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Handel zagraniczny na rynku mleka

Wprowadzenie
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja Rynku Rolnego (ARR), jako agencja płatnicza, jest
odpowiedzialna m.in. za administrowanie obrotem z zagranicą mlekiem i jego przetworami.
Najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi wymianę handlową mlekiem
i przetworami mlecznymi między Unią Europejską (UE) a krajami trzecimi są następujące rozporządzenia Komisji Europejskiej (KE): 2535/2001, 174/1999, 580/2004, 581/2004,
582/2004, 1847/2004 oraz horyzontalne 1291/2000 i 800/1999 (ze zmianami), dostępne
na stronie internetowej www.europa.eu.int
Przedsiębiorca, który zamierza uczestniczyć w mechanizmach WPR administrowanych przez
ARR, musi zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców ARR. W tym celu powinien złożyć w Centrali lub oddziale terenowym ARR (OT ARR) formularz rejestracyjny dostępny
na stronie internetowej www.arr.gov.pl
Regulacjami handlu zagranicznego na rynku mleka i przetworów mlecznych objęte są
następujące produkty:
Kod CN
0401

Wyszczególnienie
mleko i śmietana niezagęszczone ani nie zawierające dodatku cukru

0402
mleko i śmietana zagęszczone lub zawierające dodatek cukru
0403 10 11 do 39
maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwaśna, jogurt, kefir
i 0403 90 11 do 69
0404
serwatka zagęszczona lub niezagęszczona
ex 0405
0406

masło i inne tłuszcze oraz oleje otrzymywane z mleka
sery i twarogi

1702 19 00

laktoza i syrop laktozowy

2106 90 51

syrop laktozowy zawierający dodatki aromatyzujące lub barwiące
preparaty używane do karmienia zwierząt, zawierające produkty
mleczne

ex 2309

Zasady przywozu
Przywóz mleka i przetworów mlecznych w ilościach większych niż 150 kg objęty jest wymogiem posiadania pozwolenia.
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W przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych lub przywozu preferencyjnego
bez kontyngentu każda ilość produktu wymaga uzyskania pozwolenia na przywóz.

1. Przywóz preferencyjny bez kontyngentu
Regulacja ta dotyczy przywozu mleka i przetworów mlecznych nie podlegających kontyngentom, ale sprowadzanych po obniżonych stawkach celnych z:
l
l
l
l

państw AKP (państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku)
Turcji
Republiki Południowej Afryki oraz
ze Szwajcarii.

2. Przywóz w ramach kontyngentów taryfowych
Regulacja ta ma zastosowanie do mleka i przetworów mlecznych przywożonych na obszar celny UE w ramach kontyngentów taryfowych z:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

państw należących do GATT/WTO
Bułgarii
Rumunii
państw AKP
Turcji
Republiki Południowej Afryki
Norwegii
Jordanii oraz
ze Szwajcarii.

3. Przywóz objęty systemem kontroli certyfikatu IMA 1
Regulacja ta dotyczy przywozu przetworów mlecznych w ramach kontyngentów objętych systemem kontroli certyfikatu IMA 1 z:
l
l
l

Australii
Kanady
Nowej Zelandii.
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Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na przywóz należy złożyć w ARR świadectwo pochodzenia towaru – certyfikat IMA 1 wydany przez instytucję upoważnioną w kraju pochodzenia
towaru.
Ilości na wnioskach o pozwolenie nie mogą przekraczać ilości wskazanych na odpowiadających im certyfikatach IMA 1.

Zasady ubiegania się o pozwolenie na przywóz
Wnioski o pozwolenia mogą być składane we wszystkich państwach członkowskich, w instytucjach upoważnionych do ich wydawania. W Polsce instytucją taką jest ARR.
Warunkiem otrzymania pozwolenia na przywóz mleka i przetworów mlecznych
w ramach kontyngentów taryfowych jest wcześniejsze zatwierdzenie danego przedsiębiorcy
przez ARR poprzez nadanie mu numeru identyfikacyjnego. Numer ten otrzymają wszyscy
przedsiębiorcy, którzy w terminie do 1 kwietnia każdego roku złożą w ARR wniosek wraz z:
l

l
l

l

dokumentami potwierdzającymi, że w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego dokonali
przywozu i/lub wywozu co najmniej 25 ton mleka i/lub przetworów mlecznych odpowiadających kodom CN działu IV Taryfy Celnej w minimum czterech oddzielnych operacjach handlowych,
aktualnymi dokumentami potwierdzającymi prowadzenie działalności gospodarczej,
zgłoszeniem rejestracyjnym podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku
akcyzowego,
zaświadczeniem o nadaniu numeru identyfikatora statystycznego (REGON).

Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych, opatrzone
numerem identyfikacyjnym, można składać jedynie w państwie członkowskim, w którym
przedsiębiorca został zatwierdzony (i nadany mu został numer identyfikacyjny).

Składanie wniosków
Wnioski o pozwolenie uprawniające do przywozu mleka i przetworów mlecznych należy dostarczyć do Centrali ARR w formie pisemnej:
l
l
l
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osobiście
przesyłką pocztową, kurierską
faksem.

Handel zagraniczny na rynku mleka

Wzory formularzy wniosków oraz numery faksów są dostępne na stronie internetowej
www.arr.gov.pl
1. W przypadku przywozu bez preferencji oraz przywozu preferencyjnego bez kontyngentu
wnioski można składać od poniedziałku do piątku; wnioski dostarczone po godzinie 13.00
uznaje się za złożone następnego dnia roboczego. Pozwolenia są wydawane niezwłocznie
i są ważne od dnia wydania do końca trzeciego miesiąca następującego po dacie wydania
tego pozwolenia.
2. W przypadku przywozu w ramach kontyngentów taryfowych o wydanie pozwolenia
na przywóz mogą ubiegać się tylko ci przedsiębiorcy, którzy zostali zatwierdzeni przez ARR
i otrzymali numer identyfikacyjny.
Wnioski o pozwolenia należy składać w ARR w ciągu pierwszych dziesięciu dni każdego
sześciomiesięcznego okresu kontyngentowego, tj.:
l
l

od 1 do 10 lipca (na okres kontyngentowy 1 lipca – 31 grudnia),
od 1 do 10 stycznia (na okres kontyngentowy 1 stycznia – 30 czerwca).

Jeżeli ostatni z tych dni przypada w dzień wolny od pracy, za ostateczny termin składania wniosków przyjmuje się następny dzień roboczy do godz. 13.00.
Wnioski mogą zawierać jeden lub więcej kodów CN na ten sam kontyngent oraz muszą wskazywać żądaną ilość przypadającą na każdy kod. Pozwolenia na przywóz są wydawane na każdy towar o określonym kodzie CN oddzielnie.
Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów z państw AKP, Turcji,
RPA, Jordanii i Norwegii muszą dotyczyć przynajmniej 10 ton, ale nie więcej niż ilości ustalonej dla każdego okresu sześciomiesięcznego. W przypadku pozostałych kontyngentów wnioski powinny dotyczyć przynajmniej 10 ton, ale nie więcej niż 10% ilości ustalonej na każdy
okres sześciomiesięczny.
Wniosek powinien zostać podpisany przez upoważnioną do tego osobę.
Pozwolenia są wydawane nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych po og łoszeniu przez
KE współczynnika akceptacji. ARR wydaje je zgodnie z decyzją KE, która może:
l
l
l

przyjąć wnioski lub je odrzucić,
zredukować ilość towarów objętych wnioskami poprzez zastosowanie współczynnika akceptacji,
zawiesić przyjmowanie wniosków.

Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie, że nie złożył i nie
będzie składał innych wniosków na ten sam kontyngent w danym państwie członkowskim ani
też w innych państwach członkowskich.
Pozwolenia są ważne przez 150 dni od daty ich wydania, jednak nie dłużej niż do końca okresu kontyngentowego, na który zostały wydane.
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3. W przypadku przywozu w ramach kontyngentu objętego systemem kontroli certyfikatu IMA 1
wnioski można składać od poniedziałku do piątku; wnioski złożone po godzinie 13.00 uznaje się za złożone następnego dnia roboczego. Pozwolenia są wydawane czwartego dnia roboczego po złożeniu wniosku, o ile KE nie podjęła wcześniej decyzji o zredukowaniu ilości
towarów objętych wnioskami, zawieszeniu przyjmowania wniosków lub odrzuceniu.
Wnioski o wydanie pozwolenia na przywóz masła z Nowej Zelandii mogą być składane wyłącznie w agencji płatniczej w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii; pozwolenia te są wydawane najpóźniej następnego dnia po złożeniu wniosku.
Pozwolenia są ważne od daty wydania do końca trzeciego miesiąca następującego po dacie
wydania pozwolenia.

