia do

Carvão e do Aço , reunidos no seio do Conselho , de 17 de
Novembro de 1987 , relativa à aplicação de preferências
pautais generalizadas, para o ano de 1988 , a determinados

que a noção de produtos originários é fixada segundo o
procedimento previsto no artigo 14 ? do Regulamento
( CEE ) n ? 802 / 68 do Conselho , de 27 de Junho de 1968 ,
relativo à definição comum da noção de origem das merca
dorias ( s ) ; que as regras a aplicar a este respeito devem ser
idênticas às previstas para os outros produtos ;
Considerando que , para o conjunto dos produtos referidos
nos regulamentos atrás citados , devem ser definidas regras
quanto às condições em que estes produtos adquirem o
carácter de produtos originários , a justificação deste carác
ter e as modalidades do seu controlo ; que é oportuno , para
este efeito , retomar as disposições do Regulamento ( CEE )
n ? 3749 / 83 da Comissão ( 6 ), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento ( CEE ) n ? 1250 / 87 ( 7 ), que
define a noção de produtos originários para a aplicação de
preferências pautais concedidas pela Comunidade ;
Considerando que convém fixar disposições transitórias em
benefício dos países cujos determinados produtos não
tenham anteriormente gozado de preferências pautais ;
Considerando que as regras de origem constantes do Regu
lamento ( CEE ) n ? 3749 / 83 se baseiam na utilização da
Nomenclatura do Conselho de Cooperação Aduaneira ;
que o Conselho de Cooperação Aduaneira aprovou a
« Convenção Internacional sobre o Sistema Harmonizado
de Designação e de Codificação de Mercadorias » (a seguir
denominado Sistema Harmonizado ) em 14 de Junho de
1983 ; que se pretende substituir a nomenclatura actual
pelo Sistema Harmonizado , a partir de 1 de Janeiro de
1988 , para os efeitos do comércio internacional ; que é
necessário , portanto , adaptar as regras de origem constan
tes do Regulamento ( CEE ) n ? 3749 / 83 de forma a
baseá-las na utilização do Sistema Harmonizado ;

( 4 ) JO n ? L 350 de 12 . 12 . 1987 , p . 111 .
(') JO n ? L 350 de 12 . 12 . 1987 , p . 1 .
( 2 ) JO n ? L 367 de 28 . 12 . 1987 , p . 1 .
( 3 ) IO n ? L 350 de 12 . 12 . 1987 , p . 67 .

{ 5 ) JO n ? L 148 de 28 . 6ÍH968 , p . 1 .
( 6 ) JO n ? L 372 de 31 . 12 . 1983 , p . 1 .
( 7 ) JO n ? L 118 de 6 . 5 . 1987 , p . 7 .
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Considerando que , face à experiência , é possível melhorar
a apresentação das regras de origem , agrupando todas as
excepções à regra da simples mudança de posição numa
lista única e proporcionando uma orientação pormenori
zada no que respeita à interpretação respectiva ;
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Artigo 2°

São considerados , na acepção da alínea a ) do artigo 19 ,
como inteiramente obtidos num país beneficiário :
a) Os produtos minerais extraídos do seu solo ou do seu
fundo do mar ou do oceano ;

Considerando que se deverão fixar disposições transitórias
que permitam , aos países beneficiários que não aplicam a
nomenclatura do Sistema Harmonizado ( SH ), continuarem

a aplicar as regras de origem incluídas no Regulamento
( CEE ) n ? 3749 / 83 durante um período de dois anos ; que ,
por outro lado , deve ser tornada facultativa , pelo mesmo
período , a indicação da posição das mercadorias na casa
n ? 8 do certificado de origem fórmula A e na casa n ? 7 do
formulário APR ;

b ) Os produtos do reino vegetal que aí são colhidos ;
c) Os animais vivos aí nascidos e criados ;

d ) Os produtos aí obtidos a partir de animais vivos ;

e ) Os produtos da caça ou da pesca que aí são pratica
das ;

Considerando que devem ser modificados ligeiramente os
modelos do certificado de origem fórmula A e do formulá
rio APR , a fim de ter em conta , por um lado , a adesão à
Comunidade da Espanha e de Portugal e , pór outro lado , a
introdução da nova nomenclatura do Sistema Harmoni
zado ;

Considerando que as medidas previstas no presente regu
mento estão conformes com o parecer do Comité da
Origem ,

f) Os produtos da pesca marítima e outros produtos
extraídos do mar pelos respectivos navios ;
g) Os produtos fabricados a bordo dos seus navios
-fábrica , exclusivamente a partir de produtos referidos
na alínea f);

h ) Os artigos fora de uso aí recolhidos , que apenas podem
servir para a recuperação de matérias-primas ;
i ) Os desperdícios resultantes de operações fabris , aí
efectuadas ;

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :

j ) Os produtos aí fabricados exclusivamente a partir dos
produtos referidos nas alíneas a ) a i ).

TITULO I

Artigo 3 ?
Artigo 19

1 . Para efeito de aplicação das disposições respeitantes às
preferências pautais concedidas pela Comunidade a deter
minados produtos originários de países em vias de desen
volvimento , são considerados como produtos originários
de um país beneficiário dessas preferências , sob reserva de
que tenham sido transportados directamente , na acepção
do artigo 6° , para a Comunidade :
a ) Os produtos inteiramente obtidos neste país ;

b ) Os produtos obtidos neste país e em cujo fabrico
entraram outros produtos além dos referidos na alínea
a ) na condição de que os ditos produtos tenham sido
objecto de suficientes operações de complemento
de fabrico ou transformações , na acepção n ? 2 do
artigo 3 ?

2 . As disposições do n ? 1 e dos artigos 2 ? a 4 ? não se
aplicam aos produtos enumerados no Anexo II .

1 . As expressões « capítulos » e « posições », utilizadas no
presente regulamento , designam os capítulos e as posições
(códigos de quatro algarismos ) utilizados na nomenclatura
que consitui o « Sistema Harmonizado de Designação e de
Codificação de Mercadorias » (a seguir denominado
Sistema Harmonizado ou SH ).

A expressão « classificado » refere-se à classificação de um
produto ou matéria inserida numa posição específica .

2 . Para efeitos de aplicação do n ? 1 , alínea b ), do
artigo 19 , as matérias não originárias são consideradas
como sendo objecto de suficientes operações de comple

mento de fabrico ou de transformações quando o produto
obtido é classificado numa posição diferente daquela em
que são classificadas todas as matérias não originárias
utilizadas no seu fabrico , sem prejuízo do disposto nos
n?s 3 e 4 .

N9 L 77 / 3

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

22 . 3 . 88

3 . No que respeita a um produto mencionado nas colunas
1 e 2 da lista constante do Anexo III , devem estar reunidas

as condições estabelecidas na coluna 3 para o produto em
causa , em vez da regra enunciada no n ? 2 .

4 . Para efeitos de aplicação do n ? 1 , alínea b ), do
artigo 1 ?, as operações de complemento de fabrico ou
transformações que se seguem , serão sempre consideradas
como insuficientes para que o estatuto de originário seja
conferido , haja ou não mudança de posição :
a ) As manipulações destinadas a assegurar a conservação
das mercadorias durante o seu transporte e armazena
gem ( ventilação , estendedura , secagem , refrigeração ,

não for conhecido e não puder ser determinado , o primeiro
preço determinável pago pelas matérias no território em
causa .

Quando o valor das matérias originárias utilizadas tiver de
ser definido , é aplicável mutatis mutandis o disposto no
parágrafo anterior .

2 . O termo « preço à saída da fábrica », referido na lista
constante do Anexo III , corresponde ao preço à saída da
fábrica do produto obtido , deduzindo-se quaisquer encar
gos internos que são ou que podem ser reembolsados
quando o produto obtido é exportado .

colocação em água salgada , sulfurada ou adicionada de
outras substâncias , extracção de partes deterioradas e
operações similares ) ;
b) As operações simples de extracção de pó , crivação ,
escolha , classificação e selecção (compreendendo a
composição de sortidos de mercadorias ), lavagem , pin
tura , corte ;

c) i) A mudança de embalagem e ou fraccionamento e
reunião de encomendas ;

ii ) O simples acondicionamento em garrafas , frascos ,
sacos , estojos , caixas , grades , etc., e quaisquer
outras operações simples de acondicionamento ;

d ) A aposição nos produtos ou nas respectivas embalagens
de marcas , etiquetas ou outros sinais distintos

Artigo 5
1.

Caso o desenvolvimento de indústrias existentes ou a

implantação de novas indústrias o justifique , podem ser
adoptadas derrogações às disposições do presente regula
mento em benefício dos países constantes do Anexo IV do
Regulamento ( CEE ) n9 3635 / 87 e da Decisão 87 / 564 /
CECA , bem como no Anexo V dos Regulamentos ( CEE )
n ? 3782 / 87 e ( CEE ) n ? 3636 / 87 .

Para este efeito , o país em questão apresentará à Comissão
das Comunidades Europeias um pedido devidamente justi
ficado , deduzido em conformidade com o n ? 3 .

similáres ;

2 . O exame dos pedidos tem , especialmente , em conta :

e ) A simples mistura de produtos , mesmo de espécies
diferentes , sempre que um ou vários dos componentes
da mistura não satisfaçam as condições estabelecidas no
presente regulamento para efeito de aquisição do carác
ter de originários ;

f) A simples reunião de partes de artefacto , a fim de

a ) Os casos em que a aplicação das regras de origem
existentes afectaria significativamente a capacidade de
uma indústria existente no país em questão de continuar
as suas exportações para a Comunidade e , particular
mente , os casos em que esta aplicação pudesse conduzir
a cessações de actividade ;

constituir um artefacto completo ;

g) A realização de duas ou mais das operações referidas
nas alíneas a ) a f);
h ) O abate de animais .

b ) Os casos específicos em que possa ser claramente
demonstrado que importantes investimentos numa
indústria poderiam ser desencorajados pelas regras de
origem e em que uma derrogação , que favorecesse a
realização de um programa de investimento , permitiria
satisfazer, por fases , estas regras ;
c) A incidência económica e social , nomeadamente em

matéria de emprego , das decisões a tomar .
Artigo 4 "

1 . O termo « valor », referido na lista constante do

Anexo III , corresponde ao valor aduaneiro no momento da
importação de matérias não originárias utilizadas ou , se tal

3 . A fim de facilitar o exame dos pedidos de derrogações,
o país requerente fornece , em apoio do seu pedido , as
informações , o mais completas possíveis , abrangendo ,
nomeadamente , os seguintes pontos :
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— denominação do produto acabado ,

— natureza e quantidade de produtos que aí sofreram
operações de complemento de fabrico ou transforma
ções ,

a ) Quer de um título justificativo do transporte único ,
emitido no país beneficiário de exportação e a coberto
do qual se efectuou a passagem pelo país de trânsito ;
b ) Quer de um certificado emitido pelas autoridades adu
aneiras do país de trânsito , contendo :

— métodos de fabrico ,

— uma descrição exacta dos produtos ,

— valor acrescentado ,

— pessoal empregue no empreendimento em questão ,

— a data da descarga e carga dos produtos ou , eventu
almente , do seu embarque ou desembarque , com
indicação dos navios utilizados ,

— volume previsto das exportações para a Comunidade ,

— a certificação das condições em que os produtos
permaneceram no país de trânsito ;

— justificação do período de duração solicitado ,

c ) Quer , na falta destes , de quaisquer documentos
comprovativos .

— outras observações .

Artigo 7

As mesmas disposições aplicam-se no respeitante a
eventuais prorrogações .

Artigo 6

1 . São considerados como transportados directamente do
país beneficiário de exportação para a Comunidade :

1 . Os produtos originários nos termos do presente regula
mento podem ser importados na Comunidade beneficiando
das preferências pautais referidas no artigo 1 ? mediante a
apresentação de um certificado de origem modelo A ,
emitido quer pelas autoridades aduaneiras quer por outras
autoridades governamentais do país de exportação benefi
ciário , desde que este último :
— tenha comunicado à Comissão das Comunidades ,

a ) Os produtos cujo transporte se efectua sem travessia do

Europeias a informação exigida pelo artigo 26 ?, e

território de um outro país ;

— preste assistência à Comunidade permitindo às
b ) Os produtos cujo transporte se efectua mediante traves
sia do território de outros países que não o dó país
beneficiário de exportação , com ou sem transbordo ou
armazenagem temporária nestes países , desde que a
travessia destes últimos se justifique por razões de
ordem geográfica ou exclusivamente por exigências do
transporte , e que os produtos tenham permanecido sob
vigilância das autoridades aduaneiras do país de trânsi
to ou de armazenagem e não tenham sido comercializa
dos ou introduzidos no consumo , ou submetidos a

outras operações que não a carga e recarga ou às
operações destinadas a assegurar a sua conservação no

autoridades aduaneiras dos Estados-membros verificar
a autenticidade do documento ou a exactidão das

informações relativas à origem real dos produtos em
causa .

2 . Todavia , os produtos originários na acepção do pre
sente regulamento , objecto de remessas postais ( incluindo
as encomendas postais), desde que se trate de remessas que
contenham unicamente produtos originários , cujo valor
não seja superior a 2 590 ECUs por remessa ( ! ), são
admitidos

mesmo estado ;

c ) Os produtos cujo transporte se efectua mediante traves
sia de território da Áustria , da Finlândia , da Noruega ,
da Suécia ou da Suíça e que são , seguidamente , reex
portados total ou parcialmente para a Comunidade ,
desde que tenham permanecido sob a vigilância das
autoridades aduaneiras do país de trânsito ou armaze
nagem , e não tenham sido introduzidos no consumo e ,
eventualmente , submetidos a outras operações que não
a carga e recarga , ou às operações destinadas a assegu
rar a sua conservação no mesmo estado .

2 . A prova de que as condições referidas nas alíneas b ) e
c) do n ? 1 se encontram preenchidas é feita pela apresenta
ção às autoridades aduaneiras na Comunidade :

( ! ) O contravalor em moedas nacionais do ECU e o seguinte :
43,7750
francos belgas /
francos luxemburgueses

1 ECU =

2,09022
2,36146
0,713486
7,88477
6,84430
1 440,90
0,762246
139,754
137,629
151,505

marcos alemães
florins neerlandeses
libra esterlina

coroas dinamarquesas
francos franceses
liras italianas
libra irlandesa

dracmas gregas
pesetas espanholas
escudos portugueses

Os montantes em moeda nacional resultantes da conversão dos

montantes em ECUs podem ser arredondados .
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na Comunidade ao benefício das disposições respeitantes as

preferências .pautais referidas no artigo 1° , mediante a
apresentação de um formulário APR , sob reserva de que a
assistência prevista no parágrafo anterior se aplique , em
condições idênticas , ao referido formulário .

2 . Os certificados , formulário A , apresentados às
autoridades aduaneiras na Comunidade após o termo do

prazo de validade referido no n ? 1 , podem ser aceites para
efeitos de aplicação das disposições respeitantes às prefe
rências pautais referidas no artigo 1 ?, caso a inobservância
do prazo seja devida a caso de força maior ou a circunstân
cias excepcionais .

3 . Aos produtos originários , na acepção do presente regu
lamento , é concedido , na importação na Comunidade , o
benefício das disposições respeitantes às preferências pau
tais referidas no artigo 1 ?, mediante a apresentação de um
certificado de origem , formulário A , emitido pelas
autoridades aduaneiras da Áustria , da Finlândia , da
Noruega , da Suécia e da Suíça, tendo por base um certifi
cado de origem , formulário A, emitido pelas autoridades
competentes do país beneficiário de exportação , desde que
as condições fixadas no artigo 6° se encontrem preenchidas

e sob reserva de que a Áustria , a Finlândia , a Noruega , a

As autoridades aduaneiras na Comunidade podem igual
mente aceitar os certificados , caso os produtos lhes tenham

sido apresentados antes do termo do referido prazo .

Artigo 9 ?

Suécia e a Suíça prestem assistência à Comunidade , permi
tindo às suas autoridades aduaneiras verificar a autentici

dade e exactidão dos certificados de origem , formulário A.

Nestas condições , o procedimento referido no n ? 1 do
artigo 13 ? aplica-se mutatis mutandis . O prazo referido no
primeiro parágrafo do artigo 27 ? é alargado para oito
meses .

4 . Sem prejuízo do n ? 4 do artigo 3 ?, quando , a pedido
do declarante na alfândega , um artigo desmontado ou não
montado , dos capítulos 84 ? e 85 ? do Sistema Harmoniza
do , é importado por remessas escalonadas, nas condições
fixadas pelas autoridades competentes , este será considera

No Estado-membro de importação , o certificado é apresen
tado às autoridades aduaneiras segundo as modalidades
previstas pela Directiva 82 / 57 / CEE da Comissão , de 17
de Dezembro de 1981 , que fixa determinadas disposições
de aplicação da Directiva 79 / 695 / CEE do Conselho relati
va à harmonização dos procedimentos de introdução em
livre prática das mercadorias ( 1 ). As referidas autoridades
podem exigir a tradução do certificado . Podem igualmente
exigir que a declaração de introdução em livre prática seja
completada por uma menção do importador , certificando
que os produtos preenchem as condições necessárias para
efeito de aplicação das disposições respeitantes às preferên
cias pautais referidas no artigo 1 ?

do como constituindo um único artigo , podendo ser apre
sentado um certificado de circulação de mercadorias relati

vamente ao artigo completo , aquando da importação da
primeira remessa parcial .
Artigo 10 ■

5 . Os acessórios , as peças sobresselentes e as ferramentas
expedidos com um material , uma máquina , um aparelho
ou um veículo , e que fazem parte do seu equipamento
normal e cujo preço se encontra contido no destes últimos ,
ou que não é facturado à parte, são considerados como
constituindo um todo com o material , a máquina , o
aparelho ou o veículo em questão .

6 . Os sortidos , na acepção da regra geral 3 do Sistema
Harmonizado , são considerados como originários , desde
que todos os artigos que entrem na sua composição sejam

originários ; Todavia , um sortido composto de artigos
originários e não originários é considerado como originário
no seu conjunto , desde que o . valor dos artigos não
originários não seja superior a 15 % de preço à saída de
fábrica do sortido .

Artigo 8 •

1 . A Comunidade admite como produtos originários , com
benefício das disposições respeitantes às preferências pau
tais referidas no artigo 1 ?, sem que seja necessária a
apresentação de um certificado de origem , formulário A ,
ou o preenchimento de um formulário APR , os produtos
que são objecto de pequenas remessas enviadas a particula
res por particulares , ou que se encontram contidos na
bagagem pessoal dos viajantes , desde que se -trate de
importações desprovidas de natureza comercial e que sejam
declarados como preenchendo as condições necessárias

para efeito de aplicação destas disposições , não existindo
quaisquer dúvidas quanto à veracidade desta declaração .

2 . São consideradas como desprovidas de natureza comer
cial as importações que apresentem carácter ocasional e
que consistam exclusivamente em produtos reservados ao
uso pessoal ou da família dos destinatários ou dos viajan
tes , não devendo estes produtos traduzir , pela sua natureza
e quantidade , quaisquer intenções de ordem comercial .

1 . O prazo de validade do certificado de origem , formulá
rio A , é de dez meses a partir da sua data de emissão
pela autoridade governamental do país beneficiário de
exportação .

(') JO n ? L 28 de 5 . 2 . 1982 , p . 38 .
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Por outro lado , o valor global das mercadorias não deve ser
superior a 180 ECUS no que se refere a pequenas remessas ,
ou a 515 ECUs no que se refere ao conteúdo da bagagem
pessoal dos viajantes .
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Artigo 13°

1 . O controlo a posteriori dos certificados , formulário A ,
ou dos formulários APR , é efectuado a título de sondagem ,
ou sempre que às autoridades aduaneiras competentes na
Comunidade se suscitem dúvidas fundamentadas quanto à
autenticidade do documento ou à exactidão das informa

Artigo 11 ■

1 . Os produtos expedidos de um país beneficiário para
uma exposição num outro país e vendidos para importação
na Comunidade beneficiam , na importação nesta última ,
das disposições repeitantes às preferências pautais referidas
no artigo 1 ?, desde que preencham as condições previstas
no presente regulamento por forma a que sejam considera
dos como originários do país beneficiário de exportação , e
desde que fique provado , a contento das autoridades
aduaneiras competentes na Comunidade :

ções respeitantes à origem real dos produtos em causa .

