A rendelet feldolgozása még folyamatban van az útmutató folyamatosan frissül….
Utolsó frissítés:2020. november 19.

AGRIM engedélyköteles vámkontingensek
(Az AGRIM engedélyköteles behozatal (nem kontingens, monitoring) szabályozása nem
változott!)

A kontingensek kezelése 2021. január 1-jétől vagy az azt követően kezdődő vámkontingens
-időszakokra vonatkozóan a
Bizottság (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete a 1306/2013/EU és az 510/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött vámkontingensek kezelési
rendszere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról;
valamint a Bizottság 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendelete a 1308/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli
vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről,
valamint a 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek
kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő
kiegészítéséről szóló rendeletek szerint történik.
Ezen rendeletek 2020. január 1-jével hatályon kívül helyezik az összes korábbi kontingens
rendeletet valamint az általános szabályokat tartalmazó 1301/2006/EK rendeletet.
(részletesen lsd. (EU)2020/760 bizottsági rendelet 25.cikk)
Bizottság (EU) 2019/386 végrehajtási rendelete az Unió WTO engedményes listájában
szereplő bizonyos mezőgazdasági termékekre vonatkozó vámkontingenseknek az Egyesült
Királyság Unióból való kilépése miatt szükséges arányos felosztásáról, valamint az említett
vámkontingensek tekintetében kiadott behozatali engedélyekre és behozatali jogokra
vonatkozó szabályokról
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Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelete az alábbi ágazat termékköreire nyit meg
kontingenseket:
Gabonaágazat
Rizságazat
Cukorágazat
Fokhagymaágazat
Gombaágazat
Olivaolaj ágazat
Marha-és borjúhús-ágazat
Tej- és tejtermékágazat
Sertéshúságazat
Tojáságazat
Baromfiágazat
Amennyiben kérdése lenne az új rendeletekkel kapcsolatosan:
felteheti azokat írásban a vancsodi.ilona@bfkh.gov.hu email címen, vagy igény esetén előzetes egyeztetés
után személyes konzultáció is lehetséges.
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Az AGRIM kontingens engedélyekre vonatkozó általános, minden ágazat
kontingens kérelmezésére vonatkozó tudnivalók, közös szabályok, kivételek:

Kontingens kérelmet kizárólag az Unióban letelepedett, ott székhellyel és héa (ÁFA)
azonosítószámmal rendelkező gazdasági szereplők nyújthatnak be, a székhelyük és héa
alanyként történő nyilvántartásba vételük helye szerinti illetékes tagállam engedélyt
kibocsátó hatóságánál.
Vámkontingens időszak
A vámkontingensek 12 egymást követő hónapra állnak rendelkezésre, a vámkontingens
időszak alidőszakokra oszthatók.
Kérelmek benyújtásának időszaka
-

a vámkontingens időszak kezdetét megelőző hónap első hét naptári napján belül,
a vámkontingens időszak minden hónap első hét naptári napján belül,
kivéve decembert amikor nem nyújtható be kérelem.

A január 1-jétől nyíló kontingensekre a kérelmeket előző év november 23. és 30. között
lehet benyújtani.
(Ahol a kérelem benyújtás időszaka eltér az általánostól, azt adott kontingensnél jelezzük!)

A kérelmező havonta és vámkontingensenként csak egy kérelmet nyújthat be, ez alól
kivételt képez a november hónap, amennyiben a második kérelme ugyanarra a kontingens
számra, de már az új gazdasági év első kérelmezési időszakára vonatkozik.
Amennyiben a kérelmező megszegi a kérelmek benyújtására vonatkozó szabályokat, úgy
minden kérelme elutasításra és a befizetett biztosítékok elvonásra kerülnek.
Kérelem nyomtatvány
Az AGRIM kérelem nyomtatvány nem változott kitöltését értelemszerűen kell elvégezni, de
-

a 20. mezőben kötelező feltűntetni a behozatali vámkontingens rendelésszámát,
melyre a kérelmet benyújtják
és a vámkontingensen belüli vámot.
a 8. mezőben a származási országot és ha kötelező az adott országból a behozatal
akkor az „igen” rovatot x-el kell jelölni.
ha van egyéb követelmény azt az adott kontingensnél jelöltük.

