Útmutató
A 533/2007/EK rendelet által szabályozott csökkentett vámtételű baromfihús
importkontingensek kérelmezéséhez
Utolsó frissítés: 2017. február 9.
Jogszabályi háttér


533/2007/EK

A Bizottság 2007. május 14.-i rendelete, a baromfihús-ágazatra
vonatkozó vámkontingens megnyitásáról, és kezeléséről.



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
Kontingens szám

2016. július 1.-2017. június 30.
P1
P2
P3
P4

09.4067
09.4068
09.4069
09.4070

Kontingens mennyisége, érintett termékek, vámszint, biztosíték összege
1

Különféle csirke és pulykahús

Származási
ország

Erga omnes

Erga omnes

Erga omnes

Erga omnes

Kontingens
szám

09.4067

09.4068

09.4069

09.4070

KNmegnevezés

KN-kód

0207 11 10
0207 11 30
0207 11 90
0207 12 10
0207 12 90
0207 13 10
0207 13 20
0207 13 30
0207 13 40
0207 13 50
0207 13 60
0207 13 70
0207 14 20
0207 14 30
0207 14 40
0207 14 60

Éves
mennyiség
(júl 1.-jún.
30.-ig)
tonna

6 249

8 570

TARIC
szerinti

0207 14 10
0207 24 10
0207 24 90
0207 25 10
0207 25 90
0207 26 10
0207 26 20
0207 26 30
0207 26 40
0207 26 50
0207 26 60
0207 26 70
0207 26 80
0207 27 30
0207 27 40
0207 27 50
0207 27 60
0207 27 70
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Vám
(EUR/ton)
131
149
162
149
162
512
179
134
93
301
231
504
179
134
93
231

Biztosíték
összege
EUR/100 kg

20

20

2 705

795

20

1 781

170
186
170
186
425
205
134
93
339
127
230
415
134
93
339
127
230
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A kontingens részletezése
I. alidőszak (2016. júl.1-szept. 30.)
II. alidőszak (2016. okt.1-dec. 31.)
III. alidőszak (2017. jan.1-márc.31.)
IV. alidőszak (2017. ápr.1-jún.30)

éves mennyiség 25%-a kérelmezés: 2016. jún. 1-7.
éves mennyiség 25%-a
2016. szept. 1-7.
éves mennyiség 25%-a
2016. dec. 1-7.
éves mennyiség 25%-a
2017. márc. 1-7.

Megjegyzések
 A ténylegesen meghirdetésre kerülő negyedéves kontingens mennyiségek a korábbi
alidőszakokban fel nem használt mennyiségekkel módosulhatnak.
 A tényleges kérelmezési időszak a mezőgazdasági engedélyek általános kérelmezési
szabályozásánál leírt nemzeti ünnepi, valamint munkaszüneti szabályok
figyelembevételével módosulhatnak.
Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség minimum: 10 tonna
Egy pályázó által kérelmezhető mennyiség maximum: Az alidőszakokban rendelkezésre
álló mennyiség 10%-a.
A IV. alidőszak (2017 II. negyedév) kérelmeinek benyújtási feltételei
Kérelem benyújtás időszaka

2017. március 1-7 (13 óra)

Kérelmezési jogosultság
 2017. január 1 után a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (a 2016. december 31-el
megszűnő MKEH jogutóda, a továbbiakban: BFKH) csak magyarországi székhellyel
rendelkező, és Magyarországon ÁFA nyilvántartásba vett természetes- vagy jogi
személy pályázhat ezekre a kontingensekre.


Jogosult kérelmezni az a baromfihús kereskedő, amelyik a 2016. július 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 (terméksúlyban) legalább 50 tonnát importált vagy exportált a
1308/2013/EU rendelet I. melléklet XX. rész hatálya alá tartozó termékekből.



2017 II. negyedév esetében az első kérelmét benyújtó kérelmező számára a
referenciaidőszak a 2015. március 1 -2016. február 29. illetve 2016. március 1.-2017.
február 28. közötti 2*12 hónapos időszak (a tényleges kérelem beadási időpont
függvényében néhány nap eltérés elfogadásra kerülhet).