2 . Para efeitos de aplicação do n ? 1 , as autoridades
aduaneiras na Comunidade devolvem o certificado , formu

lário A , ou o formulário APR à autoridade governamental
competente do país beneficiário de exportação , aí indican
do , sendo caso disso , os motivos de forma ou conteúdo que
justificam um inquérito . Juntam ainda ao formulário APR ,
caso tenha sido apresentada , a factura ou uma sua cópia ,

fornecendo todas as informações obtidas que levem a supor
que as menções constantes do certificado ou do formulário
são inexactas .

a ) Que um exportador expediu estes produtos directamen
te do território do país beneficiário de exportação para
o país onde a exposição se realiza ;

b ) Que este exportador vendeu os produtos ou os cedeu a
um destinatário em que foram expedidos para a exposi
ção ;

Caso decidam suspender a aplicação das disposições respei
tantes às preferências pautais referidas no artigo 1 ?, aguar
dando os resultados do controlo , as autoridades aduaneiras

na Comunidade permitem ao importador a retirada dos
produtos , subordinada às medidas cautelares consideradas
necessárias .

c ) Que os produtos foram expedidos para a Comunidade
no estado em que foram expedidos para a exposição ;
d ) Que , desde o momento em que foram expedidos para a
exposição , os produtos não foram utilizados para fins
diferentes dos da demonstração nesta exposição .

Artigo 14°

Os anexos do presente regulamento fazem dele parte inte
grante .

2 . Às autoridades aduaneiras na Comunidade deve ser

apresentado , nas condições normais , um certificado de
origem com indicação do nome e local da exposição . Caso
necessário , pode ser exigida prova documental suplementar
relativa à natureza dos produtos e às condições em que
foram expostos .

3 . O n ? 1 aplica-se a todas as exposições , feiras ou
manifestações públicas análogas , com carácter comercial ,
industrial , agrícola ou artesanal — diferentes das organiza
das para fins privados em lojas ou em locais comerciais ,
tendo por objecto a venda de produtos estrangeiros — e
durante as quais os produtos permanecem sob controlo

TITULO II

Artigo 15 °

Para efeito de aplicação das disposições respeitantes às
preferências pautais referidas no artigo 1 ° , os países bene
ficiários cumprem ou asseguram o cumprimento das regras
respeitantes ao estabelecimento e à emissão dos certificados
de origem , formulário A , e das condições de utilização dos
formulários APR , bem como das respeitantes à cooperação
administrativa contidas nos artigos seguintes .

aduaneiro .

Secção I
Artigo 12°

Estabelecimento e emissão dos certificados de origem
(formulário A)

A detecção de ligeiras discrepâncias entre as menções
constantes no certificado e as constantes nos documentos

apresentados na estância aduaneira para efeitos de cumpri
mento das formalidades de importação relativas aos produ
tos , não implica , ipso facto , a não validade do certificado ,
caso seja devidamente estabelecido que este último corres
ponde aos produtos apresentados .

Artigo 16°

1 . O certificado de origem é emitido apenas mediante
pedido por escrito do exportador ou do seu representante
autorizado .
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2 . O exportador , ou o seu representante apresenta , junta
mente com o seu pedido , todos os documentos justificati
vos úteis , susceptíveis de fazerem a prova de que os
produtos a exportar podem dar lugar à emissão de um
certificado de origem .

Artigo 17 ?

Compete à autoridade governamental competente do país
beneficiário de exportação velar por que os formulários do
certificado e do pedido sejam devidamente preenchidos .
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Artigo 20 ■

1 . A emissão do certificado é efectuada pelas autoridades
governamentais competentes do país beneficiário , se os
produtos a exportar puderem ser considerados como origi
nários deste país na acepção do título I.
2 . O preenchimento da casa n ? 2 do certificado de
origem , formulário A , não é obrigatório .

3 . A indicação da posição na casa n ? 8 do certificado de
origem fórmula A não é obrigatória até 31 de Dezembro de
1989 .

Artigo 18 ■
O certificado deve estar conforme com o modelo constante

4.

do anexo IV .

deve ser manuscrita .

O modelo do certificado em vigor em 1987 pode continuar
a ser utilizado até ao esgotamento das existências .

5 . A fim de assegurar que a condição referida no n ? 1 se
encontra preenchida , a autoridade governamental compe
tente pode exigir quaisquer provas documentais ou proce
der a quaisquer controlos que julgar adequados .

O formato do certificado é de 210 x 297 milímetros ,
sendo admitida , no que diz respeito ao comprimento , uma
tolerância máxima de 5 milímetros para menos e de 8
milímetros para mais . O papel a utilizar é de cor branca ,
sem pastas mecânicas , colado para escrita e pesando , no
mínimo , 25 gramas por metro quadrado . Está revestido de
uma impressão de fundo guilhochado , de cor verde , tor
nando visíveis quaisquer falsificações por processos mecâ

A assinatura a inscrever na casa n ? 11 do certificado

Artigo 21 ?

O certificado fica à disposição do exportador logo que a
exportação seja realmente efectuada ou assegurada .

nicos ou químicos .

Quando os certificados contêm várias cópias , apenas a
primeira folha , que constitui o original , terá uma impres
são de fundo guilhochado , de cor verde .
A utilização das línguas francesa ou inglesa para a redacção
das notas que figuram no verso do certificado não é
obrigatória .

Artigo 22 P

A substituição de um ou vários certificados de origem ,
formulário A , por um ou vários certificados de origem ,
formulário A , é sempre possível , desde que se efectue na
estância aduaneira da Comunidade onde os produtos se
encontram .

Cada certificado contém um número de série , impresso ou

Artigo 23°

não , destinado a individualizá-lo .

O certificado é feito em inglês ou em francês . Caso seja
feito à mão , deve ser preenchido a tinta e em letra de
imprensa .

Artigo 19 ?

Constituindo o certificado a prova documental para efeito
de aplicação das disposições respeitantes às preferências
pautais referidas no artigo 19 , cabe à autoridade governa
mental competente do país beneficiário de exportação
tomar as disposições necessárias à verificação da origem
dos produtos e ao controlo dos elementos constantes do
certificado .

1 . Excepcionalmente , o certificado pode ser emitido após
a exportação efectiva dos produtos a que se refere , quando
não foi emitido na altura da exportação em consequência
de erros , omissões involuntárias ou quaisquer outras cir
cunstâncias especiais , e desde que as mercadorias não
tenham sido exportadas antes da comunicação à Comissão
das Comunidades Europeias da informação exigida pelo
artigo 26 ?

2 . A autoridade governamental competente só pode emitir
um certificado a posteriori depois de ter verificado se as
condições contidas no pedido da exportação estão confor
mes com as da documentação de exportação corresponden
te , e ainda se não foi emitido qualquer certificado de
origem aquando da exportação dos produtos em causa .
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Os certificados de origem emitidos a posteriori devem
conter a manção « delivré a posteriori » ou « issued retro
spectively », na casa n ? 4 do formulário A.

5 . O formulário é preenchido e assinado pelo exportador
ou , sob a sua responsabilidade , pelo seu representante

autorizado . É redigido em inglês ou francês . Caso seja
manuscrito , deve ser preenchido a tinta e em letra de
imprensa . A assinatura inscrita na casa n ? 6 do formulário
deve ser manuscrita .

Artigo 24°

Em caso de furto , extravio ou destruição de um certificado

de origem , pode o exportador solicitar à autoridade gover
namental competente que o emitiu uma segunda via , esta
belecida com base nos documentos de exportação na sua

posse . A segunda via assim emitida deve conter a menção
« duplicata » ou « duplicate », na casa n? 4 do formulário A,

6.

Caso as mercadorias contidas na remessa tenham sido

já objecto de um controlo no país de exportação , relaciona
do com a definição da noção de produtos originários , pode
o exportador indicar , na casa n? 7 « Observações » do
formulário APR , as referências a este controlo .

com a data de emissão e o número de série do certificado

original .

Para efeito de aplicação do artigo 8 ?, a segunda via produz
efeitos a partir da data do certificado original .

Secção III

Métodos de cooperação administrativa
Secção II

Elaboração do formulário APR
Artigo 26 ?

Artigo 25
1.

O formulário APR deve ser conforme com o modelo

constante no Anexo V.

Os países beneficiários comunicam à Comissão das Comu
nidades Europeias os nomes e endereços das autoridades

governamentais competentes para efeito de emissão dos

certificados de origem , bem como o espécime do cunho dos
carimbos utilizados pelas referidas autoridades . A Comis
são comunica estas informações às autoridades aduaneiras
dos Estados-membros .

O modelo de formulário em vigor em 1987 pode continuar
a ser utilizado até ao esgotamento das existências .
2 . O formato do formulário APR é de 210 x 148 milíme

tros , sendo admitida , no que diz respeito ao comprimento ,
uma tolerância máxima de 5 milímetros para menos , e de 8

Artigo 27 ■

1 . Caso o controlo a posteriori tenha sido pedido , em

aplicação do disposto no artigo 13 ?, este será efectuado e

milímetros para mais . O papel a utilizar é de cor branca ,
sem pastas mecânicas, colado para escrita , pesando., no
mínimo , 64 gramas por metro quadrado .

os seus resultados .comunicados , no prazo máximo de seis
meses , às autoridades aduaneiras da Comunidade . Devem

A utilização das línguas francesa ou inglesa para a redacção

A , ou o formulário APR em causa , se aplica aos produtos
realmente exportados , e se estes podem efectivamente ser
objecto da aplicação das. disposições respeitantes às prefe
rências pautais referidas no artigo 1 ?

das notas em anexo ao formulário APR não é obrigató
ria .

Cada formulário contém um número de série , destinado a

permitir determinar se o certificado de origem , formulário

individualizá-lo .

2 . Se , em caso de existência de dúvidas fundamentadas ,
não tiver sido obtida resposta no termo do prazo de seis

3.

meses referido no n? 1 , ou se a resposta não contiver
informações suficientes para a determinação da autentici
dade do documento em causa ou da origem real dos
produtos , será enviada uma segunda comunicação às auto

Para cada remessa é estabelecido um formulário APR .

tidades em questão . Se , após esta segunda comunicação , os

4 . A indicacão da posição na casa n ? 7 do formulário
APR não é obrigatória até 31 de Dezembro de 1989 .

resultados do controlo não forem comunicados o mais

rapidamente possível , e o mais tardar no prazo de quatro
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meses , às autoridades requerentes , ou se estes resultados
não permitirem determinar a autenticidade do documento
em causa ou a origem real dos produtos , as autoridades
requerentes recusarão , salvo em caso de força maior ou de
circunstâncias excepcionais , o benefício das preferências
generalizadas .

3 . Para efeitos do controlo a posteriori dos certificados de
origem , formulário A , as cópias dos certificados , bem
como , eventualmente , os respectivos documentos de expor

tação devem ser conservados durante dois anos pela
autoridade governmental competente do país de exporta
ção beneficiário .
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do cunho dos carimbos das autoridades governamentais
competentes para efeito de emissão dos certificados previs
tos no artigo 289 A Comissão comunica estas informações
às autoridades aduaneiras dos Estados-membros .

2 . Em derrogação do disposto nos n9s 1 e 2 do artigo 28 ?,
e sem prejuízo do disposto no n? 3 do artigo 28 ?, bem
como do disposto no n ? 1 , o visto da autoridade competen
te , para efeito de certificação da autenticidade da descrição
das mercadorias referidas no n ? 3 do artigo 28 ?, não será
aposto na casa n ? 7 do certificado de origem , caso a
autoridade competente para o efeito de emissão do certifi
cado de origem seja a autoridade governamental competen
te para efeito de emissão do certificado de autenticidade .

Artigo 28 "

Artigo 30°

1 . Sem prejuízo do disposto no n9 2 do artigo 29 ?, os
atestados de autenticidade previstos no n ? 4 do artigo 19 e
no n9 2 do artigo 89 do Regulamento ( CEE ) n9 3636 / 87
do Conselho são apostos na casa n9 7 do certificado de
origem , modelo A , previsto pelo presente regulamento .

2.

As disposições da alínea c) do n9 1 do artigo 6 ? e do n9 3
do artigo 7 ? só se aplicam se , no âmbito das preferências

pautais concedidas pela Áustria , Finlândia , Noruega ,
Suécia e Suíça a determinados produtos originários dos
países em vias de desenvolvimento , estes países aplicarem
disposições semelhantes às acima referidas .

Os certificados referidos no n9 1 consistem na descri

ção das mercadorias referidas no n? 3 , seguida do carimbo
da autoridade governamental competente , bem como da
assinatura manuscrita do funcionário competente para efei
to de certificação da autenticidade da descrição das merca
dorias constantes da casa 7 .

3 . A descrição das mercadorias prevista na casa 7 do
certificado de origem é , conforme o caso , formulada da

A Comissão

informa

as

autoridades

aduaneiras dos

Estados-membros da adopção , pelo(s) Estado(s) interessa
dos , destas disposições , comunicando-lhes a data de entra
da em vigor das disposições referidas na alínea c) do n ? 1
do artigo 6 ? e no n ? 3 do artigo 79 , e das disposições
semelhantes adoptadas pelo(s) Estado(s)-membro(s)
interessados .

seguinte forma :
— « Tabaco bruto ou não fabricado do tipo Virginia "flue
cured" ou « unmanufactured flue-cured tobacco Virgi
nia type »,

—

« eau-de-vie d'agave "tequila" en récipients contenant
deux litres ou moins » ou « agave brandy "tequila" in
containers holding two litres or less »,

Artigo 31 ?

Sem prejuízo do artigo 99 , durante um prazo de seis meses
a contar da data de entrada em vigor do presente regula
mento , podem ser apresentados certificados de origem
modelo A , assim como documentos comprovativos do
transporte directo para os produtos referidos nos Regula-,
mentos ( CEE ) n9 3635 / 87 , ( CEE ) n9 3782 / 87 e ( CEE )

— « eau-de-vie à base de raisins , appelée "Pisco", en

récipients contenant deux litres ou moins » ou « spirits
produced from grapes , called "Pisco", in containers
holding two litres of less »,

n9 3636 / 87 que , em 1 de Janeiro de 1988 , beneficiem pela
primeira vez de preferências pautais generalizadas e que se
encontrem em trânsito ou estejam colocados na Comunida
de sob regime de depósito temporário em armazéns adu
aneiros ou em zonas francas .

— « eau-de-vie à base de raisins, appelée "Singani',' en
récipients contenant deux litres ou moins » ou « spirits
produced from grapes , called "Singani", in containers
holding two litres or less ».

Artigo 32 ■

1 . Os certificados de origem fórmula A ou os formulários
APR emitidos ou preenchidos antes de 1 de Janeiro de 1988
em virtude dos regulamentos em vigor antes desta data , são

Artigo 29 °

aceites até 31 de Outubro de 1988 , em conformidade como

1 . Os países beneficiários comunicam à Comissão das
Comunidades Europeias os nomes , endereços e o espécime

\

as regras em vigor aquando da respectiva emissão ou
preenchimento .
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2 . O disposto nos artigos 23° e 24 ? aplica-se aos casos de
mercadorias exportadas antes de 1 de Janeiro de 1988 e os
. certificados de origem emitidos a posteriori, bem como as
segundas vias , podem ser emitidos nos termos das regras
em vigor antes dessa data .
Artigo 33 •

Para os países beneficiários que não aplicam a nomen
clatura baseada no Sistema Harmonizado , as regras de
origem incluídas no Regulamento ( CEE ) n ? 3749 / 83

22 . 3 . 88

podem continuar a ser aplicadas até 31 de Dezembro de
1989 .

Artigo 34

O presente regulamento entra em vigor no terceiro dia
seguinte ao da sua pubblicação no Jornal Oficial das
Comunidades Europeias .

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1988 .

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável
em todos os Estados-membros .

Feito em Bruxelas , em 4 de Março de 1988 .
Pela Comissão
COCKFIELD

Vice-Presidente
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ANEXO I

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 : artigo 1 °

A expressão « num país beneficiário » abrange igualmente as águas territoriais deste país .
Os navios que actuam no alto mar, compreendendo os navios-fábrica , a bordo dos quais se procede à
transformação ou complemento de fabrico dos produtos da sua pesca , consideram-se como fazendo parte do
território do país beneficiário a que pertencem , desde que satisfaçam as condições enunciadas na nota
explicativa 4 .

Nota 2 : artigo 1 ?

As condições estabelecidas no artigo 19 relativas à aquisição da qualidade de produto originário devem ser
satisfeitas sem interrupção no país beneficiário .

Se os produtos originários exportados do país beneficiário para outro país forem devolvidos , excepto na
medida em que tal for previsto no artigo 2° , serão considerados não originários , salvo se puder ser
demonstrado a contento das autoridades aduaneiras que :

— as mercadorias devolvidas são as mesmas que foram exportadas , e que

— não sofreram quaisquer operações para além do necessário para as manter em bom estado de conservação , .
durante a sua permanência nesse país.

Nota 3 : artigo 1 °

Para efeito de determinar se um produto é originário de um país beneficiário , não se torna necessário averiguar
se os produtos energéticos , as instalações, as máquinas e as ferramentas utilizadas para obter este produto são
ou não originários de outros países .

Nota 4 : alínea f) do artigo 2°

A expressão « respectivos navios » so se aplica aos navios :

— matriculados ou registados no país beneficiário ,
— que navegam sob a bandeira do país beneficiário ,

— que pertençam , pelo menos em metade , a nacionais do país beneficiário ou a uma sociedade com sede neste
país , cujo gerente ou gerentes , presidentes do conselho de administração e conselho fiscal e a maioria dos

membros destes conselhos sejam nacionais deste país , e em que , além disso , no que diz respeito às
sociedades de pessoas e às sociedades de responsabilidade limitada , pelo menos metade do capital pertença
a este país , a pessoas colectivas de população e território ou a nacionais do dito país ,
— cujo comando seja inteiramente composto por nacionais do país beneficiário ,

— cuja tripulação seja constituída em proporção de , pelo menos , 75 % , por nacionais do país beneficiário .
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Nota 5 : artigos 29 e 3 ?

1 . A unidade a ter em consideração para aplicação das regras de origem é o produto tido como unidade de
base para a determinação da classificação fundamentada no « Sistema Harmonizado ». Relativamente aos
artigos compostos (produtos misturados) classificados em aplicação da regra geral 3 para a interpretação do

Sistema Harmonizado, a unidade a ter em consideração deverá ser determinada em relação a cada um dos

artigos ( produtos) que constituem a composição (mistura); esta disposição é igualmente aplicável às
composições (misturas) dos n?s 6308 , 8206 e 9605 .
Nestes termos :

— quando um produto composto por um grupo ou montagem de produtos é classificado, nos termos do
Sistema Harmonizado, numa única posição, o conjunto constituirá a unidade a ter em consideração,

— quando uma remessa é composta por um certo número de produtos idênticos classificados na mesma
posição do Sistema Harmonizado, as regras de origem serão aplicadas a cada um dos produtos
considerados individualmente .

2 . Quando, em aplicação da regra geral 5 para a interpretação do Sistema Harmonizado , as embalagens são
classificadas com as mercadorias que contêm , devem ser consideradas como formando um todo com as
mercadorias para efeitos da determinação da origem .
Nota 6 : n9 2 do artigo 39

As notas introdutórias ao Anexo III aplicam-se igualmente, quando apropriado , a todos os produtos fabricados

com a utilização de matérias não originárias, mesmo que não estejam sujeitas a uma condição específica contida
na lista do Anexo III , mas estejam , por outro lado, sujeitas à alteração dos critérios de posição referida no n9 2
do artigo 39

Nota 7 : artigo 49

Entende-se por preço à saída da fábrica o preço pago ao fabricante em cuja empresa foi efectuada a última
operação de complemento de fabrico ou transformação, compreendendo o valor de todos os produtos
utilizados no fabrico .

Por « valor aduaneiro » entende-se o valor definido em conformidade com o Acordo relativo à aplicação do

artigo VII do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio, feito em Genebra , em 12 de Abril de
1979 .

Nota 8 :

1 . O(s) certificado(s) de origem , formulário A, de substituição, emitido(s) em aplicação das disposições
referidas nos artigos 79 ou 229 do presente regulamento, e (são) considerado(s) como certificado de origem
definitivo para os produtos que aí se encontram descritos. O certificado de substituição é estabelecido com
base num pedido por escrito efectuado pelo reexportador.

2. O certificado de substituição deve indicar, na casa situada na parte superior direita , o nome do país
intermédio onde o certificado de substituição é emitido .

Na casa n9 4 , deve figurar uma das seguintes menções, « certificai de remplacement » ou « replacement
certificate », bem como o data de emissão do certificado de origem e o seu número de série .
Na casa n9 1 , deve figurar o nome do reexportador.