Zabezpieczenie
Wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia należy złożyć zabezpieczenie, które jest gwarancją
wypełnienia zobowiązań wynikających z pozwolenia. Dopuszcza się następujące formy składania zabezpieczeń:
l
l

gwarancja bankowa
gotówka.

Wysokość stawki zabezpieczenia kształtuje się na następującym poziomie:
l
l
l
l
l

przywóz bez preferencji – 10 €/100 kg,
przywóz preferencyjny bez kontyngentu – 10 €/100 kg,
przywóz w ramach kontyngentów taryfowych – 35 €/100 kg,
przywóz objęty systemem kontroli certyfikatu IMA 1 – 10 €/100 kg,
przywóz masła objęty systemem kontroli certyfikatu IMA 1 z Nowej Zelandii – 5 €/100 kg.

Do przeliczenia stawki zabezpieczenia na PLN stosowany jest kurs wymiany walut Europejskiego Banku Centralnego, obowiązujący w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia.

Rozliczanie pozwoleń
Potwierdzone przez służby celne pozwolenie na przywóz należy zwrócić do ARR w ciągu 2 miesięcy od wygaśnięcia terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu następuje przepadek zabezpieczenia.
W przypadku przywozu towaru w ilości:
l
l

l
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95% – 100% ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest w całości,
poniżej 95% ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest proporcjonalnie
do różnicy pomiędzy 95% ilości objętej pozwoleniem a ilością faktycznie przywiezioną,
poniżej 5% ilości objętej pozwoleniem – przepadkowi ulega całość zabezpieczenia.
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Zasady wywozu
I. Wywóz bez refundacji
Pozwolenia na wywóz są wymagane wyłącznie przy wywozie:
l
l

produktów objętych kodem CN 0402 10 (odtłuszczone mleko w proszku),
serów objętych kodem CN 0406 do Kanady w ramach umów zawartych pomiędzy UE a Kanadą.

II. Wywóz z refundacją
1. Wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji
Pozwolenia są wymagane przy wywozie mleka lub przetworów mlecznych w ilościach większych niż 150 kg.

2. Wywóz ze stawką refundacji ustaloną w drodze przetargu
W tym przypadku pozwolenia są wydawane przy wywozie:
l

l

l

odtłuszczonego mleka w proszku (objętego kodem ex 0402 10 19 9000)
w workach o masie netto co najmniej 25 kg i zawierających wagowo nie więcej niż 0,5%
domieszek,
naturalnego masła (objętego kodami: ex 0405 10 19 9500 i ex 0405 10 19 9700) w blokach o masie netto co najmniej 20 kg,
bezwodnego tłuszczu mlecznego (objętego kodem ex 0405 90 10 9000) w pojemnikach
o masie netto co najmniej 190 kg.

3. Wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji dla mleka i przetworów
mlecznych przeznaczonych dla instytucji publicznych lub wojskowych
w związku z zaproszeniem do przetargu organizowanego w kraju nie należącym do UE
Pozwolenia są wydawane przy wywozie z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji (z wyłączeniem serów objętych kodem CN 0406), realizowanym w związku z zaproszeniem
do przetargu organizowanym w kraju nie należącym do UE. W tej sytuacji otrzymanie pozwolenia poprzedzone jest wydaniem przez ARR tymczasowego pozwolenia na wywóz, które stanowi dla przedsiębiorcy gwarancję otrzymania ostatecznego pozwolenia na wywóz
po wygraniu przetargu.
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III. Wywóz w ramach kontyngentów wywozowych
Wydawane są następujące pozwolenia na wywóz:
l

l

tymczasowe/ostateczne dla serów objętych kodami CN 0406 w ramach kontyngentów wywozowych do wyznaczonych przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
mleka w proszku w ramach kontyngentu wywozowego do Republiki Dominikany.

