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Dot.
przydziału zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2017 (AKTUALIZACJA 12.01.2018)

Warszawa, 4 stycznia 2018 r.
Biuro ds. Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż w związku z nieodebraniem przez przedsiębiorców
przyznanych przez Komisję Społeczną zezwoleń Rosja kr-3 na stanie magazynu BTM na dzień 4 stycznia br. pozostało 2297 szt.
zezwoleń Rosja kr-3.
W związku z powyższym do dnia 9 stycznia przyjmowane będą wnioski o wydanie zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2017:
- lista złożonych wniosków aktualizowana jest na bieżąco, na stronie: towarowe - wnioski
- lista przyznanych limitów dodatkowych publikowana jest na stronie: towarowe - wynik
Przedsiębiorców, którzy złożyli wnioski o przydział zezwoleń Rosja kr-3 po 25 listopada 2017 r., prosimy o zweryfikowanie listy
zarejestrowanych wniosków, w celu uniknięcia ponownego składania podań (uprzednio złożone podania będą rozpatrzone).
Jednocześnie przypominamy, że termin ważności zezwoleń rosyjskich z kontyngentu 2017 mija z dniem 28 lutego 2018 r.
Wnioski przedsiębiorców o przydział zezwoleń Turcja wjazd na pusto lub kr-3 oraz Kazachstan kr-3 złożone po dniu 25 listopada
2017 r. zostały rozpatrzone przez Komisje Społeczną pozytywnie.
Zezwolenia zostały przydzielone przedsiębiorcom według następujących kryteriów: :
- liczba zwróconych zezwoleń Rosja kraje trzecie do dnia 10 stycznia 2018 r. razy współczynnik 0,2, minus posiadane na stanie
zezwolenia Rosja kraje trzecie w dniu 10 stycznia 2018 r., ale nie więcej niż liczba wnioskowanych zezwoleń;
- zezwoleń nie otrzymują przedsiębiorcy, którzy wnioskowali o zezwolenia Rosja kraje trzecie, ale w dniu 10 stycznia 2018 r., wg
ewidencji Biura ds. Transportu Międzynarodowego, nie posiadali uprawnionych pojazdów;
- zezwoleń nie otrzymują przedsiębiorcy, którzy wnioskowali o zezwolenia Rosja kraje trzecie, ale w dniu 10 stycznia 2018 r., wg
ewidencji Biura ds. Transportu Międzynarodowego, nie zwrócili co najmniej 50% pobranych zezwoleń;
Ponadto przedsiębiorcy, którzy zwrócili 100 % posiadanych zezwoleń,a mnożenie przez współczynnik 0,2 nie dało wartości 1
otrzymali po 1 szt. zezwoleń.

TERMIN ODBIORU PRZYZNANYCH ZEZWOLEŃ MIJA 31 STYCZNIA 2018 R.
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