Zasady ogólne
Zasady dotyczące administrowania mechanizmami obowiązującymi w Unii Euro−
pejskiej (UE) na rynkach produktów roślinnych są określone w rozporządzeniach
publikowanych w Dzienniku Urzędowym UE, dostępnych również na stronie internetowej
http://www.europa.eu.int/
Przedsiębiorca, który zamierza uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez
Agencję Rynku Rolnego (ARR), musi zarejestrować się w Centralnym Rejestrze
Przedsiębiorców ARR. W tym celu powinien złożyć w Centrali lub oddziale terenowym
ARR formularz rejestracyjny, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej ARR
http://www.arr.gov.pl/index.php?idDzialu=00156
Ubiegając się o pozwolenia na przywóz/wywóz, należy złożyć w ARR:
z wniosek o pozwolenie na przywóz/wywóz – w terminie określonym przez Komisję
Europejską (KE); jeżeli KE nie ustaliła tego terminu, wówczas wnioski mogą być
składane każdego dnia roboczego; wnioski dostarczone po godzinie 13.00 uznaje się
za złożone następnego dnia roboczego,
z wymaganą kwotę zabezpieczenia (w PLN) wyliczoną zgodnie z obowiązującą stawką
określoną w rozporządzeniu KE; zabezpieczenie powinno być dostępne dla ARR
w dniu złożenia wniosku do godz. 13.00,
z inne dokumenty wymagane w ramach regulacji obowiązujących na danym rynku.
Przedsiębiorca może anulować złożony wcześniej wniosek wyłącznie w przypadku, gdy wnio−
sek o anulowanie wpłynie do ARR do godz. 13.00 w dniu, w którym przedsiębiorca złożył
wniosek o pozwolenie.
Na podstawie zestawień przekazanych ze wszystkich państw członkowskich KE podejmuje
decyzje w sprawie:
z przyjęcia wniosków lub ich odrzucenia,
z zredukowania ilości towarów objętych wnioskami poprzez zastosowanie współczynnika
akceptacji,
z zawieszenia przyjmowania wniosków.
W przypadku zastosowania przez KE procentowego współczynnika akceptacji (w ramach
niektórych rozporządzeń dotyczących przywozu/wywozu produktów rolno−spożywczych)
przedsiębiorcy może przysługiwać prawo do wycofania złożonego wcześniej wniosku.
W okresie ważności pozwoleń przedsiębiorcy dokonują przywozu/wywozu
zadeklarowanych w nich ilości produktów. Jest to odnotowywane przez służby
celne na pozwoleniu poprzez jego ostemplowanie, podanie daty oraz ilości faktycznie
przywiezionych/wywiezionych towarów.
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W przypadku, gdy przedsiębiorca przywiózł/wywiózł:
z 95% i powyżej ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie zwracane jest w całości,
z poniżej 95% ilości objętej pozwoleniem – zabezpieczenie jest zwracane proporcjonalnie
do różnicy między 95% ilości objętej pozwoleniem a procentową ilością faktycznie
wykorzystaną,
z poniżej 5% ilości objętej pozwoleniem – przepadkowi ulega całość zabezpieczenia.
Po dokonaniu przywozu/wywozu przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić do ARR
– w terminie określonym w rozporządzeniach rynkowych (przeważnie są to 2 miesiące)
– pozwolenie podstemplowane przez służby celne. W przypadku przekroczenia tego terminu
kwota złożonego zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.
Refundacje wywozowe
Aby uzyskać refundację wywozową, należy przedstawić w ARR:
z dowody potwierdzające wywiezienie produktów poza obszar celny UE w ciągu
60 dni od daty zgłoszenia celnego,
z w ciągu 12 miesięcy od daty zgłoszenia celnego – dowody potwierdzające wywiezienie
oraz (w przypadku refundacji, której stawka uzależniona jest od kierunku wywozu)
dowody poświadczające wprowadzenie produktów do obrotu w kraju przeznaczenia,
z dokumenty transportowe (m.in. w przypadku zróżnicowanej stawki refundacji
wywozowej uzależnionej od kierunku wywozu).
Refundacja jest wypłacana po przedstawieniu ARR wszystkich niezbędnych dokumentów
w wyznaczonym terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu kwota refundacji jest
redukowana.
Przedsiębiorcy mają możliwość wnioskowania o refundację wywozową przed wywiezieniem
produktów poza obszar UE. W zależności od zasad obowiązujących na poszczególnych
rynkach mogą wnioskować o jej wypłatę w formie płatności zaliczkowej lub w ramach
wstępnego finansowania refundacji.
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:
z w przypadku nieumyślnego wnioskowania o nienależną refundację – kara wynosi
50% różnicy między wnioskowaną a należną kwotą refundacji,
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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.