A hiányos illetve a vonatkozó rendeleteknek nem megfelelő engedélykérelmek elutasításra
kerülnek!
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A kérelmező vámügynökei vagy vámjogi képviselői nem jogosultak a (EU)761/2020
végrehatási rendelet hatálya alá tartozó vámkontingensek kérelmezésére, és nem lehetnek
az ezen rendelet alapján kibocsátott AGRIM engedélyek jogosultjai.
Kérelmezhető maximális mennyiség
A kérelmezett mennyiség nem haladhatja meg az érintett vámkontingens- időszakra vagy
alidőszakra rendelkezésre álló mennyiséget.
Amennyiben a kérelem benyújtásához előírt követelmény a származási igazolás /kiviteli
engedély benyújtása, úgy a kérelmezett mennyiség nem haladhatja meg az azon szereplő
mennyiséget.
A rendelkezésre álló mennyiség magában foglalja az előző alidőszakban fel nem használt
mennyiséget. A rendelkezésre álló mennyiségről az alábbi linken tájékozódhatnak:
Allocation coefficients for import tariff rate quotas

A rendelkezésre álló mennyiségek tekintetében az (EU) 2019/386 végrehajtási rendelete az irányadó, a linken
található táblázatba e szerint kerülnek fel a kérelmezhető mennyiségek.

Biztosíték
A biztosítékra vonatkozó általános szabályok nem változtak.
Amennyiben az engedély kibocsátása biztosíték letétbe helyezéséhez kötött, úgy azt a
kérelmezőnek a kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak vége előtt rendelkezésre
kell bocsátania az engedélyt kibocsátó hatóság részére.
A biztosítékra vonatkozó követelményeket itt tekintheti meg.
Amennyiben adott kontingensre a beérkezett kérelmeken szereplő mennyiségek
meghaladják az adott időszakban rendelkezésre álló mennyiséget, úgy a Bizottság
visszaosztási együtthatót állapít meg, mely minden kérelemre alkalmazásra kerül. Azon
mennyiségek esetében melyre engedély kibocsátása nem történik meg a visszaosztási
együttható alkalmazása miatt, az arra a részre eső biztosíték automatikusan felszabadításra
kerül.
Engedélyek kibocsátása
Az engedélyek kibocsátására a visszaosztási együttható közzétételét követően, adott hónap
vége előtt kerül sor.
A január 1-jétől érvényes engedélyek december 15-és 31. között kerülnek kibocsátásra.
Engedélyek érvényessége
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A november 23. -30. között benyújtott kérelmek esetén
-

ha az vámkontingens időszak kezdete előtt benyújtott kérelem, akkor érvényessége a
vámkontingens időszak első napjától a vámkontingens időszak végéig;
a következő év január 1-től a vámkontingens időszak végéig érvényesek.

A vámkontingens időszak folyamán benyújtott kérelmek a benyújtást követő hónap első
naptári napjától a vámkontingens időszak végéig érvényesek, de ha a vámkontingens
időszak alidőszakokra oszlik akkor az egyes alidőszakokra kibocsátott engedélyek az adott
alidőszak végét követő hónap utolsó napjáig érvényesek, de érvényességük nem nyúlhat
túl a vámkontingens időszak végén.
Engedélyek átruházása
Az AGRIM engedélyek átruházhatók kivéve a Kanadából származó friss és fagyasztott marhaés borjúhúsra, valamint sertéshúsra vonatkozó engedélyek.
Az engedélyből fakadó kötelezettségek nem ruházhatók át, a jogok csak egyetlen
kedvezményezett javára ruházhatók át, és csak a még fel nem használt mennyiségre
vonatkozhat.
Az átruházást az engedély jogosultja kérelmezheti az eredeti engedélyt kiállító hatóságnál, az
eredeti engedély benyújtása mellett.
A kedvezményezett nem ruházhatja tovább a jogokat, de visszaruházhatja azt az eredeti
jogosultra.
Az átruházás kedvezményezettjére vonatkozó követelmények
Az engedélyt csak az Unióban letelepedett és ott héa azonosítószámmal rendelkező
gazdasági szereplőre lehet átruházni.
Olyan AGRIM engedély esetében ahol a kérelmezés feltételhez van kötve (kereskedelmi
tevékenység igazolása, referencia) ott azt az AGRIM engedély átvevőjének is igazolnia kell,
hogy eleget tesz a feltételeknek.
Ha olyan engedély átruházását kérik, ahol követelmény a gazdasági szereplő előzetes
nyilvántartásba (LORI) vétele, ott az átvevő tekintetében teljesülnie kell az engedély
átruházása előtt a következő követelményeknek:
-

az átvevő szerepel a LORI rendszerben,
benyújtotta a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatot.

