Módosítva: 2015. 09. 28.

ÚTMUTATÓ
a 2015/2016-2016/2017. gazdasági évekre* 1308/2013/EU rendelet
alkalmazási szabályainak a 1701 KN kód alá tartozó, kedvezményes
megállapodások szerinti cukorágazati termékek behozatala és finomítása
tekintetében történő megállapításáról szóló
(EU) 2015/1550 végrehatási rendelethez
Ezen útmutató csak a vámkontingens kérelmezésére és engedélyezésére
vonatkozó eligazodás könnyítésére szolgál. Az előírások alkalmazása
vonatkozásában mindenkor a vonatkozó rendeletek pontos szövegét kell
figyelembe venni. Ezen útmutatóban nem említett kérdésekben a
mezőgazdasági termékek import engedélyezésének általános rendjéről szóló
tájékoztató az irányadó.
Jogszabályi háttér

(EU) 2015/1550

1308/2013/EU

376/2008/EK

1301/2006/EK

1528/2007/EK

bizottsági végrehajtási rendelet a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet alkalmazási szabályainak a 2015/2016. és a 2016/2017. gazdasági
évekre a 1701 KN-kód alá tartozó, kedvezményes megállapodások szerinti
cukorágazati termékek behozatala és finomítása tekintetében történő
megállapításáról
az európai parlament és a tanács rendelete a mezőgazdasági piacok
közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, a
1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről
bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli
engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására
kialakított részletes közös szabályok megállapításáról
bizottsági rendelet az importengedélyek rendszere alá tartozó
mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról
tanácsi rendelet a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó
vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az
afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS- államok) csoportjának
egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások
alkalmazásáról

*Gazdasági év: október 1-szeptember 30.

Érintett termék

1701 KN alá tartozó cukor

Vámszint
Biztosíték mértéke

0%
20 EUR/tonna

Érintett harmadik országok
Országkód
Harmadik ország
BB
BD
BF
BJ
BZ
CD
CI
DO
ET
FJ
GY
JM
KE
KH
LA
MG
MM
MU
MW
MZ
NP
SD
SL
SN
SZ
TG
TT
TZ
UG
ZM
ZW

Hivatkozási
szám

Barbados
Banglades
Burkina Faso
Benin
Belize
Kongói Demokratikus Köztársaság
Elefántcsontpart
Dominikai Köztársaság
Etiópia
Fidzsi
Guyana
Jamaika
Kenya
Kambodzsa
Laosz
Madagaszkár
Mianmar/Burma
Mauritius
Malajzia
Mozambik
Nepál
Szudán
Sierra Leone
Szenegál
Szváziföld
Togó
Trinidad és Tobago
Tanzánia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
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Kontingens részletezése
-

A 1701KN alá tartozó cukorbehozatala a kontingens keretén belül AGRIM
engedélyköteles.
A behozatalhoz szükséges az exportáló harmadik ország illetékes hatósága
által a kérelemben szereplő mennyiséggel azonos mennyiségre kiadott kiviteli
engedély, amit egyes országok esetében – lásd a kérelem mellékleteinél –
helyettesíthet az exportáló harmadik ország illetékes hatósága által kiállított, a
2454/93/EGK rendelet 67-97. cikkében említett származási igazolás hiteles
másolata.

Kérelem benyújtásának időszaka
-

A kérelmeket minden héten hétfőtől péntekig lehet benyújtani, amelynek első
napja a kérelmezett gazdasági évet megelőző év szeptemberének második
hétfője

Kérelmezni jogosult
A vámkontingens iránti kérelmet a kérelmező a székhelye szerinti tagállam illetékes
hatóságánál nyújthatja be, ahol HÉA nyilvántartásba vették.
Az az importőr nyújthat be kérelmet, aki a vámhatóságok által megfelelő
megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást
tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányokkal, vagy a
vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányokkal igazolni
tudja, hogy
-

az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12
hónapos időszak során, és
az előző bekezdésben említett 12 hónapos időszakot közvetlenül megelőző 12
hónapos időszak során a 1701 KN alá tartozó termék tekintetében
kereskedelmi kapcsolatban állt harmadik országokkal.

Ezen igazolás benyújtása alól mentesülnek a 952/2006/EK rendelet 7. cikkének
megfelelően elismert gazdasági szereplők.
-

A finomításra szánt cukorra a gazdasági év első három hónapjában
megkezdődő érvényességi idővel csak a kizárólag cukorfinomítással
foglalkozó üzemek nyújthatnak be kérelmet.

A kérelem mellékletei
-

A kérelmezési jogosultságot - a fentebb leírtak szerint - a kereskedelmi
kapcsolat tekintetében igazoló, a vámhatóságok által megfelelő
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megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való
utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányok,
vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok;
-

vagy igazolás arról, hogy a kérelmező a 952/2006/EK rendelet 7. cikkének
megfelelő elismert gazdasági szereplő;

-

Az exportáló harmadik ország illetékes hatósága által a behozatali engedély
iránti kérelemben szereplő mennyiséggel azonos mennyiségre kiadott kiviteli
engedély.
A kiviteli engedélyek helyettesíthetők az 1528/2007/EK rendelet I.
mellékletében felsorolt országok vonatkozásában a rendelet 14. cikkében
említett, valamint a 732/2008/EK rendelet I. mellékletében felsorolt országok
vonatkozásában a 2454/93/EGK rendelet 67-97. cikkében említett származási
igazolás hiteles másolatával, amelyet az exportőr harmadik ország illetékes
hatósága állít ki.