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


Amennyiben ugyanaz a kérelmező egynél több kérelmet nyújt be azonos csoportba
tartozó termékekre vonatkozóan, akkor egyetlen kérelme sem fogadható el (kivéve a
ha az ugyanazon csoportba tartozó termékek más származási országból valók, mert
ilyenkor ezeket egyidejűleg benyújthatja a BFKH-nál, de (összevont) mennyiség
alapján egy kérelemnek tekintendőek)

A kérelmezés feltételei
Kontingens
szám

Származás

Származás
kötelező

09.4067 (P1)
09.4068 (P2)

Erga omnes
Erga omnes
Erga omnes

Nem
Nem
Nem

Erga omnes

Nem

09.4069 (P3)
09.4070 (P4)

IV. alidőszakra Egy kérelmező által a IV.
rendelekzésre álló alidőszakban maximálisan
mennyiség
kérelmezhető mennyiség
(tonna)*
(kilogramm)*
1 562,250
156 225
4 285,000
428 500
676,250
67 625
2 671,500

267 150

*A Bizottság (EU) 2016/2306 végrehajtási rendeletében közölt mennyiségek figyelembevételével.

AGRIM kérelem mellékletei


A kérelmező írásbeli nyilatkozata arról, hogy nem nyújtott be, illetve nem fog
benyújtani ugyanazon időszakra és azonos (kontingens) csoportba tartozó termékekre
vonatkozóan több kérelmet, sem a BFKH-ban, sem más EU tagországi
importengedélyező hatóságnál.



A kérelmezési jogosultságot (3. országba irányuló baromfihús export, vagy onnan
érkező baromfihús importot igazoló hiteles okmányok (EV másolat, hitelesített
elektronikus vámnyilatkozat), illetve azok összesítő táblázata (a táblázatban fel lehet
tüntetni a BFKH-nál elszámolásra került AGRIM engedéllyel behozatalra került
mennyiségeket is, az engedélyszám feltüntetésével).

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: Az ebbe a kontingenskörbe tartozó GATT csirke, és pulyka kontingensek
esetében a származás betartása „nem” (kötelező), azonban a tervezett származási
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ország ISO kódját ezeknél a csoportoknál is fel kell tűntetni a kérelmen, de azoktól a
tényleges import során el lehet térni.


A 15. és 16. rovatok kitöltése: a fenti táblázatok, valamint a TARIC szerinti
árumegnevezés szerint.



A 17. és 18. rovatban: a kérelmezhető minimum és maximum mennyiségek
tekintetében, a kontingens részletezése részben leírtak, valamint a fenti táblázatban
pirossal megadott mennyiségek az irányadóak.



A 20. rovatba a következő bejegyzést kell írni: „533/2007/EK rendelet -09.**** sz.
kontingens”. (A csillagok helyébe a konkrét kontingensnek megfelelő 4 számot kell
beírni a fenti táblázat szerint.)

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 kérelmezés végétől számított 5 napon belül értesíti a Bizottságot a benyújtott
kérelmekről.



A Bizottság a lehető leggyorsabb határidővel 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 Bizottsági rendeletekben a Közösség Hivatalos Lapjában értesíti
a kibocsátó hatóságokat, és amelyet a BFKH minden egyes kérelemre (a kérelmezett
mennyiségek arányában) alkalmaz.



Az engedélyek a Bizottsági értesítést követően a lehető leggyorsabb határidővel kiadásra
kerülnek;

Az engedély érvényessége




A behozatali engedélyek érvényességi ideje azon negyedéves alidőszak első napjától
számított 150 napig tart, amelyre az engedélyt kibocsátották (de nem nyúlhat túl a kiadást
követő június hó 30. napján). ). A 2017. II. negyedéves engedélyek esetén az engedély
érvényessége 2017. április 1-2017. június 30.
a behozatali engedély a Közösség egész területén érvényes.
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Megengedett eltérések


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.

Átruházás


Az import engedélyek korlátozott körben átruházhatóak olyan cégekre, amelyek e
kontingens útmutatóban feljebb említett kérelmezési feltételeknek, az átruházásra
kerülő engedély alidőszakában, megfelelnek.



Az engedélytulajdonosnak (átruházónak) ki kell töltenie egy AGRIM engedélykérő
formanyomtatványt két példányban, a 6. rovatban feltűntetve az átruházás
kedvezményezettjének pontos nevét, címét, adószámát, és csatolnia kell egy eredeti
igazolást az átruházás kedvezményezettje székhelye szerinti illetékes engedély
kibocsátó hatóságtól, arról, hogy a kedvezményezett cég sikeresen igazolta nála a
533/2007/EK rendelet, és az átruházásra kerülő engedély szerinti alidőszakra
vonatkozóan a kérelmezési jogosultságot.

A teljesítések elszámolása


Az import engedély, tanúsítvány vagy kivonat első példányát (melyen az illetékes
vámhatóság, 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.
Amennyiben az engedélyen szereplő, kötelező behozatali kötelezettséggel nem járó,
származási ország eltér a ténylegesen importált termék származási országától és ez nem
került felvezetésre az AGRIM engedély hátoldalán, abban az esetben a
teljesítésigazoláshoz a származási országot tartalmazó vámdokumentum másolatát is be
kell csatolni.

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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