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Assunto: AVISO AOS EXPORTADORES – ACORDO DE COMÉRCIO LIVRE UE-COREIA. 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que a partir de Julho será mais fácil comercializar com a Coreia do Sul? 

 

Trazemos ao seu conhecimento que o Acordo de Comércio Livre UE – Coreia do Sul, que entrará em vigor em 

1 de Julho de 2011, prevê o estabelecimento de um tratamento preferencial para as mercadorias originárias 

das partes signatárias do Acordo.   

  

Na medida em que não se prevê a emissão de certificados de circulação EUR 1 pelas autoridades aduaneiras, 

a concessão do tratamento preferencial depende da apresentação da prova do carácter originário da 

mercadoria que assume a forma de uma declaração de origem aposta em documento comercial (factura ou 

outro) que será efectuada: 

  

• Por qualquer exportador no caso de remessas de mercadorias originárias cujo valor não exceda os 

6.000 Euros; 

• Por um exportador autorizado no caso de a remessa de mercadorias originárias cujo valor exceda os 

6.000 Euros. 

  

Assim, os exportadores comunitários que pretendam exportar mercadorias de valor superior a 6.000 Euros, e 

que pretendam beneficiar de preferência na Coreia, terão, obrigatoriamente, de possuir o “estatuto de 

exportador autorizado para efeitos de emissão de provas de origem”. 

  

O referido estatuto obtém-se mediante a apresentação na Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos 

Especiais sobre o Consumo (DGAIEC) do Ministério das Finanças, do pedido de autorização para a emissão de 

declarações de origem na factura, de acordo com o procedimento descrito no Manual de Origem das 

Mercadorias – Parte II – Origem preferencial – páginas 128 a 133. 

  

A DGAIEC concederá o estatuto de exportador autorizado no âmbito do ACL UE – Coreia após a publicação 

do texto do Acordo no JO da UE, podendo, no entanto, os exportadores interessados efectuar, desde já, o 

referido pedido.      

  

Para o esclarecimento de dúvidas deverá contactar-se a Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira 

daquela Direcção-Geral através do seguinte endereço: dsta@dgaiec.min-financas.pt 

  

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


