Nyheter om handel och marknad
NYHETSBREV NR 20  2015-12-10

Den 4–11 januari kan du söka kvotlicens för
import av champinjoner med lägre tull
Den 4–11 januari kan du söka kvotlicens för att importera champinjoner från länder utanför
EU under år 2016. Den 11 januari före klockan 13.00 måste ansökan vara hos
Jordbruksverket. Reglerna för år 2016 är liknande som för år 2015.
Kvotlicensen gäller för varukoderna 0711 51 00, 2003 10 20 och 2003 10 30. Om du får
kvotlicens får du importera champinjoner med en lägre tull.
Med kvotlicens får du betala tull på 12 procent av varans värde för varukod 0711 51 00 och
23 procent för varukod 2003 10 20 och 2003 10 30.
Reglerna är lite olika beroende på om du är en traditionell importör eller en ny importör.

Vad är traditionella importörer?
Traditionella importörer är företag


som kan styrka att de under minst två av de tre föregående kalenderåren har
importerat champinjoner till EU och



som kan styrka att de åren före ansökan har importerat minst 100 ton bearbetade
produkter av frukt och grönsaker till EU.

Vad är nya importörer?
Nya importörer är företag som kan styrka att de under de två föregående kalenderåren
importerat minst 50 ton bearbetade produkter av frukt och grönsaker
till EU.

Vilka produkter ingår i begreppet ”bearbetade produkter av frukt och
grönsaker?
En lista över vilka produkter som avses i begreppet finns på Jordbruksverkets webbsida. Se
www.jordbruksverket.se under /”Handel”/”Jordbruksgrödor”/”Import”/”Import av
bearbetade produkter av frukt och grönt”/”Sök importlicens för champinjoner” och tryck
på ” bearbetade produkter av frukt och grönt” till höger på sidan.

Ta kontakt med tullkontoret
Du kan vända dig till ditt tullkontor och begära utskrifter av ärenden ur tulldatasystemet.
Tänk på att du måste be tulltjänstemannen att skriva under och stämpla utskrifterna.

Så här mycket får du söka kvotlicens för
Om du är en traditionell importör får du inte söka kvotlicens för mer än 150 procent av
referenskvantiteten. Referenskvantiteten är den maximala kvantitet champinjoner som ditt
företag har importerat under ett av de tre senaste åren.
Nya importörer får som mest söka kvotlicens för 1 procent av de tillgängliga kvantiteterna.

Tillgängliga kvantiteter för år 2013
Ursprungsland / Typ Kvotnr
av importör

Antal kilo

Maximal
ansökningskvantitet för
nya importörer i kg
(avrunnen nettovikt)

Kina - Traditionell
importör

094157

29 750 000

(150% av
referenskvantiteten)

Kina - Ny importör

094193

29 750 000

297 500

Övriga länder utanför
EU - Traditionell
importör

094158

5 030 000

(150% av
referenskvantiteten)

Övriga länder utanför
EU - Ny importör

094194

5 030 000

50 300

Observera att kvantiteten för Kina höjts något i år på grund av att man tagit hänsyn till att
Bulgarien och Rumänien gått med i EU.

Så här söker du
Du söker licenserna i vår tjänst som heter LICnet. Du behöver en e-legitimation för att
kunna skriva under ansökan om licenser i LICnet. Du kan även söka licens för importkvot
på blanketten AGRIM - Importlicens.
Tänk på det här när du söker kvotlicens


Fyll i ursprungsland i fält 8 på licensansökan och markera ordet ”ja” med ett kryss.
Licenserna gäller bara för import av champinjoner som kommer från det land som
du har skrivit i fält 8.



I fält 20 ska du ange om du är traditionell eller ny importör. Fyll även i
kvotnummer enligt tabellen ovan.



Du kan inte överlåta licensen till någon annan.



Blanketten ska vara underskriven av en behörig firmatecknare eller någon fullmakt
från firmatecknaren.

Du måste ställa en säkerhet
Några dagar innan du söker kvotlicens ska du betala ett säkerhetsbelopp på 40 euro per ton
i avrunnen vikt. Beloppet betalas in på Jordbruksverkets bankgiro nr 5693-2304. När du har
utnyttjat licensen får du tillbaka säkerhetsbeloppet. Säkerheten är en garanti för att du
verkligen ska utnyttja licensen.

Licensen gäller till den 31 december år 2015
Licenserna gäller från den dag Jordbruksverket utfärdar licensen och till och med den 31
december år 2015.

Lämnar du felaktiga uppgifter kan du få betala en sanktion
Om det visar sig att en ansökan om kvotlicens innehåller felaktiga uppgifter som är
avgörande för tilldelningen av licensen kan du bli tvungen att betala en sanktion.

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer kan du kontakta någon av oss.
Björn Ekblom, telefonnummer 036–15 58 62
E-postadress: bjorn.ekblom@jordbruksverket.se
Faxnummer 036-15 59 95.

Tänk på att nyhetsbrevet inte är heltäckande. De fullständiga reglerna hittar du i de här
förordningarna:



Kommissionens förordning (EG) nr 1979/2006 om öppnande och förvaltning av
tullkvoter för konserverad svamp som importerats från tredjeland.



Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 om gemensamma regler för
administrationen av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas
av ett system med importlicenser.



Kommissionens Genomförandeförordning (EU) nr 637/2014 om ändring av
förordning 1979/2006 vad gäller tullkvoter för import av konserverad svamp med
ursprung i Kina.