Ezen feltételek teljesülésétől csak akkor lehet eltekinteni, ha azok alkalmazását a Bizottság
felfüggeszti.
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Ha az átvevő már jogosultja egy másik, az érintett rendelésszámú kontingens és érintett
vámkontingens időszak tekintetében e rendelet alapján kibocsátott AGRIM engedélynek
akkor az eljárás egyszerűsíthető oly módon, hogy elég a kibocsátó hatóság által kiadott
engedélymásolatot, vagy az engedély elektronikus megfelelőjére való hivatkozást
benyújtani.
Az átruházott engedélyen szereplő termék és mennyiség az átruházott gazdasági szereplőt
illeti kereskedelmi tevékenység és/vagy referencia mennyiség megállapítása céljából.

AGRIM engedélyből eredő jogok és kötelezettségek és az ahhoz kapcsolódó biztosítékok
kezelése
Az engedély jogosultjának joga és kötelezettsége az engedély érvényességi időtartamán
belül az azon feltüntetett terméket az engedélyen szereplő mennyiségben és vámtételen a
megjelölt származási országból az Unió területén szabad forgalomba bocsátani.
Ha az engedéllyel vámkezelt termék mennyisége kevesebb, mint az azon szereplő mennyiség
5%-a akkor a teljes biztosíték visszatartásra kerül. Ha az engedélyezett mennyiség legalább
95%- szabad forgalomba lett helyezve, akkor a teljes biztosíték felszabadításra kerül. Ezen
két érték közötti teljesítés során a teljesítéssel arányosan kerül a biztosíték felszabadításra
illetve elvonásra.
Elszámolási kötelezettség
A termékek szabad forgalomba bocsátásának megtörténtére vonatkozó bizonyítéknak az
engedély érvényességi időtartamának lejártától számított 60 naptári napon belül be kell
érkeznie az engedélyt kiállító hatósághoz.
A termékek szabad forgalomba bocsátására vonatkozó kötelezettség teljesítésének
bizonyítékául az engedélynek vagy a kivonatnak a jogosult vagy a kedvezményezett
birtokában lévő, a vámhatóság által megfelelően láttamozott példánya szolgál.
A biztosíték csak akkor kerül felszabadításra, ha az engedély érvényességi időtartamán belül
a termékeket ténylegesen szabad forgalomba bocsátották és az erre vonatkozó bizonyítékot
határidőn belül benyújtották az engedély kibocsátó hatóság részére.
Ha ugyan a terméket részben vagy egészben az engedély érvényességi idején belül szabad
forgalomba bocsátották, de az erre vonatkozó igazolás benyújtása nem történik meg
határidőn belül, akkor a határidő túllépésének minden egyes naptári napján a biztosíték
3%-a lehívásra kerül.
Kereskedelmi tevékenység igazolása
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Amennyiben a kérelmező olyan kontingensre nyújt be kérelmet ahol a kereskedelmi
tevékenység igazolására vonatkozó követelmény van, akkor a kontingens időszakra
vonatkozó első kérelme benyújtásakor ennek eleget kell tennie az alábbiak szerint:
A kérelemmel érintett ágazat termékeiből (1308/2013/EU I. melléklet) a minimum
mennyiséget (25 tonna) kivitték vagy szabadforgalomba bocsátották az Unióban.
Ez a minimum mennyiség az adott vámkontingens időszakra vonatkozó első kérelem
legkorábbi benyújtási időpontja előtt két hónappal lezáruló, két egymás követő 12 hónapos
időszak mindegyikére vonatkozik.
(Egyes kontingensek kivételt képeznek az általános szabály alól ezt az adott kontingens
részletes leírásánál jelöltük.)
Kereskedelmi tevékenység igazolására elfogadható dokumentumok
-

az Unión belül szabad forgalomba bocsátást igazoló vámadatok és/vagy
az Unióból való kibocsátást igazoló vámadatok, mely egyértelműen bizonyítják, hogy
a kontingenst kérelmező gazdasági szereplő hajtotta azokat végre,
egy felhasznált és a vámhatóságok által megfelelően záradékolt engedély, amely
igazolja az Unión belüli szabad forgalomba bocsátást vagy kivitelt, és amely az
engedély jogosultjaként vagy átruházott engedély esetén átvevőjeként hivatkozik a
kérelmező gazdasági szereplőre.