Na casa n9 2 , pode figurar o nome do destinatário final .

Nas casas n9s 3 a 9 , devem ser inseridas todas as menções constantes no certificado primitivo , respeitantes
aos produtos reexportados .

Na casa n9 10 , devem figurar as referências à factura do reexportador .

Na casa n9 11 , deve figurar o visto da autoridade que emitiu o certificado de substituição. Esta autoridade é
responsável apenas pelo estabelecimento do certificado de substituição .

Na casa n9 12 , devem ser mencionados o país de origem e o país de destino, tal como figuram no
certificado primitivo . Esta casa é assinada pelo reexportador. O reexportador que, de boa fe , assina esta
casa , não é responsável pela exactidão das menções e indicações constantes no certificado de origem
primitivo .
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3 . A estância aduaneira requerida para efeito de realização da operação deve anotar , no certificado primitivo ,
os pesos , números e natureza dos volumes reexpedidos , aí indicando os números de série do(s )
correspondente(s) certificado(s) de substituição . O certificado original deve ser conservado durante , pelo
menos , dois anos, pela estância aduaneira em questão .
4 . Pode ser anexa ao certificado de substituição uma fotocópia do certificado primitivo .
Nota 9 : n ? 2 do artigo 20°

Dado que o preenchimento da casa n9 2 do certificado de origem , formulário A , não é obrigatório , a casa
n ? 12 deste mesmo certificado deve ser devidamente preenchida , mediante a menção « Comunidade Económica
Europeia » ou a menção de um Estado-membro. Todavia , em caso de aplicação do procedimento de trânsito
referido na alínea c) do n ? 1 do artigo 6° e no n ? 3 do artigo 7° do presente regulamento , deve ser mencionado
como país de importação um dos países que concedem preferências , referidos no n9 3 do artigo -7° , em
conformidade com o último parágrafo do n? 2 da nota 8 .
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ANEXO 11

Lista dos produtos referidos no artigo 1 ? temporariamente excluídos do âmbito deste regulamento
Posição

Designação do produto

SH

ex 2707

2709

Óleos em que o peso dos componentes aromáticos excede o dos componentes não
aromáticos , sendo óleos análogos aos óleos minerais e a outros produtos provenientes da
destilação dos alcatrões da hulha a alta temperatura , que destilem mais de 65 % do seu
volume a uma temperatura superior a 250 °C (compreendendo as misturas de essências de
petróleo e de benzol ), destinados à utilização como carburantes ou como combustíveis
Óleos minerais e produtos da sua destilação ; substâncias betuminosas ; ceras minerais

2715
ex 2901

Hidrocarbonetos acíclicos destinados à utilização como carburantes ou como combustíveis

ex 2902

Ciclânicos e ciclénicos ( outros que os azulenos), benzeno , tolueno , xilenos , destinados à
utilização como carburantes ou como combustíveis

ex 3403

Preparados lubrificantes que contenham óleos derivados do petróleo ou das matérias
betuminosas , desde que representem menos de 70 % , em peso

ex 3404

Ceras artificiais e ceras preparadas com uma base de parafina , ceras derivadas do petróleo ,
ceras derivadas de minerais betuminosos e resíduos parafínicos

ex 3811

Aditivos para óleo lubrificante, contendo óleos derivados do petróleo ou de materiais
betuminosos
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ANEXO III

Lista das operações ou transformações cuja aplicação é requerida em relação às matérias não originárias a fim
de que o produto fabricado possa adquirir a qualidade de produto originário

NOTAS INTRODUTÓRIAS

Considerações gerais

Nota 1

1.1 .

A lista compreende certos produtos que não beneficiam de preferências pautais , mas que podem ser
utilizadas no fabrico de produtos que sejam beneficiários .

1.2 .

As duas primeiras colunas da lista designam o produto obtido . A primeira coluna indica o número da
posição , ou o número do capítulo utilizado no Sistema Harmonizado e a segunda coluna contém a
designação das mercadorias desse sistema para essa posição ou capítulo . Em relação a cada inscrição
nas duas primeiras colunas , é especificada uma regra na coluna 3 . Quando , nalguns casos , o número da
posição na primeira coluna é precedido de um « ex », tal significa que a regra da coluna 3 apenas se
aplica à parte dessa posição ou capítulo , tal como designada na coluna 2 .

1.3 .

Quando várias posições são agrupadas na coluna 1 ou é dado um número de capítulo e a descrição de
produto na correspondente coluna 2 é feita em termos gerais , a regra adjacente na coluna 3 aplica-se a
todos os produtos que , no âmbito do Sistema Harmonizado , são classificados nas diferentes posições do
capítulo em causa ou em qualquer das posições que nele estão agrupadas .

1.4 .

Quando existem regras diferentes na lista aplicáveis a diferentes produtos dentro de uma mesma
posição , cada travessão contém a designação da parte da posição abrangida pela regra correspondente
na coluna 3 .

Nota 2

2.1 .

O termo « fabricação » designa qualquer tipo de operação ou transformação incluindo a « montagem »

ou operações específicas. É , no entanto , conveniente ver o ponto 3.5 .
2.2 .

O termo « matéria » abrange qualquer « ingrediente », « matéria-prima », « material », « componente » ou
« parte », etc ., utilizado na fabricação do produto .

2.3 .

O termo « produto » refere-se ao produto acabado , mesmo que se destine a uma utilização posterior
noutra operação de fabrico .

Nota 3

3.1 .

No caso de não constar da lista qualquer posição ou qualquer parte de posição , aplica-se a regra de
« mudança de posição » estabelecida no n? 2 do artigo 3 ? Se a regra de « mudança de posição » se aplicar
a qualquer posição da lista , esta regra constará da coluna 3 .

3.2 .

A operação ou transformação requerida por uma regra na coluna 3 é apenas aplicável em relação às
matérias utilizadas não originárias . Do mesmo modo , as restrições contidas numa regra na coluna 3 são
apenas aplicáveis às matérias utilizadas não originárias .
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3.3 .

Quando uma regra estabeleça que podem ser utilizadas « matérias de qualquer posição », poderão
também ser utilizadas matérias da mesma posição que o produto , sob reserva , contudo , de quaisquer
limitações que possam estar contidas na regra . No entanto , a expressão « fabricado a partir de matérias
de qualquer posição incluindo outras matérias da posição n ? ...» significa que apenas podem ser
utilizadas matérias classificadas na mesma posição que o produto com uma descrição diferente da sua ,
tal como consta da coluna 2 da lista .

3.4 .

Se um produto , obtido a partir de matérias não originárias , adquirir a qualidade de produto originário ,
no decurso da sua fabricação , por força da regra de mudança de posição , ou da que lhe corresponde na
lista , for utilizado como matéria no processo de fabricação de outro produto , não ficará sujeito à regra
da lista aplicável ao produto no qual for incorporado .

— Por exemplo , um motor da posição n9 8407 , para o qual a regra estabelece que o valor do material
■ não originário que pode ser incorporado não deve exceder 40 % do preço à saída de fábrica , é
fabricado a partir de esboços de forja de ligas de aço , da posição n ? 7224 . Se este esboço foi obtido
no país considerado , a partir dum lingote não originário , já adquiriu origem em virtude da regra
prevista na lista para os produtos da posição n ? ex 7224 . Este esboço pode então ser considerado
originário para o cálculo do valor das matérias não originárias susceptíveis de serem utilizadas na
fabricação do motor da posição n ? 8407 sem ter em consideração se este esboço foi ou não
fabricado na mesma fábrica que o motor. O valor do lingote não originário não deve ser tomado emr
consideração ao somar o valor dos materiais não originários utilizados .

3.5 .

Mesmo que a regra da mudança de posição ou que as outras regras previstas na. lista sejam cumpridas , o
produto final não adquire origem se a transformação a que foi submetido for insuficiente nos termos do
n ? 4 do artigo 3

Nota 4

4.1 . ' A regra constante da lista representa a transformação mínima requerida , e a execução de operações ou
transformações superiores confere igualmente a qualidade de originário ; inversamente , a execução de
operações ou transformações inferiores não pode conferir origem . Assim , se uma regra estabelecer que ,
a um certo nível de fabricação , se possa utilizar matéria não originária , a sua utilização é permitida num
estádio anterior de fabricação mas não num estádio posterior.

4.2 .

Quando uma regra constante da lista especifica que um produto pode ser fabricado a partir de mais>do
que uma matéria , tal significa que podem ser utilizadas uma ou várias dessas matérias . A regra não
exige a utilização simultânea de todas as matérias .

— Por exemplo , a regra aplicável aos tecidos diz que podem ser utilizadas fibras naturais e que, entre
outros , podem igualmente ser utilizados produtos químicos . Isto não significa que ambas as matérias
tenham que ser utilizadas ; é possível utilizar-se uma , ou outra , ou ambas .

Se , porém , numa mesma regra uma restrição for aplicável a uma matéria e se outras restrições forem
aplicáveis a outras matérias , então as restrições são aplicáveis apenas às matérias efectivamente
utilizadas .

— Por exemplo , a regra para uma máquina de costura especifica que o mecanismo de tensão do fio tem
que ser originário , do mesmo modo que o mecanismo de zigue-zague ; ambas as restrições são
apenas aplicáveis se os mecanismos em causa se encontrarem efectivamente incorporados na
máquina de costura .

4.3 .

Quando uma regra na lista especifica que um produto tem que ser fabricado a partir de uma
determinada matéria , esta condição não impede evidentemente a utilização de outras matérias que , em
virtude da sua própria natureza , não podem satisfazer a regra .
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— Por exemplo , a regra da posição n ? 1904 que exclui especificamente a utilização de cereais ou seus
derivados não impede a utilização de sais minerais , químicos e outros aditivos que não sejam
produzidos a partir de cereais ,

— Por exemplo , se no caso de um artigo feito de falsos tecidos , estiver estabelecido que este artigo só
pode ser obtido a partir de fio não originário , não é possível utilizar falsos tecidos , embora estes
não possam normalmente ser feitos a partir de fio de algodão . Nestes casos , é conveniente utilizar a
matéria que se encontra num estádio de transformação anterior ao fio , ou seja , no estádio de
fibra .

Ver também a nota 6.2 ,' em relação aos têxteis .

4.4 .

Se numa regra da lista forem indicadas duas ou mais percentagens para o valor máximo de matérias não
originárias que podem ser utilizadas , estas percentagens não podem ser adicionadas. O valor máximo de
todas as matérias não originárias utilizadas não pode nunca exceder a mais alta das percentagens dadas .
Além disso , as percentagens específicas que se aplicam a matérias especiais não podem ser excedidas em
relação às matérias específicas a que se aplicam .

Texteis

Nota 5

5.1 .

A expressão « fibras naturais » é utilizada na lista para fazer referência a fibras distintas das fibras
artificiais ou sintéticas e é reservada aos estádios anteriores à fiação , incluindo desperdícios , e salvo

menção contrária , a expressão « fibras naturais » abrange fibras que foram cardadas , penteadas ou
preparadas de outro modo , mas não fiadas .

5.2 .

A expressão « fibras naturais » inclui crinas da posição n ? 0503 , seda das posições n?s 5002 e 5003 ,
assim como as fibras de lã , os pêlos finos ou grosseiros das posições n9 5101 a 5105 , as fibras de
algodão das posições n<?s 5201 a 5203 e as outras fibras vegetais das posições n ? 5301 a 5305 .

5.3 .

As expressões « pastas têxteis », « matérias químicas » e « matérias destinadas à fabricação do papel »,
utilizadas na lista , designam matérias não têxteis ( isto é , que não são classificadas nos capítulos 50 a 63 )
que podem ser utilizadas para fabricar fibras ou fios sintéticos ou artificiais ou fios ou fibras de
papel .

5.4 .

A expressão « fibras sintéticas ou artificiais , descontínuas », utilizada na lista , inclui os cabos de
filamento , as fibras descontínuas e os desperdícios de fibras sintéticas ou artificiais descontínuas das
posições n?s 5501 5507 .

Nota 6

6.1 .

As guarnições , acessórios e outros produtos utilizados , que contenham matérias têxteis (e que ,
consequentemente , não se incluam no âmbito da nota 4.3 ), não têm de cumprir as condições
estabelecidas na coluna 3 .

6.2 .

De acordo com a nota 4.3 , as guarnições , acessórios ou outros produtos não originários que não
contenham matérias têxteis podem ser utilizados livremente , desde que não sejam feitos das matérias
que constam na coluna 3 .

— Por exemplo , se uma regra da lista exigir que, para um artigo determinado de matéria têxtil , como
uma blusa , tenha de ser utilizado fio , tal não impede a utilização de artigos de metal , como botões ,
porque estes não podem ser feitos de matérias têxteis .

6.3 .

Quando se aplica uma regra da percentagem , o valor das guarnições e dos acessórios tem de ser
considerado no cálculo do valor das matérias não originárias incorporadas .
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SH

Designação do produto

Operação ou transformação aplicável
às matérias não originárias que confere
a qualidade do produto originário

(D

(2)

(3)

Posição

0201

Carnes de animais da espécie bovina , frescas ou refrige
radas

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
com exclusão de carnes de animais da espécie bovina ,
congeladas , do n ? 0202

0202

Carnes de animais da espécie bovina , congeladas

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
com exclusão de carnes de animais da espécie bovina ,
frescas ou refrigeradas do n ? 0201

0206

Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina ,
suína , ovina , caprina , cavalar , asinina e muar frescas ,
refrigeradas em congeladas
,

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
com exclusão de carcaças dos n9s 0201 a 0205

0210

Carnes e miudezas , comestíveis , salgadas ou em
salmoura , secas ou defumadas ; farinhas e pós ,
comestíveis , de carnes ou de miudezas

0302

Peixes , com exclusão de peixes vivos

a

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
com exclusão de carnes e miudezas dos n<?s 0201 a 0206

e 0208 ou fígados de aves do n ? 0207
Fabricação na qual todas as matérias do capítulo 3
utilizadas já devem ser originárias

0305

0402 ,

Leite e lacticínios

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
com exclusão de leite e nata dos n9s 0401 ou 0402

0404
a

0406 .

0403

Fabricação na qual :

Leitelho , leite e nata coalhados , iogurte , quefir e outros
leites e natas fermentados ou acidificados , mesmo con
centrados ou adicionados de açúcar ou de outros edul
corantes , ou aromatizados ou adicionados de frutas ou

— Todas as matérias do capítulo 4 utilizadas já devem
ser originárias

de cacau

— Todos os sumos de frutas do n ? 2009 ou sacarose

utilizados devem ser originários

— O valor de todas as matérias do capítulo 18 utiliza
das não deve ultrapassar 40 % do preço à saída da
fábrica do produto obtido

0408

ex 0506

0710
a

0713

ex 0710

ex 0711

Ovos de aves , sem casca , e gemas de ovos , frescos ,
secos , cozidos em água ou vapor , moldados , congela
dos ou conservados de outro modo , mesmo adiciona
dos de açúcar ou de outros edulcorantes

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
com exclusão de ovos de aves do n ? 0407

Ossos e núcleos córneos , em bruto

Fabricação em que todos os produtos do capítulo 2
utilizados já devem ser originários

Produtos hortícolas comestíveis , congelados ou secos ,
conservados transitoriamente , com exclusão dos das
posições ex 0710 e ex 0711

Fabricação na qual todas as matérias hortícolas utiliza
das já devem ser originárias

Milho doce ( não cozido ou cozido em água ou vapor ),
congelado

Fabricação a partir de milho doce , fresco ou refrige

Milho doce , conservado transitoriamente

Fabricação a partir de milho doce , fresco ou refrige

rado

rado
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(3)

Frutas , não cozidas ou cozidas em água ou vapor ,
congeladas , mesmo adicionadas de açúcar ou de outros
edulcorantes :

— Adicionadas de açúcar

Fabricação em que todos os produtos utilizados já
devem ser originários

— Outras

Fabricação em que todas as frutas utilizadas já devem
ser originárias

0812

Frutas conservadas transitoriamente ( por exemplo :
com gás sulfuroso ou água salgada , sulfurada ou adi
cionada de outras substâncias destinadas a assegurar

Fabricação na qual todas as frutas utilizadas já devem
ser originárias

transitoriamente a sua conservação ), mas impróprias
para alimentação neste estado

0813

0814

Frutas secas , excepto as das posições 0801 a 0806 ;
misturas de frutas secas ou de frutas de casca rija , do
presente capítulo

Fabricação na qual todas as frutas utilizadas já devem
ser originárias

Cascas de citrinos , de melões ou de melancias , frescas ,

Fabricação na qual todas as frutas utilizadas já devem

secas , congeladas ou apresentadas em água salgada ,

ser originárias

sulfurada ou adicionada de outras substâncias destina

das a assegurar transitoriamente a sua conservação
$

ex Cap . 11

Produtos da indústria de moagem ; malte , amidos e
féculas ; inulina ; glúten de trigo , com exclusão do
n ? ex 1106

Fabricação na qual todos os cereais , matérias hortícolas
comestíveis , raízes e tubérculos do n ? 0714 , ou os
frutos utilizados, devem ser originários

ex 1106

Farinhas e sêmolas dos legumes de vagem secos da
posição 0713

Secagem e moagem de legumes de vagem do n? 0708

1301

Goma-laca ; gomas , resinas , gomas-resinas e bálsamos ,

Fabricação na qual o valor de todas as matérias do

naturais

n ? 1301 utilizadas não deve ultrapassar 50 % do preço
à saída da fábrica do produto obtido

1501

Banha de porco ; outras gorduras de porco e de aves
domésticas , fundidas , mesmo prensadas ou extraídas
por meio de solventes :
— Gorduras de ossos e gorduras de resíduos

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição,
com exclusão das matérias dos n?s 0203 , 0206 , ou
0207 ou dos ossos do n ? 0506

— Outras

Fabricação a partir de carnes ou miudezas comestíveis
da espécie suína dos n?s 0203 ou 0206 ou de carnes ou
miudezas comestíveis de aves do n ? 0207

1502

Gorduras de animais das espécies bovina , ovina ou
caprina em bruto ou fundidas , mesmo prensadas ou
extraídas por meio de solventes :
— Gorduras de ossos e gorduras de resíduos

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
com exclusão das matérias dos n?s 0201 , 0202 , 0204
ou 0206 ou dos ossos do n ? 05.06

— Outras

Fabricação na qual todas as matérias animais do
capítulo 2 utilizadas já devem ser originárias

(3)

(2)

(1)

1504
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Gorduras , óleos e respectivas fracções , de peixes ou de
mamíferos marinhos , mesmo refinados , mas não quimi
camente modificados :

— Fracções sólidas de óleo de peixe e de gordura e
óleo de mamíferos marinhos , não quimicamente

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
incluindo a partir de outras matérias do n ? 1504

modificados
— Outros

Fabricação na qual todas matérias animais dos capítu
los 2 e 3 utilizadas já devem ser originárias

1506

Outras gorduras e óleos animais e respectivas fracções ,
mesmo refinados , mas não quimicamente modifica
dos :

ex 1507
a

— Fracções sólidas

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
incluindo a partir de outras matérias do n ? 1506

— Outros

Fabricação na qual todas as matérias animais do
capítulo 2 utilizadas já devem ser originárias

Óleos vegetais e respectivas fracções , fixos , mesmo
refinados , mas não quimicamente modificados :

1515

— Fracções sólidas , com exclusão das de óleo de
jojoba

Fabricação a partir de outras matérias dos n?s 1507 a
1515

— Outros , com exclusão de :

— óleos de Tung, óleo de coco e de oiticica , cera
de mírica e cera do Japão

Fabricação na qual todas as matérias vegetais utilizadas
já devem ser originárias

— Destinados a usos técnicos ou industriais , com

exclusão do fabrico de produtos utilizados em
alimentação humana
ex 1516

Gorduras e óleos animais ou vegetais e respectivas

fracções , reesterificados , mesmo refinados , mas não
preparados de outro modo
ex 1517

ex 1519

Fabricação na qual todas as matérias animais ou vege
tais utilizadas já devem ser originárias

Misturas líquidas comestíveis dos óleos vegetais das

Fabricação na qual todas as matérias vegetais utilizadas

posições 1507 a 1515

já devem ser originárias

Álcoois gordos (grazos), com carácter de ceras artifici

Fabricação a partir de matérias da qualquer posição ,
incluindo a partir de ácidos gordos (grazos) do

ais

n9 1519

1601

Enchidos e produtos semelhantes , de carne , miudezas
ou sangue ; preparações alimentícias à base de tais