Akty prawne UE określające ogólne zasady handlu zagranicznego produktami
rolno−spożywczymi:
1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2000 z 9 czerwca 2000 r. ustanawiające wspólne,
szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz pozwoleń
z wcześniej wyznaczoną stawką refundacji dla produktów rolnych.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/99 z 15 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne,
szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych.

Handel zagraniczny na rynku zbó¿
Zasadami wydawania pozwoleń objęte są zboża o kodach CN wymienionych w artykule 1
oraz w załączniku 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1784/2003 (zweryfikowana wersja
tłumaczenia tego rozporządzenia dostępna jest na stronie internetowej UKIE
www.doc.ukie.gov.pl/dt/32003R1784.doc
www.doc.ukie.gov.pl/dt/32003R1784.doc).

Zasady przywozu
Pozwolenia są wymagane zarówno w przypadku przywozu (z krajów nie należących
do UE) bez preferencji, jak również w ramach kontyngentów taryfowych.
Dla ilości mniejszych niż określone w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE)
nr 1291/2000 pozwolenia nie są wymagane.
Pozwolenia są niezbędne przy przywozie każdej ilości zbóż w ramach kontyngentów
taryfowych.
Kontyngenty przywozowe są rozdzielane w ciągu całego roku gospodarczego, tj. od
1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Jedynie w przypadku kontyngentu
na przywóz manioku pierwszym dniem składania wniosków jest pierwszy dzień roboczy
stycznia.
Składanie wniosków o pozwolenia
Przedsiębiorcy ubiegający się o pozwolenia uprawniające do przywozu zbóż
bez preferencji (dla ilości większych niż określone w załączniku III do rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1291/2000) lub w ramach kontyngentów są zobowiązani złożyć
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w ARR – w terminie ustalonym przez KE – wnioski o ich wydanie. Wnioski te
powinny być złożone najpóźniej do godziny 13.00 ostatniego dnia okresu wyznaczonego
na ich składanie.
W przypadku przywozu zbóż bez preferencji (stawki celne zgodne z taryfą celną
obowiązującą w UE) wnioski można składać każdego dnia roboczego przez cały rok
gospodarczy.
Wnioski o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych należy składać:
z w drugi poniedziałek roboczy każdego miesiąca do godz. 13.00 – w ramach kontyngentów
wprowadzonych rozporządzeniami KE nr: 2369/96, 958/2003 i 573/2003,
z we wtorki do godz. 13.00 – w ramach kontyngentów wprowadzonych rozporządzeniem
KE nr 2402/96,
z od poniedziałku do środy do godz. 13.00 każdego tygodnia – w ramach kontyngentów
wprowadzonych rozporządzeniem KE nr 2449/96,
z każdego dnia – w ramach kontyngentów wprowadzonych rozporządzeniem KE
nr 2274/2003,
z w poniedziałki do godz. 13.00 – w ramach kontyngentów wprowadzonych rozporzą−
dzeniami KE nr: 2375/2002, 2377/2002 i 2305/2003.
Zabezpieczenie
Wysokość zabezpieczenia dla przywozu poza kontyngentem wynosi 1 ¤/t
¤/t, jeśli wysokość
stawki celnej nie została ustalona w dniu złożenia wniosku.
W przypadku, gdy wysokość stawki celnej została ustalona w dniu złożenia wniosku, za−
bezpieczenie wynosi:
z 15 ¤/t – dla produktów oznaczonych kodami CN: 0709 90 60, 0712 90 19,
1001 10 00, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004, 1005 10 90,
1005 90 00, 1007 00 i 1008;
z 5 ¤/t – dla pozostałych produktów, w tym:
– dla pszenicy wysokiej jakości oznaczonej kodami CN: 1001 90 99 i 1001 10 00,
– dla produktów o kodzie CN 2309 90 20;
z 0,5 ¤/t – dla produktów oznaczonych kodami CN 0714 10 91 i 0714 90 11
(maniok) pochodzących z krajów AKP (państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku)
przywożonych do UE oraz pochodzących z krajów AKP/KTZ (krajów i terytoriów
zamorskich) przywożonych do Francuskich Terytoriów Zamorskich.
Stawki zabezpieczeń dla pozwoleń na przywóz zbóż w ramach kontyngentów są podane
w odpowiednich rozporządzeniach wprowadzających dane kontyngenty.
Zabezpieczenie musi być dostępne dla ARR w dniu złożenia wniosku do godziny 13.00.
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Wydawanie pozwoleń
W przypadku przywozu zbóż poza kontyngentem pozwolenia są wydawane przez ARR
w dniu złożenia wniosku bez uprzedniego rozpatrzenia wniosków przez KE.
Pozwolenia uprawniające do przywozu w ramach kontyngentów są wydawane po
rozpatrzeniu wniosków przez KE.
Terminy, w jakich KE informuje ARR o podjętych decyzjach, są określone indywidual−
nie dla poszczególnych kontyngentów.
Pozwolenia są ważne od 45 dni do 4 miesięcy po zakończeniu miesiąca, w którym
wydano pozwolenie.
Rozliczanie pozwolenia
Po dokonaniu przywozu przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić pozwolenie do ARR
w ciągu 2 miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego
terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.

