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Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna
Ministerstwo Handlu
Komunikat w sprawie mechanizmów regulujących import towarów
Podmiotom wykonującym działalność gospodarczą przypomina się, że operacje polegające na imporcie towarów
mogą być swobodnie wykonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 03-04 z dnia 19 lipca 2003 r., z
późniejszymi zmianami, dotyczącego ogólnych zasad mających zastosowanie do operacji polegających na imporcie
i eksporcie towarów.
W tym zakresie, informuje się podmioty wykonujące działalność gospodarczą, że:
1. Towary i produkty, których import został tymczasowo zawieszony w roku 2018, mogą od teraz być
swobodnie importowane, pod warunkiem uiszczenia Tymczasowej Dodatkowej Daniny Ochronnej (DAPS).
2. Wprowadzenie DAPS jako środka taryfowego wynika z przyczyn związanych z zabezpieczeniem bilansu
płatniczego, wspieraniem produkcji krajowej i rozwojem nowopowstających gałęzi przemysłu.
DAPS obejmuje następujące grupy produktów:
Mięsa białe i czerwone (z wyjątkiem mrożonej wołowiny), suszone owoce, świeże owoce (z wyjątkiem
bananów), świeże warzywa, przetwory mięsne, przetwory z ryb, owoce konserwowane lub przetworzone,
przetwory spożywcze, przetwory do zup, pochodne zbóż, cement, produkty kosmetyczne, papier
higieniczny, wyroby z tworzyw sztucznych, drewniane skrzynie i pudełka, dywany i inne tekstylne
wykładziny podłogowe, wykończony marmur i granit, wykończona ceramika, wyroby ceramiczne, szkło i
wyroby ze szkła, artykuły z żeliwa, aluminium i wyroby aluminiowe, wyroby sanitarne, krzesła i meble,
żyrandole, urządzenia i artykuły AGD, telefony komórkowe i urządzenia różne.
Towary i produkty podlegające DAPS, uszeregowane wg podpozycji taryfowych, znajdują się na liście
załączonej do rozporządzenia Ministra Handlu z dnia 26 stycznia 2019 r. (Dziennik Urzędowy nr 06).
3. Lista towarów i produktów objętych DAPS może podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, w
zależności od postępów modernizacji przedsiębiorstw krajowych w odniesieniu do ich konkurencji
międzynarodowej i w oparciu o analizy wielkości importu tych produktów, we współpracy z sektorami
gospodarki i przedstawicielami zainteresowanych branż.
4. Ustanowiony zostaje mechanizm monitorowania importu towarów objętych DAPS (Ministerstwo Handlu /
Służba Celna) w celu zwalczania, w stosownych przypadkach, nieuczciwych praktyk importowych.
5. Tymczasowy zakaz importu dotyczy obecnie jedynie pojazdów objętych pozycjami taryfowymi "87.01,
87.02, 87.03, 87.04 i 87.05", zgodnie z przepisami dekretu wykonawczego nr 19 -12 z dnia 24 stycznia 2019
r. zmieniającego i uzupełniającego dekret wykonawczy nr 18-02 z dnia 7 stycznia 2018 r. w sprawie
określenia towarów podlegających systemowi ograniczeń w przywozie (Dziennik Urzędowy nr 06).
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Z tymczasowego zakazu importu wyłączone są pojazdy importowane:
•

w ramach systemu obejmującego zestawy przeznaczone dla przemysłu montażowego, przewidzianego
w art. 58 Ustawy Budżetowej na rok 2000;

•

przez osoby fizyczne na ich własne potrzeby i w oparciu o ich własne środki dewizowe, zgodnie z
procedurami przewidzianymi w art. 68 Ustawy Budżetowej na rok 1999, z późniejszymi zmianami;

•

przez inwalidów wojny narodowo-wyzwoleńczej i dzieci niepełnosprawnych chouhada, zgodnie z
przepisem artykułu 178-16, z późniejszymi zmianami, Uzupełniającej Ustawy Budżetowej na rok 1983;

•

przez obywateli niebędących rezydentami, w chwili zmiany miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 202
Ustawy Kodeks Celny nr 79-07 z dnia 21 lipca 1979 r., z późniejszymi zmianami;

•

przez osoby dotknięte, w warunkach cywilnych, niepełnosprawnością ruchową, zgodnie z przepisami
art. 59 Ustawy Budżetowej na rok 1979, z późniejszymi zmianami;

•

przez przedstawicieli dyplomatycznych, konsularnych i podobnych, a także przedstawicielstwa
przedsiębiorstw i instytucji publicznych za granicą, podlegające szefom misji dyplomatycznych, zgodnie
z art. 110 Ustawy Budżetowej na rok 1990, z późniejszymi zmianami;

•

przez misje dyplomatyczne lub konsularne i przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych
akredytowane w Algierii, a także ich przedstawicieli.

6. Czynności polegające na imporcie towarów i produktów wciąż podlegają obowiązkowi przedstawienia, w
momencie dokonywania formalności związanych z domicyliacją bankową, pozwoleń technicznych i
wszelkich innych dokumentów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Na koniec należy zauważyć, że Sekretariat Techniczny Komitetu Doradczego ds. Zabezpieczeń, utworzonego
przy Ministerstwie Handlu, będzie nadal badał, w porozumieniu z zainteresowanymi sektorami, wszelkie
wnioski formułowane przez przedstawicieli tych branż.
***
Niniejsza publikacja powstała w oparciu o ogólnodostępne informacje, których źródła zostały wskazane, a także o dotychczasową praktykę
właściwych organów i instytucji.
Jednakże, biorąc pod uwagę naturalne ryzyko błędu ludzkiego i / lub mechanicznego, występujące zarówno w odniesieniu do materiałów
źródłowych jak i w procesie tworzenia niniejszej publikacji, ani Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. ani Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH
w Algierze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z błędów, niedokładności lub zaniedbań
dotyczących jakiejkolwiek części publikacji. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej publikacji udzielane są bez gwarancji, a Polska Agencja
Inwestycji i Handlu S.A. i Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Algierze nie składają żadnych oświadczeń dotyczących gwarancji w odniesieniu
do dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszej publikacji.
W szczególności, niniejsza publikacja nie stanowi wiążącej wykładni obowiązujących w Algierii lub w Polsce przepisów prawa.
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