Fő szabály, hogy ha az adott kontingens kérelmezése referencia mennyiség igazolásához
kötött, akkor a kereskedelmi tevékenység igazolása nem kötelező, még ha az elő is van írva,
de ha a Bizottság felfüggeszti a referencia mennyiség követelményét az adott kontingens
kihasználatlansága miatt, és egyébként a kontingens leírásban fel van tűntetve a
kereskedelmi tevékenység igazolására vonatkozó követelmény akkor annak a leírtak szerint
eleget kell tenni!
Referenciamennyiség
Azoknál a kontingenseknél ahol a kérelmezhető mennyiség az igazolt referencia
mennyiséghez van kötve ott az adott vámkontingens időszakra vonatkozó kérelem
legkorábbi benyújtási időpontja előtt két hónappal lezáruló, két egymást követő 12 hónapos
időszak alatt az Unióban szabad forgalomba bocsátott termékek átlagos éves mennyisége
vehető figyelembe de
-

a maximálisan figyelembe vehető referencia mennyiség nem haladhatja meg a
releváns vámkontingens időszakban rendelkezésre álló ennyiség 15%-át,
és csak azok a referencia mennyiségek vehetők figyelembe, melyek ugyanahhoz a
vámkontingens rendelésszámhoz tartoznak és azonos származásúak.
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Ha a vámkontingens időszak alidőszakokra oszlik, akkor az adott alidőszakra rendelkezésre
álló és a teljes időszakra rendelkezésre álló mennyiség hányadosának alkalmazásával a
referencia mennyiséget is fel kell osztani az egyes alidőszakokra vonatkozóan.
Az e rendelet hatálybalépését követő első két vámkontingens időszakban vagy azok
egyikében a referencia mennyiség megállapítása történhet a hatályon kívül helyezett
vonatkozó rendeletek alapján, ha az a kérelmező számára kedvezőbb.
(Egyes kontingensek kivételt képeznek az általános szabály alól ezt az adott kontingens
részletes leírásánál jelöltük.)
Abban az esetben, ha egy adott kontingens kihasználtsága nem megfelelő, vagy egyéb okok
miatt a Bizottság dönthet úgy, hogy a referencia mennyiségre vonatkozó követelmény
alkalmazását felfüggeszti. Erről mindig a honlapunkon tájékoztatjuk ügyfeleinket!
Referenciamennyiségre vonatkozó igazolások
A referenciamennyiséget kizárólag a szabad forgalomba bocsátás céljára szolgáló,
véglegesített vám-árunyilatkozat hitelesített kinyomtatott példánya alapján lehet
meghatározni.
A vám-árunyilatkozatban fel kell tűntetni az ügylethez a kapcsolódó számla számát,
- a számlán szereplő terméket
- importőrt.
A számla eredeti példányát be kell mutatnia az engedélyt kibocsátó hatóság részére.
A számlán szerepelnie kell az:
-importőr vagy nyilatkozattevő nevének
- az áru megnevezésének 8 jegyű KN-kóddal együtt,
-a számla száma.
Ha valamely gazdasági szereplő hitelt érdemlően bizonyítja az illetékes hatóság számára,
hogy a figyelembe veendő 12 hónapos időszakok bármelyikében a szabadforgalomba
bocsátott termékek mennyiségét befolyásolták az exportőr ország vagy az Unió által
bevezetett egészségügyi vagy növényegészségügyi intézkedések, akkor engedélyezhető, hogy
a referencia mennyiség megállapításához egy olyan 12 hónapos időszak kerüljön
figyelembevételre melyet nem befolyásoltak ezen hatások.

Származási igazolás
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Egyes kontingensek esetében a szabadforgalomba bocsátás során plusz feltételként be kell
mutatni érvényes származási igazolást illetve egyes kontingensek kérelmezéséhez is csatolni
szükséges. Ezt a követelmény az érintett kontingens leírásánál jelöltük.

Az előzetes nyilvántartásba vételhez kötött vámkontingensek (LORI)
(A hivatkozásra kattintva elérhető a részletes leírás a rendszerhez való csatlakozás menetéről)
A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legalább két hónappal azon hónapot megelőzően kell
benyújtani, amelyben a gazdasági szereplő be kívánja nyújtani az engedélykérelmét.

Kontingens szám
09.4285
09.4067
09.4068
09.4069
09.4211
09.4212
09.4213

Ágazat

Fokhagyma

09.4214
09.4215
09.4216
09.4251
09.4254
09.4255
09.4260

Baromfi

09.4263
09.4273
09.4410
09.4411
09.4412
09.4420
09.4422

9

Származás
Kína
erga omnes
erga omnes
erga omnes
Brazília
Thaiföld
erga omnes kivéve Brazília
és Thaiföld
Brazília
Thaiföld
erga omnes kivéve Brazília
és Thaiföld
Brazília
Thaiföld
Thaiföld
erga omnes kivéve Brazília
és Thaiföld
erga omnes kivéve Thaiföld
Ukrajna
Brazília
Thaiföld
erga omnes kivéve Brazília
és Thaiföld
Brazília
Erga omnes