Zasady wywozu
Przedsiębiorcy, którzy chcą wywieźć zboże w ilościach większych niż określone
w załączniku III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/00, muszą uzyskać
pozwolenie.
Pozwolenia są wydawane w ramach wywozu:
z podlegającego przetargowej procedurze sprzedaży z zapasów interwencyjnych Wspólnoty,
z z wolnego rynku z refundacjami wywozowymi ustalanymi w drodze przetargu,
z z wolnego rynku z refundacjami wywozowymi ustalanymi z góry przez KE,
z z wolnego rynku lub zapasów interwencyjnych Wspólnoty w ramach pomocy
żywnościowej,
z bez refundacji.
Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenie na wywóz bez refundacji mogą być składane każdego dnia roboczego.
Terminy składania wniosków o pozwolenie na wywóz z refundacją mogą ulegać zmianie.
Zabezpieczenie
Wysokość zabezpieczenia dla pozwolenia na wywóz produktów zbożowych b e z
refundacji wynosi 5 ¤/t
¤/t.
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Stawka zabezpieczenia przy wywozie z refundacją określoną z góry wynosi 20 ¤/t
dla wszystkich produktów, dla których refundacje są przyznawane, z wyjątkiem:
z produktów objętych kodami CN: 1107 10 19, 1107 10 99 oraz 1107 20 00, dla których
zabezpieczenie wynosi 24 ¤/t
¤/t,
z wywozu do krajów AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku) w oparciu o pozwolenie
z wydłużonym terminem ważności, dla którego zabezpieczenie wynosi 12 ¤/t
¤/t.
Zabezpieczenie musi być dostępne dla ARR w dniu złożenia wniosku do godziny 13.00.
Wydawanie pozwoleń
Pozwolenia na wywóz bez refundacji są wydawane w dniu złożenia wniosków pod
warunkiem, że wnioski wraz z odpowiednim zabezpieczeniem wpłynęły do godz. 13.00.
Pozwolenia na wywóz z refundacją są wydawane przez ARR w terminie 3 dni roboczych
od daty złożenia wniosków, o ile nie zostaną podjęte żadne specjalne środki.
ARR wydaje (bez rozpatrzenia przez KE) pozwolenia w oparciu o wnioski składane:
z przez przedsiębiorców, którzy (zgodnie z decyzją KE) wygrali przetarg na wysokość
refundacji/należności wywozowej,
z w ramach przetargu na sprzedaż zbóż z zapasów interwencyjnych,
z na wywóz bez refundacji.
Pozwolenia na wywóz z refundacją są ważne przez 4 miesiące po zakończeniu miesiąca,
w którym wydano pozwolenie.
Uwaga:
Pozwolenia na wywóz produktów oznaczonych kodami CN: 1702 30, 1702 40, 1702 90
oraz 2106 90, na które wnioski złożono do 25 czerwca, są ważne do 30 czerwca.
Pozwolenia, na które wnioski złożono pomiędzy 26 czerwca a 30 września, są ważne
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Pozwolenia na wywóz produktów oznaczonych kodami CN: 1702 30, 1702 40, 1702 90
oraz 2106 90 są ważne od dnia złożenia wniosku w ARR.
Uwaga:
Na prośbę przedsiębiorcy przy wywozie ze stawką refundacji ustaloną z góry produktów
oznaczonych kodami CN: 1107 10 19, 1107 10 99 i 1107 20 00 pozwolenia, na które
wnioski złożono w okresie:
z od 1 stycznia do 30 kwietnia – są ważne do 30 września bieżącego roku kalendarzowego,
z od 1 lipca do 31 października – są ważne do końca jedenastego miesiąca następującego
po miesiącu wydania pozwolenia,
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z od 1 listopada do 31 grudnia – są ważne do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Pozwolenia są ważne od dnia złożenia wniosku w ARR.

