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Forord
Vejledningen er opdateret med de ændringer der følger af
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1059/2012 af 12. november 2012
Ændringerne indebærer, at der fremover kan søges om importrettigheder en gang i kvartalet i stedet
for en gang om året. Formålet er at sikre forarbejdningsvirksomhederne større fleksibilitet i
forbindelse med anvendelsen af denne ordning.
Næste ansøgningsrunde er 1. – 7. december 2012 for licenser, der kan anvendes fra 1. januar 2013.
Den disponible mængde for delperioden 1. januar – 31. marts 2013 er 40 053 tons for løbenummer
09.4057 (A-produkter) og 13 703 tons for løbenummer 09.4058 (B-produkter).
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1. Import af frosset oksekød til forarbejdning
For kontingentåret 1. juli til 30. juni det følgende år åbnes der adgang til et toldkontingent på 63 703
tons ikke-udbenet frosset oksekød under KN-kode 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90
eller 0206 29 91, som er bestemt til forarbejdning i EU.
For at give virksomhederne mulighed for at reagere på hurtige ændringer i verdensmarkedet for
oksekød er kontingentåret opdelt i disse fire delperioder:
1. juli – 30. september
1. oktober – til 31. december
1. januar – 31. marts
1. april – 30. juni
Den samlede kontingentmængde på 63 703 tons er opdelt i to mængder:
50 000 tons til fremstilling af A-produkter – løbenummer 09.4057
13 703 tons til fremstilling af B-produkter – løbenummer 09.4058.
Importtolden er fastsat til:
KN-kode

Til fremstilling af A-produkter

Til fremstilling af B-produkter

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/tons netto

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/tons netto

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/tons netto

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/tons netto

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/tons netto

Varer under kontingentet kan kun indføres i EU, hvis virksomheden fremlægger en importlicens for
SKAT ved importen.
For at få andel i kontingentet skal en virksomhed først ansøge om tildeling af importrettigheder, jf.
afsnit 4, og dernæst ansøge om en eller flere importlicenser, jf. afsnit 5.

2. A-produkter – løbenummer 09.4057
Ved et A-produkt forstås et forarbejdet produkt under KN-kode 1602 10 00, 1602 50 31 eller 1602 50
95, der ikke indeholder andet kød end kød af hornkvæg, og som har et kollagen/protein-forhold på
højst 0,45 og består af mindst 20 vægtprocent magert kød (eksklusive slagtebiprodukter og fedt), hvor
kød og gelé udgør mindst 85 % af den samlede nettovægt.
Indholdet af hydroxyprolin, multipliceret med faktor 8, anses for indholdet af kollagen. Indholdet af
hydroxyprolin bestemmes efter ISO-metode 3496-1994.
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Indholdet af magert oksekød eksklusive fedt fastlægges efter proceduren i bilaget til Kommissionens
forordning (EF) nr. 2429/86 af 31. juli 1986.
Slagtebiprodukter omfatter følgende produkter: hoved og udskæringer heraf (inklusive ører), fødder,
hale, hjerte, yver, lever, nyrer, brisler (halskirtel), bugspytkirtel, hjerne, lunger, svælg, den tykke del af
mellemgulvsmusklen, milt, tunge, netmave, rygmarv, spiselig hud, kønsorganer (dvs. livmoder, æggestokke og testikler), skjoldbruskkirtel og hypofyse.
Produktet skal underkastes en varmebehandling, der er tilstrækkelig til at sikre kødproteinets koagulering i hele produktet, som derfor ikke må vise spor af rødlig væske på snitfladen, når produktet gennemskæres langs en linje, der går gennem det tykkeste sted.

3. B-produkter – løbenummer 09.4058
Ved et B-produkt forstås et forarbejdet produkt, der indeholder andet oksekød end produkter under
KN-kode 0201, 0202, 0206 10 95, 0206 29 91, 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 16 02 50 10 og 1602
90 61 eller A-produkter.
Et forarbejdet produkt under KN-kode 0210 20 90, der er tørret eller røget på en sådan måde, at det
ferske køds farve og konsistens er fuldstændig forsvundet, og som har et vand/protein-forhold på højst
3,2, betragtes dog som et B-produkt.

