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Oznámení o otevření a správě celních kvót
pro dovoz rýže pocházející z Vietnamu
V Praze dne 10. července 2020
Dne 10. července 2020 bylo v Úředním věstníku EU publikováno prováděcí nařízení Komise
(EU) 2020/991 ze dne 13. května 2020, o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže
pocházející z Vietnamské socialistické republiky.
Níže jsou uvedeny informace potřebné k podání žádosti o licenci v rámci uvedených kvót.
Pořadové číslo
KN kódy
Původ
Celní kvótové období
Celní kvótová
podobdobí
Roční objem kvóty
Celní sazba v rámci
kvóty
Obecná podmínka
Důkaz o obchodu

Termín pro podání
žádosti o licenci

Vyplnění žádosti o
licenci

IČ: 48133981

09.4729 – 1006 10 (kromě 1006 10 10) a 1006 20
09.4730 – 1006 30
09.4731 – 1006 10 (kromě 1006 10 10), 1006 20 a 1006 30
Vietnam
Od 1. ledna do 31. prosince
Viz tabulka níže
Viz tabulka níže
0 EUR/1 000 kg
Žadatel musí mít v ČR sídlo a platnou registraci k DPH.
Spolu s první žádostí o DL na daný dovozní rok předloží žadatel
důkaz o obchodu se třetími zeměmi v odvětví rýže, a to za každé
ze dvou uvedených období:
- 12měsíční období bezprostředně před dobou podání žádosti
- 12měsíční období bezprostředně před obdobím v předchozí
odrážce
Důkazem o obchodu jsou řádně potvrzená vývozní či dovozní JSD.
 23. – 30. listopadu do 13:00 hodin pro licence platné od ledna
následující roku
 1. - 7. kalendářní den do 13:00 hodin každého měsíce kromě
prosince
Pro každé podobdobí se žádá vždy v měsíci, který podobdobí
předchází (kromě žádostí pro měsíc leden, které se předkládají
v listopadu). Každý další měsíc lze žádat o množství, o které nebylo
v rámci daného podobdobí požádáno.
Jestliže poslední den lhůty pro podání žádostí připadne na sobotu,
neděli nebo svátek, končí lhůta v 13:00 hodin poslední pracovní den
před sobotou, nedělí nebo svátkem.
Pro každé číslo kvóty je možné podat pouze jednu žádost měsíčně,
a to maximálně do výše množství, které je k dispozici pro každé
podobdobí. Je-li podáno více žádostí ke stejnému číslu kvóty,
všechny žádosti se zamítají.
Pole 7: uvést zemi a zaškrtnout „ne“
Pole 8: uvést „Vietnam“ a zaškrtnout „ano“
Pole 14: název komodity
Pole 15 a 16: 8místný KN kód a jeho popis dle TARIC
Pole 17 a 18: maximálně do výše množství aktuálně dostupného v
kvótě v kg pro dané podobdobí
Pole 20: Pořadové číslo kvóty: 09.47xx.“
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Poznámka k množství

Sazba záruky
Tolerance u množství
Počátek platnosti
licence
Konec platnosti
licence
Termín pro vystavení
licence
Dokumenty při
propuštění
do volného oběhu
Osvědčení o pravosti
(u kvóty 09.4731)

Převoditelnost
licence
Lhůta pro vrácení
licence

Množství v tabulkách je vyjádřeno v ekvivalentech určité kategorie
(loupané rýže nebo celoomleté rýže). Před podáním žádosti je
nutné ověřit, zda požadované množství nepřevyšuje ekvivalent
množství uvedený v tabulkách či množství dostupné pro zbylé
měsíce podobdobí.
Žádosti se podávají a licence se vydávají na čistou hmotnost
dováženého produktu.
Dostupné množství je uvedeno na webových stránkách EUROPA:
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/keypolicies/common-agricultural-policy/market-measures/trqs_en
30 EUR/1 000 kg
5 % - preferenční výhoda se týká pouze množství uvedeného v poli
17 a 18 licence. Množství dovezené v rámci odchylky musí být
docleno.
 od 1. ledna pro žádosti, o něž bylo požádáno 23. – 30. listopadu
 od prvního kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci,
v němž byla podána žádost
4 měsíce ode dne skutečného vydání.
Platnost končí nejpozději 31. prosince.
 15. – 31. prosince pro žádosti podané 23. – 30. listopadu
 od 23. dne v měsíci, v kterém byla přijata žádost, do konce tohoto
měsíce
 Všechny kvóty - důkaz o původu
 09.4731 – Osvědčení o pravosti
 Osvědčení o pravosti platí 120 dní
 Vydávající orgán: Ministry of Agriculture and Rural Development
of Viet Nam
 Kvóta se týká pouze následujících odrůd:
Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nang Hoa 9 (NàngHoa 9), VD 20, RVT,
OM 4900, OM 5451, Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Cho Dào)
Práva vyplývající z licencí lze převádět.
45 dní po konci platnosti licence

Přehled kvót určených k dovozu rýže z Vietnamu
Podobdobí (množství v tunách)
Číslo kvóty

KN kódy

Množství v tunách

20 000
vyjádřeno ekvivalentem
LOUPANÉ rýže
30 000
09.4730
1006 30 xx
vyjádřeno ekvivalentem
CELOOMLETÉ rýže
30 000
1006 10 xx
09.4731
1006 20 xx
vyjádřeno ekvivalentem
1006 30 xx
CELOOMLETÉ rýže
1*) Zůstatek nevyužitých množství z předchozích měsíců
09.4729

1006 10 xx
1006 20 xx

leden - březen

duben - červen

červenec - září

říjen - prosinec

10 000

5 000

5 000

1*

15 000

7 500

7 500

1*

15 000

7 500

7 500

1*

Státní zemědělský intervenční fond
Oddělení záruk, licencí a podpor školního projektu
IČ: 48133981
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