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1. Indledning 

I denne vejledning kan du læse om reglerne for import af oksekød af høj kvalitet fra en række tredjelande til EU 

på årlige tilgængelige toldkontingenter til nedsat eller ingen told. 

 

Det drejer sig om: 

 

 Seks kontingenter på oksekød af høj kvalitet med oprindelse i Argentina, Australien, Uruguay, Brasilien, New 
Zealand og Paraguay samt to kontingenter bøffelkød fra Australien eller Argentina, som kan importeres til en 
værditold på 20 %. 
 

 Et kontingent på oksekød af høj kvalitet med oprindelse i USA/Canada, som kan importeres tin en værditold 
på 20 % fra USA og en værditold på 0 % fra Canada.  

 

 Et kontingent på oksekød af høj kvalitet med oprindelse i Chile, som kan importeres til en værditold på 0 %. 

 

Læs mere om hvert kontingent i afsnit 2.2. til 2.11. i denne vejledning. 

 

Licensen søges hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og fremlægges for SKAT ved indfortoldningen. Ved ansøg-

ning om licens skal du overholde de regler, der er beskrevet i den generelle importvejledning, herunder reglerne 

vedrørende administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensord-

ning i afsnit 16 i den generelle importvejledning. Vejledningen findes på vores hjemmeside: 

 

lfst.dk > Virksomheder > Fødevarer > Licenser til import og eksport > Importlicenser > Vejledning og skema 

 

Link til den generelle importvejledning 

 

1.1 Nyt i denne vejledning  
Vejledningen er blevet opdateret som følge af midlertidig anvendelse af CETA-aftalen mellem EU og Canada, jf. 

forordning (EU) nr. 2017/1585. Vejledningen er også blevet opdateret i forhold til tilgængelige mængder på kon-

tingentet for Chile. Derudover er mængderne for Uruguay forhøjet som konsekvens af Kroatiens optagelse i EU.1 

Endelig er navnet for den myndighed i Argentina, der udsteder ægthedscertifikat (jf. bilag 3) opdateret2.  

  

Vejledningen er desuden opdateret i forhold til nye links, kontaktoplysninger i styrelsen mv. 

 

                                                           
1 Jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2287 af 16. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 

431/2008 om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af frosset oksekød og gennemførelsesforordning (EU) nr. 

593/2013 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset og for frosset okse-

kød. 

2 Jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1478 af 16. august 2017 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 

1439/95, bilag III til forordning (EF) nr. 748/2008 og bilag III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013 for så vidt angår 

den myndighed, der er beføjet til at udstede dokumenter og certifikater i Argentina. 

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Virksomheder/Foedevarer/Importvejledning_-_juli_2017_ENDELIG.pdf
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2. Beskrivelse af kontingenterne 

2.1 Generelt  
Alle kontingenter er tilgængelige hvert år og er åbne fra den 1. juli til den 30. juni det følgende år. 

 

Hvert kontingent er forsynet med et entydigt løbenummer. 

 

Frosset kød er defineret som kød, der ved indførslen til EU’s toldområde har en indre temperatur på eller under -

12 C. 

 

2.2 Løbenummer 09.4001 – 2.250 ton bøffelkød fra Australien 
Kontingentet omfatter 2.250 ton frosset udbenet bøffelkød under KN-kode 0202 30 90 udtrykt i det udbenede 

køds vægt. 

 

Samtidig med ansøgning om licens skal du indsende et ægthedscertifikat (original og en kopi heraf) udstedt af 

myndighederne i Australien, jf. bilag 3. Originalen opbevares af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Certifikatet er vist 

i bilag 1. 

 

Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 3 i denne vejledning. 

 

2.3 Løbenummer 09.4004 – 200 ton bøffelkød fra Argentina 
Kontingentet omfatter 200 ton udbenet bøffelkød, fersk, kølet eller frosset under KN-kode 0201 30 00 og 0202 30 

90 udtrykt i det udbenede køds vægt. 

 

Samtidig med ansøgning om licens skal du indsende et ægthedscertifikat (original og en kopi heraf) udstedt af 

myndighederne i Argentina, jf. bilag 3. Originalen opbevares af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Certifikatet er vist 

i bilag 1. 

 

Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 3 i denne vejledning. 

