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København, den 26. april 2022

LICENSAFGIFT FOR CERTIFICERET
VÅRSÆDEKORN & BÆLGSÆD
Idet vi henviser til Rådets (EF) bekendtgørelse nr. 2100/94 af d. 27. juli 1994 vedr. sortsbeskyttelse
og beskyttelse af forædlerrettighederne og Bekendtgørelse af lov om plantenyheder, jf.
lovbekendtgørelse nr. 10 af 4. januar 2017, gør vi opmærksom på, at opgørelse af salg af sædekorn,
revisorerklæring og betaling af licensafgiften for vårsæd skal være Sekretariatet i hænde senest
den 30. maj 2022.
I lighed med tidligere år fremsendes vedlagt skemaer til brug ved opgørelsen, som vi imødeser retur
i udfyldt og attesteret stand. Indbetaling af licensafgiften bedes foretaget ved overførsel til vor konto
i Danske Bank, reg.nr. 3001 konto nr. 0012176910.
På foreningens hjemmeside (www.sortsejere.dk) for Sædekornsvirksomheder under afsnittet –
Oplysningsskema - kan skemaerne også hentes – som Excel Regneark med formler.
Selv om der ikke har fundet produktion/omsætning sted af vårsæd, skal dette bekræftes af Deres
revisor, og skemaerne indsendes udfyldt med et nul.
Vi vil gerne anmode Dem om, at De udelukkende benytter revisorerklæringen, som fremgår
på side 1 af 8 i det udsendte materiale.
Såfremt det af praktiske grunde først er muligt at fremsende revisorerklæringen efter betalingsfristen,
bedes De alligevel indsende opgørelsen (oplysningsskemaet) samt foretage indbetalingen. Dog skal
revisorerklæring være indsendt til Sekretariatet senest fredag den 3. juni 2022.
For at undgå konkurrenceforvridende faktorer gør vi opmærksom på, at hvis indbetalingen finder
sted efter den 3. juni 2022, vil der blive beregnet strafrenter.
Har De produceret sædekorn for fremmed regning og/eller lønarbejde - hvor afgiften ikke er
inkluderet i Deres betaling til os, beder vi Dem venligst lade Deres revisor attestere dette på skemaet,
samt vedlægge de anførte nødvendige specifikationer.
Forannævnte regler gælder, uanset om såsæden er solgt i Danmark eller udenfor Danmarks
grænser. Salg beregnet til eksport skal derfor ikke opgøres separat.

Med venlig hilsen
SEKRETARIATET
Asbjørn Børsting

