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						MINISTERSTWO FINANSÓW RP
						Departament Polityki Celnej
						Wydział Integracji Systemu Taryfowego
						ul. Świętokrzyska 12
						00-916 WARSZAWA 




Prośba o udostępnienie elektronicznej Taryfy Celnej


Zwracam się z prośbą o udostępnienie elektronicznej wersji taryfy celnej ISZTAR.
Przyjmuję do wiadomości, ze dane stanowią własność Dyrekcji Generalnej ds. Ceł i Podatków DG-TAXUD Komisji Europejskiej i Ministerstwa Finansów mają charakter informacyjny i są chronione ustawą z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U. 128, poz. 1402). Źródłem informacji dla aktualizacji przekazywanych danych są dane przekazywane przez system TARIC DG-TAXUD i system ISZTAR Ministerstwa Finansów.
Jednocześnie składam zobowiązanie zawarte w załączniku numer 1 do tego pisma, określające sposób wykorzystania elektronicznej taryfy celnej ISZTAR.
Dane do taryfy elektronicznej TARIC z systemu ISZTAR, będą przekazywane naszej firmie za pośrednictwem firmy:
Andrzej Huzar HUZAR-SOFTWARE 
ul. Tczewska 14
51- 429 WROCŁAW
NIP: 895-000-23-60
e-mail: taryfa@huzar.pl
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Załączniki:
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						MINISTERSTWO FINANSÓW RP
						Departament Ceł
						Wydział Zintegrowanej Taryfy Celnej


Załącznik numer 1 do prośby o udostępnienie taryfy celnej.


1.	Przyjmuję do wiadomości, że dane stanowią własność Dyrekcji Generalnej ds. Ceł i Podatków DG-TAXUD Komisji Europejskiej i Ministerstwa Finansów.
2.	Dane przekazywane są na użytek własny podmiotu (osoby), mają charakter informacyjny a ich wykorzystywanie w zakresie przekraczającym użytek własny wymaga zgody uprawnionego (właściciela). 
3.	Źródłem informacji dla aktualizacji przekazywanych danych są dane przekazywane przez system TARIC DG-TAXUD i system ISZTAR Ministerstwa Finansów. Przekazywane dane chronione są ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz danych (Dz.U. 128, poz. 1402).
4.	Rejestracja umożliwia uzyskanie danych bezpośrednio z MF, natomiast nie wyklucza pozyskiwania ich z innego źródła tj. od podmiotu posiadającego uprawnienie do przekazywania danych. Zarejestrowany podmiot będzie mógł pozyskiwać dane ISZTAR w zależności od własnych potrzeb z MF lub od wskazanego powyżej podmiotu udostępniającego dane.
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