4. Ansøgning om tildeling af importrettigheder
Ansøgning om importrettigheder kan kun indgives af eller på vegne af forarbejdningsvirksomheder,
der er registeret i Danmark og har produceret forarbejdede produkter med indhold af oksekød.
Dokumentation for registrering i Danmark
Dokumentationen for at forarbejdningsvirksomheden er registreret i Danmark efter art. 4 i forordning
(EF) nr. 853/2004 fremlægges i form af
kopi af Fødevarestyrelsens autorisation efter fødevarelovgivningen til forarbejdningsvirksomheden
og
kopi af SKAT’s stamoplysninger.
Dokumentation for produktion
Dokumentation for produktion af oksekødsprodukter fremlægges i form af en erklæring udstedt af
forarbejdningsvirksomheden, hvoraf det fremgår, at virksomheden har produceret forarbejdede
produkter med indhold af oksekød i hver af de to 12-måneders perioder umiddelbart forud for
indsendelse af den første ansøgning om tildeling af importrettigheder i kontingentåret.
Indsendelse
Dokumentation for registrering og produktion indsendes sammen med den første ansøgning om
tildeling af importrettigheder i det pågældende kontingentår. Er dokumentationen indsendt og
godkendt for en tidligere delperiode i kontingentåret, gælder godkendelsen resten af det pågældende
kontingentår.
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4.1 Indsendelse af ansøgning om rettigheder
Ansøgning om tildeling af importrettigheder må ikke overstige 10 % af den mængde, der er disponibel
i den pågældende delperiode for hvert løbenummer. Mængden skal være udtrykt i ikke-udbenet kød. I
den forbindelse svarer 100 kg ikke-udbenet kød til 77 kg udbenet kød.
I første delperiode (1. juli – 30.september) er den disponible mængde 50 000 tons for løbenummer
09.4057 (A-produkter) og 13 703 tons for løbenummer 09.4058 (B-produkter). De disponible mængder i de følgende delperioder svarer til de mængder, der er tilbage efter hver forudgående delperiode.
Oplysninger om disponible mængder for hver delperiode kan fås ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen, Center for Projekttilskud. Se kontaktpersoner i afsnit 7.
Ansøgningsskema findes på vores hjemmeside:
naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Import og eksport > Import > Importlicenser >
Vejledning og skema > Animalske varer
Gå til siden med ansøgningsskema om importrettigheder
Ansøgning om tildeling af importrettigheder skal indsendes i løbet af de første 7 dage i måneden forud
for hver delperiode, dvs.
1. – 7. juni for delperioden 1. juli – 30. september
1. – 7. september for delperioden 1. oktober – 31. december
1. – 7. december for delperioden 1. januar – 31. marts
1. – 7. marts for delperioden 1. april – til 30. juni
Ansøgning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest kl. 13.00 på den sidste ansøgningsdag.
Falder den sidste ansøgningsdag på en lørdag, søndag eller helligdag/arbejdsfri dag, udløber ansøgningsperioden den arbejdsdag kl. 13.00, der ligger umiddelbart før den pågældende lørdag, søndag
eller helligdag/arbejdsfri dag.
Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristen, afvises.
Der tildeles importrettigheder tidligst fra den 23. dag og senest den sidste dag i ansøgningsmåneden.
EU-Kommissonen suspenderer indsendelsen af ansøgninger om importrettigheder indtil udgangen af
kontingentåret for de løbenumre, for hvilke de disponible mængder er udnyttet.

4.2 Sikkerhedsstillelse
Samtidig med ansøgningen om importrettigheder, skal virksomheden stille en sikkerhed på 6 EUR pr.
100 kg. Denne sikkerhed frigives i takt med, at der udstedes importlicenser.
Den samlede sikkerhedsstillelse skal omregnes til danske kroner ved hjælp af en omregningskurs, som
fastsættes en gang om måneden. Find månedens omregningskurs på vores hjemmeside under
naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Import og eksport > Import > Importlicenser
Gå til siden med omregningskursen
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Manglende udnyttelse af tildelte importrettigheder medfører inddragelse af tilsvarende sikkerhedsstillelse.

4.3 Nedsættelseskoefficient
Hvis de mængder, der søges om importrettigheder for, overstiger kontingentmængden, fastsætter
Europa-Kommissionen en nedsættelseskoefficient. Anvendes koefficient, frigives den del af sikkerheden, der svarer til forskellen mellem de ansøgte og tildelte mængder.

4.4 Hvor længe er importrettighederne gyldige
Importrettighederne er gyldige fra den første dag i den pågældende delperiode og indtil kontingentåret
slutter, dvs. den 30. juni.

5. Ansøgning om importlicens
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. Licens kan
søges når som helst efter, at importrettighederne er tildelt. Hver udstedt licens indebærer en tilsvarende
reduktion af importørens tildelte importrettigheder og af den tilhørende sikkerhedsstillelse.

