Betalingsordning til finansiering af styrket kontrol med kosttilskud
For at finansiere en styrket kontrol med kosttilskud opkræver Fødevarestyrelsen en afgift hos
Kosttilskudsvirksomhederne. Virksomheder, der er ansvarlige for første afsætning af kosttilskud i
Danmark, skal anmelde deres kosttilskud til fødevarestyrelsen. Alle virksomheder, der har anmeldt et
eller flere kosttilskud til forhandling i Danmark, og som har en årlig omsætning på over 50.000 kr., skal
betale et årligt beløb pr. virksomhed samt et årligt beløb pr. anmeldt kosttilskud.. Opkrævningen sker i
efteråret og dækker hele året.
Det er antallet af anmeldte kosttilskud, der fremgår af registeret, pr. 1. september, der afgør betalingen.
Fødevarestyrelsen opkræver gebyrerne uanset om virksomheden eller kosttilskuddet har
eksisteret/været anmeldt i hele perioden fra 1. januar og frem til 1. september eller kun for en kortere
periode i året. Det vil sige, at virksomheder, der har anmeldt et kosttilskud fx den 1. august, vil blive
opkrævet gebyr for hele året, selvom produktet ikke har været anmeldt i hele året.
Hvorfor er der betaling for styrket kontrol med kosttilskud?
Med Fødevareforlig 2, der blev indgået i 2010 blev det besluttet, at der skal ske en styrket kontrol med
kosttilskud fra 2011. Kontrollen er videreført med Fødevareforlig 3 og 4.
Hvorfor skal der ske styrket kontrol af kosttilskud, når kosttilskud allerede i dag kontrolleres?
Den styrkede kontrol af sikkerheden af kosttilskud vil bestå i en mere omfattende kontrol, som samtidig
bliver løbende og langt mere systematisk. Kontrollen vil være risikobaseret, så kontrolindsatsen
målrettes de produkter, der udgør eller kan udgøre en sundhedsfare for forbrugerne. Der udtages et
antal kosttilskud om året til kontrol af sikkerhed.
Der foretages også en løbende og opsøgende kontrol af nethandel. Internetkontrollen vil være målrettet
danske hjemmesider.

Hvad er hjemmel til opkrævning?
Hjemmel til opkrævning af afgiften er Fødevarestyrelsens betalingsbekendtgørelse Bekendtgørelsen
kan læses her under ”lovstof”: www.fvst.dk/gebyr.aspx
Hvordan fastsættes antallet af kosttilskud der skal betales for?
Det er antallet af anmeldte kosttilskud, der fremgår af registeret, pr. 1. september, der afgør betalingen.
Som grundlag for opgørelse af antallet af anmeldte kosttilskud for de enkelte virksomheder anvendes
registeret over anmeldte kosttilskud på www.altomkost.dk
http://www.altomkost.dk/Kosttilskud/Register_over_registrerede_kosttilskud/forside.htm
Hvilke kosttilskud, skal der betales for?
Der betales som udgangspunkt et gebyr pr. kosttilskud forstået som et gebyrpr. produkt-navn.
Hvis samme virksomhed har to eller flere kosttilskud med nøjagtigt samme indhold, men som
markedsføres under forskellige produktnavne betales kun 1 x gebyret Det bemærkes, at hvis en
virksomhed har anmeldt et kosttilskud med nøjagtigt samme indhold, som et kosttilskud anmeldt af en
anden virksomhed, skal begge virksomheder betale gebyret pr. kosttilskud.
Såfremt man har et kosttilskud, der markedsføres med samme navn og nøjagtig samme indhold, men
med forskellig pakkestørrelse betales 1 x gebyret for kosttilskuddet, og altså ikke gebyret for hver
forskellig pakkestørrelse – uanset om pakkestørrelse eller antal tabletter måtte indgå i produktnavnet
eller ej.
Såfremt man markedsfører et kosttilskud med samme navn og nøjagtig samme indhold, men med
forskellig indtagelsesform, fx kapsel og tablet, betales gebyret for hver type indtagelsesform.
Ændringer i eksisterende anmeldte kosttilskud, som ikke medfører merbetaling
Der kan ske visse ændringer i et eksisterende produkt i registeret uden at det i betalingsøjemed opfattes
som et nyt kosttilskud. Disse ændringer skal der ikke betales yderligere gebyr for. Man kan ændre i
indholdet i eller i produktnavnet på et eksisterede kosttilskud uden at dette i betalingsøjemed betragtes
som et nyt kosttilskud. Hvis både indhold og produktnavn ændres, skal der dog betales for både det
eksisterende og det/de nye/ændrede kosttilskud indenfor samme faktureringsperiode.
Betalingsreglerne ændrer ikke, at alle ændringer skal anmeldes til
Fødevarestyrelsen
Såfremt man foretager ændringer i et eksisterende kosttilskud, eller et eksisterende kosttilskud skifter
avn, skal dette meddeles til Fødevarestyrelsen. Både det eksisterende og det ændrede kosttilskud skal
fremgå af registeret over anmeldte kosttilskud, indtil virksomheden aktivt afmelder det
oprindelige kosttilskud ved holdbarhedens udløb. Hvis et produkt udløber og erstattes af et andet
produkt, skal det oprindelige afmeldes aktivt af virksomheden, og det nye tilmeldes.
Produkter, som er afmeldt, må ikke markedsføres/sælges mere
Afmeldte produkter må ikke markedsføres længere hverken fra engrosvirksomheden, fra hjemmesider
eller fra detailbutikker. Hvis der stadig er produkter på butikshylderne, skal disse aktivt trækkes tilbage
af den produktansvarlige virksomhed ved afmelding af produktet. Engrosvirksomhedens eventuelle
restlager af produktet må heller ikke sælges længere, når produktet er afmeldt.
Vigtigt at registeret på www.altomkost.dk er opdateret
For at registeret på www.fvst.dk kan være opdateret pr. 1. september skal eventuelle ændringer
være meddelt til Fødevarestyrelsen senest 1. august. Eventuelle kosttilskud, som ikke længere
markedsføres, skal således fjernes fra registeret, så der ikke opkræves for disse. Det er virksomhedernes
ansvar at meddele Fødevarestyrelsen, hvis der i registeret fremgår kosttilskud, som ikke længere