LORI
Licence operator registration and identification system

A Bizottság (EU) 2020/760 felhatalmazáson alapuló rendeletének vonatkozó része:
11. cikk
A gazdasági szereplők előzetes nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingensekhez
kapcsolódó kérelmet benyújtó gazdasági szereplők függetlenségére vonatkozó
követelmény
(1)
A gazdasági szereplők előzetes nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingensek
vonatkozásában a gazdasági szereplők csak akkor nyújthatnak be kérelmet, ha:
a) nem kapcsolódnak az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet
benyújtó más jogi vagy természetes személyekhez; vagy
b) kapcsolódnak az ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet
benyújtó más jogi vagy természetes személyekhez, de rendszeresen folytatnak jelentős
gazdasági tevékenységet.
(2)
A következő esetekben tekintendő úgy, hogy a gazdasági szereplő kapcsolódik más
jogi vagy természetes személyekhez:
a) ha tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll egy másik jogi személy; vagy
b) családi kapcsolatban áll egy másik természetes személlyel; vagy
c) jelentős üzleti kapcsolata van egy másik jogi vagy természetes személlyel.
(3)

E cikk alkalmazásában a következő fogalom meghatározásokat kell alkalmazni:

a) „tulajdonában áll egy másik jogi személy”: egy másik jogi személy tulajdonosi jogainak
legalább 25 %-a felett rendelkezik;
b) „ellenőrzése alatt áll egy másik jogi személy”: a gazdasági szereplő tekintetében fennáll
az alábbi helyzetek valamelyike:
i. jogosult az adott jogi személy, csoport vagy szervezet igazgatási, irányító vagy
felügyelő testületét alkotó tagok többségének kinevezésére vagy hivatalból való
eltávolítására;
ii. pusztán a saját szavazati jogok gyakorlásával kinevezte a jogi személy igazgatási,
irányító vagy felügyelő testületeit alkotó, a folyó és a megelőző pénzügyi évben hivatalban
lévő tagok többségét;
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iii. a jogi személy, csoport vagy szervezet többi részvényesével vagy tagjával
megállapodva az adott jogi személyben, csoportban vagy szervezetben a részvényesek
vagy tagok szavazati jogainak többsége felett egyedüli rendelkezik;
iv. jogosult meghatározó befolyást gyakorolni a jogi személy, a csoport vagy a
szervezet felett, a jogi személlyel, a csoporttal vagy a szervezettel kötött megállapodás,
illetve a jogi személy, a csoport vagy a szervezet alapító okiratának vagy alapszabályának
rendelkezései alapján, amennyiben az adott jogi személyre, csoportra vagy szervezetre
irányadó jog lehetővé tesz ilyen megállapodást vagy rendelkezést;
v. hatáskörrel rendelkezik a iv. pontban említett meghatározó befolyás gyakorlásának
jogát illetően, anélkül, hogy e jog megilletné;
vi. jogosult a jogi személy, a csoport vagy a szervezet eszközeinek vagy azok egy
részének használatára;
vii. egységes alapon irányítja a jogi személy, a csoport vagy a szervezet üzleti
tevékenységét, és összevont pénzügyi beszámolókat tesz közzé; viii. egyetemleges
felelősséget vagy kezességet vállal a jogi személy, a csoport vagy a szervezet pénzügyi
kötelezettségeiért;
c) „családi kapcsolatban áll”: fennáll a következő helyzetek valamelyike:
i. a gazdasági szereplő házastársa, testvére, szülője, gyermeke vagy unokája egy, az
ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó másik
gazdasági szereplőnek;
ii. a gazdasági szereplő házastársa, testvére, szülője, gyermeke vagy unokája egy
olyan természetes személynek, akinek tulajdonában vagy ellenőrzése alatt áll egy, az
ugyanazon rendelésszámú vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó másik
gazdasági szereplő;
d) „jelentős üzleti kapcsolat”: fennáll a következő helyzetek valamelyike:
i. a másik személy a gazdasági szereplő részvényeinek legalább 25 %-a felett
rendelkezik közvetlenül vagy közvetve tulajdonjoggal;
ii. a gazdasági szereplő és a másik személy – közvetlenül vagy közvetve – közösen
ellenőriz egy harmadik személyt;
iii. a gazdasági szereplő és a másik személy között munkáltató–munkavállaló
viszony áll fenn; iv. a gazdasági szereplő és a másik személy jogilag elismert üzlettársak
vagy ugyanannak a jogi személynek a tisztviselői, illetve igazgatói;
e) „jelentős gazdasági tevékenység”: valamely személy által termékek és szolgáltatások
előállítása, forgalmazása vagy fogyasztása, illetve igénybevétele céljából végrehajtott
intézkedések és tevékenységek. Az e) pont alkalmazásában azok a tevékenységek, amelyek
folytatására kizárólag vámkontingensek igénybevétele céljából kerül sor, nem minősülnek
jelentős gazdasági tevékenységnek.
(4)
Ha a gazdasági szereplő kapcsolódik más olyan jogi vagy természetes
személyekhez, amelyek vagy akik kérelmet nyújtanak be ugyanazon rendelésszámú
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vámkontingensre vonatkozóan, a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba
vételkor meg kell felelnie a következő követelményeknek:
a) a II. mellékletnek „A jelentős gazdasági tevékenység gazdasági szereplő általi igazolása”
című szakaszában említett dokumentumok közül legalább az egyiknek a benyújtása révén
igazolnia kell, hogy rendszeresen folytat jelentős gazdasági tevékenységet;
b) a II. melléklet vonatkozó szakaszának kitöltése útján azonosítania kell azon természetes
vagy jogi személyt, akihez vagy amelyhez kapcsolódik.
(5)
A Bizottság felfüggesztheti a függetlenségre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos
követelmény alkalmazását, amennyiben a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény
alkalmazása a 9. cikk (9) bekezdése alapján felfüggesztésre került. A felfüggesztés
időtartama nem nyúlhat túl a vámkontingens-időszakon.
(6)
A Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 188. cikkének megfelelően közzéteszi a
függetlenségre vonatkozó nyilatkozattal kapcsolatos követelmény alkalmazásának
felfüggesztését.
12. cikk
A függetlenségre vonatkozó nyilatkozat
(1) A

