Eksport do Algierii:
Podatek importowy DAPS
Broszura informacyjna ZBH PAIH w Algierze
26.04.2019 r. (Wersja 2.0)

Dnia 29 stycznia 2019 roku władze Algierii przeprowadziły małą rewolucję w obowiązującym w tym kraju
systemie regulacji importowych. Przede wszystkim zniesiony został obowiązujący od początku roku 2018
reżim tymczasowych zakazów importowych, obejmujący niemal 900 kategorii towarów. W jego miejsce
ustanowiono nową daninę, nakładaną na importowane towary konsumpcyjne, określaną jako DAPS (fr.
Droit additionel provisoire de sauvegarde).
Podatkowi DAPS podlegają wybrane towary importowane w celach konsumpcyjnych. Podatek nie
powinien więc, z zasady, obejmować surowców i komponentów przeznaczonych do wykorzystania w
procesach produkcyjnych lub maszyn i urządzeń przeznaczonych do wykorzystania w realizacji inwestycji.
Zgodnie z art. 2 ust. 2 Uzupełniającej Ustawy Budżetowej na rok 2018 z dnia 11 lipca 2018 r., przepisy
dotyczące m.in. określania podstawy naliczenia cła, jego pobierania, egzekwowania i rozwiązywania
sporów rozszerza się także na DAPS:
"Les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicables en matière de
droit de douane sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde."
Wydaje się więc, że do obliczania zarówno DAPS jak i cła przyjmuje się wartość celną towaru, określaną
zgodnie z właściwymi przepisami algierskimi, niepowiększoną o należne cło.
Zgodnie z art. 2 ust. 3 wspomnianej wyżej Ustawy, od podatku DAPS nie przysługują żadne zwolnienia ani
odstępstwa:
"Aucune exonération ne peut être accordée au titre du droit additionnel provisoire de sauvegarde."
Ministerstwo Handlu Algierii w oficjalnym Komunikacie z dnia 29 stycznia 2019 roku przedstawiło
podsumowanie kategorii towarów objętych DAPS:
„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”
Szczegółowa lista niemal 1100 typów towarów objętych DAPS, wraz z przypisanymi stawkami podatku,
opublikowana została w Dzienniku Urzędowym nr 6 jako załącznik do Rozporządzenia Ministra Handlu z
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dnia 26 stycznia 2019 r.
Powyższa lista uległa zmianie w połowie kwietnia 2019 roku. W związku z koniecznością zapewnienia
odpowiedniego zaopatrzenia rynku w trakcie Ramadanu, z listy towarów objętych DAPS usuniętych
zostało ok. 100 kodów taryfowych, w tym m.in. mięso wołowe, suszone owoce, orzechy, wyroby
dietetyczne o zastosowaniach medycznych i inne wyroby, takie jak masło.
Zważywszy na motywy podjętej decyzji, uzasadnione wydaje się przypuszczenie, że zmiana będzie miała
charakter tymczasowy.
W załączeniu do niniejszej Broszury znajdą Państwo:
•

Robocze tłumaczenie dwóch Komunikatów algierskiego Ministerstwa Handlu z 29 i 30 stycznia
2019 roku, zawierających szczegółowe informacje dotyczące nowego systemu regulacji
importowych.

•

Zaktualizowaną listę towarów objętych DAPS, opublikowaną wraz ze stosownym
rozporządzeniem 21 kwietnia 2019 roku. Lista sporządzona jest w j. francuskim, bazuje jednak na
nomenklaturze Systemu Zharmonizowanego HS. Podpozycje HS wskazane są z lewej strony,
natomiast przypisane im stawki DAPS - z prawej.

Na koniec należy zaznaczyć, że tymczasowym zakazem importu wciąż objęte są pojazdy klasyfikowane
do pozycji HS od 87.01 do 87.05.
Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH w Algierze z przyjemnością udzieli Państwu wszelkich dodatkowych
informacji o podatku DAPS i innych kwestiach związanych z importem do Algierii.

***
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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