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Zawiadomienie dla importerów: Postępowanie prowadzone przez Organ ds. Rozstrzygania
Sporów WTO dotyczące sposobu opodatkowania przedsiębiorstw handlu zagranicznego
(ang. Foreign Sales Corporations — FSC) przez Stany Zjednoczone Ameryki — zwrot lub

umorzenie ceł dodatkowych

(2005/C 25/02)

Dnia 7 maja 2003 r. Organ ds. Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu („WTO”) upoważnił
Wspólnotę do nałożenia środków zaradczych do poziomu 4.043 milionów USD, w postaci dodatkowych
ceł 100 % stawki ad valorem na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dnia
8 grudnia 2003 r. Wspólnota przyjęła rozporządzenie Rady (WE) nr 2193/2003 ustanawiające dodatkowe
cła przywozowe na niektóre produkty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (1).

W następstwie przyjęcia American Jobs Creation Act z 2004 r. przez Stany Zjednoczone Ameryki, Wspól-
nota przyjęła rozporządzenie Rady (WE) nr 171/2005 zawieszające stosowanie dodatkowych ceł, ustano-
wionych na mocy rozporządzenia Rady 2193/2003. Rozporządzenie 171/2005 ma wejść w życie w dniu
jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jednakże w takim zakresie, w jakim zawiesza
ono stosowanie dodatkowych ceł, rozporządzenie to obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 r.

W związku z tym, od dnia 1 stycznia 2005 r. dodatkowe cła, ustanowionych na mocy rozporządzenia
Rady nr 2193/2003, nie są prawnie należne. Dlatego też niniejszym informuje się zainteresowane strony o
możliwości składania wniosków o zwrot lub umorzenie tych ceł przez krajowe organy celne, którym cło
zostało zapłacone lub jest należne zgodnie z art. 236 Wspólnotowego Kodeksu Celnego. (2)
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(1) Dz.U. L 328 z 17.12.2003, str. 3.
(2) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12.10.1992 (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1), ostatnio zmienione

aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz.U. L 236 z
23.9.2003, str. 33).