Uwaga:
W przypadku, gdy nie została ustalona (na dzień złożenia wniosku) stawka należności
wywozowej, a przedsiębiorca wnioskuje o pozwolenie na wywóz bez refundacji
– wówczas pozwolenie jest ważne 60 dni od daty wydania.

Rozliczanie pozwolenia
Po dokonaniu wywozu przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić pozwolenie (potwierdzone
przez służby celne) w ciągu 2 miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku
przekroczenia tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu
przepadkowi.
Refundacje wywozowe
Po dokonaniu wywozu przedsiębiorca może ubiegać się o wypłatę refundacji wywozowej
zgodnie z ogólnymi zasadami handlu zagranicznego.
ARR wypłaca należną kwotę refundacji po otrzymaniu następujących dokumentów:
z wniosku o refundację wywozową, zawierającego potwierdzenie urzędu celnego
wywiezienia towaru objętego pozwoleniem,
z egzemplarza kontrolnego T5,
z wyników analizy jakościowej wywożonego towaru, przeprowadzonej przez autoryzowane
laboratorium analityczne (w przypadku pobrania próbek przez służby celne).
Ponadto w przypadkach określonych w rozporządzeniach UE (np. wywóz ze stawką
refundacji zróżnicowaną w zależności od kierunku wywozu oraz stawką ustaloną
w drodze przetargu, sprzedaży z zapasów interwencyjnych) refundacja jest wypłacana
po dostarczeniu:
z dokumentu poświadczającego dopuszczenie do obrotu w kraju docelowym,
z dokumentów transportowych,
z innych dokumentów (zgodnie z decyzją KE),
z dodatkowego egzemplarza kontrolnego T5 potwierdzającego dokonanie transportu,
jeśli towar (objęty procedurą wstępnego finansowania refundacji) został przetrans−
portowany do innego państwa członkowskiego w celu zmagazynowania.