 

2.4 Løbenummer 09.4450 – 29.500 ton oksekød fra Argentina 
Kontingentet omfatter 29.500 ton udbenet oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, under KN-kode 0201 

30 00 og 0206 10 95, der svarer til følgende definition:  

 

 ”Udvalgte udskæringer af slagtekroppe af stude, unge dyr eller kvier, der udelukkende har været holdt på 
græs siden deres fravænning. Slagtekroppe af stude klassificeres i kategorien ”JJ”, ”J”, ”U” eller ”U2”, slagte-
kroppe af unge dyr og kvier klassificeres i kategorien ”AA”, ”A” eller ”B” ifølge den officielle oksekødsklassifi-
kation, der er udarbejdet af Argentinas sekretariat for landbrug, kvægavl, fiskeri og fødevarer (Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimentos – SAGPyA)”. 

 

Udskæringerne mærkes i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 1760/2000 om indførelse af en 

ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter (herefter om-

talt som forordning (EF) nr. 1760/2000). 

 

Angivelsen ”Oksekød af høj kvalitet” (High Quality Beef) kan anføres på mærkningen. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20141213&qid=1504260944944&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02000R1760-20141213&qid=1504260944944&from=DA
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Samtidig med ansøgning om licens skal du indsende et ægthedscertifikat (original og en kopi heraf) udstedt af 

myndighederne i Argentina, jf. bilag 3. Originalen opbevares af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Certifikatet er vist 

i bilag 1. 

 

Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 3 i denne vejledning. 

 

2.5 Løbenummer 09.4451 – 7.150 ton oksekød fra Australien  
Kontingentet omfatter 7.150 ton, i varens vægt, oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, under KN-kode 

0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 og 0206 29 91 der svarer til følgende definition: 

 

 ”Udvalgte udskæringer fra slagtekroppe af stude eller kvier, der er klassificeret i en af følgende officielle kate-
gorier: ”Y”, ”YS”, ”YG”, ”YGS”, ”YP”, og ”YPS” som fastlagt af AUS-MEAT Australia. Kødfarven skal svare til 
AUS-MEAT’s referencenormer 1 B til 4 for kødfarve, fedtfarven til AUS-MEAT’s referencenormer 0 til 4 for 
fedtfarve og fedtlaget (som målt på P8 stedet) til AUS-MEAT’s fedtklasse 2 til 5”. 

 

Udskæringerne mærkes i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 1760/2000. 

 

Angivelsen ”Oksekød af høj kvalitet” (High Quality Beef) kan anføres på mærkningen. 

 

Samtidig med ansøgning om licens skal du indsende et ægthedscertifikat (original og en kopi heraf) udstedt af 

myndighederne i Australien, jf. bilag 3. Originalen opbevares af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Certifikatet er vist 

i bilag 1. 

 

Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 3 i denne vejledning. 

 

2.6 Løbenummer 09.4452 – 6.376 ton oksekød fra Uruguay  
Kontingentet omfatter 6.376 ton udbenet oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, under KN-kode 0201 30 

00 og 0206 10 95, der svarer til følgende definition: 

 

 ”Udvalgte udskæringer af slagtekroppe af stude (novillos) eller kvier (vaquillonas) som defineret i den offici-
elle klassifikation af slagtekroppe af kvæg, der er udarbejdet af Uruguays nationale kødinstitut (Instituto Naci-
onal de Carnes – INAC). Dyr, der kan benyttes til produktion af oksekød af høj kvalitet, har udelukkende væ-
ret holdt på græs siden deres fravænning. Slagtekroppe klassificeres i kategorien ”I”, ”N” eller ”A” med fedtlag 
”1”, ”2” eller ”3” ifølge ovennævnte klassifikation”. 

 

Udskæringerne mærkes i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 1760/2000. 

 

Angivelsen ”Oksekød af høj kvalitet” (High Quality Beef) kan anføres på mærkningen. 

 

Samtidig med ansøgning om licens skal du indsende et ægthedscertifikat (original og en kopi heraf) udstedt af 

myndighederne i Uruguay, jf. bilag 3. Originalen opbevares af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Certifikatet er vist i 

bilag 1. 

 

Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 3 i denne vejledning. 
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2.7 Løbenummer 09.4453 – 10.000 ton oksekød fra Brasilien 
Kontingentet omfatter 10.000 ton udbenet oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, under KN-kode 0201 

30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 og 0206 29 91, der svarer til følgende definition: 

 

 ”Udvalgte udskæringer af slagtekroppe af stude eller kvier, der udelukkende har været opfodret med græs 
siden deres fravænning. Slagtekroppe klassificeres i kategorien ”B” med fedtlag ”2” eller ”3” ifølge den offici-
elle klassifikation af slagtekroppe af kvæg, der er udarbejdet af Brasiliens ministerium for landbrug, kvægavl 
og forsyninger (Ministério da Agricultura; Pecuária e Abastecimento)”. 

