Útmutató
a Bizottság 2305/2003/EK rendelete alapján a 1003 00 KN árpára vonatkozó
közösségi vámkontingens kérelmezéséről
Frissítve: 2018. december 5.
Jogszabályi háttér


2305/2003/EK

A Bizottság végrehajtási rendelete (2003. dec. 29.) a harmadik
országokból származó árpa behozatalára vonatkozó közösségi
vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről.



1342/2003/EK

A Bizottság végrehajtási rendelete (2003. július 28.) a
gabonafélék és rizs behozatali és kiviteli engedélyei
rendszerének alkalmazására vonatkozó különös részletes
szabályok megállapításáról. (gabona és rizs ágazati szintű
horizontális háttérrendelet).



2016/1237/EU

A Bizottság 2016. május 18.-i felhatalmazáson alapuló
rendelete a 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a behozatali és kiviteli engedélyek rendszerének
alkalmazásáról
szóló
szabályok
tekintetében
való
kiegészítéséről és az 1306/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek az ilyen engedélyekhez letétbe helyezett
biztosítékok felszabadításáról és visszatartásáról szóló
szabályok tekintetében való kiegészítéséről, a 2535/2001/EK, az
1342/2003/EK, a 2336/2003/EK, a 951/2006/EK, a
341/2007/EK és a 382/2008/EK bizottsági rendelet
módosításáról, valamint a 2390/98/EK, az 1345/2005/EK, a
376/2008/EK és az 507/2008/EK bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről (horizontális háttérrendelet)



2016/1239/EU

A Bizottság 2016. május 18.-i végrehajtási rendelete a
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
behozatali és kiviteli engedélyek rendszere tekintetében történő
alkalmazására
vonatkozó
szabályok
megállapításáról
(horizontális háttérrendelet)



1301/2006/EK

A Bizottság 2006. augusztus 31.-i rendelete
az
importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági
termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó
közös szabályok megállapításáról. (horizontális háttérrendelet)

Kontingensév időszaka:

2019. január 1.-2019. december 31.
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Konting.
szám

KN kód

Árumegnevezés

2019. év
mennyiség
(tonna)

Vám-tétel
EUR/tonna

Biztosíték
EUR/tonna

09.4126

1003 alá
tartozó
1003 10 00
1003 90 00

árpa

307 105

16

30

Kérelem benyújtásának időszaka:


Folyamatos, minden héten hétfőtől, péntek 13 óráig.



2019-ban a kérelmek benyújtásának első időpontja: 2019. január 2-4. 13 óra



2019-ban a kérelmek benyújtásának utolsó időpontja: 2019. december 13. péntek
13 óra



Az adott heti kérelmezési időszakokban rendelkezésre álló kontingens
mennyiségek a korábbi kérelmezési időszakban kérelmezett, és kiadott
mennyiségekkel módosulhatnak (bővebben az egy pályázó által kérelmezhető
maximum mennyiség leírásánál).



Az adott heti kérelmezési időszak a mezőgazdasági engedélyek általános
kérelmezési szabályozásánál leírt nemzeti ünnepi, valamint munkaszüneti
szabályok figyelembevételével módosulhat. Amennyiben a kérelmezési határidő
vége (minden hét péntek) nemzeti ünnepre, vagy munkaszüneti napra esik, akkor a
kérelmeket a kérelmezés időszakát záró munkaszüneti napo(ka)t megelőző utolsó
munkanapig lehet benyújtani.

Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség minimum: nincs meghatározva.
Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség maximum: Egy pályázó által
kérelmezhető mennyiség maximum: A heti kérelmezési időszakban rendelkezésre
álló mennyiség (A heti kérelmezés előtt, az adott kérelmezéskor rendelkezésre álló
mennyiségekről a Bizottság https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_en
web oldalán lehet tájékozódni az Allocation Coefficients for Import Tariff Rate
Quotas link alatt, az adott import kontingens megfelelő kontingens behozatali év adott
alidőszakára navigálva).


Figyelem! Amennyiben a megelőző kérelmezési idősza(ok)ban a teljes éves
behozatali kontingens mennyiség kiosztásra kerül, a kontingenskérelmezés
felfüggesztésre kerülhet (ez a gabona termékpályán gyakran előfordul), így a
rendelkezésre álló mennyiségről minden esetben tájékozódjon a fenti
honlapon, és/vagy a BFKH ügyintézőjénél.

Kérelmezési jogosultság

2



A Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a továbbiakban: BFKH) csak
magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba
vett természetes- vagy jogi személy pályázhat ezekre a kontingensekre.



Jogosult kérelmezni az a piaci szereplő, amelyik a 2019. január 1.-én kezdődő
kontingensév során az első kérelme benyújtásakor a BFKH-nak hitelt érdemlően
bizonyítja, hogy az első kérelme benyújtását megelőző 12 + 12 hónapos időszak
mindegyikében legalább egy-egy alkalommal kereskedett harmadik országokkal
(export és import is beszámítható) a 1308/2013/EU rendelet I. melléklet I. rész
(gabona termékpálya termékei) hatálya alá tartozó termékekből.



Azon kérelmezőknek, melyek egy másik gabona kontingens, vagy egy korábbi - de
ugyanazon kontingensévhez tartozó kérelmezés keretében már igazolták a
referenciamennyiségeiket a BFKH-nál, azoknak nem szükséges újra igazolni a
referenciateljesítésüket, hanem elég a kérelemhez csatolt kísérőlevelükben, illetve
egy a referenciamennyiségeket tartalmazó összefoglaló táblázatban erre
hivatkozniuk.



