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Forord
Vejledningen er opdateret som en konsekvens af, at vejledningen om import af oksekød af høj
kvalitet er blevet udvidet til også at omfatte toldkontingentet for oksekød med oprindelse i
Chile og toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet fra alle tredjelande. For begge kontingenter gælder, at varerne kan indføres til en værditold på 0 %.
Endvidere er oversigten i afsnit 9 ”Regelgrundlag” blevet tilrettet.
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Import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår
I denne vejledning kan du læse om reglerne for import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår, fx import af oksekød med oprindelse i AVS-staterne til 0-told. Reglerne i vejledningen anvendes også på de kontingentordninger, der administreres med licens i det omfang,
der ikke i de pågældende EU-forordninger er regler, der afviger fra de regler, som er beskrevet ii denne vejledning.
FødevareErhverv har derudover udarbejdet tre andre vejledninger om import af oksekød på
kontingentordninger, der administreres med licens:
•

Frosset oksekød - GATT-kvote

•

Frosset oksekød til forarbejdning

•

Oksekød af høj kvalitet (Kød fra Argentina, Australien, Brasilien, Canada, Chile, New
Zealand, Paraguay, Uruguay og USA til nedsat told eller 0-told)

De tre vejledninger findes på vores hjemmeside under
www.ferv.fvm.dk>Virksomheder>Import>Importlicenser>Vejledning og skema>Animalske
varer
Genvej til siden med vejledningerne
Hidtil har danske importører ikke vist interesse for de øvrige kontingentordninger for oksekød
og levende kvæg, der administreres med licens. Vi har derfor ikke udarbejdet vejledninger for
disse ordninger. Ved ansøgning om licens på disse kontingentordninger, herunder ansøgning
om tildeling af importrettigheder eller krav om forelæggelse af ægthedscertifikat udstedt af
oprindelseslandet, henvises der til reglerne i de relevante EU-forordninger. Se oversigten sidst
i denne vejledning.

1. Ansøgning om licens
Ved import på præferencevilkår af nedennævnte produkter fra tredjelande, skal du fremlægge
en importlicens for SKAT:
KN-kode

Varebeskrivelse

0102 90 05 til 0102 90 79

Levende tamkvæg, undtagen racerene avlsdyr

0201

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

0202

Kød af hornkvæg, frosset

0206 10 95

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, fersk eller kølet

0206 29 91

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, frosset
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1602 50 10

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede af hornkvæg, ikke kogt, stegt eller på lignende måde
tilberedt; blandinger af sådant kød eller slagtebiprodukter med
kogt, stegt eller på lignende måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter

1602 50 31

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede af hornkvæg, andre varer, corned beef i hermetisk
lukkede pakninger

1602 50 95

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller konserverede af hornkvæg, andre varer, i andre tilfælde