Zasady ubiegania się o pozwolenie na wywóz
Wnioski o udzielenie pozwoleń (wraz z wymaganymi dokumentami) mogą być składane we
wszystkich państwach członkowskich, w instytucjach upoważnionych do ich wydawania.
W Polsce instytucją taką jest ARR.

Składanie wniosków
1. Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz bez refundacji do Kanady serów objętych kodem
CN 0406 mogą być składane w ARR od poniedziałku do piątku; wnioski złożone po godzinie 13.00 uznaje się za złożone następnego dnia roboczego.
2. Wnioski o wydanie pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji (pozwolenia na wywóz GATT/WTO) oraz pozwolenia na wywóz mleka w proszku objętego kodem CN 0402 10 bez refundacji mogą być składane w ARR od poniedziałku do piątku;
wnioski złożone w środę lub czwartek po okresie przetargowym są traktowane jako złożone
następnego dnia roboczego.
3. Oferty przetargowe na refundacje wywozowe dla towarów objętych kodami nomenklatury
refundacji wywozowych: ex 0402 10 19 9000, ex 0405 10 19 9500, ex 0405 10 19 9700
oraz ex 0405 90 10 9000 mogą być składane tylko w okresie trwania przetargu. Oferty przetargowe powinny być składane oddzielnie dla każdego produktu i miejsca przeznaczenia.
Każdy okres przetargowy zaczyna się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego)
w każdy pierwszy oraz trzeci wtorek miesiąca, z wyjątkiem pierwszego wtorku sierpnia i trzeciego wtorku grudnia. Jeśli we wtorek przypada święto, okres ten zaczyna się o godzinie 13.00
(czasu brukselskiego) następnego dnia roboczego.
Każdy okres przetargu kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego) w każdy drugi
i czwarty wtorek miesiąca, z wyjątkiem drugiego wtorku sierpnia i czwartego wtorku grudnia.
Jeśli we wtorek przypada święto, okres ten kończy się o godzinie 13.00 (czasu brukselskiego)
poprzedniego dnia roboczego.
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Przed upływem terminu składania ofert oferent powinien złożyć zabezpieczenie ofertowe i dostarczyć na to dowód.
Oferty przetargowe nie mogą opiewać na ilości mniejsze niż:
l

l

l

10 ton dla odtłuszczonego mleka w proszku objętego kodem nomenklatury refundacji wywozowych ex 0402 10 19 9000,
10 ton dla masła objętego kodami nomenklatury refundacji wywozowych
ex 0405 10 19 9500 oraz ex 0405 10 19 9700,
18 ton dla bezwodnego tłuszczu mlecznego objętego kodem nomenklatury refundacji wywozowych ex 0405 90 10 9000.

4. Wnioski o tymczasowe pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji
dla mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych dla instytucji publicznych lub wojskowych w związku z zaproszeniem do przetargu organizowanego w kraju nie należącym
do UE (wraz z wymaganymi informacjami, tj.: nazwą kraju nie należącego do UE dokonującego przywozu, nazwą agencji ogłaszającej przetarg, ostatecznym terminem składania
ofert, ilością produktów, które zostały objęte zaproszeniem do przetargu) mogą być składane nie wcześniej niż 15 dni przed ostatecznym terminem składania ofert przetargowych, ale
nie później niż do godziny 13.00 w dniu zamknięcia przetargu.
Przedsiębiorca jest zobowiązany poinformować ARR o wyniku przetargu organizowanego w
kraju trzecim w ciągu 60 dni upływających od wyznaczonej daty ostatecznego terminu składania
ofert. Przed końcem tego okresu przedsiębiorcy powinni składać wnioski o ostateczne pozwolenia na wywóz. Zostaną one wydane po przedstawieniu dowodu zawarcia kontraktu, w tym potwierdzenia (wydanego przez bank reprezentujący przedsiębiorcę) o wystawieniu przez instytucję
strony nabywającej towar nieodwołalnej akredytywy dla dostawy objętej kontraktem.
5. Wnioski o tymczasowe pozwolenia na wywóz serów objętych kodami CN 0406 w ramach
kontyngentów do wyznaczonych przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki mogą
być składane w terminie określonym przez KE. Termin jest wyznaczany przez rozporządzenie otwierające procedurę przyznania ilości ww. produktów przeznaczonych na wywóz
w następnym roku. KE określa w nim także ilości dostępne dla poszczególnych produktów
objętych kodem CN 0406. Przed końcem roku, na który wydawane są tymczasowe pozwolenia na wywóz, należy złożyć wniosek o ostateczne pozwolenie na wywóz – nawet w przypadku ilości częściowych.
6. Wnioski o pozwolenia na wywóz mleka w proszku w ramach kontyngentu wywozowego
do Republiki Dominikany należy składać w terminie od 1 do 10 kwietnia każdego roku. Dotyczy to kwoty kontyngentu od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku. W celu ustalenia
stawki refundacji wszystkie wnioski złożone w tym terminie uznaje się za złożone pierwszego dnia okresu przewidzianego na ich składanie.
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7. W przypadku wniosków o pozwolenia na wywóz bez refundacji do Kanady serów
o b j ę t y c h k o d e m C N 0 4 0 6 , w y w ó z s e r ó w o b j ę t y c h k o d e m C N 0406 do w y z n a c z o n y c h
p r z e d s i ę b i o r c ó w w S t a n a c h Z j e d n o c z o n y c h A m e r y k i o r a z m l e k a w proszku do Republiki
Dominikany w ramach kontyngentu przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć pisemne
oświadczenie, że:
l
l

