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dot. zezwoleń jednorazowych Szwajcarskich

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że od dnia 6 sierpnia br. wydawane będą jednorazowe
zezwolenia szwajcarskie, na rok 2002, umożliwiające wykonywanie przewozów do/z/przez Szwajcarię pojazdami o rzeczywistej
masie całkowitej powyżej 34 t lecz nie większej niż 40t.
Zezwolenie jest ważne albo na jedną jazdę tam i jedną z powrotem w ruchu dwustronnym (loco) albo na jedną jazdę w jednym
kierunku w tranzycie.
Zezwolenie jest ważne dwa miesiące od daty wystawienia jednak nie dłużej niż do 10 stycznia roku 2003.
Przed wjazdem do Szwajcarii konieczne jest dokładne i czytelne wypełnienie zezwolenia.
Warunki korzystania z zezwolenia umieszczone są na odwrocie zezwolenia. W załączeniu tłumaczenie robocze.
Zezwolenia jednorazowe Szwajcaria ogólna będą wydawane wyłącznie na indywidualne wnioski przewoźników, składane w
informacji BOTM wraz z załącznikami w języku polskim lub przetłumaczonymi na język polski potwierdzającymi potrzebę
wykonania przewozu.
Informacje dot. Szwajcarii dostępne są na stronach:www.gvf.admin.ch orazwww.zoll.admin.ch.
Ważność
1. Zezwolenie jest ważne dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej pow. 34 t oraz nieprzekraczającej 40 t, dopuszczalna
masa całkowita zestawu nie może być wyższa niż wartość podana w dowodzie rejestracyjnym.
2. Zezwolenie jest ważne na jeden przewóz loco (tam i z powrotem) lub jeden przejazd tranzytem (tam lub z powrotem).
3. Zezwolenie, z danego roku, jest ważne dwa miesiące od daty wydania nie dłużej jednak niż do 10 stycznia roku
następnego.
Sposób wypełniania
Zezwolenie należy wypełnić przed wjazdem do Szwajcarii czytelnie i trwale:
Firma (przewoźnik),
Rodzaj pojazdu (1. samochód - przyczepa, 2.ciągnik siodłowy - naczepa),
Numer rejestracyjny pojazdu, (dopuszczalna jest wymiana przyczep/naczep),
Trasa przewozu:
Jeśli import (wwóz) to należy wpisać w wierszu Import: urząd celny przy wjeździe do Szwajcarii oraz miejsce (punkt)
rozładunku w Szwajcarii,
Jeśli export (wywóz) to należy wpisać w wierszu Export: miejsce (punkt) załadunku w Szwajcarii oraz urząd celny przy
wyjeździe ze Szwajcarii,
Jeśli tranzyt to należy wpisać w wierszu Transit: urząd celny przy wjeździe do Szwajcarii oraz urząd celny przy wyjeździe ze
Szwajcarii.
Warunki
1. Każdy wjazd i wyjazd ze Szwajcarii musi być potwierdzony na zezwoleniu przez odpowiedni szwajcarski urząd celny.
2. Przy pierwszym przejeździe przez szwajcarski urząd celny pobierana jest opłata w wysokości 25.- CHF, którą można uiścić
gotówką lub kartą kredytową.
3. Kierowca obowiązany jest posiadać zezwolenie podczas każdego przejazdu i okazywać je na żądanie organów kontrolnych.
4. Zezwolenie nie uprawnia do wykonywania przewozu pomiędzy dwiema miejscowościami położonymi w Szwajcarii (zakaz
kabotażu).
Przekroczenie lub niedopełnienie w/w przepisów spowoduje unieważnienie zezwolenia.