 

Udskæringerne mærkes i overensstemmelse med artikel 13 i forordning (EF) nr. 1760/2000. 

 

Angivelsen ”Oksekød af høj kvalitet” (High Quality Beef) kan anføres på mærkningen. 

 

Samtidig med ansøgning om licens skal du indsende et ægthedscertifikat (original og en kopi heraf) udstedt af 

myndighederne i Brasilien, jf. bilag 3. Originalen opbevares af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Certifikatet er vist i 

bilag 1. 

 

Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 3 i denne vejledning. 

 
2.8 Løbenummer 09.4454 – 1.300 ton oksekød fra New Zealand 
Kontingentet omfatter 1.300 ton oksekød af høj kvalitet, i varens vægt, fersk, kølet eller frosset, under KN-kode 

0201 20 90, 0201 30 00, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 og 0206 29 91, der svarer til følgende definition:  

 

 ”Udvalgte oksekødsudskæringer af stude eller kvier, der udelukkende har været holdt på græs, og som ikke 
må have en slagtet vægt på over 370 kg. Slagtekroppene skal klassificeres som A, L, P, T eller F, afpudses, 
så de har et fedtlag på P eller mindre, og tilhørte muskelklasse 1 eller 2 i henhold til det klassificeringssystem 
for slagtekroppe, som New Zealand Meat Board administrerer”. 

 

Samtidig med ansøgning om licens skal du indsende et ægthedscertifikat (original og en kopi heraf) udstedt af 

myndighederne i New Zealand, jf. bilag 3. Originalen opbevares af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Certifikatet er 

vist i bilag 1. 

 

Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 3 i denne vejledning. 

 
2.9 Løbenummer 09.4455 – 1.000 ton oksekød fra Paraguay 
Kontingentet omfatter 1.000 ton udbenet oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller fosset, under KN-kode 0201 30 

00 og 0202 30 90, der svarer til følgende definition: 

 

 ”Fillet (lomito), Striploin og/eller Cube roll (lomo), Rump (rabadilla), Topside (carnaza negra), der stammer fra 
udvalgte krydsavlede dyr med mindre end 50 % af racer af zebu typen, som udelukkende er opfodret med 
græs eller hø. Slagtedyrene er stude eller kvier af klasse V i Vacuno-slagtekropskemaet, hvorefter der produ-
ceres slagtekroppe på højst 260 kg”. 

 

Udskæringerne mærkes i overensstemmelse med artikel 13 i forordning nr. 1760/2000. 

 

Oplysningen ”high quality beef” kan anføres på etiketten. 

 

Samtidig med ansøgning om licens skal du indsende et ægthedscertifikat (original og en kopi heraf) udstedt af 

myndighederne i Paraguay, jf. bilag 3. Originalen opbevares af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Certifikatet er vist 

i bilag 1. 
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Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 3 i denne vejledning. 

 
2.10 Løbenummer 09.4181 – 2.450 ton oksekød fra Chile 
Kontingentet omfatter 2.450 ton oksekød af høj kvalitet, i nettovægt, fersk, kølet eller frosset, under KN-kode 

0201 20, 0201 30 00, 0202 20 og 0202 30. 

 

Kontingentet forøges årligt med 100 ton. Næste gang den 1. juli 2018, hvor kontingentet øges til  

2.550 ton. 

 

Samtidig med ansøgning om licens skal du indsende et ægthedscertifikat (original og en kopi heraf) udstedt af 

myndighederne i Chile, jf. bilag 3. Kopien skal være behørigt bekræftet af den udstedende myndighed i Chile. Ori-

ginalen opbevares af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Certifikatet er vist i bilag 2. 

 

Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 3 i denne vejledning. 

 
2.11 Løbenummer 09.4002– 11.500 ton oksekød fra USA og Canada 
Kontingentet omfatter 11.500 ton oksekød af høj kvalitet, i varens vægt, fersk, kølet eller frosset, under KN-kode 

0201, 0202, 0206 10 95 og 0206 29 91, der svarer til følgende definition: 

 

 ”Slagtekroppe eller udskæringer af hornkvæg, der er under 30 måneder gammelt og i mindst 100 dage har 
fået et afbalanceret kraftfoder med høj energi, der indeholder mindst 70 % korn, og hvor de daglige rationer 
har været på mindst 20 pund. Kød mærket ”choice” eller ”prime” ifølge United States Department of Agricul-
ture (USDA)-norm falder automatisk ind under denne definition. Kød, der er klassificeret i ”Canada A”, ”Ca-
nada AA”, ”Canada AAA”, ”Canada Choice” og ”Canada Prime”, ”A1”, ”A2”, ”A3” og ”A4”, ifølge det canadiske 
fødevareinspektionsagenturs normer, svarer til denne definition”. 

