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§ 2. W zakresie uregulowanym niniejszym rozporządze
się przepisów § 1 ust. 1-5 i § 3 ust.
1 rozporządzenia Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 31 grudnia 1989 r. w sprawie sposobu
rozdysponowania kontyngentów oraz postępowania w sprawach dotyczących pozwoleń na wywóz i przywóz w obrocie
niem nie stosuje

Poz. 499

towarowym z zagranicą (Dz. U. z 1990 r. Nr 1, poz. 8 i Nr 60,
poz. 352 oraz z 1992 r. Nr 1, poz. 2) .

§ 3.
od dnia

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

po

upływie

7 dni

ogłoszenia .

Minister Współpracy Gospodarczej zZagranicą : L.

Podkański

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Współpracy Gospodarczej z Zagranicą

z dnia 18 listopada 1993 r. (poz. 499)
Wypełnić

pismem maszynowym

MINISTERSTWO WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
z

ZAGRANICĄ

Wypełnia

Ministerstwo

Wpłynęło

dnia .. ..... ..... ... .............. .

MWGzZ

DEPARTAMENT REGULACJI OBROTU
FORMULARZ

Nr rejestru ..... .......... .... ... ...... ... .. . .

R

Plac Trzech Krzyży 5
00-507 Warszawa
tel. 6935986, teleks 814501 MHZ PL
faks 62868 08

Wniosek

przyjął

..... ....... ........ ... .... .

Wniosek przekazano do ..... ..... .. .... .

Wypełnia

importer

WNIOSEK
o udzielenie pozwolenia na przywóz niektórych towarów,

objętych

kontyngentem celnym,

z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji.

Księstwa

pochodzących

Liechtenstein, Republiki

Austrii. Republiki Finlandii i Republiki Islandii l )

1. REGON

(pełny)

.. .. ...... ... ..... Numer identyfikacji podatkowej NIP ...... .... .. .... ... .. ..... .... . .. .... .... .... .. ...... ..... .. .... .

2. IMPORTER
(nazwa

pełna)

IMPORTER
(nazwa skrócona)

3. Adres:

ulica .......... .......... ...... kod pocztowy .. ...... .. .. .... .. .. ..
miejscowość

.. ..... ..... ..... .. .. .... .. .. .... .. ..... .. ............. . . .

telefon .. .. ...... ... , teleks .. ........ .. ... , telefaks .... ...... .. .. .. ..

I)

Wn iosek o pozwolenie na przywóz powinien być składany oddzielnie na każdą pozycję towarową i kraj .

Poz. 499

1970
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Proszę o przydział kontyngentów na przywóz w 1993 r. towarów według poniższej specyfikacji : 2 )

Kod PCN
(9 znaków)

Pozycja
(4 znaki)

Wnioskowana

Cena
jednostkowa

Wyszczególnienie

(USD /j ednostkę)

wartość

ilość 3 )

(USD)

4. Kraj pochodzenia wyrobów .. .... .. ... .............. ............ ... .... .. .. .. .... ..... ........... ..... ..... ... .. ... ..... .. .... ...... .. ........ .
5. Kraj zakupu .... ... .... ... .. ...... .. ...... .. ........ .. ..... .. ... .. .. ... ........... .. ..... .. ... ... .. ... .......... .. ... ....... .... .. ... .. ..... ...... .. .
6. Nazwa eksportera zagranicznego ...... ......... .... .... .... ..... .. ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ..... .... .... ... .. ................. ... .
7. Adres eksportera zagranicznego ...... ................. .. ............... ......... .................. ...... ......... ... ........ ...... ... .... ... ..
8. Nr kontraktu importowego ..... .. .. ... ... ..... ... ..... .. .... .... .. ..... ....... .. .. .... ... .... ..... .................... ..... .. ....... ... .. .. ... .
9. Termin dostawy

według

kontraktu ..... ... ...................... , .......... .. ..... .. .... ... ... ... ...... .... .... ................ ........ .... ..

10. Waluta kontraktu ......... ... ...
11 . Wnioskowany termin

ważności

Warunki

płatności

... ...... .... .. ..... .. .. .. .... .. .... .. ... ...... ...... ... . ...... .... ............ ....... .

pozwolenia .... ... .. .... ..... ...... ........... ... ........ .. . ... .. .. ..... .. .... .......... .. ........ ..... .. .

(data wystawienia wniosku)

(podpis i

(imię ,

2)

pieczęć

osoby uprawnionej)

nazwisko, stanowisko

służbowe)

Wniosek powinien zawierać nazwę towaru i odpowiednie oznaczenia kodowe według kodu peN zgodnie z załącznikami do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji
Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii (Dz. U. Nr 107, poz.

484) .
3)

W jednostkach zgodnych z jednostkami określającymi wielkość kontyngentu .

Egzemplarze

bieżące

oraz z lat

ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
Ministrów. ul. Powsińska 69/11. 00-979 Warszawa P-1 .

w Wydziale Wydawnictw Urz,du Rady

Reklemacje z powodu nieclorfeZenie poszczególnych numerów zgłeszać należy na piłmie do Wydziału Wydawnictw Urztdu Rady Ministrów, ul . Powsińska 69;71,
00-979 Werszawa, P-1, do 15 dni po otrzymaniu nast,pnego kolejnego numeru .

o wszelkich zmianach nazwy prenumeretora lub edresu prosimy niezwłocznia informować na piśmie Wydział Wydawnictw Urztdu

Rady Ministrów.
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