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Den 1–7 januari år 2016 kan du söka licens för
importkvot för vitlök
Den 1–7 januari kan du söka licens för importkvot vid import av vitlök för perioden mars –
maj år 2016. Den 7 januari före klockan 13.00 måste din ansökan vara hos
Jordbruksverket.
Om du får licens för importkvot får du importera vitlök från länder utanför EU med en tull
på 9,6 procent av varans värde. Du betalar tull i samband med importen.
För att du ska kunna söka licens måste ditt företag ha sitt säte i Sverige och vara
momsregistrerat i Sverige.
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 tilldelats och utnyttjat licens för importkvot för vitlök varje år under de tre
senaste importkvotperioderna och



som, den senaste importkvotperioden innan ansökan, har importerat minst 50 ton
frukter och grönsaker till EU eller exporterat minst 50 ton vitlök från EU.

Vad är nya importörer?
Nya importörer är företag


som har importerat minst 50 ton frukter och grönsaker till EU varje år under de två
senaste importkvotperioderna eller under varje år de två senaste kalenderåren eller

 som exporterat minst 50 ton vitlök från EU varje år under de två senaste
importkvotperioderna eller under varje år de två senaste kalenderåren.

Vad är importkvotperioden?
Importkvotperioden är den 1 juni–31 maj. Importkvotperioden är uppdelad i fyra
delperioder:


juni-augusti



september-november



december-februari



mars-maj

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.
Kom ihåg att ange ursprungslandet i fält 8 och markera ordet ”Ja”. I fält 20 ska du ange om
du är traditionell eller ny importör och för vilken delperiod ansökan gäller. Ange också
kvotnumret i fält 20. Du kan se kvotnumren i tabellen på nästa sida.
Om du ansöker på blankett ska den skrivas under av en behörig firmatecknare.
Du kan inte överlåta licensen till någon annan.
Tullombud eller deras representanter får inte ansöka omlicens för importkvot för vitlök.

Så här mycket kan du söka licens för
Om du är en traditionell importör får du under importkvotperioden maximalt söka licens för
referenskvantiteten. Referenskvantiteten är den kvantitet vitlök som du i genomsnitt har
importerat till EU under tre senaste kalenderåren.
Om du är ny importör får du maximalt söka licens för 10 procent av den totala tillgängliga
kvantiteten för ursprungslandet och aktuell tremånadersperiod, se tabellen på nästa sida.
Exempel: 10 procent av 12 125 ton är 1 212,5 ton (vitlök från Kina).

Första gången du söker licens för importkvot ska du styrka dina exporter
och importer
Första gången som du söker licens för importkvot ska du styrka dina importer och exporter
från eller till länder utanför EU. Du kan ta kontakt med ditt tullkontor och begära utskrifter
av ärenden ur tulldatasystemet. Det är viktigt att dessa utskrifter är stämplade och
underskrivna av en tulltjänsteman.

Du måste ställa en säkerhet
Några dagar innan du söker licens ska du betala ett säkerhetsbelopp på 60 euro per ton
vitlök. Beloppet ska 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.

Så här stora är kvoterna för import av vitlök till hela EU
(Antal ton)
Tremånadersperioder
Ursprung

Kvotnr

juni-aug

sep-nov

dec-febr

mars-maj

Argentina
Traditionella
importörer

09.4104

9 590

3 813

Nya importörer

09.4099

4 110

1 634

13 700

5 447

Totalt

Kina
Traditionella
importörer

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

Nya importörer

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

11 825

11 825

10 300

12 125

Totalt

Andra länder
Traditionella
importörer

09.4106

941

1 960

929

386

Nya importörer

09.4102

403

840

398

166

1 344

2 800

1 327

552

Totalt

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 341/2007 om öppnande och förvaltning av
tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg
för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer.



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 628/2014 om ändring av
förordning 341/2007 vad gäller importkvoten för vitlök med ursprung i Kina.