Fabricação a partir de animais do capítulo 1

produtos
1602

Outras preparações e conservas de carne , miudezas ou

Fabricação a partir de animais do capítulo 1

de sangue
1603

1604

1605

Extractos e sucos de carne , peixes ou crustáceos ,
moluscos ou de outros invertebrados aquáticos

Fabricação a partir de animais do capítulo 1 . Contudo ,

Preparações e conservas de peixes ; caviar e seus suce
dâneos preparados a partir de ovas de peixe

Fabricação na . qual todos os peixes e ovas de peixe

Crustáceos , moluscos e outros invertebrados aquáticos ,
preparados ou em conservas

Fabricação na qual todos os crustáceos , moluscos ou

todos os peixes , crustáceos , moluscos os outros inverte
brados aquáticos utilizados já devem ser originários

utilizados já devem ser originários

outros invertebrados aquáticos utilizados , já devem ser
originários
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ex 1701

(2)

(3)

Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimica
mente pura , no estado sólido , adicionadas de aroma
tizantes ou de corantes

1702
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Fabricação a partir de produtos que não se classificam
pela mesma posição que o produto obtido : Contudo ,
todos os produtos aromatizantes ou corantes utilizados
, já devem ser originários

Outros açúcares , incluídos a lactose , maltose , glicose e
frutose ( levulose ), quimicamente puras , no estado
sólido ; xaropes de açúcares , sem adição de aromatizan
tes ou de corantes ; sucedâneos do mel , mesmo mistura
dos com mel natural ; açúcares e melaços carameliza
dos :

— Maltose e frutose ( levulose ), quimicamente puras

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
incluindo a partir de outras matérias do n ? 1702

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas já

— Outros

devem ser originárias
t

ex 1703

Melaços resultantes da extracção ou refinação do açú
car , adicionados de aromatizantes ou de corantes

1704

1804

Fabricação a partir de produtos que não se classificam
pela mesma posição que o produto obtido . Contudo ,
todos os produtos aromatizantes ou corantes utilizados
já devem ser originários

sem cacau

Fabricação a partir de produtos que não se classificam
no capítulo 17 . Contudo , todos os produtos aromati
zantes ou corantes utilizados já devem ser originários

Manteiga , gordura e oléo , de cacau

Fabricação em que , cacau inteiro ou partido , já deve ser

Produtos de confeitaria ( incluído o chocolate branco ),

originário
1806

Chocolate e outras preparações alimentícias que con
tenham cacau

1901

Fabricação em que todos os produtos utilizados devem
classificar-se numa posição diferente da do produto
obtido , desde que o valor de todos os produtos do
capítulo 18 utilizados não ultrapasse 40 % do preço à
saída da fábrica do produto obtido e todos os açúcares
do n ? 1701 utilizados já devem ser originários

Extractos de malte ; preparações alimentícias de fari
nhas , sêmolas , amidos , féculas ou de extractos de

malte , que não contenham cacau em pó ou que o
contenham numa proporção inferior a 50 % , em peso ,
não especificadas nem compreendidas em outras posi
ções ; preparações alimentícias de produtos das posições
0401 a 0404 , que não contenham cacau em pó ou que
o contenham numa proporção inferior a 10% , em
peso , não especificadas nem compreendidas em outras
posições :
— Extractos de malte

Fabricação a partir de cereais do capítulo 10

— Outros

Fabricação em que todos os produtos utilizados devem
classificar-se numa posição diferente da do produto
obtido . Contudo , os açúcares do n ? 1701 podem não
ser utilizados

1902

Massas alimentícias mesmo cozidas ou recheadas ( de
carne ou outras substâncias ) ou preparadas de outro
modo , tais como esparguete , macarrão , aletria , lasa
nha , nhoque , raviole e canelone ; « cuscuz » mesmo

Fabricação em que todos os cereais ( com exclusão do

trigo duro), carnes e miudezas , peixe , crustáceos ou
moluscos já devem ser originários

preparado
1903

Tapioca e seus sucedâneos preparados a partir de
féculas em flocos , grumos , grãos , pérolas ou formas
semelhantes

Fabricação em que todos os produtos utilizados já
devem ser originários

(3)

(2)

(1)

1904
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Produtos à base de cereais , obtidos por expansão ou
por torrefacção (por exemplo : flocos de milho
« corn-flakes »); grãos de cereais , excepto o milho ,
pré-cozidos ou preparados de outro modo :
— Sem cacau

Fabricação em que todos os produtos utilizados , já
devem ser originários

— Com cacau

Fabricação a partir de produtos de qualquer posição ,
incluindo a partir de outros produtos do n9 1904 , com
exclusão dos açúcares do n ? 1701 . Contudo , o valor de
todos os produtos do capítulo 18 utilizados não deve
ultrapassar 40 % do prçço à saída da fábrica do
produto obtido

1905

Produtos de padaria , pastelaria ou da indústria de
bolachas e biscoitos , mesmo adicionados de cacau ;
hóstias , cápsulas vazias para medicamentos , obreias ,
pastas secas de farinha , amido ou de fécula , em folhas ,
e produtos semelhantes

Fabricação a partir de produtos de qualquer posição,
còm exclusão dos produtos do capítulo 1 1

2001

Produtos hortícolas , frutas e outras partes comestíveis
de plantas , preparados ou conservados em vinagre ou

Fabricação em que todos os produtos hortícolas e
frutas utilizados já devem ser originários

em ácido acético

2002

Tomates preparados ou conservados, excepto em
vinagre ou em ácido acético

Fabricação em que todos os tomates utilizados já
devem ser originários

2003

Cogumelos é trufas, preparados ou conservados , excep
to em vinagre ou em ácido acético

Fabricação em que todos os cogumelos e trufas utiliza
dos já devem ser originários

2004

Fabricação em que todos os produtos hortícolas utiliza
dos já devem ser originários

20.05

Outros produtos hortícolas preparados ou conserva
dos, excepto em vinagre ou em ácido acético , congela
dos ou não congelados

2006

Frutas , cascas de frutas e outras partes de plantas ,
ou cristalizadas )

Fabricação em que todas as frutas ou outras partes de
plantas e todos os açúcares do capítulo 17 utilizados , já
devem ser originários

Doces , geleias , marmeladas , purés e pastas de frutas,
obtidos por cozimento , com ou sem adição de açúcar

Fabricação em que todas as frutas e todos os açúcares
do capítulo 17 utilizados já devem ser originários

e

conservadas com açúcar (passadas por calda , glaceadas

2007

ou de outros edulcorantes
2008

Frutas e outras partes comestíveis de plantas , prepara
das ou conservadas de outro modo , com ou sem adição
de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool , não
especificadas nem compreendidas em outras posições :
— Frutas , ( incluindo as de casca rija ) cozidas , excepto
em água ou vapor , sem adição de açúcar , congela

Fabricação em que todas as frutas utilizadas já devem
ser originárias

das

2009

— Outras

Fabricação em que todas as frutas , sementes e outros
produtos dos capítulos 8 e 9 e todos os açúcares ou
bebidas , líquidos alcoólicos e vinagres dos capítulos 17
ou 22 utilizados já devem ser originários

Sumos de frutas ( incluídos os mostos de uvas ) ou de

Fabricação em que todas as frutas ou vegetais do
capítulo 7 e 8 e quaisquer açúcares do capítulo 17
utilizados já devem ser originários

produtos hortícolas , não fermentados , sem adição de
álcool , com ou sem adição de açúcar ou de outros
edulcorantes
ex 2101

Chicória torrada e seus extractos , essências e concen

Fabricação em que toda a chicória utilizada já deve ser

trados

originária
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— Preparações para molhos e molhos preparados ;
condimentos e temperos compostos
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Fabricação em que todos os produtos utilizados devem
classificar-se numa posição diferente da do produto
obtido . Contudo , a farinha de mostarda ou mostarda
preparada podem ser utilizadas

ex 2103

— Mostarda preparada

Fabricação a partir de farinha de mostarda

ex 2104

Preparações para caldos e sopas ; caldos e sopas , prepa
rados ; preparações alimentícias compostas homogenei

Fabricação a partir de produtos de qualquer posição ,

zadas :

dos n ?s 2002 a 2005

com exclusão dos vegetais preparados ou conservados

— Preparações para caldos e sopas ; caldos e sopas
preparados
— Preparações alimentícias compostas homogeneiza
das

É aplicável a regra para a posição em que o produto
será classificado na sua totalidade

ex 2105

Sorvetes , contendo cacau

Fabricação em que todos os produtos utilizados devem
classificar-se numa posição diferente da do produto
obtido , desde que o valor de quaisquer produtos do
capítulo 18 utilizados não ultrapasse 40 % do preço à
saída da fábrica do produto obtido

ex 2106

Xaropes de açúcar , aromatizados os adicionados de

Fabricação em que todos os produtos utilizados já

corantes

devem ser originários

Águas , incluídas as águas minerais , naturais ou artifici

Fabricação em que todas as águas utilizadas já devem
ser originárias

2201

ais , e as áquas gaseificadas , não adicionadas de açúcar
ou de outros edulcorantes nem aromatizantes ; gelo e
neve

2202

Aguas , incluídas as águas minerais e as águas gaseifica
das , adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes
ou aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas ,

excepto sumos de frutas ou de produtos hortícolas da
posição 2009

ex 2204

Vinhos de uvas frescas , incluídos os vinhos aguardenta

Fabricação em que todos os produtos utilizados devem
classificar-se numa posição diferente da do produto
obtido . Contudo , todos os sumos de frutas utilizados já
devem ser originários

Fabricação a partir de outros mostos de uvas

dos e mosto de uvas adicionado de álcool

2205
ex 2207
ex 2208 e
ex 2209

Os seguintes produtos derivados das uvas : vermutes e
outros vinhos de uvas frescas preparados com plantas
ou substâncias aromáticas ; álcool etílico e outras agu
ardentes , desnaturadas ou não ; aguardentes , licores e
outras bebidas alcoólicas ; preparações alcoólicas com

postas dos tipos utilizados na fabricação de bebidas ;
vinagres

Fabricação a partir de produtos de qualquer posição ,
com exclusão de uvas ou quaisquer produtos derivados
das uvas

Uísques com um teor alcoólico adquirido inferior a
50 % vol

ex 2303

(3)

(2)

(1 )

ex 2208
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Resíduos da fabricação do amido de milho (com exclu
são das águas de maceração concentrada ) de teor em
proteínas , calculado sobre a matéria seca , superior a

Fabricação em que o valor de todas as aguardentes
derivadas de cereais utilizadas não deve ultrapassar
15 % do preço à saída da fábrica do produto obtido
Fabricação em que todo o milho utilizado já deve ser
originário

40 % , em peso
ex 2306

Bagaços ( tortas) e outros resíduos sólidos resultantes da
extracção do azeite , contendo mais do que 3 % de

Fabricação em que todas as azeitonas utilizadas já
devem ser originárias

azeite

2309

Preparações dos tipos utilizados na alimentação de
animais

2402

Charutos , cigarrilhas e cigarros , de tabaco ou dos seus
sucedâneos

Fabricação em que todos os cereais , açúcar ou melaços ,
carne ou leite utilizados , já devem ser originários
Fabricação em que pelo menos 70% , em peso , do
tabaco não manipulado ou dos desperdícios de tabaco
do n ? 2401 utilizado já devem ser originários

ex 2403

Tabaco para fumar

Fabricação em que pelo menos 70 % , em peso , do
tabaco não manipulado ou dos desperdícios de tabaco
do n ? 2401 utilizado já devem ser originários

ex 2504

Grafite natural cristalina , enriquecida de carbono puri

Enriquecimento do teor de carbono , purificação e tritu
ração da grafite cristalina em bruto

ficado , triturado

ex 2515

Mármores simplesmente cortados , à serra ou por outro
meio , em blocos ou placas de forma quadrada ou
rectangular com uma espessura igual ou inferior a 25

Corte , à serra ou por outro meio , de mármore ( mesmo
se já serrado ) com uma espessura superior a 25 cm

cm

ex 2516

Granito , pórfiro , basalto , arenito e outras pedras de
cantaria ou de construção , simplesmente cortados , à
serra ou per outro meio , em blocos ou placas de forma
quadrada ou rectangular com uma espessura igual ou

Corte , à serra ou por outro meio , de pedra ( mesmo se
já serrada ) com uma espessura superior a 25 cm

inferior a 25 cm

ex 2518

Dolomite calcinada

Calcinação da dolomite não calcinada

ex 2519

Carbonato de magnésio natural triturado , em recipien
tes hermeticamente fechados ( magnesite ), e óxido de
magnésio , mesmo puro , com exclusão de magnésia
electrofundida ou magnésia calcinada a fundo (sinteri

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .

Contudo , pode ser utilizado o/carbonato de magnésio
natural da posição n ? -2519

zada )

ex 2520

Gesso calcinado para a arte dentária

ex 2524

Fibras de amianto ( asbesto )

Fabricação na qual o valor das matérias utilizadas não
exceda 50 % do preço do produto à saída da fábrica
Fabricação a partir de concentrado de amianto
( asbesto )

ex 2525

Mica em pó

Trituração de mica ou desperdícios de mica

ex 2530

Terras corantes , calcinadas ou pulverizadas

Calcinação ou trituração de terras corantes

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

22 . 3 . 88

ex 2707

(3)

(2)

(1)

Óleos em que o peso dos constituintes aromáticos
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Estes produtos estão incluídos no Anexo II

excede o dos constituintes não aromáticos e que consti
tuem óleos análogos aos óleos minerais e outros produ

tos análogos aos óleos minerais e outros produtos
provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a alta
temperatura , que destilem mais de 65 % de seu volume
até 250° C ( incluindo misturas de éter de petróleo e
benzol ) destinados a serem utilizados como carburantes
ou como combustíveis

2709

Óleos minerais e produtos da sua destilação ; matérias

a

betuminosas ; ceras minerais

Estes produtos estão incluídos no Anexo II

2715

ex Cap . 28

Produtos químicos inorgânicos ; compostos inorgânicos
em orgânicos de metais preciosos , de elementos radio
activos , de metais das terras raras ou de isótopos ; com
esclusão das posições ní"s ex 2811 e ex 2833 cujas
regras são definidas a seguir

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
Contudo , podem ser utilizadas matérias da mesma
posição desde que o seu valor não exceda 20 % do
preço à saída da fábrica

ex 2811

Trióxido de enxofre

Fabricação a partir de dióxido de enxofre

ex 2833

Sulfato de alumínio

Fabricação na qual o valor das matérias utilizadas não
exceda 50 % do produto à saída da fábrica

ex Cap . 29

Produtos químicos orgânicos , com exclusão das posi
ções n?s ex 2901 , ex 2902 , ex 2905 , ex 2906 , 2915 , ex
2932 , 2933 e 2934 , cujas regras são definidas a segu

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
Contudo , podem ser utilizadas matérias da mesma
posição desde que o seu valor não exceda 20 % do
preço do produto à saída da fábrica'

ir

ex 2901

Hidrocarbonetos acíclicos , destinados a ser utilizados

Estes produtos estão incluídos no Anexo II

como carburantes ou como combustíveis

ex 2902

Ciclanos e ciclenos ( com exclusão dos azulenos ), benze
nos , teluenos , xilenos , destinados a ser utilizados como

Estes produtos estão incluídos no Anexo II

carburantes ou como combustíveis

ex 2905

Alcoolatos metálicos de álcoois desta posição e de
etanol ou glicerol

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição
incluindo a partir de outras matérias do n ? 2905 .
Contudo , os alcoolatos metálicos da presente posição
podem ser utilizados desde que o seu valor não ultra
passe 20 % do preço do produto à saída da fábrica

2915

Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição .

anidridos , halogenetos , peróxidos e paroxiácidos ; seus
derivados halogenados , sulfonados , nitrados ou nitro

Contudo , o valor das matérias dos n<?s 2915 e 2916

sados :

à saída da fábrica

— Éteres internos e seus derivados halogenados , sulfo

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição .
Contudo , o valor das matérias do n ? 2909 utilizadas
não deve exeder 20 % do preço do produto à saída da

ex 2932

nados , nitrados ou nitrosados

utilizadas não deve exceder 20 % do preço do produto

fábrica

— Acetais cíclicos e hemiacetais internos e seus deriva

dos halogenados , sulfonados , nitrados ou nitrosa
dos

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição,
incluindo outras matérias do n?2932

(3)

(2)

(1)

2933

22 . 3 . 88

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 77 / 26

Outros compostos heterocíclicos com heteroátomo(s )
de azoto ( nitrogénio ) ; ácidos nucleicos e seus sais

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição .
Contudo , o valor das matérias dos n*?s 2932 e 2933

utilizadas não deve exceder 20 % do preço do produto
à saída da fábrica

2934

Outros compostos heterocíclicos

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição.
Contudo , o valor das matérias dos n9s 2932 , 2933 e
2934 utilizadas não deve exceder 20 % do preço do

produto à saída da fábrica

\

ex Cap . 30

Produtos farmacêuticos , com exclusão das posições
n9s 3002 , 3003 , 3004 , 3005 e ex 3006 , cujas regras são
definidas a seguir

3002

Sangue humano : sangue animal preparado para usos
terapêuticos , profilácticos ou de diagnóstico ; soros
específicos de animais ou de pessoas imunizados , e
outros constituintes do sangue ; vacinas , toxinas , cultu
ras de microrganismos ( excepto leveduras ) e produtos

Fabricação em que todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
Contudo , podem ser utilizadas matérias da mesma
posição desde que o seu valor, não exceda 20 % do
preço do produto à saída da fábrica

semelhantes :

— Produtos constituídos por produtos misturados en
tre si para usos terapêuticos ou profilácticos ou
produtos não misturados para estes usos , apresenta
dos em doses ou acondicionados para venda a
retalho
— Outros :

— Sangue humano

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição
incluindo outras matérias do n ? 3002 . Todavia as

matérias aqui referidas só podem ser utilizadas desde
que o seu valor não ultrapasse 20 % do preço do
produto à saída da fábrica
•

\

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
incluindo outras matérias do n ? 3002 . Todavia , as

matérias aqui referidas só podem ser utilizadas desde
que o seu valor não ultrapasse 20 % do preço do
produto à saída da fábrica
— Sangue animal preparado para usos terapêuticos
ou profilácticos

— Constituintes do sangue diferentes dos soros
específicos de animais e de pessoas imunizadas ;
hemoglobulina e soro-globulinas

— Hemoglobulina , globomnas sanguíneas e soro
-globulinas

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
incluindo outras matérias do n ? 3002 . Todavia , as
matérias aqui referidas só podem ser utilizadas desde
que o seu valor não ultrapasse 20 % do preço do
produto à saída da fábrica

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
incluindo outras matérias do n ? 3002 . Todavia , as

matérias aqui referidas só podem ser utilizadas desde
que o seu valor não ultrapasse 20 % do preço do
produto à saída da fábrica

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição,
incluindo outras matérias do n9 3002 . Todavia , as
matérias aqui referidas só podem ser utilizadas desde
que o seu valor não ultrapasse 20 % do preço do
produto à saída da fábrica
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— Outros
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Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
incluindo outras matérias do n ? 3002 . Todavia , as
matérias aqui referidas só podem ser utilizadas desde

que o seu valor não ultrapasse 20 % do preço do
produto à saída da fábrica

3003

Medicamentos (excepto os produtos das posições 3002 ,

e

3005 ou 3006 )

3004

Fabricação a partir de produtos , com exclusão das
substâncias activas. Contudo , os produtos dos n<?s 3003
e 3004 podem ser utilizados desde que o seu valor não
exceda 20 % do preço à saída da fábrica do produto
obtido

3005

ex 3006

Pastas ( ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por
exemplo : pensos, esparadrapos , sinapismos), impre
gnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou
acondicionados para venda a retalho para usos medici
nais , cirúrgicos , dentários ou veterinários

Preparações químicas contraceptivas à base de hormo
nas ou de espermicidas ; cimentos para a Reconstituição

Fabricação a partir de produtos de qualquer posição
com exclusão de produtos farmacêuticos. Contudo , o
valor dos produtos do n ? 3005 utilizados não deve
exceder 20 % do preço à saída da fábrica do produto
obtido

Fabricação a partir de produtos de qualquer posição
com exclusão das substâncias activas

óssea

ex Cap . 31

Adubos ou fertilizantes , com exclusão da posição
ex 3105 cujas regras são definidas a seguir