produkty objęte wnioskiem zostały wyprodukowane na terenie UE,
na żądanie odpowiednich władz dostarczy wszelkie informacje uznane za konieczne
do wydania pozwolenia i zaakceptuje wszystkie kontrole dotyczące księgowości oraz warunków wytwarzania danego produktu.

Wzory formularzy wniosków oraz numery faksów są dostępne na stronie internetowej
www.arr.gov.pl
Przedsiębiorca ma prawo do anulowania złożonego wniosku, pod warunkiem że wniosek
o anulowanie zostanie złożony w ARR do godz. 13.00 w dniu złożenia wniosku o pozwolenie.
Nie ma możliwości anulowania ofert składanych w ramach przetargu na stawki refundacji wywozowych.

Zabezpieczenie
Wraz z wnioskiem o pozwolenie na wywóz należy złożyć w ARR zabezpieczenie, które jest
gwarancją wypełnienia zobowiązań wynikających z pozwolenia. Dopuszcza się następujące
formy składania zabezpieczeń:
l
l

gwarancja bankowa
gotówka.

Wysokość zabezpieczenia jest zróżnicowana w zależności od rodzaju produktu, którego dotyczy pozwolenie oraz rodzaju pozwolenia na wywóz.
Zabezpieczenie stanowi procentowy udział refundacji ustalonej dla każdego kodu ERN i obowiązującej w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na wywóz, co przedstawia się następująco:
l
l
l
l
l
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10% – dla masła objętego kodem ERN 0405
40% – dla odtłuszczonego mleka w proszku objętego kodem ERN 0402 10
30% – dla serów objętych kodem ERN 0406
25% – dla pozostałych przetworów mlecznych
w odniesieniu do przetworów mlecznych z dodatkiem sacharozy, zabezpieczenie powinno
równać się procentowej wartości stawki refundacji wskazanej powyżej, jednak kwota refundacji powinna być obliczona dla łącznej ilości produktu pomnożonej przez stawkę refundacji stosowaną na kilogram przetworu mlecznego.
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Zabezpieczenie nie może być niższe niż 6 €/100 kg.
W przypadku ofert przetargowych na stawkę refundacji wywozowych wymagane jest wniesienie zabezpieczenia w wysokości:
l
l
l

26 €/100 kg – dla OMP o kodzie ex 0402 10 19 9000,
20 €/100 kg – dla masła o kodach: ex 0405 10 19 9500 i ex 0405 10 19 9700,
25 €/100 kg – dla bezwodnego tłuszczu mlecznego o kodzie ex 0405 90 10 9000.