8

Refundacje wywozowe do preparatów stosowanych do karmienia zwierząt
(kod CN 2309)
Refundacje wywozowe do preparatów o kodzie CN 2309 są wypłacane w zależności od
zakwalifikowanej zawartości zboża w produkcie. Odrębne stawki ustalane są dla
produktów, w których skład wchodzi kukurydza i osobne – dla produktów, których
składnikiem są pozostałe zboża.
Przed wypłatą refundacji przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do ARR recepturę
paszy, kod CN oraz skład procentowy poszczególnych produktów.
Jeżeli receptura zostanie zaakceptowana przez ARR, przedsiębiorca otrzyma jej numer.
Należy pamiętać, że stosowanie systemu receptur jest równoznaczne z prawnie wiążącą
deklaracją, że eksportowana pasza jest zgodna z odpowiednią recepturą. Jeżeli przedsiębiorca
zmieni recepturę, to powinien zarejestrować ją jako nową.
Refundacje do produktów o kodzie CN 2309 nie są obecnie wypłacane.
Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku zbóż:
1. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1766/92 z 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku zbóż, które w lipcu 2004 r. zostanie zastąpione rozporządzeniem
(WE) nr 1784/2003 z 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne
szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu.
3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1518/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegó−
łowe zasady stosowania rozporządzeń Komisji (EWG) nr 1418/76 i (EWG) nr 1766/92
w zakresie systemu przywozu i wywozu produktów przetworzonych na bazie zbóż
i ryżu oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/95 ustanawiające
specjalne, szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz
zbóż i ryżu.
4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1517/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiające szczegółowe
zasady stosowania rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1766/92 w odniesieniu do
ustaleń dotyczących wywozu i przywozu mieszanek paszowych pochodzenia
zbożowego oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1162/95 ustanawiające
specjalne, szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż
i ryżu.
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5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1501/95 z 29 czerwca 1995 r. ustanawiające niektóre
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92 w sprawie
przyznawania refundacji wywozowych do zbóż oraz środków podejmowanych w przypadku
występowania zakłóceń na rynku zbóż.
6. Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1680/78 z 17 lipca 1978 r. w sprawie dostosowania
refundacji wywozowych do słodu na mocy art. 16 ust. 4 rozporządzenia Komisji
(EWG) nr 2727/75.

Handel zagraniczny na rynku ry¿u
Zasadami wydawania pozwoleń objęty jest ryż o kodach CN:
z od 1006 10 21 do 1006 10 98 – ryż niełuskany (ze słomą – „paddy”),
z 1006 20 – ryż łuskany (ryż cargo lub brązowy),
z 1006 30 – ryż półbielony, całkowicie bielony, również polerowany lub glazurowany,
z 1006 40 00 – ryż łamany,
z 1102 30 00 – mąka ryżowa,
z 1103 19 50 – kasze i mączki z ryżu,
z 1103 20 50 – granulki z ryżu,
z 1104 19 91 – ziarna płatkowane ryżu,
z 1104 19 99 – ziarna miażdżone ryżu,
z 1108 19 10 – skrobia z ryżu.

Zasady przywozu
Pozwolenia są wymagane w przypadku przywozu (z krajów nie należących do UE) bez
preferencji, preferencyjnego (po obniżonych stawkach celnych) oraz w ramach kontyngentów
taryfowych.
Dla ilości poniżej 1 tony, przywożonych bez preferencji, pozwolenie na przywóz nie jest
wymagane.
Pozwolenia są wymagane przy przywozie każdej ilości ryżu po preferencyjnych stawkach
celnych i w ramach kontyngentów taryfowych.
Kontyngenty są rozdysponowywane w określonych terminach, np.:
z kontyngent z Tajlandii, Australii, Gujany, USA – styczeń, maj, lipiec;
z kontyngent z państw AKP (krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku) lub KTZ (krajów
i terytoriów zamorskich) – styczeń, maj, wrzesień;
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kontyngent z państw najsłabiej rozwiniętych – wrzesień;
kontyngent dla ryżu pochodzącego z Bangladeszu – cały rok gospodarczy.