 

Du skal fremlægge et originalt ægthedscertifikat sammen med importlicens for SKAT ved indfortoldningen. Certifi-

katet er vist i bilag 1. 

 

Certifikatet kan kun udstedes af godkendte myndigheder i USA og Canada, jf. bilag 3. 

 

Certifikatet er gyldigt i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløbet dog den 30. juni 

efter udstedelsesdatoen. 

 

Kontingentet er opdelt i tolv månedlige delperioder. Den mængde, der er til rådighed i hver måned, svarer til en 

tolvtedel af den samlede mængde, dvs. 958 ton. Bemærk, at månedens mængde kan forhøjes med evt. uudnyt-

tede mængder fra de foregående måneder i kontingentåret. 

 

Ansøgningen om licens kan kun indsendes i løbet af de fem første dage i hver måned. 

 

Læs mere om ansøgning om licens i afsnit 4 i denne vejledning. 
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3. Regler for ansøgning om 
importlicens som beskrevet i 
afsnit 2.2-2.10 

Reglerne for ansøgning om importlicens afhænger af, om ansøgningen vedrører: 

 

 Kontingenter, hvor ægthedscertifikatet skal indsendes samtidig med ansøgning om licens, dvs. kontingen-
terne beskrevet i afsnit 2.2 til 2.10 i denne vejledning. Reglerne herom beskrives i afsnittet nedenunder. 
 
eller 

 

 Kontingenter, hvor ægthedscertifikatet først skal fremlægges for SKAT ved indfortoldningen, dvs. kontingen-
tet beskrevet i afsnit 2.11 i denne vejledning. Reglerne herom beskrives i afsnit 4. 

 

3.1 Hvem kan søge licens  
Kun virksomheder, der er anført som modtager i rubrik 4 i et ægthedscertifikat udstedt af en af de godkendte 

myndigheder i udførselslandene, jf. bilag 3, kan søge om licens. 

 

3.2 Ægthedscertifikat 
Du skal indsende det originale ægthedscertifikat og en kopi heraf samtidig med ansøgning om licens. 

 

3.3 Ansøgning om licens  
Den udfyldte og underskrevne ansøgning kan sendes til os via mail. Vi anbefaler, at du benytter mail, dvs. skan-

ner ansøgningen og vedhæfter filen. 

 

Ved ansøgning på mail sender du til: licens@lfst.dk  

 

Ansøgninger kan indsendes løbende inden for kontingentåret (1. juli – 30. juni det følgende år). 

 

Inden for de mængder, som er anført i et ægthedscertifikat, kan du søge om en eller flere licenser. Ansøgninger 

kan indsendes løbende så længe ægthedscertifikatet er gyldigt. I de tilfælde, hvor der udstedes flere importli-

censer, afskriver Landbrugs- og Fiskeristyrelsen på det originale ægthedscertifikat de mængder, der udstedes 

importlicenser for. 

 

Se også afsnit 3.6 om særlige regler for udstedelse af licens, når det originale ægthedscertifikat endnu ikke er 

indsendt til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, eller oplysningerne i certifikatet endnu ikke er bekræftet af Europa-

Kommissionen. 

 

3.4 Udfyldelse af licensansøgning 
Ansøgning om licens skal udfyldes som beskrevet i afsnit 8 i den generelle importvejledning. 

 

Vejledning og ansøgningsskema til licens findes på vores hjemmeside under: 

 

lfst.dk > Virksomheder > Fødevarer > Licenser til import og eksport > Importlicenser > Vejledning og skema 

 

Link til vejledning og skemaer 

 

Rubrikkerne 8, 15, 16 og 20 udfyldes således: 

 

mailto:licens@lfst.dk
http://lbst.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/importlicenser/vejledninger-og-skemaer/
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Rubrik 8: 

Skriv varens oprindelsesland og sæt x i ja for obligatorisk. Licensen forpligter til at importere varer med oprindelse 

i det pågældende land. 

 

Rubrik 15: 

Skriv varebeskrivelsen, som svarer til KN-koden i rubrik 16. Se beskrivelser og KN-koder i bilag 4. 

