ALGIERSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
MINISTERSTWO HANDLU
Komunikat dotyczący mechanizmów organizacji operacji importu towarów
.............................
Ponownie podaje się do wiadomości podmiotów ekonomicznych, że operacje importu
towarów mogą być swobodnie wykonywane, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 03-04 z
19 lipca 2003 r., zmienionego i uzupełnionego, dotyczącego ogólnych zasad mających
zastosowanie do operacji importu i eksportu towarów.
W ramach powyższego, do wiadomości podmiotów ekonomiczny podaje się co następuje :
1- Import towarów i produktów, które podlegały tymczasowemu przejściowemu
zawieszeniu importu w roku 2018, jest odtąd uwolniony pod warunkiem płatność
dodatkowej przejściowej opłaty ochronnej (DAPS - droit additionnel provisoire
de sauvegarde).
2- Wprowadzenie DAPS jako instrumentu taryfowego, podyktowane jest względami
zabezpieczenia bilansu płatniczego, zachęcania do produkcji krajowej i rozwoju
nowopowstałego przemysłu.
DAPS dotyczy następujących grup produktów:
Mięsa białego i czerwonego (z wyjątkiem wołowiny mrożonej), bakalii, świeżych
owoców (z wyjątkiem bananów), świeżych warzyw, przetworów mięsnych, przetworów
rybnych, owoców konserwowych lub przetworzonych, przetworów spożywczych,
przetworów na zupy, pochodnych zbóż, cementu, produktów kosmetycznych, papieru
higienicznego, produktów z plastiku, skrzynek drewnianych, dywanów i innych
tekstylnych wykładzin podłogowych, marmuru i granitu, ceramiki, produktów
ceramicznych, szkła i konstrukcji szklanych, artykułów żeliwnych, aluminium i
konstrukcji aluminiowych, armatury sanitarnej, krzeseł i mebli, lamp, towarów AGD,
telefonów komórkowych i pozostałych konstrukcji.
Kody celne towarów i produktów, których dotyczy DAPS, znajdują się na liście
załączonej do postanowienia Ministra Handlu z 26 stycznia 2019 r. (Dziennik Ustaw nr
06).
3- Lista towarów i produktów podlegających DAPS może być przedmiotem rewizji i
okresowych aktualizacji oraz, w zależności od ewolucji modernizacji przedsiębiorstw
krajowych w porównaniu z konkurencją międzynarodową i na bazie monitoringu
importowanych ilości tychże produktów, prowadzonego we współpracy z sektorami
gospodarki i reprezentantami sektorów, których to dotyczy.
4- Przepisy dotyczące monitoringu importu produktów podlegających DAPS jest
wprowadzony (administracja handlowa/celna) z uwagi na walkę, w razie potrzeby, z
nieuczciwymi praktykami w zakresie importu.
5- Przejściowe zawieszenie importu odnosi się odtąd tylko taboru kolejowego
dotyczącego numeracji taryfowych: "87. 01, 87. 02, 87. 03, 87.04 et 87. 05 " i w
zgodzie z przepisami dekretu wykonawczego nr 19-12 z 24 stycznia 2019 r.
zmieniającego i uzupełniającego dekret wykonawczy nr 18-02 z 7 stycznia 2018 r.
dotyczący określenia towarów polegających systemowi restrykcji importowych
(Dziennik ustaw nr 06).

Wyłączone z przejściowego zawieszenia importu są sprowadzane pojazdy :


W ramach przepisów dotyczących zestawów przeznaczonych do montażu, określone w
artykule 58 ustawy budżetowej na 2000 r. ;



Przez osoby fizyczne i na ich potrzeby, za ich własne dewizy, według procedur określonych
w przepisach artykułu 68 ustawy budżetowej na rok 1999, zmienionej i uzupełnionej ;



Przez inwalidów narodowej walki wyzwoleńczej i dzieci męczenników niepełnosprawnych,
w ramach przepisów artykułu 178-16 zmienionej i uzupełnionej ustawy budżetowej na rok
1983 ;



Przez krajowych nierezydentów poprzez zmianę ich rezydencji, w ramach artykułu 202 prawa
79-07 z 21 lipca 1979 r., zmienionego i uzupełnionego, dotyczącego kodeksu celnego;



Przez osoby poszkodowane w warunkach cywilnych, , niepełnosprawnych ruchowo, w
ramach przepisów artykułu 59, zmienionej i uzupełnionej ustawy budżetowej na rok 1979 ;



Przez funkcjonariuszy służby dyplomatycznej i konsularnej i ich bliskich jak również
przedstawiciele przedsiębiorstw i zagranicznych podmiotów publicznych, umocowanych pod
zwierzchnictwem szefów misji (dyplomatycznej), w ramach przepisów artykułu 110,
zmienionej i uzupełnionej ustawy budżetowej na rok 1990;



Przez misje dyplomatyczne i konsularne, reprezentacje organizacji międzynarodowych
akredytowanych w Algierii, jak również ich funkcjonariuszy.
6- Operacje importowe towarów i produktów pozostają uzależnione od możliwości
przedstawienia, w momencie spełnienia wymogów formalnych umiejscowienia
bankowego (domiciliation bancaire), pozwoleń technicznych lub wszystkich innych
przewidzianych dokumentów zgodnie z obowiązującym prawem.
7- Na końcu, informuje się również, że Sekretariat Techniczny Komisji Doradczej ds.
Ochrony, powołanej przy administracji Ministerstwa Handlu, będzie kontynuował
egzaminowanie, w porozumieniu z przedmiotowymi sektorami, ewentualnych podań
składanych przez przedstawicieli tychże sektorów.

