Utolsó módosítás dátuma: 2014. 12.04.

ÚTMUTATÓ
a 2014/2017-es gazdasági év1 tekintetében az ipari cukor bizonyos
mennyiségeire vonatkozó közösségi vámkontingens kérelmezéséhez
635/2014/EU rendelet
Ezen 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.
Jogszabályi háttér
635/2014/EU

1301/2006/EK

bizottsági rendelet az ipari cukor behozatalára vonatkozó vámkontingensek a
2016/2017-es gazdasági év végéig történő megnyitásáról
bizottsági rendelet az importengedélyek rendszere alá tartozó
mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére
vonatkozó közös szabályok megállapításáról

952/2006/EK

bizottsági rendelet a cukor belső piaca és a kvótarendszer irányítása tekintetében a
318/2006/EK tanácsi rendelet alkalmazásának részletes szabályairól

967/2006/EK

bizottsági rendelet a kvótán felüli cukortermelésre vonatkozóan a 318/2006/EK
rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapításáról

1308/2013/EU

az európai parlament és a tanács rendelete a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, a
1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről

376/2008/EK

bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli
engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított
részletes közös szabályok megállapításáról

bbiizottsági rendelet a c bizottsági rendelet a cukorágazatra vonatkozó egyes közösségi vámkontingensek
891/2009/EK
megnyitásáról és kezeléséről

1

október 1-szeptember 30.
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Érintett termék

1701 KN alá tartozó ipari cukor

Kontingens mennyisége

400 000 tonna

Kontingens száma

09.4390

Vámszint

0%

Biztosíték mértéke

20 EUR/tonna

Kontingens részletezése
A 1701 KN alá tartozó ipari cukor behozatala a kontingens mértékéig AGRIM
engedélyköteles.

Kérelem benyújtásának időszaka


minden alidőszak (minden hónap) első hét napjában;



kivéve az adott gazdasági év első alidőszakának esetében: az alidőszakot
megelőző hónap 8-14.napján (szeptember 8-14).

Kérelmezni jogosult
A vámkontingens iránti kérelmet a kérelmező a székhelye szerinti tagállam illetékes
hatóságánál nyújthatja be, ahol HÉA nyilvántartásba vették.
-

Azaz iparicukor-feldolgozó, aki a 967/2006/EK rendelet III. fejezet 5.
cikkének megfelelően elismertnek nyilvánított. (Azok a vállalkozások,
amelyek rendelkeznek a 967/2006/EK rendelet mellékletében említett2 egy
vagy több termék előállításához szükséges iparialapanyag –felhasználási
kapacitással és kötelezettséget vállalnak az említett rendeletben előírt
nyilvántartás vezetésére.)

A kérelmezés feltételei




2

a kérelmező nem nyújthat be egynél több kérelmet ugyanarra
kontingensszámra egy alidőszakban (hónapban)
a kérelem kizárólag egy 8 jegyű KN kódra vonatkozhat;
a kérelmezett mennyiség nem haladhatja meg a kontingens mennyiségét.

a 967/2006/EK rendelet melléklete ezen útmutató 5. oldalán is megtalálható

2

a

Utolsó módosítás dátuma: 2014. 12.04.

A kérelem mellékletei
A mezőgazdasági termékek import engedélyezésének általános rendjéről szóló
útmutató szerint.

Az AGRIM engedély kérelem kitöltésének speciális előírása
8. rovat
16. rovat
17.-18. rovat
20. rovat

származási ország; a nem-et kereszttel meg kell jelölni
nyolc számjegyű KN kód
mennyiség kg-ban, tizedes jegyek nélkül megadva
A 891/2009/EK rendelet alkalmazása, ipari cukor.
Tételszám:09.4390
érintett gazdasági év

Az engedélyezési eljárás folyamata
1.
Az adott alidőszak (hónap) első hét napjában benyújtott kérelmeken
szereplő mennyiségeket az MKEH a benyújtás szerinti hónap 14-ig
- az első alidőszakot megelőző hónap (szeptember) 8-14. napján
benyújtott kérelmeket a benyújtás szerinti hónap 21-ig közli a
Bizottsággal.
2. Amennyiben a AGRIM engedély iránti kérelmek elérik vagy meghaladják
az adott alidőszakra meghirdetett mennyiséget, úgy a Bizottság elosztási
együtthatót állapít meg, melyet az MKEH minden egyes kérelemre
alkalmaz.
3. Az AGRIM engedély kibocsátása az adott hónap 23-tól legkésőbb az
említett hónap végéig történik, kivéve
-az első alidőszak esetében ahol a szeptember 8-14. napján benyújtott
kérelmekre az AGRIM engedélyek kibocsátása a következő hónap
(október) 1-8. napján történik.
-

Az AGRIM engedély érvényessége
Az engedélyek az adott gazdasági év végéig, azaz szeptember 30-ig érvényesek.

Átruházás
A kiadott engedélyek átruházhatók a 967/2006/EK rendelet III. fejezet 5. cikkének
megfelelően elismertnek nyilvánított iparicukor-feldolgozókra.

3

Utolsó módosítás dátuma: 2014. 12.04.

Teljesítések elszámolása


A teljesítés bizonyítékául az engedély, vagy a kivonat első (eredeti) példánya
szolgál, amelyen az illetékes vámhatóság szükséges bejegyzéseket megtette.
Az okmányokat felhasználásukat, vagy lejáratukat követően az engedélyes
köteles az MKEH-hoz visszajuttatni;



az import bizonyításának időtartama az engedély lejártát követően 45 nap,
kivéve, ha ez vis major miatt nem lehetséges;

Az engedélyezett mennyiségtől való eltérés nem megengedett.

Egyéb tudnivalók
A 1701 99 10 vagy a 1701 99 90 KN-kód alá tartozó termékekre kibocsátott, ipari
cukorra vonatkozó behozatali engedélyek felhasználhatók a 1701 13 90, 1701
14 902, a 1701 12 90, a 1701 99 10 vagy a 1701 99 90 KN-kód alá tartozó termékek
behozatalára.

Engedélyes más hatóságokkal szemben fennálló kötelezettsége
Az ipari behozatalból származó cukorra a 967/2006/EK rendelet 11., 12. és 13. cikke
alkalmazandó.
A feldolgozónak igazolást kell benyújtania - az illetékes tagállami hatóság által
kielégítőnek ítélt módon – arról, hogy az ipari behozatalból származó
cukorként behozott mennyiségek a 967/2006/EK rendelet mellékletében
szereplő termékek előállításához, a szóban forgó rendelet 5. cikkében említett
elismerésnek megfelelően kerültek felhasználásra; az igazolás az érintett
mennyiségekről a gyártási folyamat közben vagy végén vezetett
számítógépes nyilvántartásból áll.
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A kontingens keretében behozott ipari cukrot az alábbi ipari termékek előállításához
kell felhasználni (967/2006/EK rendelet melléklete)
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