Amennyiben egy kontingensszámon egyazon heti kérelmezés során egy
kérelemnél több kérelem kerül a kérelmező által benyújtásra, a kérelmek
elutasításra kerülnek és a letétbe helyezett biztosíték visszatartásra kerül.



A kérelmező, az adott kontingensszámon, heti időszakonként csak egy behozatali
kérelmet nyújthat be, és egy kérelmen, csak egyetlen származási ország kerülhet
megjelölésre.



Amennyiben az adott kontingensszámon egy kérelemnél több kérelem kerül egy
kérelmező által benyújtásra, a kérelmek elutasításra kerülnek és a letétbe helyezett
biztosíték visszatartásra kerül.

Az AGRIM kérelem mellékletei:


A kérelmezési jogosultságot (3. országba irányuló gabona termék export, vagy
onnan érkező gabona termék importot igazoló hiteles okmányok (EV másolat,
hitelesített elektronikus vámnyilatkozat).

Az AGRIM kérelem kitöltésének speciális előírásai:


Az AGRIM kérelmet értelemszerűen az általános kérelmezési tájékoztatóban
megadott módon kell kitölteni.



7. rovatban: „nem” kerül kitöltésre, vagy kihúzásra kerül „XXX”



8. rovatban: „igen”, mivel a származás betartása kötelező, valamint a származási
ország ISO kódja.
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A 15. és 16. rovatban: A behozatali engedély iránti kérelmek minden esetben
egyetlen kontingensszámra vonatkozhatnak, ugyanakkor több terméket is
érinthetnek. Az árumegnevezést és a termékek KN- kódját a behozatali
engedélyiránti kérelem 15. és 16. rovatában fel kell tüntetni.



A 17. és 18. rovatban a mennyiségét kilogrammban, tizedes jegyek nélkül kell
feltüntetni.



A 20. rovatba a következő bejegyzést kell írni: „2305/2003/EK végrehajtási
rendelet -09.4126 sz. kontingens”.

Az engedélyezési eljárás folyamata:


A BFKH a kérelem benyújtásakor formailag, és tartalmilag ellenőrzi a kérelmeket,
és a biztosítékokat, valamint a kérelemhez tartozó mellékleteket
(referenciaigazolásokat, nyilatkozatokat).



A BFKH a kérelmezést követő hét hétfőn a Bizottságot a benyújtott kérelmekről.



A Bizottság az értesítés napjától számított 3 munkanapon belül dönt a kérelmek
elfogadhatóságának mértékéről.



Amennyiben az engedély iránti kérelmek elérik vagy meghaladják a
vámkontingens mennyiségét, a Bizottság a rendelkezésre álló mennyiség
arányában odaítélési együtthatót határoz meg, amelyekről Bizottság a
https://ec.europa.eu/agriculture/tariff-rate-quotas-trqs_en web oldalon található
Allocation Coefficients for Import Tariff Rate Quotas link alatt szerkesztett PDF
fájlban értesíti a kibocsátó hatóságokat, és amelyet a BFKH minden egyes
kérelemre (a kérelmezett mennyiségek arányában) alkalmaz.



Az engedélyek a Bizottsági értesítést követően, a 4. munkanapon kerülnek
kiadásra.

Az AGRIM engedélyen:


a 24. rovatban feltüntetésre kerül: „16 Euro/tonna”



A behozatali engedélyek érvényességi ideje a tényleges kibocsátási dátumtól
számított második hónap végéig tart (de nem nyúlhat túl a kiadást követő
december hó 31. napján).

Megengedett eltérés:


A kontingens engedélyre, a kontingens szerinti csökkentett vámtételen, túlszállítás
nem lehetséges, mivel azonban a jelen útmutatóban szereplő termékek nem
tartoznak a Közösség által importban előzetes megfigyelés (monitoring) alá tartozó
termékek körébe, így az engedélyen felüli mennyiségek a harmadik ország
vámtételén a Közösségbe engedély nélkül behozhatóak.
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Átruházás
 Az engedélyhez kapcsolódó jog átruházható.
A teljesítések elszámolása


Az import engedély, tanúsítvány vagy kivonat első példányát (melyen az illetékes
vámhatóság, vagy a BFKH a szükséges bejegyzéseket megtette), legkésőbb az
engedély vagy tanúsítvány lejártától számított negyvenöt (45) napon belül kell
bemutatni a BFKH-nál, kivéve, ha ez vis major miatt nem lehetséges.



Teljesített mennyiség vizsgálata, az engedélyek, és kivonatok hátoldaláról a
vámhatóságok, bejegyzései alapján történik, figyelembe véve a tényleges teljesítés
napját.

Egyéb (vámkedvezmény igénybevételével kapcsolatos egyes kérdések):



A kontingens keretében történő szabadforgalomba bocsátás származás szerinti
illetékes hatóságok által a 2454/93 EGK bizottsági rendelet 47. cikkével
összhangban kiadott származási bizonyítvány bemutatása.



A gabona termékkör szabad forgalomba hozatalának általános feltétele még a
megfelelő növény-egészségügyi dokumentumok bemutatása a vámhatóságnál.

A fenti 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.
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