-

Finomításra szánt cukor esetében a kérelmező kötelezettségvállalása arra
vonatkozóan, hogy biztosítja a szóban forgó cukormennyiség finomítását az
érintett behozatali engedély lejártát követő három hónapon belül.

-

A biztosíték felhasználásáról rendelkező nyilatkozat.

Az AGRIM engedély iránti kérelem kitöltésének speciális előírása
8. rovat
16. rovat
17.-18. rovat
20. rovat

származási ország; az igen-t kereszttel meg kell jelölni
nyolc számjegyű KN kód, „ Finomításra szánt cukor”
vagy „Nem finomításra szánt cukor”
a cukor mennyisége „tel quel súlyban” kifejezve
Hivatkozási szám 01.0001
a gazdasági év melyre a kérelem vonatkozik

Az engedélyezési eljárás folyamata
Az AGRIM engedélyek kibocsátása minden héten csütörtökön vagy
legkésőbb pénteken történik az előző héten benyújtott kérelmekre,
szükség szerint figyelembe véve a Bizottság által megállapított elosztási
együtthatót.

Az AGRIM engedély érvényessége
Az engedélyek az érvényesség kezdeti dátumától számított három hónapig, de
legfeljebb a gazdasági év végéig érvényesek.

4

Azon behozatali engedélyek esetében, amelyek érvényessége az adott gazdasági év
szeptember 30-án lejár, az engedély jogosultjának kérelmére az MKEH az engedély
érvényességi idejét október 31-ig meghosszabbíthatja, amennyiben a jogosult
fuvarokmánnyal igazolja, hogy a cukor berakodása legkésőbb az adott gazdasági év
szeptember 15-ig megtörtént. Az érvényességi idő hosszabbítására vonatkozó
kérelemmel egyidejűleg az eredeti AGRIM engedélyt vissza kell szolgáltatni.
A „finomításra szánt cukor” bejegyzést tartalmazó engedélyek a 1701 13 10, 1701 14
10; 1701 91 00; 1701 99 10 vagy a 1701 99 90 KN kód alá tartozó termékek
behozatalára használható fel.
A „nem finomításra szánt cukor” bejegyzést tartalmazó engedélyek a 1701 13 90,
1701 14 90; 1701 91 00; 1701 99 10 vagy a 1701 99 90 KN alá tartozó termékek
behozatalára használható fel.

Átruházás
A kiállított behozatali engedélyek átruházhatók.
A finomításra szánt cukorra vonatkozó azon behozatali engedély, melynek
érvényessége a gazdasági év első három hónapjában kezdődik kizárólag
cukorfinomítással foglalkozó üzemek között ruházható át.

Teljesítések elszámolása
•

A teljesítés bizonyítékául az engedély, vagy a kivonat első (eredeti) példánya
szolgál, amelyen az illetékes vámhatóság szükséges bejegyzéseket megtette.
Az okmányokat felhasználásukat, vagy lejáratukat követően az engedélyes
köteles az MKEH-hoz visszajuttatni;

•

az import bizonyításának időtartama az engedély lejártát követően 45 nap,

•

kivéve, ha ez vis major miatt nem lehetséges;

•

az engedélyezett mennyiségtől való eltérés 5%.

Finomítási kötelezettség
A finomításra szánt cukor behozatali engedélyének eredeti jogosultja köteles az
MKEH felé a behozatali engedély lejáratát követő hat hónapon belül hitelt érdemlő
módon igazolni, hogy a behozatali engedélyen szereplő, finomításra szánt
cukormennyiség finomításra került, az engedély érvényességét követő három
hónapon belül.
A finomító által kiállított nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy:
- mely AGRIM engedélyhez kapcsolódik a finomítási eljárás elvégzése;
- a behozatali engedélyben feltüntetett mennyiségű finomításra váró cukor
finomítása megtörtént,
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- a finomítás dátumát,
továbbá mellékelni kell:
- ha a vállalkozás a 952/2006/EK rendelet 7. cikkének megfelelő elismeréssel
rendelkezik, az erről szóló határozat másolatát;
- a kapcsolódó anyagmozgatásra vonatkozó dokumentáció másolatát, mely
igazolja a termék raktár-bevételezését;
- a technológiai leírást, mely tartalmazza az összefüggést az alapanyag és a
végtermék mennyisége között;
- a 952/2006/EK rendelet 9. cikkében meghatározott nyilvántartások azon
részeinek másolatát, melyek további bizonyítékul szolgálhatnak arra, hogy a
finomítás megtörtént.
Amennyiben a finomítás elvégzésére más tagállamban kerül sor és az említett
dokumentumok kiállítása az érintett tagállam anyanyelvén történik, úgy kérjük azokat
magyar nyelvű fordítás csatolásával benyújtani.
Az igazolás elmulasztása esetén az engedélyes az érintett gazdasági évet követő
június 1-jég a nem finomított cukormennyiség után tonnánként 500 EUR bírságot
fizet, kivéve a vis maior különleges esetét.
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