W przypadku zaakceptowania przez KE oferty przetargowej zabezpieczenie złożone dla ww.
oferty uznawane jest za zabezpieczenie pozwolenia na wywóz.
W przypadku wywozu mleka w proszku w ramach kontyngentu do Republiki Dominikany przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć zabezpieczenie w wysokości 15 €/100 kg wywożonego produktu.
Zabezpieczenie nie jest wymagane w przypadku wniosków o pozwolenia na wywóz bez refundacji do Kanady serów objętych kodem CN 0406.

Wydawanie pozwoleń
Pozwolenia na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji (pozwolenia na wywóz
GATT/WTO) są wystawiane piątego dnia roboczego (po dniu złożenia wniosku), pod warunkiem jednak, że KE nie podjęła innych decyzji. ARR wystawia pozwolenia zgodnie z decyzją KE,
która może:
l
l

l

przyjąć wnioski o pozwolenia lub je odrzucić,
zredukować ilość produktów objętych wnioskami poprzez zastosowanie współczynnika
akceptacji,
zawiesić przyjmowanie wniosków.

Pozwolenia te są ważne do końca czwartego miesiąca liczonego od miesiąca następującego
po miesiącu, w którym złożono wniosek o pozwolenie, pod warunkiem, że KE nie podejmie
decyzji o skróceniu tego okresu.
Pozwolenia na wywóz ze stawką refundacji ustaloną w drodze przetargu, dla których proponowana stawka refundacji jest równa maksymalnej stawce ustalonej przez KE lub jest od niej mniejsza,
wydawane są niezwłocznie po zaakceptowaniu oferty przetargowej na ilości wnioskowane.
Pozwolenia na wywóz z refundacją wyznaczoną w drodze przetargu są ważne od dnia wydania do końca czwartego miesiąca następującego po dacie wydania pozwolenia.
Tymczasowe pozwolenia na wywóz serów objętych kodem CN 0406 do wyznaczonych przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej są ważne w ciągu następnego roku
kalendarzowego. W tym czasie przedsiębiorcy mają prawo występować o ostateczne pozwolenia na wywóz całości bądź części ilości produktów przyznanych im przez KE w pozwoleniach
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tymczasowych. Pozwolenie ostateczne jest ważne do końca czwartego miesiąca liczonego
od daty jego wydania; termin ważności nie może być dłuższy niż do końca danego roku.
W przypadku tymczasowych pozwoleń na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji
dla mleka i przetworów mlecznych przeznaczonych dla instytucji publicznych lub wojskowych
w związku z zaproszeniem do przetargu organizowanego w kraju nie należącym do UE stosuje
się podobne zasady, jak dla pozwoleń na wywóz z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji.
Ostateczne pozwolenia na wywóz są wydawane po przedstawieniu wniosku o ich wydanie.
Pozwolenia na wywóz wydane w związku z zaproszeniem do przetargu w kraju nie należącym
do UE są ważne:
l

l

od dnia, w którym muszą zostać wypełnione zobowiązania powstałe wskutek zaproszenia
do przetargu oraz
najpóźniej do końca ósmego miesiąca liczonego od daty ich wydania.

Jeżeli KE zastosuje współczynnik akceptacji poniżej 0,4 wobec wnioskowanej przez przedsiębiorcę ilości mleka/przetworu mlecznego objętego refundacją wywozową, przedsiębiorcy przysługuje prawo do wycofania wniosku i zwolnienia zabezpieczenia w terminie 3 dni roboczych
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym UE decyzji ustalającej ten współczynnik.
Przedsiębiorca nie ma możliwości wycofania wniosku o pozwolenie w ramach kontyngentów
do wyznaczonych przedsiębiorców w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Procedura wywozowa
W okresie ważności pozwolenia przedsiębiorca jest zobowiązany wywieźć wyszczególnione
w nim towary. Pozwolenie to (wraz z innymi dokumentami wywozowymi) musi przedstawić
służbom celnym, które poświadczają na jego odwrocie stopień wykorzystania pozwolenia, tj.
ilość wywiezionych towarów.

Pozwolenia na wywóz ze stawką ustaloną z góry, wystawione dla określonych towarów
objętych refundacjami wywozowymi i potwierdzone przez służby celne, upoważniają
przedsiębiorcę do ubiegania się o refundację.