 

Rubrik 16: 

Skriv KN-koden (8 cifre) på den vare, der skal importeres. Normalt må der kun være én KN-kode i hver ansøg-

ning. Ved import fra Argentina, Australien, Uruguay, Brasilien og New Zealand kan ansøgningen dog vedrøre kød 

under både KN-kode 0201 30 00 og 0206 10 95. I bilag 4 kan du finde en oversigt med KN-koder for de enkelte 

lande. 

 

Rubrik 20: 

Ved kontingenterne beskrevet i afsnit 2.2 til 2.9 skrives: 

 

 ”Oksekød af høj kvalitet (Gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013)”. ”Løbenummer x” 

 

x udskiftes med: 

 

09.4001 når det drejer sig om kontingentet beskrevet i afsnit 2.2 

09.4004 når det drejer sig om kontingentet beskrevet i afsnit 2.3 

09.4450 når det drejer sig om kontingentet beskrevet i afsnit 2.4 

09.4451 når det drejer sig om kontingentet beskrevet i afsnit 2.5 

09.4452 når det drejer sig om kontingentet beskrevet i afsnit 2.6 

09.4453 når det drejer sig om kontingentet beskrevet i afsnit 2.7 

09.4454 når det drejer sig om kontingentet beskrevet i afsnit 2.8 

09.4455 når det drejer sig om kontingentet beskrevet i afsnit 2.9. 

 

Ved kontingentet beskrevet i afsnit 2.10 (kød fra Chile) skrives: 

 

 ”Forordning (EF) nr. 610/2009”. ”Løbenummer 09.4181” 

 

3.5 Sikkerhedsstillelse 
Samtidig med ansøgning om licens skal du stille en sikkerhed på 120 EUR pr. ton nettovægt. 

 

Sikkerhedsstillelsen skal omregnes til danske kroner ved hjælp af en omregningskurs, som fastsættes en gang 

om måneden. Find månedens omregningskurs på vores hjemmeside under  

 

lfst.dk > Virksomheder > Fødevarer > Licenser til import og eksport > Importlicenser 

 

Link til omregningskursen 

 

Reglerne for frigivelse og inddragelse af sikkerhedsstillelse på kontingentordninger fremgår af afsnit 14-15 i den 

generelle importvejledning. 

 

3.6 Hvornår bliver licensen udstedt 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan først udstede en importlicens, når EU-Kommissionen har accepteret ægt-

hedscertifikatet. 

 

Importlicensen kan efter anmodning fra importøren dog udstedes straks hvis: 

 

 Kommissionens accept af certifikatet endnu ikke er modtaget i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

http://lbst.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/importlicenser/#c12207
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 Originaleksemplaret af certifikatet endnu ikke er indsendt. 

 

 Originaleksemplaret af certifikatet er indsendt og de relevante oplysninger fra Kommissionen er modtaget, 
men ikke alle oplysninger er umiddelbart korrekte. 

 

I sådanne tilfælde skal du i stedet for den sædvanlige sikkerhed på 120 EUR pr. ton nettovægt g stille en særlig 

sikkerhed. Den særlige sikkerhed svarer til den fulde toldsats i den fælles toldtarif på den dag ansøgning om li-

cens indsendes. 

 

Når Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har modtaget det originale certifikat og/eller Kommissionens oplysninger om 

certifikatet, og det er kontrolleret, at samtlige oplysninger er korrekte, frigiver vi den særlige sikkerhed. Du skal i 

stedet stille den sædvanlige sikkerhed på 120 EUR pr. ton nettovægt. Ansøgere, der ønsker at benytte denne be-

stemmelse, skal anmode herom i ansøgningens rubrik ”Bemærkninger til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen”. 

 

Fremlægger ansøgerne ikke det ægthedscertifikat, som Kommissionen har accepteret, inden udløbet af licensens 

gyldighedsperiode, inddrager vi den særlige sikkerhed. 

 

3.7 Hvor længe er licensen gyldig 
Licensen er gyldig i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni efter 

udstedelsesdatoen. 

 

3.8 Anvendelse af licensen 
Licensen kan kun benyttes til import af den mængde, som fremgår af licensens rubrik 17 og 18. Tallet ”0” er an-

ført som tolerance i rubrik 19. 
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4. Regler for ansøgning om 
importlicens som beskrevet i 
afsnit 2.11 (USA og Canada) 

4.1 Hvem kan søge 
For at kunne søge om importlicens på dette kontingent, skal du samtidig med sin første ansøgning om licens ved-

lægge bevis for, at du på ansøgningstidspunktet har deltaget i handel med tredjelande (import og eksport) inden 

for oksekødssektoren i hver af de to 12-måneders perioder, som ligger umiddelbart forud for ansøgningstidspunk-

tet. 