gazdasági szereplők előzetes nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingens
igénybevételét kérelmező gazdasági szereplőnek az I. mellékletben előírt
nyilatkozatmintát felhasználva a függetlenségére vonatkozó nyilatkozatot kell benyújtania
a LORI elektronikus rendszeren keresztül.

(2) A kérelmezőnek a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatában – helyzetétől függően – a

következő kijelentések valamelyikét kell tennie:

a) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező nem kapcsolódik az ugyanazon rendelésszámú
vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó más jogi vagy természetes
személyekhez;
b) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező kapcsolódik az ugyanazon rendelésszámú
vámkontingensre vonatkozóan kérelmet benyújtó más jogi vagy természetes
személyekhez, de rendszeresen folytat jelentős gazdasági tevékenységet.
(3) A

kérelmezőnek gondoskodnia kell arról, hogy a függetlenségre vonatkozó
nyilatkozatában szereplő összes információ mindenkor pontos és naprakész legyen.

(4) Annak megállapításakor, hogy a kérelmező rendszeresen folytat-e jelentős gazdasági

tevékenységeket, az engedélyt kibocsátó hatóság a kérelmező által folytatott gazdasági
tevékenység típusát, a teljesített kiadásokat, valamint a kérelmező héa nyilvántartásba
vételi helye szerinti tagállamban megvalósult értékesítéseit és árbevételét veszi
figyelembe. Az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság kérésére a kérelmező
rendelkezésre bocsát minden olyan dokumentumot és bizonyítékot, amelyek a
függetlenségre vonatkozó nyilatkozatban megadott információk ellenőrzéséhez
szükségesek.
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(5) Az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság csak akkor fogadhatja el a függetlenségre

vonatkozó nyilatkozatot, ha meggyőződött arról, hogy a LORI rendszerben benyújtott
dokumentumok megfelelőek és naprakészek.
(6) A kérelmezőnek a függetlenségre vonatkozó nyilatkozatot érintő bárminemű változást

annak hatálybalépésétől számítva 10 naptári napon belül be kell jelentenie az engedélyt
kibocsátó illetékes hatóságnak. Az engedélyt kibocsátó illetékes hatóságnak a
változásokat validálnia kell, majd rögzítenie kell őket a LORI elektronikus rendszerben.

(7) A függetlenségre vonatkozó nyilatkozat mindaddig érvényes marad, amíg a gazdasági

szereplő megfelel a 11. cikk (1) bekezdésében előírt követelményeknek.