5.1 Udfyldelse af licensansøgning
Ansøgningen om licens skal udfyldes som beskrevet i afsnit 1.3 i den generelle importvejledning.
Vejledningen og ansøgningsskema findes på vores hjemmeside under:
naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > >Import og eksport > Import > Importlicenser >
Vejledning og skema
Genvej til siden med vejledning og ansøgningsskema
Rubrikkerne 8, 16 og 20 skal udfyldes således:
Rubrik 8
Oprindelsesland og x i nej for obligatorisk
Rubrik 16
En af følgende KN-koder:
0202 20 30
0202 30 10
0202 30 50
0202 30 90
0206 29 91
Rubrik 20
”Licens gyldig i Danmark / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter)/(B-produkter) (skriv
hvilken af de to grupper, der søges om) i …. (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor
forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 412/2008”
og
”Kontingent løbenr. 09.4057” eller ”Kontingent løbenr. 09.4058”
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5.2 Sikkerhedsstillelse
Samtidig med ansøgning om licens skal virksomheden stille en sikkerhed på 12 EUR pr. 100 kg
nettovægt.
Den samlede sikkerhedsstillelse skal omregnes til danske kroner ved hjælp af en omregningskurs, som
fastsættes en gang om måneden. Find månedens omregningskurs på vores hjemmeside under
naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Import og eksport > Import > Importlicenser
Gå til siden med omregningskursen
Reglerne for frigivelse/inddragelse af sikkerhed fremgår af afsnit 1.9 – 1.11 i den generelle importvejledning.

5.3 Anvendelse af licens
Licensen kan kun benyttes til import af den mængde, som fremgår af rubrik 17 og 18. Tallet ”0” er
anført som tolerance i rubrik 19.
OBS! I forbindelse med afskrivningen af den faktisk indførte mængde, skal du huske at skrive varens
oprindelsesland i rubrik 31 på licensens bagside. Mangler oprindelseslandet, bliver sikkerhedsstillelsen
for de pågældende mængder inddraget.

5.4 Licensens gyldighedsperiode
Licensen er gyldig i 120 dage, dog ikke efter den 30. juni det pågældende år. Gyldighedsperioden
regnes fra og med dagen for licensens faktiske udstedelse.

6. Supplerende sikkerhedsstillelse for forarbejdning
Udover sikkerheden for licensen skal der stilles en supplerende sikkerhed, som sikrer, at den
forarbejdningsvirksomhed, der har fået tildelt importrettigheder, forarbejder hele den importerede
mængde kød til de foreskrevne færdigvarer, og at det sker i den virksomhed, der er anført i licensen,
senest 3 måneder efter importdatoen.
Med henblik på sikring af forarbejdningen etableres der en ordning med fysisk kontrol af mængde og
kvalitet før forarbejdningen påbegyndes samt under og efter forarbejdningen.
Forarbejdningsvirksomheden skal på ethvert tidspunkt kunne bevise kødets identitet og anvendelse
ved hjælp af relevante forarbejdningsregistre.
Den supplerende sikkerhedsstillelse stilles samtidig med ansøgningen om licens, og udgør følgende
beløb i EUR pr. ton:
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KN-kode

Til fremstilling af A-produkter

Til fremstilling af B-produkter

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657
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0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903

Sikkerhedsstillelsen skal omregnes til danske kroner ved hjælp af en omregningskurs, som fastsættes
en gang om måneden. Find månedens omregningskurs på vores hjemmeside under
naturerhverv.dk > Virksomheder > Fødevarer > Import og eksport > Import > Importlicenser
Gå til siden med omregningskursen
Den supplerende sikkerhed frigives i forhold til den mængde, for hvilken der inden 7 måneder efter
importdatoen over for myndighederne er fremlagt bevis for, at hele eller en del af den importerede
mængde oksekød er blevet forarbejdet til et A- eller B-produkt i den angivne virksomhed senest 3
måneder efter importdatoen.
Hvis forarbejdningen er sket efter udløb af fristen på 3 måneder, frigives sikkerhedsstillelsen efter
fradrag af 15 % af garantien og 2 % af det resterende beløb for hver dag fristen overskrides. Hvis
beviset for forarbejdning er udfærdiget inden ovennævnte frist på 7 måneder, men først fremlægges
inden 18 måneder efter fristens udløb, tilbagebetales det fortabte beløb efter fradrag af 15 % af
sikkerhedsstillelsen. Den resterende del af sikkerhedsstillelsen inddrages.

7. Kontaktpersoner
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kamma Rebbe, telefon 33 95 87 27, Allan Falensteen, telefon 33
95 87 12 eller sendes til importlicens@naturerhverv.dk

8. Regelgrundlag
Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af følgende EU-forordninger:
Kommissionens forordning (EF) nr. 412/2008 af 8. maj 2008 om åbning og forvaltning af et
toldkontingent for import af frosset oksekød til forarbejdning
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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