Zaświadczenia o wolnej sprzedaży do Algierii
Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Handlu Algierii od 2018 r. dla towarów importowanych do
Algierii wymagane jest Zaświadczenia o wolnej sprzedaży.
Dotyczy to wszystkich towarów przeznaczonych do odsprzedaży w stanie niezmienionym,
z wyłączeniem:
 bananów, pszenicy, jęczmienia, mięsa wołowego, ryb (poza sardynkami) i czosnku,
objętych wymogiem uzyskania certyfikatu fitosanitarnego lub weterynaryjnego,
wydawanego przez Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Rybołówstwa Algierii,
 produktów kosmetycznych i higieny ciała, a także produktów toksycznych lub
stwarzających szczególne ryzyko, objętych wymogiem uzyskania pozwolenia
technicznego, wydawanego przez Ministerstwo Handlu Algierii
 wyrobów farmaceutycznych, których import wymaga uzyskania pozwolenia, wydawanego
przez Ministerstwo Zdrowia, Ludności i Reformy Szpitalnictwa Algierii,
 wszelkich innych wyrobów, których import wymaga uzyskania technicznego pozwolenia,
wydawanego przez właściwe organy administracji algierskiej.
Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie PAIH w Algierze
https://alger.trade.gov.pl/pl/algieria/broszury-informacyjne/283663,zaswiadczenie-o-wolnejsprzedazy-towarow.html
W Polsce Zaświadczenia w wolnej sprzedaży wystawiane są przez Krajową Izbę Gospodarczą
Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Warszawie (KIG BLCA).
Aby uzyskać takie zaświadczenie niezbędne jest przekazanie do KIG BLCA przez eksportera
dokumentów rejestracyjnych i wzorów podpisów (przy pierwszym wniosku o legalizację) oraz
dokumentów potwierdzających informacje zawarte w zaświadczeniu o wolnej sprzedaży, w tym:
 produkcję przez wnioskodawcę określonych w zaświadczeniu towarów (np. na podstawie
dokumentów rejestracyjnych),
 zgodność opisanych towarów z regulacjami prawnymi lub międzynarodowymi standardami
(zaświadczenia, decyzje, certyfikaty),
 prowadzenie sprzedaży towarów na określonym rynku lub rynkach (przykładowe faktury).
W przypadku, gdy zaświadczenie dotyczy zagranicznych towarów produkowanych przez
zagraniczne firmy niezbędne jest aby ich dokumenty odnoszące się do produkcji i zgodności
z regulacjami prawnymi i międzynarodowymi standardami były zalegalizowane przez właściwą dla
kraju zagranicznego producenta izbę gospodarczą.
Procedury dotyczące wnioskowania o zaświadczenie, w tym wzory wniosku, zaświadczeń w wersji
angielskiej i francuskiej dostępne są na stronie KIG BLCA https://kig.pl/uslugi/karnety-atalegalizacja-swiadectwa-pochodzenia-certyfikacja/dla-eksporterow/zaswiadczenia-kig/
Co istotne, KIG BLCA dopuszcza również możliwość legalizacji Zaświadczenia wystawionego:
 przez eksportera na jego papierze firmowym, na którym KIG potwierdza podpisy
upoważnionych przedstawicieli firmy,
 na rzecz polskiego eksportera przez inną instytucję, odpowiedzialną np. za certyfikację,
rejestrację i badanie jakości towarów dopuszczanych do obrotu na terenie Polski.
W takich przypadkach, KIG BLCA wymaga jednak, aby dopuszczalność tak sporządzonej
deklaracji została potwierdzona przez stronę algierską.
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