Oświadczenie WSK PL dla UC

Pieczęć firmowa

Nr identyfikacyjny UC
(przyjmującego oświadczenie)
i data złożenia oświadczenia

Pełna nazwa i adres eksportera:

...................................................................................
(nr zgłoszenia celnego, data)
Dane osoby składającej oświadczenie (upoważnionej do
reprezentowania firmy zgodnie z KRS lub pełnomocnik ds.
Wewnętrznego Systemu Kontroli):

Nazwisk
o i imię

Nr
PESEL

Funkcja
OŚWIADCZENIE1
Art. 233 §1 Kodeksu karnego: Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3. Oświadczam, że zostałem(am) pouczony(na) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.
podpis składającego oświadczenie
Pouczony(na) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, co potwierdziłem(am) własnoręcznym podpisem, oświadczam, że
zlecony do obsługi i/lub przedstawiony organowi celnemu, towar o nazwie:

Lp
.
1
2
3
4

Nazwa (oznaczenie)

Ilość

Kod CN

Nr kontr.

nie jest klasyfikowany pod następującymi numerami kontrolnymi:
nie jest klasyfikowany pod żadnymi numerami kontrolnymi
wykazów2, o których mowa w art. 6 ust. 5 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 (Dz. U. 2000 nr 119 poz. 1250 z późn. zm.) lub Załączników do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/2420 z
dnia 12 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli
wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 371/1 z
30.12.2014 ), że względu na fakt, że spośród cech techniczno-użytkowych wyszczególnionych pod wyżej wymienionymi numerami
kontrolnym, przedstawiony towar nie posiada następujących cech:



towar nie został specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany do celów wojskowych;
towar nie posiada żadnych cech, parametrów i zastosowań, o których mowa wyżej

w związku z powyższym nie jest on towarem o znaczeniu strategicznym i nie podlega zakazom i ograniczeniom na mocy ww.
ustawy lub rozporządzenia.

Uwaga:
podpis składającego oświadczenie

1 Podstawa prawna:
art. 89 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 z późn. zm.);
art. 180 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

2

Aktualne wykazy produktów podwójnego zastosowania i uzbrojenia stanowią: Załączniki do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/2420 z dnia 12 października 2015 r.
zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego
zastosowania (Dz. Urz. UE L 340/1 z dn. 24.12.2015) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym wymagane jest
zezwolenie (Dz. U. poz. 387 z dn. 19.03.2015 r.), patrz również Wspólny wykaz uzbrojenia Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 122/1 z dn. 06.04.2016).
Maj 2014
Obowiązująca wersja dokumentu przechowywana jest w formie elektronicznej w ramach WSK. Każda część wydrukowanego egzemplarza dokumentu traci ważność z chwilą wydania nowej
zaktualizowanej wersji elektronicznej, a obowiązek nadzorowania wydruku spoczywa na jego posiadaczu.
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