

Útmutató
A 2015/2079/EU rendelet által szabályozott vámmentes marha,- és borjuhús
importkontingensek kérelmezéséhez
Utolsó frissítés: 2016. augusztus 16.
Jogszabályi háttér


2015/2079/EU

A Bizottság 2015. november 18.-i rendelete, az Ukrajnából
származó friss és fagyasztott marha- és borjúhúsra vonatkozó uniós
behozatali vámkontingensek megnyitásáról és kezeléséről.



382/2008/EK

A Bizottság 2008. április 21.-i rendelete a marha- és borjúhús
ágazatbeli behozatali és kiviteli engedélyekre vonatkozó
alkalmazási szabályokról (szarvasmarha szektorális szintű
háttérrendelet)



376/2008/EK

A Bizottság 2008. április 23.-i rendelete a mezőgazdasági
termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes
rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított
részletes közös 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 : 2016. január 1.-2016. december 31.
Kontingens szám

09.4270

A kontingens részletezése
1
A kontingensek keretébe tartozó áruk származása: Ukrajna (UA)
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Kontingens
szám

KN-kód

0201 10 00
0201 20 20
0201 20 30
0201 20 50
0201 20 90
0201 30 00
0202 10 00
0202 20 10
0202 20 30
0202 20 50
0202 20 90
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90

09.4270

KN-megnevezés*

Kontingens
tárgyidőszak
(2016. jan.
1.- 2016.
december
31.-ig)
tonna

Vámtétel
EUR/ton
na

Biztosíték
összege
EUR/100 kg

Szarvasmarhafélék
húsa, frissen, hűtve,
vagy fagyasztva.

12 000

0

6+12**

*AKombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól függetlenül az Árumegnevezés oszlop tartalma csupán tájékoztató jellegű. mivel e
melléklettel összefüggésben a kedvezményes feltételek alkalmazhatóságát a KN-kód alkalmazási tartománya határozza meg.
** 6 EUR/100 kg, a behozatali jogengedély kérelem benyújtásakor, 12 EUR/ 100 kg, az odaítélt behozatali jog alapján kérelmezett konkrét AGRIM
engedélykérelmek benyújtásakor (a 382/2008/EK rendelet szerint). A jogengedélyre lekötött biztosíték az AGRIM engedélyekkel történő mennyiségek arányában
felszabadul.

Behozatali jog éven belüli ütemezése és a jog iránti kérelem időszaka
I. alidőszak (2016 jan.1-márc.31.) éves mennyiség 25%-a kérelmezés: 2015. dec. 1-7.
II. alidőszak (2016 ápr.1-jún.30.) éves mennyiség 25%-a
2016. márc. 1-7.
III. alidőszak (2016 júl.1-szept.30.) éves mennyiség 25%-a
2016. jún. 1-7.
IV. alidőszak (2016 okt.1-dec. 31.) éves mennyiség 25%-a
2016. szept. 1-7.

AGRIM kérelem benyújtás időszaka (a jog alapján)

folyamatos (a behozatali jog
odaítélésének kezdő napjától, a
behozatali időszak végéig, azaz 2016.
december 31.-ig)

Kérelmezési jogosultság az IV. alidőszak vonatkozásában


Az MKEH-nál csak magyarországi székhellyel rendelkező, és Magyarországon ÁFA
nyilvántartásba vett természetes- vagy jogi személy pályázhat behozatali jogrért erre a
kontingensre. Az MKEH által kiállított behozatali jog alapján csak az MKEH-nál
lehet AGRIM kérelmet benyújtani (mivel a kétféle, egymáshoz szervesen kapcsolódó,
engedélyezésnek ugyanabban a tagországban kell történnie).
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Jogosult behozatali jog iránti engedélyt kérelmezni az a piaci szereplő, amelyik a
2016. január 1-én kezdődő kontingensév során az első jogengedélyre irányuló kérelme
benyújtásakor az MKEH-nak bizonyítja, hogy az első kérelme benyújtását megelőző
12 hónapos időszakban (továbbiakban: referencia időszak) a 0201, vagy a 0202 KN
kód alá tartozó marhahústermékekből, bármely harmadik országból az EU területére
bizonyos mennyiséget (továbbiakban: referencia mennyiség) importált, saját számlás
vagy import bizományosi konstrukcióban, és ezt az importját hiteles vámdokumentum
másolatokkal igazolni tudja.



2016 IV. negyedév esetében az első jogengedély kérelmét benyújtó kérelmező
számára a referenciaidőszak a 2015. szeptember 1.-2016. augusztus 31. közötti 12
hónapos időszak. (a tényleges kérelem beadási időpont függvényében néhány nap
eltérés elfogadásra kerülhet).



Azon kérelmezőknek, melyek egy másik marhahús kontingens keretében már
igazolták a referencia mennyiségeiket az MKEH-nál, azoknak nem szükséges újra
igazolni a referenciateljesítésüket, hanem elég a kérelemhez csatolt kísérőlevelükben,
illetve egy a referencia mennyiségeket tartalmazó összefoglaló táblázatban erre
hivatkozniuk.



A behozatali jogra irányuló kérelem mennyiségének maximuma a kérelmező által a
referencia időszakban behozott referencia mennyiség 25%-a lehet, amennyiben a
kontingensre beadott kérelmezett mennyiség meghaladja a referencia mennyiséget
25%-át, akkor a kérelem elutasításra kerül.



Lehetőség van megnövekedett referencia mennyiségek elérése céljából kettő, vagy
több referencia mennyiséggel rendelkező cég összevonására, egyesítésére is. Ebben az
esetben csatolni kell a cégek összevonásáról/egyesítéséről szóló cégbírósági
határozatot, a jogutódlás meghatározásával.