Składanie wniosków o pozwolenia
Przedsiębiorcy ubiegający się o pozwolenia uprawniające do przywozu ryżu bez preferencji
(dla ilości powyżej 1 tony) i dla każdej ilości po preferencyjnych stawkach celnych lub
w ramach kontyngentów są zobowiązani złożyć w ARR – w terminie ustalonym przez
KE – wnioski o ich wydanie. Wszystkie wnioski powinny być złożone najpóźniej do
godziny 13.00 ostatniego dnia okresu wyznaczonego na ich składanie.
W przypadku przywozu ryżu bez preferencji (stawki celne zgodne z taryfą celną
obowiązującą w UE), przywozu ryżu w ramach kontyngentu oraz przywozu prefe−
rencyjnego, wnioski można składać każdego dnia roboczego w ciągu całego roku gospo−
darczego, tj. od 1 września do 31 sierpnia.
Przy przywozie ryżu z państw najsłabiej rozwiniętych, wnioski można składać w ciągu
pierwszych pięciu dni roboczych września, od poniedziałku do piątku do godz. 13.00.
Przy przywozie ryżu pochodzącego z Tajlandii, Australii, Gujany i USA wnioski mogą
być składane w ciągu pierwszych dziesięciu dni roboczych:
z stycznia, maja i lipca – dla kodów CN 1006 20 i 1006 30,
z stycznia i maja – dla kodu CN 1006 40.
Zabezpieczenie
Wysokość zabezpieczenia dla przywozu bez preferencji wynosi 1 ¤/t
¤/t, natomiast dla
przywozu preferencyjnego od 5 ¤/t dla ryżu o kodzie CN 1006 40 do 275 ¤/t dla ryżu
o kodzie CN 1006 20 17 i 1006 20 98 pochodzącego z Indii i Pakistanu.
Zabezpieczenie musi być dostępne dla ARR w dniu złożenia wniosku do godziny 13.00.
Wydawanie pozwoleń
Na podstawie zestawień przekazanych ze wszystkich państw członkowskich KE podejmuje
decyzje w sprawie ilości produktów, na jakie zostaną wydane pozwolenia w ramach
kontyngentów taryfowych. Jeżeli KE zastosuje procentowy współczynnik akceptacji
w ramach kontyngentów, przedsiębiorcy może przysługiwać prawo do wycofania
złożonego wcześniej wniosku o pozwolenie oraz do zwolnienia zabezpieczenia.
Wniosek o wycofanie powinien być złożony w ARR po opublikowaniu decyzji KE
w Dzienniku Urzędowym UE (w terminie określonym w rozporządzeniach).
Pozwolenia na przywóz bez preferencji i preferencyjny są wystawiane przez ARR
w dniu złożenia wniosku.
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W przypadku kontyngentów taryfowych pozwolenia są wystawiane po ogłoszeniu decyzji
KE w terminach określonych w rozporządzeniach.
Pozwolenia są ważne od 2 do 6 miesięcy (termin ten zależy od kodu CN ryżu i od zasad
obowiązujących w ramach poszczególnych kontyngentów).
W ramach większości kontyngentów prawa wynikające z pozwolenia nie mogą być
przenoszone na innego przedsiębiorcę.
Rozliczanie pozwolenia
Po dokonaniu przywozu przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić pozwolenie do ARR
w ciągu 2 miesięcy lub 45 dni od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia
tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.