13. cikk
A gazdasági szereplők előzetes kötelező nyilvántartásba vétele
(1) A Bizottság az (EU) 2017/1183 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletnek és az
(EU) 2017/1185 végrehajtási rendeletnek megfelelően létrehozza az engedélyek
jogosultjainak nyilvántartására és azonosítására szolgáló (LORI) elektronikus
rendszert.
(2) A LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vétel iránti kérelmeket az
engedélyt kibocsátó hatóság által a gazdasági szereplők rendelkezésére bocsátott
elektronikus
formanyomtatvány
használatával
kell
benyújtani.
E
formanyomtatványnak tartalmaznia kell a II. mellékletben meghatározott
információkat.
(3) Kizárólag az Unió vámterületén letelepedett és EORI-számmal rendelkező gazdasági
szereplők kérelmezhetik a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba
vételüket. Kérelmüket annak a tagállamnak az engedélyt kibocsátó hatóságához kell
benyújtaniuk, amelyben letelepedtek és héa-azonosító számmal rendelkeznek.
(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet legalább két hónappal azon hónapot
megelőzően kell benyújtani, amelyben a gazdasági szereplő be kívánja nyújtani az
engedélykérelmét. A gazdasági szereplőnek kapcsolattartási célra meg kell adnia egy
érvényes e-mail-címet, és a LORI elektronikus rendszerben naprakészen kell tartania
egy, az engedélyt kibocsátó hatósággal való kommunikáció céljára használandó,
érvényes e-mail-címet.
(5) Ha az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság megállapítja, hogy a gazdasági szereplő
által a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vétele vagy a LORI-ban
rögzített adatainak módosítása céljából benyújtott információk helyesek,
naprakészek, és megfelelnek e rendeletnek és az (EU) 2020/761 végrehajtási
rendeletnek, validálja a nyilvántartásba vételt vagy a módosítást, és a LORI
elektronikus rendszeren keresztül értesíti erről a Bizottságot.
(6) Az engedélyt kibocsátó hatóság elutasítja a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet, ha a
kérelmező nem tudja számára kielégítően bizonyítani, hogy a II. mellékletben
foglaltaknak megfelelően szolgáltatott információk helyesek és naprakészek. Az
engedélyt kibocsátó hatóság rögzíti a kérelem elutasításának időpontját, valamint
értesíti a kérelmezőt az elutasításról és annak indokairól.
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(7) A Bizottság az engedélyt kibocsátó hatóság értesítése alapján nyilvántartásba veszi a
kérelmezőt a LORI elektronikus rendszerben, és tájékoztatja az engedélyt kibocsátó
hatóságot a nyilvántartásba vételről. Az engedélyt kibocsátó hatóság tájékoztatja a
kérelmezőt a nyilvántartásba vételről.
(8) A gazdasági szereplőnek a LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba
vételét követően a nyilvántartásba vétel a visszavonásáig érvényes.
(9) A nyilvántartásba vett gazdasági szereplővel kapcsolatban a LORI elektronikus
rendszerben tárolt adatok képezik a szereplő LORI-rekordját. Ezeket az adatokat a
gazdasági szereplő nyilvántartásban való szerepeltetésének teljes időtartama alatt és
a gazdasági szereplő LORI elektronikus rendszerben való nyilvántartásba vételének
visszavonásától számítva hét évig meg kell őrizni.
(10)
Az engedélyt kibocsátó hatóság a következő esetekben vonja vissza a
nyilvántartásba vételt:
a) a nyilvántartásba vett gazdasági szereplő kérésére;
b) ha az engedélyt kibocsátó hatóságnak tudomására jut, hogy a
nyilvántartásba vett gazdasági szereplő már nem felel meg a gazdasági szereplők
kötelező nyilvántartásba vételéhez kötött vámkontingensek igénybevételének
kérelmezésére vonatkozó feltételeknek és jogosultsági követelményeknek.
(11) Az engedélyt kibocsátó hatóság rögzíti a nyilvántartásba vétel visszavonásának
időpontját, valamint értesíti az érintett gazdasági szereplőt a visszavonásról és annak
indokairól.
(12) A gazdasági szereplő a LORI-rekordját érintő bárminemű változást annak
hatálybalépésétől számítva 10 naptári napon belül bejelenti az engedélyt kibocsátó illetékes
hatóságnak. A Bizottság ezeket a változásokat az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság általi
validálásukat követően rögzíti a LORI elektronikus rendszerben.
(13) A Bizottság felfüggesztheti a gazdasági szereplőknek a LORI elektronikus
rendszerben való előzetes nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmény alkalmazását,
