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LICENSAFGIFT CERTIFICERET 
 SÆDEKORN & BÆLGSÆD  

(FINALAFREGNING) 
Dispensation fra mærkatordningen 

 
Under henvisning til den afgivne erklæring vedrørende dispensation fra den gældende mærkatordning skal vi 
herved erindre om bestemmelserne i § 2, hvorefter opgørelse og betaling skal ske senest mandag den 28. maj 
2018.  Kvantummet skal angives i hele kg – der må ikke anvendes decimaler. 
 
 Af hensyn til virksomhedernes IT-kørsel i maj måned og for at undgå efterreguleringer har vi besluttet, at det kan 
accepteres, at skemaerne og betalingen er os i hænde senest onsdag den 6. juni 2018.
 
Samtidig beder vi Dem bemærke, at opgørelserne skal attesteres af virksomhedens revisor i henhold til den 
afgivne erklæring, uanset om der finder produktion sted eller ej. Vi beder Dem venligst benytte den 
revisorerklæring, som er på bagsiden af skemaerne. 
  
Såfremt det af praktiske grunde først er muligt at opnå en revisors attestation efter betalingsfristen, anmodes De 
om at indsende kopi af opgørelsen med betalingen samt oplysning om, at revisionserklæringen følger. Dog skal 
skemaerne med revisorerklæring være indsendt til Sekretariatet senest fredag den 8. juni 2018 
 
Det er nødvendigt af hensyn til de samlede afstemninger, at produktion for fremmed regning og lønarbejde er 
klart defineret, og at det i denne forbindelse klart tilkendegives, hvem der skal betale licensafgiften. 
 
For at undgå konkurrenceforvridning beregnes strafrenter, såfremt opgørelsen og betalingen er os i hænde 
senere end den 8. juni 2018. Det indbetalte depositum kan ikke fratrækkes opgørelserne. 
 
Forannævnte regler gælder, uanset om sorten er solgt i Danmark eller udenfor Danmarks grænser, og uanset om 
sorten er solgt løst eller opsækket, bejdset eller ubejdset. 
 
På Danske Sortsejeres hjemmeside under certificeret såsæd/betalingsmetode kan indbetalingsskemaet hentes 
som et regneark - i Excel-format med formler. Dette betyder, at udregning sker automatisk, når mængden af kg 
tastes ind. Det kan derfor være en fordel at benytte dette skema.  
 
Med venlig hilsen 

 
Asbjørn Børsting 
 
 //Bilag – indbetalingsskemaer 