1602 90 61 og 1602 90 69

Andre varer, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af
hornkvæg

Oplysninger om hvilke varer, der er omfattet af hvilke præferenceordninger kan fås ved henvendelse til SKAT.
Ansøgning om licens kan indsendes løbende. Ansøgningen skal udfyldes som beskrevet i afsnit 1.3 i den generelle importvejledning. Vejledningen og ansøgningsskema til licens findes
på vores hjemmeside under
www.ferv.fvm.dk>Virksomheder>Import>Importlicenser>Vejledning og skema
Genvej til siden med den generelle importvejledning og ansøgningsskema
Rubrikkerne 7, 8, 15 og 16 udfyldes således:
Rubrik 7:
Skriv afsendelseslandet og sæt kryds i nej for obligatorisk.
Rubrik 8:
Skriv oprindelseslandet og sæt kryds i nej for obligatorisk.
Rubrik 15:
Skriv varebeskrivelsen, som svarer til KN-koden i rubrik 16. Beskrivelsen fremgår af bilaget.
Rubrik 16:
Skriv KN-koden, som svarer til varebeskrivelsen i rubrik 15. KN-koden fremgår af bilaget.
Omfatter en gruppe flere KN-koder, gælder den udstedte licens for alle KN-koder i den pågældende gruppe.
Rubrik 20:
Skriv kontingentets løbe nr. i rubrikken, hvis ansøgning om licens er på et toldkontingent, der
administreres med licens.
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2. Særregler ved import af levende kvæg
Ved import af levende kvæg under KN-koderne 0102 90 05 til 0102 90 49 (ikke racerene
avlsdyr op til 300 kg), som ikke er omfattet af de særlige importkontingenter for levende
kvæg, men importeres på præferencevilkår, skal rubrik 7, 8 og 20 i ansøgningen udfyldes således:
Rubrik 7:
Skriv afsendelseslandet og sæt kryds i ja for obligatorisk.
Rubrik 8:
Skriv oprindelseslandet og sæt kryds i ja for obligatorisk. Oprindelseslandet skal svare til et
af de lande, der er nævnt i bilag I i Kommissionens konsoliderede beslutning 79/542/EØF eller i bilagene til de tilsvarende beslutninger for kvæg fra visse tredjelande, der er vedtaget i
henhold til Rådets direktiv 2004/68/EF. Licensen forpligter importøren til at importere dyrene
fra det angivne oprindelsesland.
Rubrik 20:
Skriv følgende: ”Det i rubrik 8 anførte oprindelsesland svarer til det afsendelsesland, der er
anført i originaleksemplaret eller kopien af veterinærcertifikatet”.
Dyrene kan overgå til fri omsætning i EU under forudsætning af at det land, der har udstedt
originaleksemplaret af veterinærcertifikatet, svarer til det, der er anført i rubrik 8 i licensen.
Originaleksemplaret kan erstattes af et kopi, der er attesteret af en af Fællesskabets grænsetoldsteder.
Skriv også kontingentets løbenummer i rubrikken, hvis ansøgning om licens er på et toldkontingent, der administreres med licens.

3. Hvor meget skal der stilles i sikkerhed
Samtidig med ansøgning om licens skal du stille en sikkerhed på:
•
•

5 EUR pr. levende dyr
12 EUR pr. 100 kg netto for øvrige produkter

4. Hvornår bliver licensen udstedt
Er ansøgningen modtaget i FødevareErhverv senest kl. 13.00, udsteder vi normalt licensen
samme dag.

5. Hvor længe er licensen gyldig
Licensen er gyldig indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, licensen er udstedt.

6. Tolerance
Der kan importeres 5 % mere end den mængde, licensen er udstedt for. Import udover den
mængde, som er anført i rubrik 17 og 18 på licensen, er dog ikke omfattet af præferenceordningen.

7. Frigivelse af sikkerhed
Reglerne for frigivelse og inddragelse af sikkerhed fremgår af afsnit 1.9 i den generelle importvejledning.
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Ved import til fuld told, eller på toldkontingenter åben for alle eller flere tredjelande skal importøren anføre oprindelseslandet i rubrik 31 i licensen (licensens bagside). Oprindelseslandet
skal angives i forbindelse med toldmyndighedernes attestering af afskrivningen på licensen.
Angivelse af oprindelseslandet gælder pt. ved import på GATT-kvoten, kontingentet for oksekød til forarbejdning, samt kontingentet for frosset mellemgulv fra andre tredjelande end Argentina og ved import på kontingentet for oksekød af høj kvalitet til 0-told.
Såfremt oprindelseslandet ikke anføres, vil sikkerhedsstillelsen for de pågældende mængder
blive inddraget.

8. Kontaktpersoner
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kamma Rebbe, telefon 33 95 87 27 eller Olaf Højgaard
Pedersen, telefon 33 95 87 95

9. Regelgrundlag
Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af følgende EU-forordninger:
•

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om den fælles markedsordning
for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)

•

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

De nævnte forordninger skal sammenholdes med forordninger, der ændrer/supplerer de oprindelige forordninger.
Andre kontingentordninger
Følgende oversigt omfatter gældende EU-forordninger, som vedrører import af oksekød, herunder levende kvæg, til nedsat eller ingen told, og som administreres med en licens:
•

Kommissionens forordning (EF) nr. 748/2008 af 30. juli 2008 om åbning og forvaltning af
et toldkontingent for import af frosset mellemgulv af oksekød henhørende under KN-kode
0206 29 91

•

Kommissionens forordning (EF) nr. 1189/2008 af 25. november 2008 om gennemførelsesbestemmelser for 2009 til importtoldkontingenterne for ”baby beef”-produkter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien,
Montenegro, Serbien og Kosovo