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem

ser classificadas numa posição diferente da do produto
obtido . Contudo , podem ser utilizadas matérias da
mesma posição desde que o seu valor não exceda 20 %
do preço do produto à saída da fábrica

ex 3105

/

Adubos ou fertilizantes minerais ou químicos , contendo
dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes : azoto
( nitrogénio ), fósforo e potássio ; outros adubos ou
fertilizantes ; produtos do presente capítulo apresenta
dos em tabletes ou formas semelhantes , ou ainda em
embalagens com peso bruto são superior a 10 kg ; com
exclusão de :
— Nitrato de sódio

Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas devem Ser classificadas

numa posição diferente da do produto obtido .
Contudo , podem ser utilizadas matérias da mesma
posição desde que o seu valor não exceda 20 % do
preço do produto à saída da fábrica
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

• exceder 50 % do preço do produto à saída da
— Cianamida cálcica

fábrica

— Sulfato de potássio
— Sulfato de potássio de magnésio

ex Cap . 32

ex 3201

Extractos tanantes e tintoriais ; taninos e seus deriva
dos ; pigmentos e outras matérias corantes ; tintas e
vernizes ; mástiques ; tintas de escrever ; com exclusão
das posições n?s ex 3201 e 3205 cujas regras são
definidas a seguir

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto
obtido . Contudo, podem ser utilizadas matérias da
mesma posição desde que o seu valor não exceda 20 %

Taninos e seus sais , éteres , ésteres e outros derivados

Fabricação a partir de extractos tanantes de origem

do preço do produto à saída da fábrica

vegetal

(3 )

( 2)

(1)

3205
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Lacas corantes ; preparações indicadas na nota 3 do
presente capítulo , à base de lacas corantes (')

Fabricação a partir de matérias „de qualquer posição
com exclusão das matérias dos n"?s 3203 e 3204 , desde

que o valor de qualquer uma das matérias do n ? 3205
não exceda 20 % do preço à saída da fábrica do
produto obtido

ex Cap . 33

Óleos essenciais e resinóides ; produtos de perfumaria
ou de toucador preparados e preparações cosméticas ,
com exclusão da posição n ? 3301 cuja regra é definida
a seguir

3301

Óleos essenciais ( desterpenizados ou não), incluídos os
chamados « concretos » ou « absolutos » ; resinóides ;

soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras ,
em óleos fixos , em ceras ou em matérias análogas ,

obtidas por tratamento de flores através de substâncias
gordas ou por maceração ; subprodutos terpénicos
residuais da desterpenização dos óleos essenciais ; águas
destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essen

Fabricação em que todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
Contudo , podem ser utilizadas matérias da mesma
posição desde que o seu valor não exceda 20 % do
preço do produto à saída da fábrica
Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
incluindo matérias de um outro « grupo » ( 2 ) da presen
te posição . Contudo , podem ser utilizadas matérias do
mesmo « grupo », desde que o seu valor não ultrapasse
20 % do preço do produto à saída da fábrica

ciais

ex Cap . 34

Sabões , agentes orgânicos de superfície , preparações
lubrificantes , ceras artificiais , ceras preparadas , produ
tos de conservação e limpeza , velas e artigos semelhan
tes , massas ou pastas para modelar, « ceras » para
odontologia ( arte dentária ) e composição para odonto
logia ( arte dentária ) à base de gesso , com exclusão das
posições n?s ex 3403 e 3404 cuja posição é definida a

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
Contudo , podem ser utilizadas matérias da mesma
posição desde que o seu valor não exceda 20 % do
preço do produto à saída da fábrica

seguir
ex 3403

Preparações lubrificantes que contenham óleos de
petróleo ou de minerais betuminosos , desde que repre

Estes produtos estão incluídos no Anexo 11

sentem menos de 70 % , em peso
3404

Ceras artificiais e ceras preparadas :

— Que tenham por base a parafina , ceras de petróleo ,
ceras obtidas de minerais betuminosos , de parafina

Estes produtos estão incluídos no Anexo II

bruta « slack vax » ou « scale vax »
— Outras

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
com exclusão de :

— Óleos hidrogenados com características das ceras
do n ? 1516

— Ácidos gordos de constituição química não definida
ou álcoois gordos industriais com características das
ceras do n9 1519
— Produtos do n ? 3404

Contudo , estas matérias podem ser utilizadas desde que
o seu valor não exceda 20 % do preço do produto à
saída da fábrica

(') Segundo a nota 3 do capítulo 32 , estas preparações são as do tipo utilizado para corar qualquer produto ou as utilizadas como ingredientes no fabrico de
preparações corantes , desde que não sejam classificadas noutra posição do capítulo 32 .
( 2 ) Um « grupo » é considerado como qualquer parte da descrição da posição separada do resto por um ponto e vírgula .
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ex Cap . 35

Matérias albuminóides ; amidos ou féculas , modifica
dos ; colas ; enzimas ; com exclusão das posições
n9s 3505 e ex 3507 cujas regras são definidas a seguir

3505

Dextrina e outros amidos e féculas modificados (por
exemplo : amidos e féculas pré-gelatinizados ou esterifi
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(3)

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
Contudo , podem ser utilizadas matérias da mesma
posição desde que o seu valor não exceda 20 % do
preço do produto à saída da fábrica

cados ); colas à base de amidos ou de féculas , de
dextrina ou de outros amidos ou féculas modificados :

— Éteres e ésteres de amidos ou féculas

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição,
incluindo outras matérias do n° 3505

|
— Outros

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição
com exclusão das matérias do n ? 1108

Enzimas preparadas não especificadas nem compreen
didas noutras posições

Fabricação na qual o valor das matérias , utilizadas não
exceda 50 % do preço do produto à saída da fábrica

Cap . 36

Pólvoras e explosivos ; artigos de pirotecnia ; fósforos ;
ligas pirofóricas ; matérias inflamáveis

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto
obtido . Contudo , podem ser utilizadas matérias da
mesma posição desde que o seu valor não exceda 20 %
do preço do produto à saída da fábrica

ex Cap . 37

Produtos para fotografia e cinematografia , com exclu
são das posições n?s 3701 , 3702 e 3704 cujas regras são
definidas a seguir

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto
obtido . Contudo , podem ser utilizadas matérias da
mesma posição desde que o seu valor não exceda 20 %
do preço do produto à saída da fábrica

3701

Chapas e filmes planos , fotográficos , sensibilizados ,
não impressionados , de matérias diferentes do papel ,
do cartão ou dos têxteis ; filmes fotográficos planos , de
revelação e cópia (copiagem ) instantâneas sensibiliza
dos , não impressionados , mesmo em cartuchos

Fabricação em que todos os produtos utilizados devem
classificar-se numa posição diferente da dos n"?s 3701 e

Filmes fotográficos sensibilizados , não impressionados ,
em rolos , de matérias diferentes do papel , do cartão ou
dos têxteis ; filmes fotográficos de revelação e cópia
( copiagem ) instantâneas , em rolos , sensibilizados , não
impressionados

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente dos n?s 3701 e

Chapas , filmes , papéis , cartões e têxteis , fotográficos ,
impressionados nas não revelados

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente dos n?s 3701 ar

ex 3507

37.02

3704

3702

3702

3704

ex Cap . 38

Produtos diversos das indústrias químicas ; com exclu
são dos n?s ex. 3801 , ex 3803 , ex 3805 , ex 3806 ,

ex 3807 , 3808 a 3814 , 3818 a 3820 , 3822 e 3823 cujas
regras são definidas a seguir :

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto
obtido . Contudo , podem ser utilizadas matérias da
mesma posição , desde que o seu valor não exceda 20 %
do preço do produto à saída da fábrica

3

2

d

ex 3801
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Grafite coloidal em suspensão oleosa e grafite semi
coloidal ; pastas carbonadas para eléctrodos

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não deve exceder 50 % do preço do produto à
saída da fábrica

Grafite em pasta , que consiste numa mistura de
mais de 30% , em peso , de grafite com óleos
minerais

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição .
Contudo , o valor das matérias do n ? 3403 utilizadas
não deve exceder 20 % do preço do produto à saída da
fábrica

Resina líquida (tall-oil) refinada

Refinação da resina líquida (tall-oil) em bruto

Essência proveniente do fabrico da pasta de papel pelo
processo do sulfato , depurada

Purificação pela destilação ou refinação da essência
proveniente do fabrico da pasta de papel pelo processo

ex 3806

Gomas-ésteres

Fabricação a partir de ácidos resinicos

ex 3807

Pez negro ( breu ou pez de alcatrão vegetal )

Destilação do alcatrão vegetal

3803

ex 3805

3808 a

3814 ,
3818 a

3820 ,
3822 a
3823

do sulfato em bruto

Produtos diversos das indústrias químicas :

— Aditivos preparados para óleos lubrificantes , con
tendo óleos de pretróleo ou de minerais betumino

Estes produtos estão incluídos no Anexo II

sos , do n9 3811 .

— Os produtos seguintes do n ? 3823 :

— Aglutinantes preparados para moldes ou para
núcleos de fundição que tenham por base pro
dutos resinosos naturais ;

— Ácidos nafténicos e seus sais incoláveis na água ;

Fabricação em que todas as matérias utilizadas devem
classificar-se numa posição diferente da do produto
obtido . Contudo , podem ser utilizadas matérias classifi
cadas na mesma posição , desde que o seu valor não
exceda 20 % do preço à saída da fábrica do produto
obtido

ésteres dos ácidos nafténicos ;

— Sorbitol que não seja o sorbitol do n9 2905 ;

— Sulfonatos de petróleo , com exclusão dos sulfo
natos de petróleo de metais alcalinos , de amó
nio ou de etanolanimas ; ácidos sulfónicos dos
óleos minerais betuminosos , tiofenados e seus
sais ;

— Perontadores de iões ;

— Composições absorventes para completar o
vácuo nas lâmpadas e válvulas eléctricas ;

— Éxidos de ferro alcalinizados para depuração de
gases ;

— Águas e resíduos amoniacais , provenientes da
depuração do gás de iluminação ;
— Ácidos sulfonafténicos e seus sais insolúveis na

água ; ésteres dos ácidos sulfonafténicos ;
— Óleos de fusel e óleo de Dippel ;
— Misturas de sais com diferentes aniões ;

— Pastas para copiar com uma base de gelatina ,
com ou sem reforço de papel ou têxtil ;
— Outros

Fabricação nem que o valor de todas as matérias
utilizadas não exceda 50 % do preço à saída da fábrica
do produto obtido

a

(3 )

( 2)

(1)

3901
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Plásticos em formas primárias , desperdícios, resídios ,
aparas e obras inutilizadas ( sucata ), de plásticos :

3915

— Produtos adicionais homopolimerizados

Fabricação em que :
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

exceder 50 % do preço à saída da fábrica do
produto obtido , e

/

— Outros

3916

— O valor de qualquer das matérias do Capítulo 39
utilizadas não deve exceder 20 % do preço à saída
da fábrica do produto obtido (')

Fabricação em que o valor de qualquer das matérias do
Capítulo 39 utilizadas não exceda 20<% do preço à
saída da fábrica do produto obtido (')

Produtos intermediários de plásticos :

a

3921

— Produtos planos , mais que simplesmente trabalha
dos à superfície ou apresentados em formas diferen
tes de rectângulos ; outros produtos , mais que sim
plesmente trabalhados à superfície

Fabricação em que o valor de qualquer das matérias do
Capítulo 39 utilizadas não exceda 50 % do preço à
saída da fábrica do produto obtido

— Outros :

— Produtos adicionais homopolimerizados

Fabricação em que :
O valor de todas as matérias utilizadas não deve

exceder 50 % do preço à saída da fábrica do
produto obtido , e
— O valor de qualquer das matérias do Capítulo 39
utilizadas não devem exceder 20 % do preço à saída
da fábrica do produto obtido (')

3922

— Outros

Fabricação em que o valor de qualquer das matérias
utilizadas não exceda 20 % do preço à saída da fábrica
do produto obtido ( J )

Obras de plástico

Fabricação em que o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 50 % do preço à saída da fábrica do
produto obtido

Folhas de crepe de borracha para solas

Laminagens das folhas de crepe de borracha natural

Borracha sisturada , não vulcanizada , em formas primá
rias ou em chapas , folhas ou tiras

exclusão da borracha natural , não exceda 50 % do

a

3926

ex 4001

4005

Fabricação no qual o valor das matérias utilizadas , com
preço à saída da fábrica do produto obtido

bandas de redagem amovíveis e « flaps » de borracha :

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição,
excluindo as matérias das posições n<?s 4011 e 4012

ex 4017

Obras de borracha endurecida

Fabricação a partir de borracha endurecida

ex 4102

Peles de evinos depiladas

Fabricação a partir de borracha endurecida

4012

Pneumáticos recauchutados ou usados de borracha ;

(') No caso de produtos compostos de matérias classificados nos n?s 3901 a 3906 , por um lado , e nos n?s 3907 a 3911 , por outro , esta restrição apenas se aplica
ao grupo de matérias que predomina , em peso , no produto obtido .
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4104

Couros e peles depilados , com exclusão dos n<?s 4108

a

ou 4109
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(3 )

Recurtimento de couros e peles pré-curtidas
ou

4107

Fabrico em que todas as matérias utilizadas devem
classificar-se numa posição diferente da do produto
obtido

4109

Couros e peles , envernizados ou revestidos ; couros e
peles metalizados

Fabricação a partir de couros e peles dos n9* 4104 a
4107 cujo valor não exceda 50 % do preço à saída da

fábrica do produto obtido
ex 4302

Peles com pêlo ( peleteria ) curtidas ou acabadas , reuni
das , com exclusão das mantas , sacos , quadrados , cru

(

Fabricação a partir de peles com pelo ( peleteria0 ) curti
das ou acabadas , não reunidas

zes ou semelhantes

4303

Vestuário , seus acessórios e outros artefactos de peles
com pelo ( peleteria )

Fabricação a partir de peles com pêlo (peleteria ) curti
das ou acabadas , não reunidas do n "? 4302

ex 4403

Madeira simplesmente esquadriada

Fabricação a partir de madeira em bruto mesmo descas
cada , desalburnada ou esquadriada

ex 4407

Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente , cor
tada ou desenrolada , aplainada , polida ou unida por
malhetes , de espessura superior a 6 mm

Aplainamento , polimento ou união por malhetes

ex 4408

Folhas para folheados e folhas para contraplacados ou
compessados ( mesmo unidas ) e madeira serrada longi
tudinalmente , cortada ou desenrolada , mesmo aplaina
da , polida ou unida por malhetes , de espessura não
superior a 6 mm

Corte , aplainamento , polimento e união por malhetes

ex 4409

— Madeira ( incluídos os tacos e frisos para soalhos ,
não montados ), perfilada ( com espigas , ranhuras ,
filetes , entalhes , chanfrada , com juntas em V , com
cercadura , boleada ou semelhantes ) ao longo de
uma ou mais bordas ou faces , aplainada , polida ou
unida por malhetes

Polimento ou união por malhetes

— Tiras e cercaduras de madeira

Fabricação de tiras e cercaduras

Tiras e cercaduras de madeira , para móveis , quadros ,
decorações interiores , instalações eléctricas e seme

Fabricação de tiras e cercaduras

ex 4410
a

ex 4413

lhantes

ex 4415

Caixotes , caixas , grades , barricas e embalagens seme
lhantes , de madeira

Fabricação a partir de tábuas não cortadas à medida

ex 4416

Barris , cubas , balseiros , dornas , selhas e outras obras
de tanoeiro e respectivas partes de madeira

Fabricação a partir de aduelas , mesmo serradas ,
nas duas faces principais , mas sem qualquer outro
trabalho

ex 4418

— Obras de carpintaria para edifícios e construções de
madeira

— Tiras ou cercaduras de madeira

Fabricação na qual^ todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
Contudo , podem ser utilizados painéis celulares de
madeira , fasquias para telhados « singles » e « shakes »
Fabricação de tiras e cercaduras .

(3)

( 2)

(1)

ex 4421
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Madeiras preparadas para fósforos ; cavilhas de madei

Fabricação a partir de madeiras de qualquer posição ,

ra para calçado

com exclusão das madeiras passadas à fieira do
n ? 4409

45.03

ex 4811

Obras de cortiça natural

Fabricação a partir de cortiça natural do n? 4501

Papel , cartolina e cartão simplesmente pautados ou

Fabricação de matérias destinadas à fabricacão de papel
do Capítulo 47

quadriculados
4816

Papel químico (papel carbono ), papel autocopiativo e
outros papéis para cópia ou duplicação (excepto os da
posição 4809 ), « stencils » completos e chapas
« offset », de papel , mesmo acondicionadas em caixas .

Fabricação a partir de matérias destinadas a fabricação
de papel do Capítulo 47

4817

Envelopes, aerogramas , bilhetes-postais (cartões-pos
tais ) não ilustrados , cartões e papel para correspon
dência , de papel ou cartão ; caixas , sacos e semelhan

Fabricação na qual :

tes , de papel ou cartão , contendo um sortido de artigos
para correspondência

— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

exceder 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

ex 4818

Papel higiénico

Fabricação a partir' de matérias destinadas à fabricação
de papel do capítulo 47

ex 4819

Caixas , sacos , bolsas , cartuchos e outras embalagens de
papel , cartão , pesta (ouate) de celulose ou de montas de

Fabricação na qual :

fibras de celulose

— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

exceder 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

ex 4820

Blocos de papel para cartas

Fabricação na qual o valor das matérias utilizadas não
deve exceder 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

ex 4823

4909

Outros papéis , cartões , pasta (ouate) celulose e montas

Fabricação a partir de matérias-primas para o fabrico

de fibras de celulose , cortadas em forma própria

de papel do capítulo 47

Bilhetes-postais ( cartões-postais) impressos ou ilustra

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição

dos ; cartões impressos com votos ou mensagens pesso
ais , mesmo ilustrados , com ou sem envelopes , guarni

com exclusão das matérias dos n?s 4909 ou 4911

ções ou aplicações
4910

Calendários de qualquer espécie , impressos , incluídos
os blocos-calendarios para desfolhar
— Calendários ditos « perpétuos » ou calendários onde
o bloco substituível está sobre um suporte que não é
de papel um de cartão

Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto e
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

exceder 50 % do preço do produto à saída da
fábrica
— Outros

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição
com exclusão das matérias dos n9s 4909 ou 4911
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(2)

Fibras sintéticas os artificiais descontínuas
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(3)

Fabricação a partir de matérias químicas ou de pastas
têxteis

a

5507

ex Cap . 50

Fios e monofilamentos

a

55

— Fios de seda

— Outros

Fabricação a partir de casulos de bicho-da-seda ou
desperdícios de seda , não cardados nem penteados nem
transformados de outro modo para a fiação
Fabricação a partir de fibras naturais não cardadas nem

penteadas nem transformadas de outro modo para a
fiação , de matérias químicas , de pastas têxteis ou de
matérias para a fabricação do papel

ex Cap . 50

Tecidos :

a

55

— Que contenham fios de borracha

Fabricação a partir de fios simples

— Outros

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais
— Fios de cairo

— Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas não car

dadas nem penteadas nem transformadas de outro
modo para a fiação

— Matérias químicas ou pastas têxteis ou papel
ou

Estampagem acompanhada de , pelo menos , duas ope
rações de preparação ou de acabamento ( tal como
lavagem , branqueamento , mercerização , termo-fixa
ção , feltragem , calendragem , operação de resistência de
encolhimento , acabamento permanente , deslustragem ,
impregnação , reparação e extracção de nós), desde que
o valor dos tecidos não estampados não exceda 47,5. %
do preço do produto à saída da fábrica

ex Cap . 56

Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos ; fios especiais ;
cordéis ; cordas e cabos ; artigos de cordoaria , com
exclusão dos n?s 5602 , 5604 , 5605 , 5606 cujas regras
são definidas a seguir

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais
— Fios de cairo

— Matérias químicas ou pastas têxteis ou matérias
destinadas à fabricação do papel

5602

Feltros , mesmo impregnados , revestidos , recobertos ou
estratificados

— Feltros agulhados

Fabricação a partir de ('):
— Fibras naturais , ou

— Matérias químicas ou pastas têxteis

22 . 3 . 88
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(3)

Todavia :

(cont. )

— Fios de filamentos de polipropileno da posição
5402

— Fibras descontínuas de polipropileno da posição
5503 ou 5506 ou
a.

