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Forord
Kontingentet har hidtil været åbnet for et år ad gangen og direktoratet har hvert år udsendt informationsbrev/vejledning. Ordningen er nu gjort permanent og vi vil fremover kun informere
om ændringer i reglerne.
Vejledningen er opdateret med de ændringer, der følger af
Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2008
Det indebærer bl.a., at der ikke længere er særlige regler for sikkerhed ved ansøgning om licens og ved frigivelse af sikkerheden (afsnit 3.2). Fremover gælder de generelle regler også
for denne ordning. Det vil sige, at
•

der skal stilles sikkerhed, hvis beløbet er større end 100 EUR

•

der kan søges om licens uden at stille sikkerhed, hvis beløbet er under 500 EUR

•

kun sikkerhedsbeløb over 100 EUR inddrages.

Vær dog opmærksom på, at du fortsat skal anføre oprindelseslandet i rubrik 31 i licensen i forbindelse med toldmyndighedernes attestering af afskrivningen på licensen. Såfremt oprindelseslandet ikke anføres, vil sikkerhedsstillelsen for de pågældende mængder blive inddraget.

Kontaktperson:
Kamma Rebbe, telefon 33 95 87 27 og Olaf Højgaard Pedersen, telefon 33 95 87 95
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1. Import af frosset oksekød (GATT-kvote)
(431/2008 art. 1, art. 3, art. 7, stk. 1)
For perioden 1. juli til 30. juni det følgende år åbnes der adgang til toldkontingentet (GATTkvoten) på 53 000 tons frosset oksekød, udtrykt som udbenet kød, under KN-kode 0202 og
KN-kode 0206 29 91. Toldkontingentet har løbenummer 09.4003.
For dette toldkontingent gælder, at:
•

varer under kontingentet kun kan importeres, når virksomheden fremlægger en importlicens for SKAT

•

varerne kan importeres til en told, der svarer til 20 % af værdien

•

frosset oksekød er kød, der er frosset til en indre temperatur på –12 gr. C eller derunder,
når det føres ind på EU’s toldområde

•

100 kg ikke-udbenet kød svarer til 77 kg udbenet kød.

2. Ansøgning om tildeling af importrettigheder
(431/2008, art. 2 – 4 og art. 6)
For at få andel i kvoten skal virksomheden først ansøge om tildeling af importrettigheder, jf.
afsnit 2.1 til 2.3, og dernæst om importlicens, jf. afsnit 3.
Ansøgeren skal derudover bevise at han er aktiv som importør samt bevise, at virksomheden
er hjemmehørende og momsregistreret i Danmark, jf. afsnit 1.2 i den generelle importørvejledning som findes på direktoratets hjemmeside under
www.dffe.fvm.dk>Virksomheder>Import>Importlicenser>Vejledning og skema
Genvej til siden med vejledningen
2.1 Ansøgningsfrist
(431/2008, art. 5, stk. 1)
Ansøgning om tildeling af rettigheder med tilhørende dokumentation skal være modtaget i Direktoratet for FødevareErhverv
senest den 1. juni kl. 13.00
Falder den 1. juni på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, udløber ansøgningsperioden kl. 13.00 den sidste arbejdsdag før den 1. juni.
Supplerende dokumentation indsendt efter fristen vil ikke kunne indgå ved fastlæggelsen af en
importørs referencemængde og rettigheder og referencemængde.
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2.2 Dokumentation for referencemængde
(431/2008, art. 4 og art. 6)
Importrettighederne fastlægges på baggrund af en referencemængde. Referencemængden er
den mængde oksekød, som virksomheden kan dokumentere indført fra tredjelande fra 1. maj
til 30. april forud for kontingentperioden (1. juli – 30. juni). Dokumentationen skal vedrøre
oksekød under KN-kode 0201, 0202, 0206 10 95 eller 0206 29 91 og kan udelukkende føres i
form af importangivelser for overgang til frit forbrug i EU. Kun angivelser, hvor importørens
navn og adresse fremgår, godkendes.
Hvis en ansøger, i stedet for originaler, indsender kopier af importangivelserne, skal disse være behørigt bekræftet ved stempling og underskrift af de myndigheder, der har antaget angivelsen.
Er importangivelser udskrevet fra et online fortoldningssystem, skal udskrifterne også være
bekræftet af de myndigheder, der har antaget angivelsen.
Importangivelser, kopier heraf eller udskrifter fra et online fortoldningssystem, der tidligere
har været indsendt til direktoratet i forbindelse med returneringen af licenser, accepteres ikke
som dokumentation.
En virksomhed, der er opstået som følge af fusion, har de samme rettigheder som de virksomheder, der indgik i fusionen. Ved fusion, flytning af adresse eller navneændring skal dokumentation herfor indsendes samtidig med indsendelsen af dokumentationen for importørens
referencemængde.
Cirka 1 måned efter ansøgningsfristen underretter direktoratet alle ansøgere om godkendte referencemængder og tildelte importrettigheder.
2.3 Retningslinier for indsendelse af dokumentationen
For at få en klar og logisk sammenhæng i den dokumentation, som du indsender, skal du vedlægge en oversigt, som i nummerorden angiver samtlige importangivelser, suppleret med oplysninger om
•

dato for antagelsen for importangivelsen (indfortoldningsdato)