markedsføres.
Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt er fritaget for betaling
Det er besluttet, at virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. årligt ikke er omfattet af
betaling. Såfremt en virksomhed omsætter andre varer end kosttilskud, bemærkes det, at loftet på 50.000
kr. gælder virksomhedens samlede omsætning og altså ikke kun den del af omsætningen, der vedrører
kosttilskud. Virksomheder der forventer en årlig fødevareomsætning på under 50.000 kr. bedes oplyse
dette til Kosttilskudsgruppen på email: kosttilskudsgruppen@fvst.dk.
Kan man blive fritaget for betaling, fx hvis man kan dokumentere, at ens produkter er i orden?
Nej. Alle virksomheder skal betale, uanset om deres virksomheder og produkter udsættes for kontrol
eller ej, og uanset hvad kontrollens resultat er. Kontrollen vil blive risikobaseret, og man kan derfor ikke
på forhånd sige, hvilke produkter og virksomheder der vil blive kontrolleret.
Dækker taksterne alle udgifter til kontrollen i kosttilskudsvirksomheder?
Taksterne dækker alene omkostningerne til den styrkede kontrol.. Hvis der konstateres overtrædelser af
lovgivningen, og der foretages opfølgende kontrol, skal den konkrete virksomhed særskilt betale gebyr
til dækning af omkostningerne ved denne kontrol.
Hvorfor er der valgt en model med et fast årligt beløb pr. anmelder og et beløb pr. kosttilskud?
Det vurderes rimeligt, at alle anmeldere af kosttilskud skal bidrage til den styrkede kontrol. Derfor skal
der betales en fast årlig takst pr. virksomhed. Herudover vurderes det rimeligt, at de virksomheder, der
har anmeldt flest kosttilskud, bidrager mest til finansieringen. Derfor skal der også betales et beløb for
hvert anmeldt kosttilskud.
Hvorfor skal danske virksomheder betale for internet-kontrollen?
Kontrollen vil blive rettet mod danske hjemmesider (danske virksomheder) – både traditionelle
virksomheder, der også har en netbutik, og dem, der kun markedsfører på internettet. Forbrugerne –
også de danske – lægger i stigende grad deres indkøb på nettet. Køb af kosttilskud på internettet kan
derfor flytte markedsandele væk fra salg i de fysiske butikker. Det er vigtigt både, at forbrugerne kan
føle sig sikre, når de handler på nettet, og at virksomheder ikke får urimelig konkurrence fra
internetvirksomheder, der ikke overholder reglerne.
Hvorfor er det anmeldere af kosttilskud og ikke forhandlere eller producenter, der skal betale?
Det er anmeldere af kosttilskud, der skal betale, fordi det er dem, der er ansvarlige for første afsætning i
Danmark. Det er dem, der er ansvarlige for, at produkterne er i orden, og det er derfor mest rimeligt, at
det er dem, der betaler for den styrkede kontrol.
Hvorfor er det virksomhederne, herunder de lovlydige virksomheder - der skal betale for den
styrkede kontrol?
Det er de virksomheder, der har anmeldt kosttilskud til markedsføring i Danmark, der skal betale
afgiften.. Virksomhederne får fordel af den øgede forbrugertillid, som den styrkede kontrol vil bidrage
til.
Der kan ikke på forhånd siges noget om i hvilke virksomheder den styrkede kontrol måtte finde
lovovertrædelser. Den styrkede kontrol af kosttilskud adskiller sig her ikke fra anden fødevarekontrol.
Såfremt der konstateres lovovertrædelser i forbindelse med kontrollen, betaler disse virksomheder efter
de almindelige regler om betaling for kontrol. Det vil sige, at disse virksomheder også kommer til at

betale for den ekstra kontrol, som følger af de konstaterede overtrædelser, ligesom der kan blive tale om
retslige sanktioner i form af bøde.
Hvilke sanktioner er der, hvis virksomheder undlader at anmelde kosttilskud eller undlader at
lade sig registrere for derved at slippe for betaling?
De virksomheder, der har undladt at lade sig registrere, vil kunne straffes med bøde op til 60.000 kr.
afhængig af forseelse og virksomhedens størrelse, jf. bemærkningerne til fødevareloven.
Normalbødestørrelsen for at sælge kosttilskud, der ikke er anmeldt, er på 15.000 kr., men bødestørrelsen
vil også for denne overtrædelse afhænge af virksomhedens omsætning,
formildende/skærpende omstændigheder m.v.

