Az előzetes jóváhagyási eljárás menete a 2014. július 1.-2015
június 30.-ig terjedő tejgazdasági évre.
(utolsó frissítés: 2014. március)
A Brüsszelben elbírálásra kerülő, csak AGRIM import kontingensengedély
bemutatásával igénybe vehető tejtermék kontingensek kérelmezőinek
előzetes jóváhagyási eljárása, a 2535/2001 rendelet 2. szakasza szerint:
-

A Brüsszelben, a kérelmezett és a rendelkezésre álló mennyiségek arányában
normatív elbírálásra (visszaosztásra) és AGRIM engedélyek kiadásával
elosztásra kerülő, tejtermék kontingensek kérelmezőinek a székhelyük szerinti
tagállam illetékes hatóságánál -Magyarországon ez az MKEH- előzetes
jóváhagyással kell rendelkezniük. Az MKEH a jóváhagyott importőröknek
jóváhagyási számot ad.

-

Valamennyi importőr megkapja a jóváhagyást, és a jóváhagyási számot,
amelyik az MKEH-nak 2014. április 1-je előtt jóváhagyási kérelmet nyújt be a
következőkkel csatolt dokumentációval:
 Cégbírósági cégbejegyzés (1 hónapnál nem régebbi), vagy annak
hiteles másolata, tartalmazva a kérelmező magyarországi (HÉA)
adószámát is (ÁFA nyilvántartásba vételi szám).
 Annak bizonyítéka, hogy a jóváhagyási számot kérő cég az előző
két naptári év (azaz 2012 és 2013 naptári év) során a Kombinált
Nómenklatúra 04 árucsoportjába tartozó tejtermékekből legalább
25 tonnát importált a Közösségbe, illetve exportált a Közösségből.
Az importált vagy exportált 25-25 tonna referenciamennyiséget a
vámhatóságok által hitelesített EV másolattal, vagy elektronikus
vámdokumentációval kell igazolni!

-

Azon kérelmezők, amelyek a 2013-2014-es évi import jóváhagyási szám
kérelmük során már igazolták a 2012 naptári évi referenciamennyiségeiket,
azoknak elég erre a kérelemhez csatolt kísérőlevelükben hivatkozniuk, és
vámdokumentumaikat nem szükséges ismételten a Hivatalunkba benyújtani.

-

Az MKEH a kérelmezőket 2014. május 1.-e előtt elküldött levélben tájékoztatja
a jóváhagyási eljárás eredményéről és megfelelő esetben jóváhagyási
számukról. A jóváhagyás egy évig érvényes, és évente meg kell hosszabbítani
egy évvel április 1. előtt.

-

Az MKEH 2014. május 20.-a előtt lejelenti a brüsszeli Bizottságnak a
jóváhagyott importőrök listáját, amelyik ezt a listát megküldi a többi Tagállam
kompetens hatóságának, hogy az esetleges kettős, vagy többes
jelentkezéseket kizárja, illetve adott esetben büntesse.

-

A 2014. július 1-jétől a 2015. június 30-ig terjedő időszakban csak a
jóváhagyási listán szereplő importőrök kérhetnek import engedélyt, a Brüsszeli
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elbírálású tejtermék kontingensekre a 2535/2001-es rendelet 11-14. cikke
szerint.
-

A konkrét kontingenskérelmezési feltételekről olvassa el a tejtermék-pálya
arab 2.-es pontján belül (Brüsszelben elbírálásra kerülő kontingensek)
aktualizált honlap tájékoztatónkat, néhány nappal a fix kérelmezési időszakok
(2014. június 1-10, és 2014. november 20-30.) megkezdése előtt.
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