 

Bevis for handel med tredjelande leveres i form af 

  

 Indførselsangivelser, der bekræfter overgang til fri omsætning i EU. 

 Udførselsangivelser, der bekræfter udgang af EU. 

 

Dokumenterne skal være behørigt påtegnet af toldmyndighederne og navnet på ansøger om licens skal fremgå. 

 

Derudover skal du fremlægge bevis for, at du er hjemmehørende og momsregistreret i Danmark. 

 

4.2 Ægthedscertifikat 
Du skal fremlægge et originalt ægthedscertifikat sammen med importlicensen for SKAT ved varens indfortoldning. 

 

4.3 Ansøgning om licens  
Den udfyldte og underskrevne ansøgning kan sendes til os via mail. Vi anbefaler, at du benytter mail, dvs. skan-

ner ansøgningen og vedhæfter filen. 

 

Ved ansøgning på mail sender du til: licens@lfst.dk 

 

Se ansøgningsperioder og -mængder i afsnit 2.11. 

 

Ansøgningen skal være indsendt senest kl. 13.00 den sidste dag i ansøgningsperioden. Du må kun indsende én 

ansøgning. Indsender du flere ansøgninger afvises alle. 

 

Hvis de ansøgte mængder for alle EU-lande, overstiger mængden, der er til rådighed, nedsættes hver ansøgning 

med en fordelingskoefficient. 

 

4.4 Udfyldelse af licensansøgning 
Ansøgning om licens skal udfyldes som beskrevet i afsnit 8 i den generelle importvejledning. 

 

Vejledningen og ansøgningsskema til licens findes på vores hjemmeside under 

 

lfst.dk > Virksomheder > Fødevarer> Licenser til import og eksport> Importlicenser> Vejledning og skema 

 

Link til vejledning og skemaer 

 

Rubrikkerne 8, 15/16 og 20 udfyldes således: 

 

 

mailto:licens@lbst.dk
http://lbst.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/importlicenser/vejledninger-og-skemaer/
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Rubrik 8: 

Skriv varens oprindelsesland. Sæt x i ja for obligatorisk. Licensen forpligter til at importere varer med oprindelse i 

det pågældende land. 

 

Rubrik 15/16: 

Ansøgningen kan omfatte et eller flere af de produkter, der henhører under de KN-koder eller grupper af KN-ko-

der, der fremgår af bilag 5. Omfatter ansøgningen flere KN-koder, angives det for hver KN-kode eller gruppe af 

KN-koder, hvilken mængde der ansøges om. Alle KN-koder skal skrives i rubrik 16 og tilhørende beskrivelser og 

mængder i kg i rubrik 15. 

 

Rubrik 20: 

Udfyldes med 

 

 ”Oksekød af høj kvalitet (Gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013)”. ”Løbenummer 09.4002” 
 

4.5 Sikkerhedsstillelse  
Samtidig med ansøgning om licens skal ansøgeren stille en sikkerhed på 120 EUR pr. ton nettovægt. 

 

Sikkerhedsstillelsen skal omregnes til danske kroner ved hjælp af en omregningskurs, som fastsættes en gang 

om måneden. Find månedens omregningskurs på vores hjemmeside under  

 

lfst.dk > Virksomheder > Fødevarer > Licenser til import og eksport > Importlicenser 

 

Link til omregningskursen  

 

Reglerne for frigivelse og inddragelse af sikkerhedsstillelse på kontingentordningen fremgår af afsnit 14 og 15 i 

den generelle importørvejledning. 

 

4.6 Hvornår bliver licensen udstedt  
Licensen udstedes mellem den 17. og den 21. i hver måned, forudsat Europa-Kommissionen godkender ansøg-

ningerne. 

 

4.7 Hvor længe er licensen gyldig 
Licensen er gyldig i tre måneder regnet fra udstedelsesdatoen. Gyldighedsperioden udløber dog den 30. juni efter 

udstedelsesdatoen. 

