Útmutató a cukor kontingensek kérelmezéséhez
Mindegyik kontingens vonatkozásában:
Gazdasági év: október 1-szeptember 30.
Biztosíték mértéke 20 EUR/tonna
A gazdasági év első kérelmét szeptember első hét napjában, a további kérelmet minden hónap első
hét napján lehet benyújtani. Ez alól kivétel a december hónap, a január 1-től érvényes behozatali
engedély kérelmeket november 23-30 között lehet benyújtani.
Az engedélyek a benyújtás követő hó 1-jétől 3 hónapig érvényesek, de legkésőbb szeptember 30.-ig
Kérelmezés feltételei:
Unióban letelepedett és héa-azonosító számmal rendelkezik
Kereskedelmi tevékenység igazolás az alábbiak szerint:
-első kérelméhez mellékelnie kell a kereskedelmi tevékenység igazolásához, a rendeletben
meghatározott módon, hogy az érintett ágazat termékeiből 25 tonnát kivittek vagy szabad forgalomba
bocsátottak az Unióban az első kérelem legkorábbi benyújtási időpontja előtt két hónappal lezáruló
(június 30) két egymást követő 12 hónapos időszak mindegyikére vonatkozóan.
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.
Az engedélyek átruházhatóak olyan gazdasági szereplőre, aki eleget tesz az eredeti
kérelmezési feltételeknek és azt az előírt módon igazolni is tudja.

WTO cukorkvóták
Rendelés száma

09.4317
09.4318
09.4319
09.4320

KN

Származás

1701 13 10
1701 14 10
Finomításra
szánt nyers
nádcukor

Kontingensen
belüli vám

Kontingens
éves
mennyisége
4 961 000 kg
308 518 000 kg
68 969 000 kg
260 390 000 kg

Ausztrália
98 EUR/ 1 000 kg*
Brazília
Kuba
Bármely
harmadik
ország
kivéve
Egyesült Királyság
09.4329
Brazília
11 EUR/1 000 kg*
72 037 000 kg
09.4330
Brazília
54 EUR/1 000 kg*
09.4321
1701
India
0 EUR
5 841 000 kg
*Amennyiben a behozott nyerscukor polarizációs értéke 96 foktól eltér, akkor a kontingensen belüli
tonnánkénti vámtétel a megállapított eltérés minden tizedfoka után 0,14%-kal nő, illetve csökken.
Kérelmezhető mennyiség: rendelkezésre álló mennyiség

A szabadforgalomba helyezés feltétele az (EU) 2015/2447 57., 58., és 59. cikke szerinti származási
igazolás.
A 09.4321-es kontingens kivételével az alábbi követelmények vonatkoznak a WTO kvótákra:
Az engedély átruházható, de a finomítási kötelezettség nem.
-

az Unióban történő szabad forgalomba bocsátás feltétele a 952/2013/EU rendelet 210.
cikkében említett, finomításra irányuló felhasználási eljárás;
a finomítást a cukor Unióban történő szabad forgalomba bocsátásától számított 180 napon
belül el kell végezni.

Kérelem nyomtatvány 20. mezőjében fel kell tűntetni az alábbi szövegeket :
- „finomításra szánt cukor” (kivéve 09.4321 kontingens);
-„az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet III. címének 3. fejezetével összhangban behozott WTO
engedményes cukor (vámkontingens) Rendelésszám…….;
-valamint a vámkontingensen belüli vámtételt.
8. mezőben fel kell tüntetni a kontingens szerint származási országot és az „igen”-t jelölni, kivéve a
09.4320-as kontingenst ahol nem kell származást megadni.

Balkáni cukorkvóták
Rendelés száma
09.4324
09.4325
09.4326
09.4327

KN
1701
1702

Származás
Albánia
Bosznia-Hercegovina
Szerbia
Észak-macedón
Köztársaság

Kontingens éves
mennyisége
1 000 000 kg
13 210 000 kg
181 000 000 kg
7 000 000 kg

A kontingensen belüli vámtétel 0 EUR.
Kérelmezhető mennyiség: a kérelmezett mennyiség nem haladhatja meg a kiviteli engedélyben
szereplő mennyiséget.
Az engedélykérelemhez csatolni kell az érintett harmadik ország illetékes hatóságai által kibocsátott
kiviteli engedély eredeti példányát.
Kérelem nyomtatvány 20. mezőjében fel kell tűntetni az alábbi szövegeket :
„ Az (EU)2020/761 végrehajtási rendelet alkalmazása (vámkontingens), balkáni cukor. Rendelésszám:
valamint a vámkontingensen belüli vámtételt.
8. mezőben fel kell tüntetni a kontingens szerint származási országot és az „igen”-t jelölni.