•

KN-kode

•

nettovægt i kg (udbenet/ikke udbenet)

Du kan vælge at bruge det skriveaktive skema på vores hjemmeside eller anmode SKAT om at
udskrive en liste. SKAT kan dog kun udskrive lister med importangivelser, som er antaget i
Danmark. Importangivelser, som er antaget i andre EU-lande, skal skrives i det skriveaktive
skema.
Skriveaktivt skema: Genvej til siden med skema
Liste fra SKAT:
For de varer, som er importeret direkte til Danmark, kan du i stedet for at udfylde skemaet
anmode SKAT om at få udskrevet en liste over samtlige importangivelser for overgang til frit
forbrug i EU, som er antaget i Danmark. Listen skal være behørigt bekræftet ved stempling og
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underskrift af SKAT. I dette tilfælde skal du ikke indsende dokumentation (importangivelser
m.v.) som nævnt i afsnit 2.2.
2.4 Sikkerhedsstillelse
(431/2008, art. 5, stk. 2, art. 6, stk. 2, art. 8, stk. 1)
Samtidig med ansøgningen om importrettigheder skal virksomheden stille en sikkerhed på 6
EUR pr. 100 kg udbenet vægt. Denne sikkerhed frigives i takt med, at der udstedes importlicenser.
Hvis de mængder, der søges om importrettigheder for, overstiger den disponible mængde for
kontingentet, fastsætter Europa-Kommissionen en nedsættelseskoefficient.
Hvis der anvendes en nedsættelseskoefficient, frigives den del af sikkerheden, der svarer til
forskellen mellem de ansøgte og tildelte mængder.

3. Ansøgning om licens
(431/2008, art. 7 og 8)
Kun virksomheder, der har fået tildelt importrettigheder, kan søge om en eller flere importlicenser.
Der kan kun søges licens i det land, hvor virksomheden har opnået importrettigheder.
Virksomheden kan søge om licens når som helst efter at have fået tildelt importrettighederne.
Hver licens indebærer en tilsvarende reduktion af importørens tildelte rettigheder og af sikkerhedsstillelsen herfor.
3.1 Udfyldelse af licensansøgning
(431/2008, art. 8, stk. 3, 1301/2006, art. 6, stk. 4)
Ansøgningen om licens skal udfyldes, som beskrevet i afsnit 1.3 i den generelle importørvejledning. Den generelle importørvejledning og ansøgningsblanketten findes på vores hjemmeside under:
www.dffe.fvm.dk>Virksomheder>Import>Importlicenser>Vejledning og skema
Genvej til siden med vejledning og ansøgningsskema
Rubrikkerne 16 og 20 skal udfyldes således:
Rubrik 16
En af følgende grupper af KN-koder:
•

0202 10 00, 0202 20

•

0202 30, 0206 29 91

Rubrik 20
”Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 431/2008)” og ”kontingent nr. 09.4003”
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3.2 Sikkerhedsstillelse
(431/2008, art. 1, stk. 4, 382/2008, art. 4 og 8)
Samtidig med ansøgning om licens skal ansøgeren stille en sikkerhed på 12 EUR pr. 100 kg
nettovægt.
Reglerne for frigivelse og inddragelse af sikkerhed fremgår af afsnit 1.9 – 1.11 i den generelle
importørvejledning.
Som en undtagelse fra de generelle regler skal importøren anføre oprindelseslandet i rubrik 31
i licensen i forbindelse med toldmyndighedernes attestering af afskrivningen på licensen. Såfremt oprindelseslandet ikke anføres, vil sikkerhedsstillelsen for de pågældende mængder blive inddraget.
3.3 Hvor længe er licensen gyldig
(431/2008, art. 2, stk. 2 og stk. 3, 382/2008, art. 3)
Licensen er gyldig i 90 dage, dog ikke efter den 30. juni det pågældende år. Gyldighedsperioden regnes fra og med dagen for licensens faktiske udstedelse.
3.4 Anvendelse af licens
(431/2008, art. 2, stk. 2, 376/2008, art. 48, 1301/2006, art. 9)
Licensen kan kun benyttes til import af den mængde, som licensen udstedes med, dvs. mængden i rubrik 17 og 18. Tallet ”0” er anført som tolerance i rubrik 19.

4. Regelgrundlag
Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af følgende EU-forordninger:
Kommissionens forordning (EF) nr. 431/2008 af 19. maj 2008 om åbning og forvaltning af
toldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og 0206 29
91
Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød
Kommissionens forordning (EF) nr. 376/2008 af 23. april 2008 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester
for landbrugsprodukter
Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning
De nævnte forordninger skal sammenholdes med forordninger, der ændrer/supplerer de oprindelige forordninger.
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