Zasady wywozu
Pozwolenia są wymagane dla ilości powyżej 500 kg, z wyjątkiem produktów objętych
kodem CN 1006 10 10 (pozwolenie jest wymagane dla każdej ilości).
W ramach wywozu ryżu przedsiębiorca może ubiegać się w ARR o pozwolenie na
wywóz:
z bez refundacji,
z uprawniające do wypłaty refundacji ze stawką ustaloną z góry.
Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski o pozwolenia na wywóz bez refundacji lub z refundacją można składać każdego
dnia roboczego.
Zabezpieczenie
Wysokość zabezpieczenia różni się w zależności od rodzaju pozwolenia i wynosi przy
wywozie:
z bez refundacji – 5 ¤/t
¤/t,
z ze stałą stawką refundacji – 45 ¤/t
¤/t.
Wydawanie pozwoleń
W przypadku wywozu bez refundacji pozwolenia są wystawiane w dniu złożenia przez
przedsiębiorcę wniosku pod warunkiem, że wpłynął on do ARR do godz. 13.00. W przy−
padku wywozu z refundacją pozwolenia są wydawane przez ARR w ciągu 3 dni robo−
czych od daty złożenia wniosku.
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Pozwolenia są ważne od 30 dni do 4 miesięcy – w zależności od kodu CN ryżu.
Prawa wynikające z pozwolenia nie mogą być przenoszone na innego przed−
siębiorcę.
Rozliczanie pozwoleń
Po dokonaniu wywozu przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić pozwolenie (potwierdzone
przez służby celne) do ARR w ciągu 2 miesięcy od końca terminu jego ważności.
W przypadku przekroczenia tego terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu
lub całkowitemu przepadkowi.
Refundacje wywozowe
Po dokonaniu wywozu przedsiębiorca może ubiegać się o wypłatę refundacji wywozowej
zgodnie z ogólnymi zasadami handlu zagranicznego.
ARR wypłaca należną przedsiębiorcom kwotę refundacji po otrzymaniu następujących
dokumentów:
z wniosku o refundację potwierdzonego przez służby celne,
z egzemplarza kontrolnego T5,
z wyników analizy jakościowej wywożonego towaru (przesłanych przez służby celne).
W przypadku wywozu ze stawką refundacji ustaloną w drodze przetargu należy dostarczyć:
z dokument poświadczający dopuszczenie wywiezionego towaru do obrotu w kraju
docelowym,
z dokumenty transportowe.
Należności wywozowe
Aby ograniczyć wywóz ryżu z Unii, KE może nakładać należności wywozowe. Instrument
ten może zostać zastosowany, gdy cena produktu na rynkach światowych zbliża się do
poziomu ceny produktu w UE lub jest od niej wyższa.
Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku ryżu:
1. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1342/2003 z 28 lipca 2003 r. ustalające specjalne,
szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu.
2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1503/96 z 29 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowych
zasad wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 3072/95 w odniesieniu do należności
przywozowych w sektorze ryżu.
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Handel zagraniczny na rynku nasion
Systemem pozwoleń na przywóz objęte są nasiona o kodach CN:
z 0712 90 11 – mieszańce kukurydzy słodkiej z przeznaczeniem do siewu,
z 1005 10 11 – podwójne i szczytowo−krzyżowe mieszańce kukurydzy do zasiewów,
z 1005 10 13 – trójkrzyżowe mieszańce kukurydzy do zasiewów,
z 1005 10 15 – zwykłe mieszańce kukurydzy do zasiewów,
z 1005 10 19 – pozostałe mieszańce kukurydzy do zasiewów,
z 1007 00 10 – mieszańce siewne ziarna sorgo.
Wywóz nasion nie jest objęty systemem pozwoleń.

Zasady przywozu
Pozwolenia są wymagane w przypadku przywozu (z krajów nie należących do UE)
bez preferencji w ramach wolnego obrotu, jak i w ramach umów na rozmnażanie.
Pozwolenie jest wymagane dla ilości większych niż 100 kg.
Składanie wniosków o pozwolenia
Wnioski można składać każdego dnia roboczego w ciągu całego roku gospodarczego, tj.
od 1 lipca do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
Zabezpieczenie
Wysokość zabezpieczenia wynosi 3,6 ¤/100 kg
kg. Przywóz nasion realizowany według
umów na rozmnażanie (zarejestrowanych zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG)
nr 2514/78) nie wymaga składania zabezpieczenia.
Wydawanie pozwoleń
Pozwolenia dla przywozu poza umowami na rozmnażanie są wydawane przez ARR
w dniu złożenia wniosku.
Pozwolenia są ważne:
z 3 miesiące po zakończeniu miesiąca, w którym wydano pozwolenie – w przypadku
przywozu poza umowami na rozmnażanie,
z 6 miesięcy po zakończeniu miesiąca, w którym wydano pozwolenie – w przypadku
przywozu w ramach umów na rozmnażanie.
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Pozwolenie nie może być ważne dłużej niż do końca roku gospodarczego (tj. do 30 czerwca).
Prawa wynikające z pozwolenia nie mogą być przenoszone na innego przedsiębiorcę.
Rozliczanie pozwoleń
Po dokonaniu przywozu przedsiębiorca jest zobowiązany zwrócić pozwolenie do ARR
w ciągu 2 miesięcy od końca terminu jego ważności. W przypadku przekroczenia tego
terminu kwota zabezpieczenia ulega częściowemu lub całkowitemu przepadkowi.
Wybrane akty prawne UE obowiązujące na rynku nasion:
1. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2358/71 z 26 października 1971 r. w sprawie wspólnej
organizacji rynku nasion.
2. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1117/79 z 6 czerwca 1979 r. wyszczególniające
produkty w sektorze nasion objęte systemem pozwoleń na przywóz.

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