Rozliczanie pozwolenia
Potwierdzone przez służby celne pozwolenie na wywóz należy zwrócić do ARR w ciągu 2 mie sięcy od wygaśnięcia terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego terminu następuje częściowy przepadek zabezpieczenia.
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W przypadku wywiezienia towaru w ilości:
l
l

l

98-100% ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest w całości,
poniżej 98% ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest proporcjonalnie
do różnicy pomiędzy 98% ilości objętej pozwoleniem a ilością faktycznie wywiezioną,
poniżej 2% ilości objętej pozwoleniem – przepadkowi ulega całość zabezpieczenia.

Refundacje wywozowe
Wysokość refundacji wywozowych na rynku mleka i przetworów mlecznych jest ustalana przez
KE i publikowana w Dzienniku Urzędowym UE.
Refundacje mogą być wypłacane także w przypadku dostaw do „specjalnych miejsc przeznaczenia” w obrębie UE, dla których nie ma wymogu posiadania pozwoleń na wywóz.

Zróżnicowanie stawek refundacji wywozowych
Ustalony poziom refundacji wywozowych obowiązuje przedsiębiorców we wszystkich państwach
członkowskich. Wysokość stawek refundacji może być jednak zróżnicowana w zależności od miejsca przeznaczenia. Na rynku mleka można wyróżnić dwa rodzaje refundacji wywozowych:
l

l

niezróżnicowane – stawka jest stała niezależnie od kierunku wywozu, tj. kraju przeznaczenia (dotyczą produktów objętych kodami ERN 0401, 0402, 0403, 0404, 0405);
zróżnicowane – stawka jest uzależniona od kraju, do którego następuje wywóz towarów
(dotyczą serów objętych kodem ERN 0406); KE podzieliła kraje nie należące do UE na strefy miejsc przeznaczenia, dla których ustaliła odrębne stawki refundacji:
Strefa I: kody miejsca przeznaczenia 070, 091 i 093 do 096 włącznie,
Strefa II: kod miejsca przeznaczenia 092,
Strefa III: kod miejsca przeznaczenia 400,
Strefa IV: kod miejsca przeznaczenia 075,
Strefa VI: wszystkie inne kody miejsc przeznaczenia.
Strefy miejsc przeznaczenia, podobnie jak wysokość stawek refundacji wywozowych, mogą
ulegać częstym zmianom (kraje należące do ww. stref można znaleźć w rozporządzeniu KE
(WE) nr 174/99, art. 15).

Wnioskowanie o refundację wywozową
Aby uzyskać refundację wywozową, należy – zgłaszając produkt do odprawy celnej wraz z wymaganymi dokumentami celnymi i ważnym pozwoleniem na wywóz – przedstawić służbom
celnym wniosek o refundację wywozową oraz kartę kontrolną T5. Wzór formularza wniosku
(wraz z instrukcją wypełniania) jest dostępny na stronie internetowej www.arr.gov.pl
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Służby celne kontrolują wywożony produkt i potwierdzają jego zgodność z produktem zadeklarowanym przez przedsiębiorcę. We wniosku o refundację należy zamieścić dwunastocyfrowy kod nomenklatury refundacji wywozowych produktu (zgodny z kodem CN produktu i jego
opisem) oraz odpowiedni kod bądź kody Deklaracji Uzupełniających (DU). Kody DU zawierają
szczegółowe informacje dotyczące wywożonego produktu; określają m.in. zawartość składników dodanych do tego produktu, które nie kwalifikują się do wypłaty refundacji wywozowych
(laktoza, kazeina, kazeiniany itp.). Na podstawie tych informacji ARR ustala odpowiednią wysokość należnej przedsiębiorcy refundacji wywozowej.
Służby celne są odpowiedzialne za przekazanie do ARR potwierdzonego wniosku
o refundację wywozową i karty kontrolnej T5.