•

Kommissionens forordning (EF) nr. 2092/2004 af 8.december 2004 om fastsættelse af
gennemførelsesbestemmelser for et importtoldkontingent for tørret udbenet oksekød med
oprindelse i Schweiz.
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Kommissionens forordning (EF) nr. 2172/2005 af 23. december 2005 om gennemførelsesbestemmelser for et toldkontingent for import af levende kvæg af en vægt på over 160 kg
og med oprindelse i Schweiz som omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab
og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter
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Bilag Grupper af underpositioner
KN-kode

Varebeskrivelse

0102 90 05

Tamkvæg, levende, undtagen racerene avlsdyr, af vægt 80
kg og derunder

0102 90 21
0102 90 29

Tamkvæg, levende, undtagen racerene avlsdyr, af vægt
over 80 kg, men ikke over 160 kg, til slagtning eller i andre tilfælde

0102 90 41
0102 90 49

Tamkvæg, levende, undtagen racerene avlsdyr, af vægt
over 160 kg, men ikke over 300 kg, til slagtning eller i
andre tilfælde

0102 90 51
0102 90 79

Tamkvæg, levende, undtagen racerene avlsdyr, af vægt
over 300 kg, kvier, køer og andet kvæg, til slagtning eller
i andre tilfælde

0201 10 00
0201 20 20

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, hele og halve kroppe,
”quartiers compensés”, ikke udbenet

0201 20 30

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, forfjerdinger, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenet

0201 20 50

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilt, ikke udbenet

0201 20 90

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, andre udskæringer, ikke udbenet

0201 30 00
0206 10 95

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet kød samt nyretap og mellemgulv

0202 10 00
0202 20 10

Kød af hornkvæg, frosset, hele og halve kroppe og ”quartiers compensés”, ikke udbenet

0202 20 30

Kød af hornkvæg, frosset, forfjerdinger, sammenhængende
eller adskilte, ikke udbenet

0202 20 50

Kød af hornkvæg, frosset, bagfjerdinger, sammenhængende eller adskilte, ikke udbenet

0202 20 90

Kød af hornkvæg, frosset, andre udskæringer, ikke udbenet

0202 30 10

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet kød, forfjerdinger, hele
eller opskåret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok;
”quartiers compenses”, frosset i to blokke, den ene bestå-
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Varebeskrivelse
ende af forfjerdingen hel eller opskåret i højst 5 stykker
og den anden af bagfjerdingen (uden mørbrad) i ét stykke

0202 30 50

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet kød, udskæringer benævnt ”crop”, ”chuck and blade” og ”brisket” 1

0202 30 90

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet kød, andre varer

0206 29 91

Kød af hornkvæg, frosset, nyretap og mellemgulv

0210 20 10

Kød og spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, ikke udbenet, saltet, i saltlage, tørret eller røget

0210 20 90
0210 99 51
0210 99 90

Kød og spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, udbenet,
saltet, i saltlage, tørret eller røget; nyretappe og spiseligt
mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

1602 50 10
1602 90 61

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede af hornkvæg, ikke kogt, stegt
eller på lignende måde tilberedt; blandinger af sådant kød
eller slagtebiprodukter med kogt, stegt eller på lignende
måde tilberedt kød eller slagtebiprodukter

1602 50 31

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller
konserverede af hornkvæg; andre varer, corned beef i
hermetisk lukkede pakninger

1602 50 95

Andre varer af kød eller slagtebiprodukter, tilberedte eller
konserverede af hornkvæg; andre varer, i andre tilfælde

1602 90 69

Andre varer, med indhold af kød eller slagtebiprodukter af
hornkvæg, i andre tilfælde

1

Henførsel under denne position kræver fremlæggelse af et ægthedscertifikat, der opfylder de betingelser, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 139/81 af 17. januar 1981.

8

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FødevareErhverv
Nyropsgade 30
1780 København V
ISBN (tryk) 978-87-7083-541-1
ISBN (web) 978-87-7083-542-8

Tlf.: 3395 8000
Fax.: 3395 8080
E-mail: dffe@dffe.dk
http://www.ferv.fvm.dk

