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………………………………………………………....

OŚWIADCZENIE
Z uwagi na uregulowania prawne dotyczące wspólnotowego systemu kontroli wywozu produktów i technologii podwójnego
zastosowania oraz systemu kontroli uzbrojenia, świadomy odpowiedzialności oświadczam, co następuje:
Oświadczam, że zostałem/łam pouczony/na o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 par. 1 Kodeksu
Karnego: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Pouczony/na o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że przedstawiony organowi celnemu towar o nazwie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
/dokładny opis towaru/

kodzie CN ……………………………………………………………………………………………………………………………..
/numer kodu CN/

za numerem faktury eksportowej ………………………………………………………………………………………………………
/numer faktury eksportowej/

NIE PODLEGA1
ograniczeniom w obrocie na mocy ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i
usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i
bezpieczeństwa (tekst jednolity z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r.)
(Dz.U. z dnia 31 maja 2017 r. poz. 1050).
NIE WYSTĘPUJE1
w wykazie towarów podwójnego zastosowania, określonym w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja
2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do
produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. UE z dnia 29 maja 2009 r. L.134/1, z późn. zm.).
NIE WYSTĘPUJE1
w wykazie uzbrojenia, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego
2018 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz.U. 2018 poz. 482).
ze względu na cechy techniczne i użytkowe odbiegające od szczegółowych warunków kwalifikacyjnych określonych w
w/w wykazach. Zgodnie z powyższym przedstawiony towar nie jest towarem o znaczeniu strategicznym i nie podlega
zakazom oraz ograniczeniom na mocy w/w ustaw lub rozporządzeń.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ACP Global Forwarding Sp. z o.o. (ACP) z siedzibą w Warszawie (02-274) przy ul.
Mineralnej 15. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług celnych lub spedycyjnych. Więcej
informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych na stronie www.acpgf.pl w zakładce “Ochrona danych osobowych”

………….………….………

…………………………………………………………...
Czytelny podpis składającego oświadczenie

Data

1
W przypadku, gdy towar podlega ograniczeniom w obrocie, na jego wywóz należy uzyskać pozwolenie z Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii. Dla towarów z listy podwójnego zastosowania i listy uzbrojenia pozwolenie musi uzyskać eksporter.

Podstawa prawna:
Art. 89 ustawy z dn. 19 marca 2004r. Prawo Celne (Dz. U. 68 poz.622 z późn. zm.)
Art. 180 par.2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa(Dz. U. z 2005r. nr8 poz.60 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa ((tekst jednolity z Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r.) (Dz.U. z dnia 31 maja 2017 r.
poz. 1050).
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1969 z dnia 12 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli
wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE z dnia 12 września 2016 r. L.307/1)
Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów
podwójnego zastosowania (Dz..U. UE 2009 r. L134/1)
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