— Cabos e filamentos de polipropileno da posição
5501 ,

cujo título de cada filamento ou fibra que os
constitui é , em todos os casos, inferior a 9 decitex,
podem ser utilizados desde que o seu valor não
exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica
— Outros

Manufacturados a partir de :
— Fibras naturais

— Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas de
caseína

— Materiais químicos ou pastas têxteis

5604

Fios e cordas , de borracha , recobertos de têxteis ; fios
têxteis , lâminas e formas semelhantes , das posições
5404 ou 5405 , impregnados , revestidos , recobertos ou
embainhados de borracha ou de plásticos :
— Fios e cordas de borracha revestidos de têxteis

Fabricação a partir de fios e cordas de borracha vulca
nizada , não revestidos de matérias têxteis

— Outros

Fabricação a partir de fibras naturais não cardadas nem

penteadas nem transformadas de outro modo para a
fiação , de matérias químicas , de pastas têxteis ou de
matérias para a fabricação do papel

5605

5606

Fios metálicos e fios metalizados , mesmo revestidos por
enrolamento , constituídos por fios têxteis , lâminas ou
formas semelhantes , das posições 5404 ou 5405 , com
binados com metal sob a forma de filos , de lâminas ou
de pós , ou recobertos de metal

Fios revestidos por enrolamento , lâminas e formas
semelhantes, das posições 5404 ou 5405 , revestidas por
enrolamento , excepto os da posição 5605 e os fios de
crina revestidos por enrolamento ; fios de froco (ckenil
le) ; fios denominados « de cadais » ( chainette ) da fábri
ca

Fabricação a partir de fibras naturais , de matérias

químicas , de pastas têxteis , de matérias para a fabrica
ção do papel ou de fibras sintéticas ou artificiais
descontínuas não cardadas nem penteadas nem trans

formadas de outro modo para a fiação

Fabricação a partir de fibras naturais , de matérias
químicas , de pastas têxteis, de matérias para a fabrica
ção do papel ou de fibras sintéticas ou artificiais
descontínuas não cardadas nem penteadas nem trans
formadas de outro modo para a fiação
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(2

Cap . 57

Tapetes e outros revestimentos para pavimentos , de

3

matérias têxteis

— Feltros agulhados

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais

— Matérias químicas ou pasta jcêxtil
No entanto :

— Filamentos de polipropileno da posição 5402

— Fibras descontínuas de polipropileno das posições
n?s 5503 ou 5506
ou

— Cabos e filamentos de polipropileno da posição

5501 cujo título de cada filamento ou fibra que os
constitui e em todos os casos , inferior a 9 decitex ,

podem ser utilizados desde que o seu valor não
exceda 40 % do preço do produto à saída de
fábrica

— De outros feltros

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais não cardadas nem penteadas nem
transformadas de outro modo para fiação ou
— Matérias químicas ou pasta têxtil

— Outros

Fabricacão a partir de :
— Fios de cairo

— Fios sintéticos ou de filamentos artificiais
— Fibras naturais ou

— Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas , não

cardadas nem penteadas nem transformadas de
outro modo para fiação .

ex Cap . 58

Tecidos especiais ; tecidos tufados ; rendas ; tapeçarias ;
passamanarias ; bordados , com exclusão dos n?s 5805 e
5810 . A regra aplicável ao n ? 5810 está definida a
seguir :

— Elásticos , constituídos de fios têxteis combinados

Fabricação a partir dé fios simples

com fios de borracha
— Outros

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais

— Matérias químicas ou pastas têxteis
— Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas não car

dadas nem penteadas nem transformadas de outro
modo para a fiação
ou

Estampagem acompanhada de , pelo menos, duas ope
rações de preparação ou de acabamento ( tal como
lavagem , branqueamento , mercerização , termo-fixa
ção , feltragem , calendragern , operação de resistência ao
encolhimento , acabamento permanente , deslustragem ,
impregnação , reparação e extracção de nós), desde que
o valor dos tecidos não estampados não exceda 47,5 %
do preço do produto à saída da fábrica
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5810

Bordados em peça , em tiras ou em motivos para
aplicar

Fabricação a partir de fios

5901

Fabrico têxtil revestido com goma ou substância amilá
ceas do tipo utilizado para outros revestimentos de
livros ou semelhantes ; telas para decalque e telas
transparentes para desenho ; telas preparadas para a
pintura ; entretelas e tecidos rígidos semelhantes dos
tipos utilizados em chapéus e artefactos de uso seme

Fabricação a partir de fios

lhante

5902

l

Telas para pneumáticos fabricados com fios de alta
tenacidade de « nylon » oii de outras poliamidas , de
poliésteres ou de raion de viscose

— Que contenham não mais de 90 % , em peso , de

Fabricação a partir de fios

têxteis

l

— Outros

Fabricação a partir de matérias químicas ou de pastas
têxteis

5903

Tecidos impregnados , revestidos , recobertos ou estrati
ficados com plásticos , excepto os da posição n? 5902

Fabricação a partir de fios

5904

Linóleos , mesmo recortados ; revestimentos para pavi
mentos constituídos por um induto ou recobrimento
aplicado sobre suporte têxtil , mesmo recortados

Fabricação a partir de fios

5905

Revestimentos para paredes , de matérias têxteis :
— Impregnados , revestidos , recobertos ou estratifica
dos com borracha , plástico ou outras matérias

Fabricação a partir de fios

— Outros

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais
— Fios de cairo

— Matérias químicas ou de pastas têxteis

— Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas , não
cardadas nem penteadas , nem preparadas de outro
modo para a fiação
ou

Estampagem acompanhada de , pelo menos , duas
operações de preparação ou de acabamento ( tal
como lavagem , branquemento , mercerização , ter

mo-fixação , feltragem , calendragem , operação de
resistência ao encolhimento , acabamento perma
nente, deslustragem , impregnação , reparação e
extracção de nós), desde que o valor dos tecidos
não estampados não exceda 47,5 % do preço do
produto à saída da fábrica
5906

Tecidos com borracha , excepto os da posição 5902 :
— Tecidos de malha

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais

— Matérias químicas ou pastas têxteis
— Fibras sintéticas ou artificais não cardadas nem

penteadas , nem transformadas de outro modo para
a fiação

22 . 3 . 88

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

N ? L 77 / 38

(3 )

(2)

(1)

— Outros tecidos de fios de filamentos sintéticos que
contenham mais de 90% , em peso , de têxteis

Fabricação a partir de matérias químicas

— Outros

Fabricação a partir de fios

5907

Outros tecidos impregnados, revestidos ou recobertos ;
telas pintadas para cenários teatrais , fundos de estúdio
ou para usos análogos

Fabricação a partir de fios

5908

Mechas de matérias têxteis , tecidas , entrançadas ou
tricotadas , para candeeiros , fogareiros , velas e seme
lhantes ; camisas de incandescência e tecidos tubulares

Fabricação a partir de fios simples

5906

(cont. )

tricotados para a sua fabricação , mesmo impregnados

5909

Artigos de matérias têxteis para usos técnicos :

a

5911

. — Discos e anéis para polir com excepção dos de
feltro , da posição 5911
— Outros

Fabricação a partir de fios ou a partir de trapos ou
retalhos da posição 6310

Fabricação a partir de :
— Fios de cairo

— Fibras naturais

Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas não car

dadas nem penteadas nem transformadas de outro
modo para fiação , ou
— Matérias químicas ou pastas têxteis

Cap 60

Tecidos de malha

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais

— Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas não car

dadas nem penteadas nem transformadas de outro
modo para fiação
— Matérias químicas ou pastas têxteis

Cap 61

Vestuário e seus acessórios , de malha

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais

— Matérias químicas ou pastas têxteis
— Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas não car

dadas nem penteadas nem transformadas de outro
modo para fiação

ex Cap 62

Vestuário e seus acessórios , excepto de malha , com
exclusão das posições 6213 e 6214 , cujas regras são
definidas a seguir

Fabricação a partir de fios

6213

Lenços de assoar e de bolso , xales, « écharpes », lenços
de pescoço , cachenés , cachecóis , mantilhas , véus e

Fabricação a partir de fios simples crus

e

6214

artefactos semelhantes

Jornal Oficial das Comunidades Europeias
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Cobertores e mantas , roupas de cama , etc ; cortinados ,
etc ; outros artefactos para guarnição de interiores :

6304

— de feltro , « tecidos não tecidos »

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais

— Matérias químicas ou pastas têxteis

6305

— Outros

Fabricação a partir de fios simples crus

Sacos de quaisquer dimensões , para embalagem

Fabricação a partir de :
— Fibras naturais

— Matérias químicas ou pastas têxteis
— Fibras sintéticas ou artificiais descontínuas não car

dadas nem penteadas nem preparadas de outro
modo para a fiação

6306

l

Encerados , velas para embarcações , para pranchas ou
carros à vela , toldos , tendas e artigos de campismo
— « Tecidos não tecidos »

Fabricação a partir de fibras naturais , ou de matérias
químicas ou de pastas têxteis

— Outros

Fabricação a partir de fios simples crus

6307

Outros artefactos confeccionados , incluídos os moldes
para vestuário

Fabricação na qual o valor das matérias utilizadas não
exceda 40 % do preço do produto à saída da fábrica

6308

Sortidos constituídos de cortes de tecido e fios , mesmo

Cada artigo que constitui o sortido deve cumprir a
regra que lhe seria aplicada se este não estivesse
incluído no sortido . Contudo , o sortido pode conter
produtos não originários desde que o seu valor total
não exceda 15 % do preço do sortido à saída da

com acessórios, para confecção de tapetes , tapeçarias,
toalhas de mesa ou guardanapos , bordados , ou de artefactos têxteis semelhantes , em embalagens para
venda a retalho

fábrica

Calçado

Fabricação a partir de máterias de qualquer posição ,
com exclusão de conjuntos constituídos pela parte
superior do calçado fixada à primeira sola ou a outra
qualquer parte inferior do n? 6406

6503

Chapéus e outros artefactos de uso semelhante, de
feltro , obtidos a partir dos esboços ou discos da posição
6501 , mesmo guarnecidos

Fabricação a partir de fios ou fibras têxteis

6505

Chapéus e outros artefactos de uso semelhante, de

Fabricação a partir de fios ou fibras têxteis

6401
a

6405

malha ou confeccionados com rendas , feltro ou outros

produtos têxteis , em peça (mas não em tiras), mesmo
guarnecidos ; coifas e redes , para o cabelo , de qualquer
matéria , mesmo guarnecidas
6601

ex 6803

Guarda-chuvas , sombrinhas e guarda-sóis ( incluídas as
bengalas-guarda-chuvas e os guarda-sóis de jardim e

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 50 % do preço do produto à saída da

semelhantes )

fábrica

Obras da ardósia natural ou aglomerada

Fabricação a partir de ardósia natural trabalhada .

e

Artefactos feitos de abrasivos artificiais baseados « em
carboneto de silício

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição,
com exclusão de matérias do n ?s 6804 ou 6805 e

carboneto de silício do n ? 2849

' 6805

ex 6812

(3)

( 2)

(1)

ex 6804
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Obras de amianto ou de misturas à base de amianto ou

à base de amianto e de carbonato de magnésio

Fabricação a partir de amianto trabalhado , em fibras ,
ou de misturas à base de amianto ou à base de amianto

e de carbonato de magnésio

ex 6814

Obras de mica , incluindo a mica aglomerada ou recons
tituída , com suporte de papel , cartão ou outras maté

Fabricação a partir de mica trabalhada ( incluindo a
mica aglomerada ou reconstituída )

rias

7006

Vidro das posições 7003 , 7004 ou 7005 , recurvado ,
biselado , gravado , brocado , esmaltado ou trabalhado

Fabricação a partir de matérias do n ? 7001

de outro modo mas não emoldurado nem associado a
outras matérias

7007

Vidros de segurança , consistindo em vidros temperados
ou formados por folhas contracoladas

Fabricação a partir de matérias do n ? 7001

7008

Vidros isolantes de paredes múltiplas

Fabricação a partir de matérias do n ? 7001

7009

Espelhos de vidro , mesmo emoldurados , incluídos os
espelhos rectrovisores

Fabricação a partir de matérias do n9 7001

7010

Garrafões , garrafas , frascos , boiões , vasos , embalagens
tubulares , ampolas ou outros recipientes de vidro ,
próprios para transporte ou embalagem ; boiões de
vidro para conserva , rolhas , tampas e outros dispositi
vos de uso semelhante , de vidro

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas são
classificadas numa posição diferente da do produto

Objectos de vidro para serviço de mesa , cozinha , tou
cador , escritório , ornamentação de interiores ou usos
semelhantes , excepto os das posições 7010 ou 7018

Fabricação na qual todas as máterias utilizados são
classificadas numa posição diferente da do produto

7013

ou

Recorte de objectos de vidro , desde que o seu valor não
exceda 50 % do preço do produto à saída da fábrica

ou

Recorte de objectos de vidro , desde que o seu valor não
exceda 50 % do preço do produto à saída da fábrica

ex 7019

Obras ( excluídos os fios ) de fibra de vidro

Fabricação a partir de :
— mechas , mesmo ligeiramente torcidas ( rovings ) e
fios , não coloridos , cortados ou não ,
ou

— lã de vidro

ex 7102 ,
ex 7103

Pedras preciosas ou semi-preciosas , trabalhadas ( natu
rais , sintéticas ou reconstituídas )

Fabricação a partir de pedras preciosas ou semi-precio
sas , em bruto

e

ex 7104

ex 7106 ,
ex 7108
e

ex 7110

Metais preciosos , semi-manufacturados ou em pó

Laminagem , estiragem , trefilagem ou martelagem de
metais preciosos em formas brutas
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(3)

(2)

(1)

ex 7107 ,

Metais folheados ou chapeados de metais preciosos ,

ex 7109

semi-manufacturados

Fabricação a partir de metais folheados ou chapeados
de metais preciosos , em formas brutas

Obras de pérolas naturais ou cultivadas, pedras precio
sas ou semi-preciosas , pedras sintéticas ou reconsti

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não excede 50 % do preço do produto à saída da

tuídas

fábrica

Bijutarias

Fabricação no qual todas as matérias utilizadas são
classificadas numa posição diferente da do produto

e

ex 7111

7116

7117

ou

Fabricação a partir de partes de metais comuns , não
dourados nem prateados nem platinados desde que o
valor de todas as matérias utilizadas não exceda 50 %

preço do produto à saída da fábrica
7207

Produtos semi-manufacturados , de ferro ou de aços não
ligados

Fabricação a partir de matérias dos n9s 7201 , 7202 ,
7203 , 7204 ou 7205
11

7208
a

Produtos laminados planos , fio-máquina , perfis de fer
ro ou de aços não ligados

Fabricação a partir de ferro ou de aços não ligados em
lingotes ou outras formas primárias do n ? 7206

Fios de ferro ou de aços não ligados

Fabricação a partir de matérias semi-manufacturadas
em ferro ou aços não ligados do n ? 7207

Produtos semi-manufacturados , produtos laminados
planos , fio-máquina , perfis de aços inoxidáveis

outras formas primárias do n ? 7218

Fios de aços inoxidáveis

Fabricação a partir de matérias semi-manufacturadas

7216

7217

ex 7218 ,
7219

Fabricação a partir de aços inoxidáveis em lingotes ou

â

7222

7223

do n ? 7218

7224 ,
7225

Produtos semi-manufacturados , produtos laminados
planos , fio-máquina , perfis de outros aços ligados

Fabricação a partir de lingotes ou outras formas primá

Barras e perfis , de outros aços ligados ; barras ocas para
perfuração , de aços ligados ou não ligados

Fabricação a partir de lingotes ou outras formas primá

Fios de outros aços ligados

Fabricação a partir de matérias semi-manufacturadas

rias do n ? 7224

a

7227

7228

7229

rias dos n9s 7206 , 7218 ou 7224

do n ? 7224

ex 7301

7302

Estacas-pranchas

Fabricação a partir de matérias do n ? 7206

Elementos de vias férreas , de ferro fundido , ferro ou

Fabricação a partir de matérias do n ? 7206

aço : carris , contracarris e cremalheiras , agulhas , créssi
mas , alavancas para comando de agulhas e outros
elementos de cruzamentos e desvios , dormentes , eclis
sas , coxias de trilho , cantoneiras , placas de apoio ou

assentamento , placas de aperto , placas e tirantes de
separação e outras peças próprias para a fixação ,
articulação , apoio ou junção de carris

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Nr . L 77 / 42

(1 )

7304
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(2)

Tubos a perfis ocos, sem costura , de ferro ou aço
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(3 )

Fabricação a partir de matérias dos n?s 7206 , 7207 ,
7218 e 7224

e

7306

7308

Construções e suas partes , ( por exemplo : pontes e
elementos de pontes , comportas , torres , pilonos ou
pórticos , pilares , colunas , armações , estruturas para
telhados , portas e janelas , e seus caixilhos , alizares e
soleiras , portas de correr , balaustradas ), de ferro fundi
do , ferro ou aço , excepto as construções pré-fabricadas
da posição 9406 ; chapas , barras , perfis tubos e seme
lhantes de ferro fundido , ferro ou aço , próprios para

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto.
Contudo , os perfis obtidos por soldadura do n ? 7301
não podem ser utilizados

construções
ex 7322

Radiadores para aquecimento central , não eléctricos , e
suas partes , de ferro fundido, ferro ou aço

Fabricação na qual o valor das matérias do n ? 7322
utilizadas não deve exceder 5 % do preço do produto à
saída da fábrica

ex Cap . 74

Cobre e suas obras com exclusão dos produtos das
posições 7401 a 7405 . A regra aplicável à posição
ex 7403 está definida a seguir

Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto , e
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

ultrapassar 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

ex 7403

ex Cap . 75

Ligas de cobre , em formas brutas

Fabricação o partir de cobre afinado (refinado), em
formas brutas , desperdícios, resíduos e sucata

Níquel e suas obras , com exclusão dos n?s 7501 a

Fabricação na qual :

7503

— Todas as matérias utilizadas deven ser classificadas

numa posição diferente da do produto , e
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

ultrapassar 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

ex Cap . 76

Alumínio e suas obras , com exclusão dos n?s 7401 e

Fabricação na qual :

7602 . As regras aplicáveis à posição ex7616 estão
definidas a seguir

— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto , e
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

ultrapassar 50% do preço do produto à saída da
fábrica

ex 7616

Outras obras de alumínio que não telas metálicas
(compreendendo as telas contínuas ou sem fin ), grelhas
ou redes , em fio de alumínio , de chapas ou tiras
estiradas , em alumínio

Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto . No entanto ,
podem ser utilizadas telas metálicas (compreenden
do as telas contínuas ou sem fim ), grelhas ou redes,
em fio de alumínio , ou chapas ou tiras estiradas em
alumínio , e
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

ultrapassar 50 % do preço do produto à saída da
fábrica
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Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto , e
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

ultrapassar 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

7801

l

Chumbo em formas brutas :

— Chumbo afinado ( refinado )

Fabricação a partir de obras de chumbo

— Outros

Fabricação na qual as matérias utilizadas devem ser

classificadas numa posição diferente da do produto . No
entanto , não podem ser utilizados desperdícios e
resíduos da posição 7802

ex Cap 79

Zinco e suas obras , com exclusão dos n9s 7901 e 7902 .