amennyiben a referenciamennyiségre vonatkozó követelmény alkalmazása a 9. cikk (9)
bekezdése alapján felfüggesztésre került. A felfüggesztés időtartama nem nyúlhat túl a
vámkontingens-időszakon. (14)A Bizottság az 1308/2013/EU rendelet 188. cikkének
megfelelően közzéteszi a gazdasági szereplőknek a LORI elektronikus rendszerben való
előzetes nyilvántartásba vételére vonatkozó követelmény alkalmazásának felfüggesztését.
14. cikk
Jogosulatlanul nyilvántartásba vett gazdasági szereplőkkel kapcsolatos panaszok
(1) Azok a LORI elektronikus rendszerben nyilvántartásba vett gazdasági szereplők, akik
vagy amelyek azt gyanítják, hogy egy, a nyilvántartásban szintén szereplő másik
gazdasági szereplő nem felel meg az előzetes nyilvántartásba vételhez kötött
vámkontingens igénybevételének kérelmezésére vonatkozó feltételeknek és
jogosultsági követelményeknek, panaszt nyújthatnak be annak a tagállamnak az
engedélyt kibocsátó hatóságához, amelyben letelepedtek és héa-azonosító számmal
rendelkeznek. Az ilyen panaszokat indokolni kell. Minden engedélyt kibocsátó
hatóságnak elérhetővé kell tennie a gazdasági szereplők számára egy, a panaszok
benyújtására szolgáló rendszert, és a LORI elektronikus rendszerben való
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nyilvántartásba vételük kérelmezésekor tájékoztatnia kell a gazdasági szereplőket e
rendszerről.
(2) Ha a panasz benyújtásának helye szerinti tagállam engedélyt kibocsátó hatósága
megalapozottnak találja a panaszt, annak nyomán elvégzi az általa megfelelőnek ítélt
ellenőrzéseket. Ha az ellenőrzés tárgyát képező gazdasági szereplő letelepedési
helye egy másik tagállamban van, és héa-azonosító számmal is ott rendelkezik, a
szóban forgó másik tagállam engedélyt kibocsátó hatósága köteles kellő időben
megadni a szükséges segítséget. Az érintett gazdasági szereplő letelepedési helye
és héa-azonosító száma szerinti tagállam engedélyt kibocsátó hatósága bejegyzi a
LORI elektronikus rendszerbe az ellenőrzés eredményét, amely ezáltal beépül a
gazdasági szereplő LORI- rekordjába.
15. cikk
Szankciók
(1) Ha az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság megállapítja, hogy valamely,
vámkontingensre vonatkozó behozatali vagy kiviteli engedélyt vagy ilyen engedély
átruházását kérelmező gazdasági szereplő a LORI elektronikus rendszerben való
nyilvántartásba vétellel összefüggésben nem megfelelő dokumentumot, illetve
helytelen vagy nem naprakész adatokat nyújtott be, és amennyiben az érintett
dokumentum elengedhetetlen az adott behozatali vagy kiviteli engedély kibocsátása
szempontjából, a hatóság meghozza a következő intézkedéseket:
a) a megállapítás megtételének időpontja szerinti vámkontingens-időszak
teljes időtartamára kizárja a gazdasági szereplőt az érintett behozatali vagy kiviteli
vámkontingens keretébe tartozó bármely terméknek az Unióban való szabad
forgalomba bocsátásából vagy az Unióból való kiviteléből;
b) a megállapítás megtételének időpontja szerinti vámkontingens-időszakot
követő vámkontingens-időszakra kizárja a gazdasági szereplőt az érintett behozatali
vagy kiviteli vámkontingenshez kapcsolódó engedélykérelmezési rendszerből.
Ha az engedélyt kibocsátó illetékes hatóság megállapítja, hogy valamely,
vámkontingensre vonatkozó behozatali vagy kiviteli engedélyt vagy ilyen engedély
átruházását kérelmező gazdasági szereplő a LORI elektronikus rendszerben való
nyilvántartásba vétellel összefüggésben szándékosan nyújtott be nem megfelelő
dokumentumot, illetve szándékosan mulasztotta el naprakésszé tenni a LORIrekordjában szereplő adatokat, és amennyiben az érintett dokumentum vagy adatok
elengedhetetlenek az adott behozatali vagy kiviteli engedély kibocsátása szempontjából,
a gazdasági szereplőnek az első albekezdés b) pontjában említett kizárása a
megállapítás megtételének időpontja szerinti vámkontingens-időszakot követő két
vámkontingens-időszakra alkalmazandó.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett megállapítások megtételét megelőzően már sor került
szabad forgalomba bocsátásra az adott behozatali engedély alapján, minden ebből
származó jogosulatlan pénzügyi előnyt vissza kell fizettetni.
(3) Az (1) bekezdésben említett szankciók nem érintik a nemzeti jog vagy az uniós jog
szerinti esetleges további szankciókat és az Unió pénzügyi érdekeinek védelmére
vonatkozó szabályokat.

15