Wypłata refundacji
Refundacja wywozowa jest wypłacana przez ARR wyłącznie do faktycznie wywiezionej ilości
produktu (i nie większej niż określona w udzielonym pozwoleniu).
W przypadku ubiegania się o refundację zróżnicowaną w zależności od kierunku wywozu
(w ramach wyznaczonej strefy) i wwozu produktów do kraju innego niż określony w pozwoleniu, refundacja jest wypłacana:
l

l

w wysokości przysługującej krajowi pierwotnego przeznaczenia określonego w pozwoleniu – jeśli
wywóz zostaje dokonany do kraju, w którym przysługuje równa albo wyższa stawka refundacji;
w wysokości przysługującej krajowi rzeczywistego przeznaczenia – jeśli wywóz zostaje dokonany do kraju, w którym przysługuje niższa stawka refundacji. Kwota refundacji zostaje
obniżona o 20% wartości różnicy między kwotą refundacji przysługującą krajowi wskazanemu w pozwoleniu a kwotą refundacji określoną dla kraju rzeczywistego przeznaczenia.
W celu uzyskania refundacji wywozowej produkty muszą spełniać wymogi jakościowe
(zgodnie z Dyrektywą 92/46/EWG) potwierdzone odpowiednim znakiem jakości zdrowotnej.

Należna kwota refundacji wywozowych jest naliczana po rozpatrzeniu wniosku o refundację
wraz z następującymi dokumentami:
l kartą kontrolną T5,
l wynikami analizy jakościowej wywożonego towaru, przeprowadzonej przez autoryzowane
laboratorium analityczne – w przypadku pobrania próbek przez służby celne,
l dokumentem poświadczającym dopuszczenie do obrotu w kraju docelowym, którym może być:
a) dokument celny, jego kopia lub fotokopia, której zgodność z oryginałem musi zostać poświadczona przez: służby celne, które wystawiły dokument, oficjalne przedstawicielstwo
kraju trzeciego, oficjalne przedstawicielstwo państwa członkowskiego w danym kraju trzecim lub agencję płatniczą;
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b) świadectwo rozładunku oraz importu sporządzone przez międzynarodowy organ kontroli
i nadzoru, zatwierdzone przez państwo członkowskie; świadectwo musi zawierać datę i numer dokumentu celnego przywozu do kraju przeznaczenia.
l dokumentem transportowym,
l pozwoleniami na wywóz z adnotacjami służb celnych,
l innymi alternatywnymi dokumentami zgodnie z decyzją KE.
Dokumenty otrzymane przez ARR powinny poświadczać, że:
dany produkt w stanie nie przetworzonym opuścił obszar celny UE najpóźniej 60 dni po zatwierdzeniu przez służby celne zgłoszenia wywozowego; dodatkowo produkty nie mogą pozostać na terenie żadnego portu/lotniska wspólnotowego dla celów przeładunku przez okres
dłuższy niż 28 dni (terminu tego nie stosuje się, jeśli produkty opuściły ostatni port na obszarze celnym UE w ciągu pierwotnego terminu wynoszącego 60 dni),
l produkty dotarły do magazynu żywności po 30 dniach od daty zatwierdzenia zgłoszenia wywozowego – w przypadku wywozu przez magazyn żywności,
l produkt został dopuszczony do obrotu w kraju przeznaczenia najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od daty zatwierdzenia zgłoszenia.
l

W przypadku zakwestionowania prawdziwości przedstawionych dokumentów poświadczających wwóz towaru do kraju przeznaczenia lub w przypadku wątpliwości co do autentyczności
przedstawionego dokumentu ARR może zażądać innych alternatywnych dokumentów.
Wszystkie dokumenty potwierdzające wywóz i wwóz towarów do kraju przeznaczenia muszą
być dostarczone do ARR w ciągu 12 miesięcy od daty dokonania zgłoszenia wywozowego.

Kary administracyjne
Aby ograniczyć nieprawidłowości występujące we wnioskach o refundacje wywozowe oraz zapobiegać oszustwom, w UE wprowadzono kary administracyjne.
W przypadku wykrycia nieprawidłowości związanych z wywozem produktów objętych refundacją na przedsiębiorcę nakładane są kary w wysokości uzależnionej od wagi wykroczenia:
l w przypadku nieumyślnego wnioskowania o nienależną refundację – kara wynosi 50% różnicy między wnioskowaną a należną kwotą refundacji,
l jeżeli zostanie udowodnione, że przedsiębiorca celowo występował o wyższą refundację lub
dostarczył nieprawdziwe informacje – kara wzrasta do 200% różnicy między wnioskowaną
a należną kwotą refundacji.

Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, iż publikacja ta nie stanowi
oferty skierowanej do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań
mogących wynikać z treści broszury.
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