Fabricação na qual :

A regra aplicável aos produtos da posição 7901 está
definida a seguir

— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

ultrapassar 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

7901

Zinco em formos brutas

Fabricação na qual as matérias utilizadas devem ser

classificadas numa posição diferente da do produto . No
entanto , não podem ser utilizados desperdícios e
resíduos do n ? 7902

ex Cap . 80

Estanho e suas obras , com exclusão dos n?s 8001 , 8002

e 8007 . A regra aplicável aos produtos da posição 8001
está definida a seguir,

Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto , e
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

ultrapassar 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

8001

Estanho em formas brutas

Fabricação na qual as matérias utilizadas devem ser

classificadas num posição diferente da do produto . No
entanto , não podem ser utilizados os desperdícios e
resíduos da posição 8002

ex Cap . 81

Outros metais comuns , trabalhados ; obras de outros

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza

metais comuns

das classificadas na mesma posição que a do produto
não deve ultrapassar 50 % do produto à saída da
fabrica

(3 )

(2)

(1)

8206
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Ferramentas de pelo menos duas das posições 8202
a 8205 , acondicionadas em sortidos para venda a
retalho

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente dos n?s 8202 a
8205 . Contudo , as ferramentas dos n?s 8202 a 8205

podem ser incluídas no sortido , desde que o seu valor
não exceda 15 % do preço do sortido à saída da
fábrica

8207

Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manu
ais , mesmo mecânicas , ou para máquinas-ferrramentas
(por exemplo : de cunhar , estampar , puncionar , roscar,
furar , brocar , brochar, fresar, tornear , atarraxar)
incluídas as fieiras de estiragen ou de extrusão , para
metais , e as ferramentas de perfuração ou de sonda
gem

8208

Facas e lâminas cortantes , para máquinas ou para
aparelhos mecânicos

Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto , e
— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

ultrapassar 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto , e

*

— O valor de todas as matérias utilizadas não deve

ultrapassar 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

ex 8211

Facas (excepto da posição 8208 ) com lâminas cortantes
ou serrilhadas , incluídas as podadeiras de lâminas
móveis

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
No entanto , podem ser utilizadas lâminas de facas e
cabos de metais comuns

8214

cortar o cabelo ou tosquiar , fendeleiras , cutelos ,
incluídos os de açougue e de cozinha , e corta-papéis ) ;

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
No entanto , podem ser utilizados cabos de metais

utensílios e sortidos de utensílios de manicuros ou de

comuns

Outros artigos de cutelaria ( por ex. : máquinas de

pedicuros ( incluídas as limas para unhas)

8215

Colheres, garfos , conchas , escumadeiras , pás para tor
tas , facas especiais para peixe ou para manteiga , pinças
para açúcar e artefactos semelhantes

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas num posição diferente da do produto .
No entanto , podem ser utilizados cabos de metais
comuns

ex 8306

Estatuetas e outros objectos de ornamentação de metais
comuns

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
Contudo , as outras matérias do n ? 8306 podem ser
utilizadas desde que o seu valor não exceda 30 % do
preço do produto à saída da fábrica

ex Cap 84

Fabricação na qual :

Reactores nucleares , caldeiras , máquinas , aparelhos e
instrumentos mecânicos , e suas partes com exclusão
dos incluídos nas posições seguintes , cujas regras são
definidas a seguir : n9s8403 , ex 8404 , 8406 a 8409 ,

— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

8412 , 8415 , 8418 , 8425 a 8430 , ex8431 , 8444 a
8447 , ex 8448 , 8452 , 8456 a 8466 , 8469 a 8472 ,

— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

8480 , 8484 a 8485

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica

8403

ex 8404

(3 )

(2)

(1)

e
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Caldeiras para aquecimento central , excepto as da
posição 8402 , e aparelhos auxiliares para caldeiras
para aquecimento central

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente das dos n9s
8403 ou 8404 . Contudo , as matérias classificadas nos
n9s 8403 ou 8404 podem ser utilizadas , desde que o seu
valor não exceda 5 % do preço do produto à saída da
fábrica

8406 '

Turbinas a vapor

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

8407

Motores de pistão, alternativo ou rotativo , de ignição
por faísca ( motores de explosão)

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

8408

Motores de pistão , de ignição por compressão (motores
diesel ou semidiesel )

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

8409

Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

8412

Outros motores e máquinas motrizes

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

8415

Máquinas e aparelhos de ar condicionado contendo um
ventilador motorizado e dispositivos próprios para

8418

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não excede 40 % do preço do produto à saída da

modificar a temperatura e a humidade , incluídas as
máquinas e aparelhos em que a humidade não seja
regulável separadamente

fábrica

Refrigeradores , congeladores («freezers ») e outros
materiais , máquinas e aparelhos para a produção de
frio , com equipamento eléctrico ou outro ; bombas de
calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condi
cionado da posição 8415

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica ,
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica , e

— O valor das matérias não originárias não exceda o
valor das matérias originárias utilizadas

8425

Máquinas e aparelhos de elevação , de carga , descarga

a

ou de movimentação

8428

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na posição 8431 só podem ser utilizadas até
ao valor de 5 % do preço do produto à saída da
fábrica
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« Bulldozers », « angledozers » , niveladoras , raspo
-transportadoras (« scrapers »), pás mecânicas , escava

doras , carregadoras e pás carregadoras , compactadores
e rolos ou cilindros compressores autopropulsores :
— Rolos ou cilindros compressores

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

— Outros

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na posição 8431 só podem ser utilizadas até
ao valor de 5 % do preço do produto à saída da
fábrica

8430 '

Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem , nivela
mento , raspagem , escavação , compactação , extracção

ou perfuração da terra , de minerais ou minérios ;
bate-estacas e arranca-estacas ; limpa-neves

Fabricação na qual :

— 0 valor de todas as matérias utilizadas não exceda ,
40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na posição 3431 só podem ser utilizadas até

ao valor de 5 % do preço do produto à saída da
fábrica

ex 8431

Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas a rolos ou cilindros compressores

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

8444

Máquinas utilizadas na indústria têxtil dos n"?s 8444 a

a

8447

fábrica

8447

ex 8448

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Máquinas e aparelhos , auxiliares , para as máquinas das
posições 8444 e 8445

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto á saída da
fábrica

8452

Máquinas de costura , excepto as de coser cadernos da
posição 8440 ; móveis , bases e tampas , próprios para
máquinas de costura ; agulhas para máquinas de
costura

— Máquinas de costura

Fabricação na qual :
— O valor de quaisquer matérias utilizadas não exceda
40 % do preço do produto à saída da fábrica

— O valor das matérias não originárias utilizadas na
montagem da cabeça ( sem motor ) não exceda o
valor das matérias originárias utilizadas , e
— A tensão do fio , o mecanismo de gancho e o
mecanismo ziguezague utilizados já são originários
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(1)

— Outros

(cont. )
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Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

8456
a

8466

Máquinas e máquinas-ferramentas dos n*?s 8456 a 8466
e partes e acessórios , reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinados às máquinas e máquinas-fer

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

ramentas dos n9s 8456 a 8466

8469
a

8472

8480

8484

8485

Máquinas e aparelhos de escritório ( máquinas de escre
ver, máquinas de calcular , máquinas automáticas para
processamento de dados e suas unidades , fotocopiado
ras, agrafadoras , por exemplo)

Fabricação na qual ó valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Caixas de fundição ; placas de fundo para moldes ;
modelos para moldes ; moldes para metais ( excepto
lingoteiras ), carbonetos metálicos , vidro , matérias
minerais , borracha ou plástico

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não excede 50 % do preço do produto à saída da

Juntas metaloplásticas ; jogos ou sortidos de juntas de
composições diferentes , apresentados em bolsas, enve
lopes ou embalagens semelhantes

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Partes de máquinas ou de aparelhos , não especificadas
nem compreendidas em outras posições do presente
capítulo , não contendo conexões eléctricas , partes iso
ladas electricamente , bobinas , contactos nem quaisquer

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

fábrica

fábrica

fábrica ,

fábrica

outros elementos com características eléctricas

ex Cap 85

Máquinas , aparelhos e material eléctrico e respectivas
partes ; aparelhos de gravação ou de reprodução de
som , aparelhos de gravação ou de reprodução de
imagens e de som em televisão , respectivas partes e
acessçrios , com exclusão dos incluídos nas posições ou
subposições 8501 , 8502 ex 8518 , 8519 a 8529 , 8535 a
8537 , 8542 , 8544 a 8548

8501

Motores e geradores , eléctricos , excepto os grupos
electrogéneos

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica , e
— Acima do seguinte limite , as matérias classificadas
na mesma posição do produto são apenas utilizadas
até 5 % do preço do produto à saída da fábrica

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na posição 8503 só podem ser utilizadas até
ao valor de 5 % do preço do produto à saída da
fábrica

8502

Grupos electrogéneos e conversores rotativos , eléctri
cos

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas nas posições 8501 ou 8503 só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica
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ex 8518

(2)

Microfones e seus suportes ; alto-falantes , mesmo mon
tados nos seus receptáculos ; amplificadores eléctricos
de audiofrequência ; aparelhos eléctricos de amplifica
ção de som
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(3 )

Fabricação na qual :
— 0 valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— 0 valor das matérias não originárias não exceda o
valor das matérias originárias utilizadas
— Os transístores da posição 8541 utilizados são
produtos originários , e
Í>

— As matérias classificadas na mesma posição do
produto são apenas utilizadas até 5 % do preço do
produto à saída da fábrica

8519

Gira-discos , electrofones , leitores de cassetes e outros
aparelhos de reprodução de som , sem dispositivo de

gravação de som

Fabricação na -qual :
— 0 valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— 0 valor das matérias não originárias não excede o
valor das matérias originárias utilizadas

— Os transístores da ' posição 8541 utilizados são
produtos originários

8520

Gravadores de suportes magnéticos e outros aparelhos
de gravação de som , mesmo com dispositivo de repro
dução de som incorporado

Fabricação na qual :
— 0 valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— 0 valor das matérias não originárias não exceda o
valor das matérias originárias utilizadas , e

— Os transístores da posição 8541 utilizados são
produtos originários

8521

Aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodução

Fabricação na qual :
— 0 valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— O valor das matérias não originárias não exceda o
valor das matérias originárias utilizadas , e
— Os transístores da posição n ? 8541 utilizados são
produtos originários

8522

Partes e acessórios dos aparelhos das posições 8519
a 8521

8523

Suportes preparados para gravação de som ou para
gravações semelhantes , não gravados , excepto os pro
dutos do capítulo 37

Fabricação na qual o valor de todas as matérias não
exceda 40 % do preço do produto à saída da fábrica

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica
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3

2
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Discos , fitas e outros suportes para gravação de som ou
para gravações semelhantes , gravados , incluídos os
moldes e matrizes galvânicos para fabricação de discos ,
com exclusão dos produtos do capítulo 37
— Moldes e matrizes galvânicos para fabricação de
discos

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica :

— Outros

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi
ficadas na posição 8523 só podem ser utilizadas até

ao valor de 5 % do preço do produto à saída de
fábrica

8525

Aparelhos emissores ( transmissores) para radiotelefo
nia , radiotelegrafia , radiodifusão ou televisão , mesmo
incorporando um aparelho de recepção ou um aparelho
de gravação ou de reprodução de som ; câmaras de
televisão

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— Acima do séguinte limite , as matérias classificadas
na posição 8529 são apenas utilizadas até 5 % do

preço do produto à saída da fábrica
— O valor das matérias não exceda o valor das

matérias originárias utilizadas , e
— Os transístores da posição n ? 8541 utilizados são
produtos originários

8526

Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagen (ra
dar), aparelhos de radionavegação e aparelhos de
radiotelecomando

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— Acima do seguinte limite , as matérias classificadas
na posição 8529 são -apenas utilizadas até 5 % do
preço do produto à saída da fábrica
— O valor das matérias não exceda o valor das

matérias originárias utilizadas , e
— Os transístores da posição n9 8541 utilizados são
produtos originários

8527

Aparelhos receptores para radiotelefonia , radiotelegra
fia ou radiodifusão , mesmo combinados , num mesmo

gabinete ou invólucro , com um aparelho de gravação
ou de reprodução de som ou com um relógio

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
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(3)

— Acima do seguinte limite , as matérias classificadas
na posição 8529 são apenas utilizadas até 5 % do
preço do produto à saída da fábrica

8527

(cont. )

— 0 valor das matérias não exceda o valor das

matérias originárias utilizadas ,

— Os transístores da posição n ? 8541 utilizados são
produtos originários

8528

Aparelhos receptores de televisão (incluídos os monito
res e projectores de vídeo ), mesmo combinados , num
mesmo gabinete ou invólucro , com um aparelho recep
tor de radiodifusão ou com aparelho de gravação ou de
reprodução de som ou de imagens

Fabricação na qual :
— 0 valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— Acima do seguinte limite , as matérias classificadas
na posição 8529 são apenas utilizadas até 5 % do
preço do produto à saída da fábrica
— 0 valor das matérias não exceda o valor das

matérias originárias utilizadas

— Os transístores da posição n ? 8541 utilizados são
produtos originários

8529

Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente
destinadas aos aparelhos das posições 8525 a 8528

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

— Destinadas para uso exclusivo ou principal em
aparelhos videofónicos de gravação ou de reprodu
ção
— Outros

Fabricação na qual :
— 0 valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— Acima do seguinte limite , as matérias classificadas
na posição são apenas utilizadas até 5 % do preço
do produto à saída da fábrica
— O valor das matérias não exceda o valor das

matérias originárias utilizadas

— Os transístores da posição n? 8541 utilizados são
produtos originários

8535
e

Aparelhos para interrupção , seccionamento , protecção ,
derivação , ligação ou conexão de circuitos eléctricos

8536

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na posição 8538 só podem ser utilizadas até
ao valor de 5 % do preço do produto à saída da
fábrica

8537

Quadros , painéis , consolas , cabinas , armários ( in
cluídos os de comando numérico ) e outros suportes ,

com dois ou mais aparelhos das posições 8535 ou
8536 , para comando eléctrico ou distribuição de ener
gia eléctrica , incluídos os que incorporam instrumentos
ou aparelhos do capítulo 90 , excepto os aparelhos de
comutação da posição 8517

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na posição 8538 só podem ser utilizadas até
ao valor de 5 % do preço do produto à saída da
fábrica
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Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas nas posições 8541 ou 8542 só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica

8544

Fios , cabos ( incluídos os cabos coaxiais ) e outros
condutores , isolados para usos eléctricos ( incluídos os

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

envernizados ou oxidados anodicamente ), mesmo com

fábrica

peças de conexão ; cabos de fibras ópticas, constituídos
de fibras embainhadas individualmente , mesmo com
condutores eléctricos ou munidos de peças de conexão

8545

8546

Eléctrodos de carvão , escovas de carvão , carvões para
lâmpadas ou para pilhas e outros artigos de grafite ou
de carvão , com ou sem metal , para usos "eléctricos

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Isoladores de qualquer matéria , para usos eléctricos

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

fábrica

fábrica

8547

Peças isolantes , inteiramente de matérias isolantes , ou
com simples peças metálicas de montagem ( suportes
roscados , por exemplo ) incorporadas na massa , para
máquinas , aparelhos e instalações eléctricas , excepto os
isoladores da posição 8546 ; tubos isoladores e suas
peças de ligação , de metais comuns , isolados interior

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

mente

Partes eléctricas de máquinas e aparelhos , não especifi
cadas nem compreendidas em outras posições do pre
sente capítulo

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

8601

Veículos e material para vias férreas ou semelhantes e

a

suas partes

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

8548

fábrica

8607

8608

fábrica

Material fixo de vias férreas ou semelhantes ; aparelhos
mecânicos ( incluídos os electromecânicos ) de sinaliza

ção , de segurança , de controlo ou de comando para
vias férreas ou semelhantes , rodoviárias ou fluviais ,

para áreas ou parques de estacionamento , instalações
portuárias ou para aeródromos ; suas partes

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % ' do preço do produto à saída da fábrica
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica

8609

Contentores , incluídos os de transporte de fluidos ,
especialmente concebidos e equipados para um ou
vários meios de transporte

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

(3 )

(2)

(1)

ex Cap . 87
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Veículos automóveis , tractores , ciclos e outros veículos

terrestres , suas partes e acessórios , com exclusão dos
classificados nas posições e partes de posições 8709 a
8711 , ex 8712 , 8715 e 8716 , cujas regras estão defini

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

das a seguir

Veículos automóveis sem dispositivo de elevação , dos
tipos utilizados em fábricas, armazéns, portos ou aero
portos , para o transporte de mercadorias a curtas
distâncias ; carros-tractores dos tipos utilizados nas
estações ferroviárias ; suas partes

8709

Fabricação na qual :
— 0 valor de todas as matérios utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica

Veículos e carros blindados de combate , armados ou

8710

não , e suas partes

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica

Motocicletas ( incluídos os ciclomotores ) e outros ciclos
equipados com motor auxiliar , mesmo com carro late
ral ; carros laterais

8711

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— O valor das matérias não originárias não exceda o
valor das matérias originárias utilizadas

Bicicletas sem rolamentos de esferas

ex 871-2

Fabricação a partir dè matérias de qualquer posição
com exclusão das matérias do n ? 8714

Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de
crianças , e suas partes

8715

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi
ficadas na mesma posição do produto só podem ser

utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica

Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos ;
outros veículos não autopropulsores ; suas partes

8716

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
-

— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

•

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica

(3)

(2)

(1)

8803
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Partes dos veículos e aparelhos , das posições 8801 ou
8802

Fabricação na qual o valor das matérias do n ? 8803
utilizadas não exceda 5 % do preço do produto à saída
da fábrica

8804

Pára-quedas , incluídos os pára-quedas dirigíveis e os
giratórios ; suas partes e acessórios
— Giratórios

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição ,
incluindo as matérias do n9 8804

— Outros

Fabricação na qual o valor das matérias do n ? 8804
utilizadas não exceda 5 % do preço do produto à saída
da fábrica

8805

Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos
aéreos ; aparelhos e dispositivos para aterragem de
veículos aéreos em porta-aviões e aparelhos e dispositi
vos semelhantes ; aparelhos simuladores de vôo em

Fabricação na qual o valor das matérias do n° 8805
utilizadas não exceda 5 % do preço do produto à saída
da fábrica

terra ; suas partes

Cap . 89

ex Cap . 90

Embarcações e estruturas flutuantes

Fabricação na qual todas as matérias utilizadas devem
ser classificadas numa posição diferente da do produto .
Contudo os cascos de navios da posição 8906 não
podem ser utilizados

Instrumentos e aparelhos de óptica , fotografia ou cine
matografia , medida , controle ou de precisão ; instru
mentos e aparelhos médico-cirúrgicos ; suas partes e
acessórios , com exclusão dos incluídos nas seguintes
posições ou partes de posições cujas regras são defini
das a seguir : n9s 9001 , 9002 , 9004 , ex 9005 , ex 9006 ,

Fabricação na qual :

9007 , 9011 , ex 9014 , 9015 a 9017 , ex 9018 e 9024 a
9033

9001

— O valor de todas as matérias não exceda 40 % do

preço do produto à saída da fábrica
— Acima do seguinte limite , as matérias classificadas
na mesma posição do produto são apenas utilizadas
até 5 % do preço do produto à saída da fábrica

Fibras ópticas e feixes de fibras ópticas ; cabos de fibras
ópticas , excepto os da posição 8544 ; matérias polari

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

zantes , em folhas ou em placas ; lentes (incluídas as de
contacto), prismas , espelhos e outros elementos de
óptica de qualquer matéria , não montados , excepto os

fábrica

de vidro não trabalhados opticamente

9002

Lentes , prismas , espelhos e outros elementos de óptica ,
de qualquer matéria , montados , para instrumentos e
aparelhos , excepto os de vidro não trabalhados optica

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

mente

9004

Óculos para correcção , protecção ou outros fins , e
artigos semelhantes

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

ex 9005

Binóculos , lunetas , incluídas as astronómicas , telescó
pios ópticos , e suas armações , com exclusão dos instru
mentos de astronomia e suas armações

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica
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(3)

— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi
ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica , e

ex 9005

(cont. )

— O valor das matérias não originárias utilizadas não
exceda o valor dâs matérias originárias utilizadas

ex 9006

Aparelhos fotográficos ; aparelhos e dispositivos ,
incluídas as lâmpadas e tubos , de luz-relâmpago
« flash », para fotografia , excepto as lâmpadas de igni
ção eléctrica

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica , e

— O valor das matérias não originárias utilizadas não
exceda o valor das matérias originárias utilizadas

9007

Câmaras e projectores , cinematográficos , mesmo com
aparelhos de gravação ou de reprodução de som incor
porados

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica , e

— O valor das matérias não originárias utilizadas não
exceda o valor das matérias originárias utilizadas

9011

Microscópios ópticos , incluídos os microscópios para
microfotografia , microcinematografia ou microprojec
ção

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à, saída da fábrica , e

— O valor das matérias não originárias utilizadas não
exceda o valor das matérias originárias utilizadas

ex 9014

Outros instrumentos e aparelhos de. navegação

Fabricação na qual o valor de todas a matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

9015

Instrumentos e aparelhos de geodesia , topografia , agri
mensura , nivelamento , fotogrametria , hidrografia , oce
anografia , hidrologia , meteorologia ou de geofísica ,
excepto bússolas ; telémetros

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

(3 )

(2)

(1)

9016
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Balanças sensíveis a pesos iguais ou inferiores a 5 cg,
com ou sem pesos

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

9017

ex 9018

9024

9025

9026

9027

Instrumentos de desenho , de traçado ou de cálculo (por
exemplo : máquinas de desenhar, pantógrafos , transfe
ridores , estojos de desenho geométrico , réguas de cálcu
lo e discos de cálculo ); instrumentos de medida de
distâncias de uso manual (por exemplo : metros , micró
metros , paquímetros e calibres), não especificados nem
compreendidos em outras posições do presente
capítulo