 

4.8 Anvendelsen af licensen  
Licensen kan kun benyttes til import af den mængde som fremgår af licensens rubrik 17 og 18. Tallet ”0” er anført 

som tolerance i rubrik 19 i den udstedte licens. 

http://lbst.dk/virksomheder/foedevarer/licenser-til-import-og-eksport/importlicenser/#c12207
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5. Kontakt 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til licens@lfst.dk  

 

 

 

6. Retsgrundlag 

Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af følgende retsgrundlag: 

 
Lovbekendtgørelse nr. 765 af 19. juni 2017 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om 
ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. 
(landbrugsstøtteloven)  
 
 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsord-
ning for landbrugsprodukter  
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013 af 21. juni 2013 om åbning og forvaltning af told-
kontingenter for oksekød af høj kvalitet, fersk, kølet eller frosset, og for frosset bøffelkød 
 
Kommissionens forordning (EF) nr. 610/2009 af 10. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser for toldkontingen-
tet for oksekød med oprindelse i Chile 

 
Kommissionens forordning (EF) nr. 382/2008 af 21. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen 
med import- og eksportlicenser for oksekød 

 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkon-
tingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning 
 
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1237 af 18. maj 2016 om supplerende regler til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår bestemmelserne for anvendelse af 
ordningen med import- og eksportlicenser  
 
Kommissionens forordning (EU) nr. 2016/1239 af 18. maj 2016 om gennemførelsesbestemmelser til Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets forordningen (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ordningen for import- og 
eksportlicenser  

 
Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for 
identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter 

 

De nævnte forordninger skal sammenholdes med forordninger, der ændrer/supplerer de oprindelige bestemmel-

ser. 

 
 

 

 
   

mailto:licens@lfst.dk
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Bilag 1. Ægthedscertifikat (oksekød af høj kvalitet fra Australien, 
Argentina, Uruguay, Brasilien, New Zealand, Paraguay, 
USA og Canada samt bøffelkød fra Australien eller 
Argentina) 

1. Eksportør (navn og adresse) 

 

 

 

 

2. Certifikat nr. 

 

 

 

 

 

ORIGINAL 

4. Modtager (navn og adresse) 

 
 

3. Udstedende organ 

 

 

 

 

 

6. Transportmiddel  

5. ÆGTHEDSCERTIFIKAT 
OKSEKØD 

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 593/2013 

7. Mærke og nummer, antal kolli og deres art, varebeskri-

velse 

 
 
 
 
 

8. Bruttovægt (kg) 9. Nettovægt (kg) 

10.  Nettovægt (med bogstaver) 

11.  DET UDSTEDENDE ORGANS ATTESTATION 

 

 Undertegnede attesterer, at det i dette certifikat beskrevne oksekød svarer til beskrivelsen på 

 bagsiden: 

 
a) for oksekød af høj kvalitet (1) 

 
b) for bøffelkød (1) 

 
Sted: 

 

Dato: 

………………..………………………………… 

Underskrift og stempel (eller påtrykt segl)    

 

(1) Det ikke gældende overstreges . 
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Bilag 2. Ægthedscertifikat fra Chile  

2. Eksportør (navn og adresse) 

 

 

 

 

2. Certifikat nr. 

 

 

 

 

 

ORIGINAL 

4. Modtager (navn og adresse) 

 

 

4. Udstedende myndighed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Transportmiddel  

5. ÆGTHEDSCERTIFIKAT FOR 

OKSEKØD 

Forordning (EF) nr. 610/2009 

7. Mærke og nummer, antal kolli og deres art, varebeskrivelse 

 

 

 

 

 

 

8. Bruttovægt 

 (kg) 

9. Nettovægt 

 (kg) 

10.  Nettovægt (i bogstaver) 

11.  ATTESTATION FRA DEN UDSTEDENDE MYNDIGHED 

 

Undertegnede attesterer, at det ovenfor beskrevne oksekød har oprindelse i Chile 

 

Sted: ……………………………….. Dato: 

 

 

 

……………………………………. Underskrift og stempel (eller prægesegl) 

 

Udfyldes på skrivemaskine eller i hånden med sort blæk og blokbogstaver  
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Bilag 3. Fortegnelse over myndigheder der udsteder 
ægthedscertifikat  

 

Land Udstedende myndighed 

Argentina MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA 

Australien DEPARTMENT OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FORESTRY – AUS-

TRALIA 

Uruguay INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) 

Brasilien DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECCAO DE PRODUTOS DE ORIGEM 

ANIMAL (DIPOA) 

New Zealand NEW ZEALAND MEAT BOARD 

USA FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES 

DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA) 

Canada CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY – GOVERNMENT OF CAN-

ADA/AGENCE CANADIENNE D’INSPECTION DES ALIMENTS – GOUVERNE-

MENT DU CANADA 

Paraguay SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, DIRECCIÓN GENE-

RAL DE CALIDAD E INOCUIDAD DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

Chile ASOCIACIÓN GREMIAL DE PLANTAS FAENADORAS FRIGORÍFICAS DE 

CARNES DE CHILE 
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Bilag 4. Varebeskrivelse og KN-kode i ansøgningens rubrik 15 og 
16 

Land Varebeskrivelse (rubrik 15) KN-kode 

(rubrik 16) 

Argentina Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet. 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, fersk eller kølet. 