A behozatali jogengedély iránti kérelem mellékletei


A kérelmezési jogosultságot igazoló, a 3. országból érkező marhahús importot
tanúsító hiteles okmányok (EV másolat, hitelesített elektronikus vámnyilatkozat),
illetve azok összesítő táblázata.

A behozatali jog alapján lehívásra kerülő AGRIM engedély kérelmek mellékletei


Az MKEH által (korábban) kiadott, behozatali jogról szóló értesítés ügyfél példánya.
Amennyiben időben is több tételben történik a mennyiségek lehívása (részszállítások),
úgy az MKEH a kérelmek lehívása alapján záradékolja a behozatali jogról szóló
értesítés ügyfél példányát és a lehívott AGRIM engedélyekkel együtt visszaadja azt az
engedélyesnek. A következő AGRIM kérelmezéskor a korábban lehívott mennyiségek
feltüntetésével záradékolt behozatali jogról szóló értesítést újra csatolni kell a
kérelemhez.
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A behozatal iránti jog és az abból származtatott 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: „UA”



A 15. és 16. rovatban: A behozatali jogra irányuló kérelemnél, a 09.4270-as
kontingens esetében 0201 és 0202 szerepeljen, a KN megnevezés tekintetében pedig a
fenti táblázatban szereplő tájékoztatójellegű árumegnevezés. A behozatali jog alapján
lehívásra kerülő AGRIM engedély kérelmeken viszont a fenti táblázatban szereplő
összes nyolcpozíciós KN kódot külön-külön kérelmen kell kérelmezni (feltüntetni és
megnevezni), a hozzájuk tartozó mennyiségek megadásával, a 17. és 18. rovatban.



A 17. és 18. rovatban: a behozatali jogra irányuló kérelmek esetében kérelmezhető
maximum mennyiségek tekintetében a fentebb leírtak az irányadóak. A mennyiséget
kilogrammban kell megadni. A behozatali jog alapján lehívásra kerülő AGRIM
engedély kérelme(ke)t külön-külön KN kódonként kell benyújtani és a mennyiségeket
kilogrammban megadni.



A 20. rovatba a következő bejegyzést kell írni: „2015/2079/EU végrehajtási rendelet 09.4270 sz. kontingens”.

Az engedélyezési eljárás folyamata


Az MKEH a kérelem benyújtásakor formailag, és tartalmilag ellenőrzi a kérelmeket, és a
biztosítékokat, valamint a kérelemhez tartozó mellékleteket (referenciamennyiségi
igazolásokat).



Az MKEH a kérelmezés havának 14. napjáig értesíti a Bizottságot a benyújtott
kérelmekről.



A Bizottság ezután dönt a behozatali jog iránti 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 az MKEH minden egyes kérelemre (a kérelmezett
mennyiségek arányában) alkalmaz. Odaítélési együttható alkalmazása esetén a nem
odaítélt mennyiséggel arányos jogengedély biztosíték felszabadításra kerül.
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Az MKEH első lépésben egy behozatali jogról szóló értesítést állít ki a kérelmező részére,
melyeket az odaítélési együttható kihirdetését követően a kérelmezés havának 23. napjától
a hónap végéig bocsát ki.



Az MKEH által kiadott behozatali jog engedélyben szereplő mennyiségeket a behozatali
jog kedvezményezettje a behozatali jog engedély érvényességi idején belül az MKEH-nál
bármikor, a behozatali jogengedélyen szereplő mennyiség összegéig, egy, vagy több
tételben, AGRIM engedély kérelmeknek a fentebb leírtak szerinti kitöltésével jogosult és
egyben köteles lehívni.



A behozatali jog, illetve az abból származtatott AGRIM engedély külön-külön biztosíték
köteles, melynek mértéke a fenti kontingens összefoglaló táblázat lábjegyzetében
található. Az AGRIM engedélyeket az MKEH haladéktalanul (a gyakorlatban 1-2
munkanapon belül) adja ki.



Amennyiben a behozatali jogban rögzített mennyiség nem kerül AGRIM engedélyekkel
lehívásra, úgy a le nem hívott mennyiség arányában a behozatali jogra rögzített biztosíték,
a kontingens év végét követően, visszatartásra kerül.

A behozatali jog engedély, és az abból származtatott AGRIM engedélyek érvényessége
A behozatali jog engedélyek/határozatok érvényességi ideje 2016 IV. negyedévre kiadott
behozatali jogengedélyek esetében 2016. október 1-től 2016. december 31-ig tart. A
behozatali jogengedély alapján kérelmezett konkrét AGRIM engedély érvényességi ideje,
a kibocsátástól számított harminc napig érvényes, de nem tovább, mint a behozatali
időszak utolsó napja, azaz 2016.december 31.


a behozatali engedély a Közösség egész területén érvényes.

Megengedett eltérések


A kontingens engedélyre, a kontingens szerinti csökkentett vámtételen, túlszállítás nem
lehetséges.

Átruházás


A behozatali jog engedély/határozat, illetve a behozatali jogból származtatott
AGRIM engedély nem átruházható.

A teljesítések elszámolása


Az import engedély, tanúsítvány vagy kivonat első példányát (melyen az illetékes
vámhatóság, vagy az MKEH a szükséges bejegyzéseket megtette), legkésőbb az engedély
vagy tanúsítvány lejártától számított negyvenöt (45) napon belül kell bemutatni az
MKEH-nál, kivéve, ha ez vis major miatt nem lehetséges.
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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 az illetékes ukrán hatóságok
által kibocsátott származási bizonyítvány bemutatásának függvénye.



A marha,- és borjúhús termékkör szabad forgalomba hozatalának általános feltétele még a
megfelelő állategészségügyi és/vagy állathigiéniai 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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