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Cadeiras de dentista com aparelhos de odontologia

Fabricação a partir de matérias de qualquer posição,
incluindo a partir de outras matérias do n ? 9018

Máquinas e aparelhos para ensaios de dureza , tracção ,
compressão, elasticidade e de outras propriedades
mecânicas de materiais (por exemplo : metais , madeira ,
têxteis , papel , plásticos)

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Densímetros , areómetros , pesa^líquidos e instrumentos
flutuantes semelhantes , termómetros, pirómetros, baró
metros , higrómetros e psicrómetros, registadores ou
não , mesmo combinados entre si

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Instrumentos e aparelhos para medida ou controlo de
caudal , nível pressão ou de outras características variá
veis dos líquidos ou gases (por exemplo : medidores de
caudal , indicadores de nível ,- manómetros , contadores
de calor) excepto os instrumentos e aparelhos das
posições 9014 , 9015 , 9028 ou 9032

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou quími
cas (por exemplo : polarímetros, refractómetros , espec
trómetros , analisadores de gases ou de fumos) ; instru
mentos e aparelhos para ensaios de viscosidade , porosi
dade , dilatação , tensão superficial ou semelhantes , ou
para medidas calorimétricas, acústicas ou fotométricas
( incluídos os indicadores de tempo de exposição );

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

fábrica

fábrica

fábrica

fábrica

fábrica

micrótomos

9028

Contadores de gases , de líquidos ou de electricidade ,
incluídos os aparelhos para a sua aferição :
— Partes e acessórios

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica :

— Outros

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 %, do preço do produto à saída da fábrica ,
e

— O valor das matérias não originárias utilizadas não
exceda o valor das matérias originárias utilizadas
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9030
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(2)

(3)

Outros contadores ( por exemplo : contadores de voltas ,
contadores de produção , taxímetros , totalizadores de
caminho percorrido , podómetros); indicadores de velo
cidade e tacómetros , excepto os das posições 9014 ou
9015 ; estroboscópios

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Osciloscópios , analisadores de espectro e outros instru
mentos e aparelhos para medida ou controle de grande
zas eléctricas ; instrumentos e aparelhos para medida ou
detecção de radiações alfa , beta , gama , X , cósmicos ou
outras radiações ionizantes

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Instrumentos , aparelhos e máquinas de medida ou
controlo , não especificados nem compreendidos em
outras posições do presente capítulo ; projectores de
perfis

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo ,

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das, não exceda 40 % do preço do produto à saída da

automáticos

fábrica
i

fábrica

fábrica

fábrica

9033

Partes e acessórios , não especificados nem compreendi
dos em outras posições do presente capítulo , para
máquinas , aparelhos , instrumentos ou artigos do

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

capítulo 90

ex Cap . 91

9105

Relógios e aparelhos semelhantes , e suas partes , com
exclusão dos classificados nas seguintes posições cujas
regras são definidas a seguir : n ? 9105 , 9109 a 9113

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da

Despertadores , relógios e aparelhos semelhantes ,
excepto com maquinismo de pequeno porte

Fabricação na qual :

fábrica

— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica ,
e

— O valor das matérias não originárias utilizadas não
exceda o valor das matérias originárias utilizadas

9109

Maquinismos , excepto os de pequeno porte , de relógios
e aparelhos semelhantes , completos e montados

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— O valor das matérias não originárias utilizadas não
exceda o valor das matérias originárias utilizadas

9110

Maquinismos de relógio ou de aparelhos semelhantes ,
completos , não montados ou parcialmente montados
« chablons »; maquinismos de relógio ou de aparelhos
semelhantes , incompletos , montados ; esboços de
maquinismos de relógio ou de aparelhos semelhantes

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado as matérias classi

ficadas na posição 9114 só podem ser utilizadas até
ao valor de 5 % do preço do produto à saída da
fábrica

(3)

(2)

(1 )

9111
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Caixas de relógios das posições 9101 ou 9102 e suas
partes

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado , as matérias classi

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica

9112

Caixas e semelhantes de outros relógios ou de apare
lhos semelhantes , e suas partes

Fabricação na qual :
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

40 % do preço do produto à saída da fábrica , e
— Dentro do limite acima indicado as matérias classi

ficadas na mesma posição do produto só podem ser
utilizadas até ao valor de 5 % do preço do produto
à saída da fábrica

9113

Pulseiras de relógios e suas partes :

— De metais comuns , mesmo dourados , folheadas ou
chapeadas de metais preciosos

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

— Outros

*

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

Cap . 92

Instrumentos musicais , suas partes e acessórios

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 40 % do preço do produto à saída da
fábrica

Cap . 93

Armas e munições , suas partes e acessórios

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

9405

■ Aparelhos de iluminação ( incluídos os projectores) e
suas partes , não especificados nem compreendidos em
outras posições ; anúncios , tabuletas ou cartazes e pla
cas indicadoras luminosas , e artigos semelhantes , que
contenham uma fonte luminosa fixa permanente , e suas
partes não especificadas nem compreendidas em outras

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

posições

"

9406

Construções prefabricadas

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 50 % do preço do produto à saída da
fábrica

9503

Outros brinquedos ; modelos reduzidos e modelos
semelhantes para divertimento , mesmo animados ; que
bra-cabeças « puzzles » de qualquer tipo

Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas estão classificadas em

posições diferentes das do produto , e
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

50 % do preço do produto à saída da fábrica
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f
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Cabeças de tacos de golfe acabadas

Fabricação a partir de esboços

Obras de matérias animais , vegetais ou minerais para

Fabricação a partir de matérias trabalhadas dessas

entalhar

posições

Vassouras e escovas (com excepção de vassouras e
semelhantes e escovas feitas de pêlo de marta ou de
esquilo ), vassouras mecânicas para uso manual , excep
to as motorizadas ; bonecas e rolos para pintura , rolos
de borracha ou de matérias flexíveis análogas

Fabricação na qual o valor de todas as matérias utiliza
das não exceda 50 % do preço do produto à saída da

Conjuntos de viagem para toucador de pessoas , para

Cada artigo que constitui o sortido deve cumprir a
regra que lhe seria aplicada se não apresentasse incluído
no sortido . Contudo , o sortido pode conter produtos
não originários , desde que o seu valor total não exceda
15 % dò preço do sortido à saída da fábrica

ex 9602
ex 9603

9605

costura ou para limpeza de calçado ou de roupas

9606

Botões , incluídos os de pressão ; formas e outras partes ,
de botões ou de botões de pressão ; esboços de botões

fábrica

Fabricação na qual :
— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

numa posição diferente da do produto , e
— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

50 % do preço do produto à saída da fábrica
9608

9612

Canetas esferográficas ; canetas e marcadores de ponta
de feltro ou de outras pontas porosas ; canetas de tinta
permanente e outras canetas ; estiletes para duplicado
res ; lapiseiras ; canetas porta-penas , porta-lápis e arti
gos semelhantes ; suas partes ( incluídas as tampas e
prendedores), excepto os artigos da posição 9609

Fabricação a partir de matérias classificadas numa
posição diferente da do produto ; contudo , os aparos

ou pontas de aparos e outras matérias classificadas na
mesma posição do produto podem ser utilizadas desde
que o seu valor não exceda 5 % do preço do produto à
saída da fábrica

Fitas impressoras para máquinas de escrever e fitas
impressoras semelhantes, tintadas ou preparadas de
outra forma para imprimir, montadas ou não em
carretéis ou cartuchos ; almofadas de carimbo , impreg

— Todas as matérias utilizadas devem ser classificadas

nadas ou não , com ou sem caixa

— O valor de todas as matérias utilizadas não exceda

Fabricação na qual :
numa posição diferente da do produto , e
50 % do preço do produto à saída da fábrica

ex 9614

Cachimbos e fornilhos , de madeira , raiz ou outras
matérias

Fabricação a partir de esboços
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1 . Goods consigned from (exporter's business name, address,
country)

Refererice No

GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCES

CERTIFICATE OF ORIGIN
(Combined declaration and certificate)

2 . Goods consigned to (consignee's name, address, country)

FORM A
Issued in
(country)
See notes overleaf

3. Means of transport and route (as far as known)

5. Item
num

ber

6. Marks and
numbers of

4. For official use

7. Number and kind of packages ; description of goods

packages

11 . Certification

It is hereby certified, on the basis of control carried out, that
the declaration by the exporter is correct.

9. Gross weight

8. Origin
criterion

or other

(see notes
overleaf)

quantity

10. Number
and date of
invoices

12 . Declaration by the exporter

The undersigned hereby declares that the above details and
statements are correct; that all the goods were
produced in

(country)

and that they comply with the origin requirements specified
for those goods in the generalized system of preferences for
goods exported to
(importing country)

Place and date, signature and stamp of certifying authority

Place and date, signature of authorized signatory

NOTES (1988)

I.

Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):
Australia
Áustria
Canada
Finland

Norway
Sweden
Switzerland
United States of America

European Economic Community :
Belgium

Ireland

Denmark

Italy
Luxembourg

France

Netherlands

Japan

Federal Republic of Germany

New Zealand

Greece

Portugal
Spain
United Kingdom

People's Republic of Bulgaria
Czechoslovak Socialist Republic

Hungarian People's Republic
Polish People's Republic
Union of Soviet Socialist Republics

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities
in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed
above. An information note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.
II .

General conditions

To qualify for preference, products must :

(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination . The description entered on the
form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them ;

(b) comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in
its own right ; and

(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination . In general , products must be
consigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preference-giving countries
accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not
necessary.)
III. Entries to be made in box 8

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or
sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.

(a) Products wholly obtained : for export to all countries listed in Section I, enter the letter 'P' in box 8 (for Australia and
New Zealand box 8 may be left blank).

(b) Products sufficiently worked or processed : for export to the countries specified below, the entry in box 8 should be
as follows :

(1 ) United States of America : for single country shipments enter the letter T in box 8, for shipments from recognized
associations of countries, enter the letter 'Z' followed by the sum of the cost or value of the domestic materials
and the direct cost of processing , expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products
(example T 35 % or 'Z' 35 %).

(2) Canada : for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least
developed country, enter the letter 'G ' in box 8 ; otherwise ' F.

(3) Austria, Finland , Japan , Norway, Sweden , Switzerland and the European Economic Community enter the letter 'W'
in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the
exported product (example : 'W' 96.18).
(4) Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and the USSR : for products which include value added in the exporting
preference-receiving country, enter the letter T in box 8 followed by the value of imported materials and com
ponents expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example 'Y' 45%); for products
obtained in a preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries,
enter ' PK'.

(5) Australia and New Zealand : completion of box 8 is not required . It is sufficient that a declaration be properly
made in box 12 .

* For Australia, the main requirements is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied
by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required .

1 . Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur)

Référence n°

SYSTÈME GÉNÉRALISE DE PRÉFÉRENCES
CERTIFICAI D'ORIGINE
(Déclaration et certificat)

2. Destinataire (nom, adresse, pays)

FORMULE A
Délivré en
( pays)
voir notes au verso

3. Moyen de transport et itinéraire (si connus)

6. Marques et

5 . N°
d'or
dre

4. Pour usage officiel

7. Nombre et type de colis ; description des marchandises

8. Critère

numéros des
colis

11 . Certificat

Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la décla
ration de l'exportateur est exacte.

9. Poids brut

d'origine
(voir notes
au verso)

ou quantité

10 . N° et date
de la facture

1 2 . Déclaration de l'exportateur

Le soussigné déclare que les mentions et indications cidessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été
produites en

et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par
le système généralisé de préférences pour être exportées à
destination de

( nom du pays importateur)

Lieu et date, signature et timbre de l'autorité délivrant le certificat

Lieu et date, signature du signataire habilité

NOTES (1988)

I. Pays qui acceptent la formule A aux fins du système généralisé de préférences (SGP):
Australie
Autriche

Japon
Norvège

Canada

Nouvelle-Zélande
Suède
Suisse

États-Unis d'Amérique
Finlande

Communauté économique européenne :

République fédérale d'Allemagne
Belgique

Irlande
Italie

Danemark

Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

Espagne
France

Grèce

République populaire de Bulgarie
République populaire de Pologne
République populaire hongroise
République socialiste tchécoslovaque
Union des Républiques socialistes soviétiques
Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des
autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent
dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED.
II . Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent:

a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination.
La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par
l'agent des douanes qui les examine ;
b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux

conditions prescrites ;

1

et

c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés
directement du pays d'exportation au pays de destination ; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences

acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est
pas nécessaire).
III . Indications à porter dans la case 8
Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou
transformés conformément aux règles d'origine des pays de destination .

a) Produits entièrement obtenus : pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu
d'inscrire la lettre «P» dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc).

b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés : pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications à porter
dans la case 8 doivent être les suivantes :

1 . États-Unis d'Amérique : dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre «Y» ou, dans le cas
d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre «Z», suivie de la somme du coût ou
de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des

marchandises exportées (exemple : «Y» 35% ou «Z» 35%);
2. Canada : il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre «G» pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après
ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés ; sinon, inscrire la lettre «F»;
3. Autriche, Finlande, Japon, Norvège, Suède, Suisse et Communauté économique européenne : il y a lieu d'inscrire
dans la case 8 la lettre «W» suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du
Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple : « W » 96.18);
4. Bulgarie, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie et URSS : pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur
bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre «Y» dans la case 8 , en la faisant suivre de la valeur des
matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple :
«Y» 45%); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un
ou plusieurs autres pays bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres «Pk» dans la case 8 ;

5. Australie et Nouvelle-Zélande : il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée
dans la case 12 .

Pour I Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée
de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée.

ANEXO V — BILAG V — ANHANG V — TIAPAPTHMA V — ANNEX V — ANNEXE V — ALLEGATO V — Bl 1LAGE V — ANEXO V
Part 1

FORM APR

Jj Form used for the generalized system of preferences

No

_2j Exporter (Name, full address, country)
the back

_3j Declaration by the exporter

Before completing this form read carefully the instructions
of part 1 and the notes on part 2

on

I , the undersigned , exporter of the goods described below,
declare that the goods comply with the requirements for the
completion of this form and that the goods have obtained the
status of originating products within the provisions governing
the generalized system of preferences to be exported to the
' country shown in box 9.

_£l Consignee (Name, full address, country)

Ai Place and date

-§J Signature of exporter
_ZJ Origin criterion (1 ), remarks (2)

U Country of origin

U Country of destination (3)
M Gross weight (kg)

HJ Marks, numbers of consignment and description of goods

12] Authority in the exporting country responsible
for verification of the declaration by the ex
porter

( 1 ) See notes on part 2 .

( 2) Refer to any verification already carried out by the appropriate authorities.
(3 ) Insert the countries , groups of countries or territories concerned .

NOTES (1988)

Part 2

1 . Countries which accept this form for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):
Áustria
Finland

Norway
Sweden
Switzerland

European Economic Community :
Belgium

Ireland

Denmark
France

Italy
Luxembourg

Federal Republic of Germany

Netherlands

Greece

Portugal

Spain
United Kingdom

Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the
exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An information
note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.
2.

General conditions

To qualify for preference, products must :

(a) fall within a description of products eligible for preference in the country of destination.
The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer
examining them ;

(b) comply with the rules of origin of the country of destination .

Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and
(c) comply with the consignment conditions specified by the country of destination.

In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but passage through
intermediate countries subject to certain conditions is accepted .
3.

Entries to be made in box 7

Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked
or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules.
(a) Products wholly obtained : enter the letter ' P' in box 7.

(b) Products sufficiently worked or processed : enter letter 'W' in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature
(harmonized system) heading of the exported product (example: 'W' 96.18).

lil Result of verification

J3] Request for verification
The verification of the declaration by the exporter on the
front of this form is requested (*)

Verification carried out shows that ( 1 )

I

I

the statements and particulars given in this form are

I I
'—'

this form does not meet the requirements as to accu
racy and authenticity (see remarks appended).

'—'

accurate .

( Place and date )

( Place and date)

Stamp

Stamp

( Signature)

( Signature)

(Back)

( 1 ) Place an X where applicable .

(*) Subsequent verifications of forms APR shall be carried, out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the accuracy
of the information regarding the authenticity of the forms and the true origin of the goods in question.

Instructions for the completion of form APR
1.

A form APR may be made out only for goods which in the exporting country fulfil the conditions specified by provisions governing the generalized system of preferences.
These provisions must be studied carefully before the form is completed . (See notes on part 2 .)

2.

In the case of a consignment by parfiel post the exporter attaches the form to the dispatch note. In the case of consignment by letter post he encloses the form in the
package. The reference APR and the serial number of the form should be stated on the customs green label declaration C 1 or on the customs declaration C2/CP3,
as appropriate.

3.

These instructions do not exempt the exporter from complying with any other formalities required by customs or postal regulations.

4.

An exporter who uses this form is obliged to submit to the appropriate authorities any supporting evidence which they may require and to agree to any inspection by
them of his accounts and of the processes of manufacture of the goods described on box 1 1 of this form .

Partie 1

-1 Formulaire utilisé pour le système généralisé de préfé

No.

rences

_?J Exportateur (nom, adresse complète, pays)

_3j Déclaration de l'exportateur
Je soussigné, exportateur des marchandises désignées cidessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises
pour l'établissement du présent formulaire et qu'elles ont
acquis le caractère de produits originaires dans les conditions
prévues par les dispositions régissant le système généralisé
de préférences pour être exportées à destination du pays

Λ} Destinataire (nom, adresse complète, pays)

visé à la case 9

-5j Lieu et date

6 Signature de l'exportateur

\7 Critère d'origine (1 ), observations (2)

8 Pays d'origine

_9j Pays de destination (3)
10 Poids brut (kg)

lil Marques, numéros de l'envoi et désignation des marchandises

I2j Administration ou service du pays d'exporta
tion (4) chargé du contrôle a posteriori de la
déclaration de l' exportateur

Avant de

remplir le formulaire lire attentivement les instructions
de la partie 1 et les notes de la partie 2

au verso

FORMULAIRE APR

( 1 ) Voir notes de la partie 2 .

(2) Indiquer les références au controle éventuellement déjà effectué par 1'administration ou le service compétent .
(3 ) Indiquer les pays , groupes de pays ou territoires concernés .

NOTES (1988)

Partie 2

1 . Pays qui acceptent ce formulaire aux fins du système généralisé de préférences (SGP)
Autriche
Finlande

Norvège
Suède
Suisse

Communauté économique européenne :
République fédérale d'Allemagne
Belgique
Danemark

Espagne
France
Grèce

Irlande
Italie

Luxembourg
Pays-Bas
Portugal
Royaume-Uni

Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice dû SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées

par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note
d'information peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED.
2 . Conditions générales

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent :

a) correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination.
La description figurant sur le formulaire doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des
douanes qui les examine ;

b) satisfaire aux règles d'origine du pays de destination.
Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites
et

c) satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination.
En général, les produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination ; toutefois, sous certaines
conditions le passage par des pays intermédiaires est accepté.
3. Indications à porter dans la case 7

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés con
formément aux règles d'origine des pays de destination.
a) Produits entièrement obtenus : il y a lieu d'inscrire la lettre « P » dans la case 7 .

b) Produits suffisamment ouvrés ou transformés ; il y a lieu d'inscrire dans la case 7 la lettre «W» suivie de la position tarifaire occupée
par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple :«W» 96.18).

H] Résultat du contrôle

13] Demande de contrôle
Le contrôle de la déclaration de l' exportateur figurant au

Le contrôle effectué a permis de constater que ( 1 )

recto du présent formulaire est sollicité (*).

A

les indications et mentions portées sur le présent for

le

—

mulaire sont exactes .

—

le présent formulaire ne répond pas aux conditions
d'authenticité et de régularité requises (voir les remar
ques ci-annexées).

A

, le
Cachet

Cachet

( Signature)

( Signature )

(*) Le contrôle a posteriori des formulaires APR est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui
concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.

Instructions relatives à l'établissement du formulaire APR

1.

Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire APR les marchandises qui dans le pays d'exportation remplissent les conditions prévues par les dispositions

régissant le système généralisé de préférences. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire (voir les notes de la partie 2).
2.

L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux
lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C 1 , soit sur la déclaration en douane C 2/CP3 la mention APR suivie du numéro de série du formulaire.

3.

Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

4.

L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter
tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 1 1 du formulaire.

1

( verso j

(1 ) Marquer d' un X la mention applicable .

