[TŁUMACZENIE ROBOCZE ZBH ALGIER – LINK DO TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO]
30.01.2019 r.
Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna
Ministerstwo Handlu
Komunikat prasowy
Po opublikowaniu rozporządzenia z dnia 26 stycznia 2019 r. ustanawiającego listę towarów objętych Tymczasową
Dodatkową Daniną Ochronną i odpowiadających im stawek (DAPS) w Dz.U. nr 06 z dnia 27 stycznia 2019 r. informuje
się podmioty wykonujące działalność gospodarczą, że import produktów kosmetycznych i higieny ciała, jak również
produktów toksycznych lub stwarzających szczególne ryzyko, jest dozwolony, z zastrzeżeniem obowiązku
uiszczenia DAPS przewidzianego przepisami przywołanego powyżej dekretu, a także ceł i podatków określonych w
obowiązujących przepisach prawa.
W związku z tym, informuje się zainteresowane podmioty gospodarcze, że decyzje dotyczące zezwoleń, wydane
przed rokiem 2018, zachowują ważność, zgodnie z przepisami następujących dwóch dekretów:
1. Dekret wykonawczy nr 97-254 z dnia 8 lipca 1997 r. w sprawie zezwoleń na produkcję i przywóz produktów
toksycznych lub stwarzających szczególne ryzyko (Dz. U. nr 46/1997) i rozporządzenie z dnia 28 grudnia
1998 r. (Dz.U. Nr 18) oraz jego nowelizacje z dnia 4 kwietnia 2005 r. (Dz.U. nr 34) i z dnia 31 grudnia 2009 r.
(Dz.U. nr 23).
2. Dekret wykonawczy nr 10-114 z dnia 18 kwietnia 2010 r. zmieniający i uzupełniający dekret wykonawczy
nr 97-37 z dnia 14 stycznia 1997 r. określający warunki i metody produkcji, pakowania, importu i
wprowadzania do obrotu na rynku krajowym kosmetyków i produktów higieny ciała (Dz.U. nr 4/1997 i
26/2010).
W odniesieniu do nowych wniosków o wydanie zgody, podmioty wykonujące działalność gospodarczą są proszone
o kontakt z Dyrekcją Handlową właściwego Wilajetu w celu sprocesowania ich wniosków.

***
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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