0201 30 00 

0206 10 95 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, andre udskæringer. 0202 30 90 

Australien Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, ikke udbenet, andre udskærin-

ger. 

0201 20 90 

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet. 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, fersk eller kølet. 

0201 30 00 

0206 10 95 

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet, andre udskæringer. 0202 20 90 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, forfjerdinger, hele eller opskå-

ret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok: ”quartiers compen-

sés”, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel el-

ler opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden 

mørbrad) i ét stykke. 

0202 30 10 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, udskæringer benævnt ”crop”, 

”chuck and blade” og ”brisket”. 

0202 30 50 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, andre udskæringer. 0202 30 90 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, frosset. 0206 29 91 

Uruguay Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet. 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, fersk eller kølet. 

0201 30 00 

0206 10 95 

Brasilien Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet. 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, andre udskæringer 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, fersk eller kølet. 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, frosset 

0201 30 00 

0202 30 90 

0206 10 95 

0206 29 91 

New Zealand Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, ikke udbenet, andre udskærin-

ger. 

0201 20 90 

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet. 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, fersk eller kølet. 

0201 30 00 

0206 10 95 

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet, andre udskæringer. 0202 20 90 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, forfjerdinger, hele eller opskå-

ret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok: ”quartiers compen-

sés”, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel el-

ler opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden 

mørbrad) i ét stykke. 

0202 30 10 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, udskæringer benævnt ”crop”, 

”chuck and blade” og ”brisket”. 

0202 30 50 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, andre udskæringer. 0202 30 90 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, frosset. 0206 29 91 
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Paraguay Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet. 0201 30 00 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, andre udskæringer. 0202 30 90 

 

 

 

Chile Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, ikke udbenet, ”quartiers com-

pensés”. 

0201 20 20 

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

sammenhængende eller adskilte. 

0201 20 30 

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

sammenhængende eller adskilte. 

0201 20 30 

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

sammenhængende eller adskilte. 

0201 20 50 

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, ikke udbenet, andre udskærin-

ger. 

0201 20 90 

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet kød. 0201 30 00 

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet, ”quartiers compensés”. 0202 20 10 

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet, forfjerdinger, sammen-

hængende eller adskilte. 

0202 20 30 

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet, bagfjerdinger, sammen-

hængende eller adskilte. 

0202 20 50 

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet, andre udskæringer. 0202 20 90 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, forfjerdinger, hele eller opskå-

ret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok; ”quartiers compen-

sés”, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel el-

ler opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden 

mørbrad) i ét stykke. 

0202 30 10 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, udskæringer benævnt ”crop”, 

”chuck and blade” og ”brisket”. 

0202 30 50 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, andre udskæringer. 0202 30 90 
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Bilag 5. Varebeskrivelse og KN-kode i ansøgningens rubrik 15 og 
16 

Land Varebeskrivelse (rubrik 15) KN-kode 

(rubrik 16) 

USA og Ca-

nada 

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, ikke udbenet, hele og halve 

kroppe, ”quartiers compensés”. 

0201 10 00 

0201 20 20 

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

sammenhængende eller adskilte. 

0201 20 30 

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

sammenhængende eller adskilte. 

0201 20 50 

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, andre udskæringer, ikke udbe-

net 

0201 20 90 

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet, udbenet. 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, fersk eller kølet. 

0201 30 00 

0206 10 95 

Kød af hornkvæg, frosset, hele og halve kroppe, ikke udbenet, 

”quartiers compensés”. 

0202 10 00 

0202 20 10 

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet, forfjerdinger, sammen-

hængende eller adskilte. 

0202 20 30 

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet, bagfjerdinger, sammen-

hængende eller adskilte. 

0202 20 50 

Kød af hornkvæg, frosset, ikke udbenet, andre udskæringer. 0202 20 90 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, forfjerdinger, hele eller opskå-

ret i højst 5 stykker, frosset i en enkelt blok; ”quartiers compen-

sés”, frosset i to blokke, den ene bestående af forfjerdingen hel el-

ler opskåret i højst 5 stykker og den anden af bagfjerdingen (uden 

mørbrad) i ét stykke. 

0202 30 10 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, udskæringer benævnt ”crop”, 

”chuck and blade” og ”brisket”. 

0202 30 50 

Kød af hornkvæg, frosset, udbenet, andre udskæringer. 0202 30 90 

Nyretap og mellemgulv af hornkvæg, frosset. 0206 29 91 
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