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1.

Dokumentets formål

Dette dokument indeholder taksterne for de finansielle bidrag, som certificeringsorganerne og de
certificerede virksomheder er forpligtet til at betale til GMP+ International i 2020. Dette gælder for de
certificeringsorganer, som er godkendt til at udstede GMP+ certifikater til virksomheder på grundlag af
GMP+ Feed Certification scheme, der består af modulerne GMP+ Feed Safety Assurance og GMP+
Feed Responsibility Assurance.
Dette dokument indeholder også taksterne, der gælder for de bidrag, som GMP+ certificerede
virksomheder skal betale til GMP+ International i overensstemmelse med ovennævnte
certificeringsordning.
Forpligtelsen til at betale disse finansielle bidrag er på den ene side fastlagt i
godkendelseskontrakterne mellem certificeringsorganerne og GMP+ International og på den anden
side i kontrakterne mellem certificeringsorganerne og de GMP+ certificerede virksomheder.
De takster, som gælder for indkøb af andre tjenesteydelser og produkter fra GMP+ International, er
også inkluderet.
Grundprincippet i de forhøjede takster er, at beløbet skal dække alle de med administrationen af de
ovenfor anførte ordninger og tilknyttede aktiviteter forbundne omkostninger.
Alle beløb er eksklusive moms. Med GMP+ International menes: GMP+ International B.V.
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2.

Certificeringsorganer

2.1.

Grundbeløb

2.1.1

Certificeringsorganet skal årligt betale de grundbeløb, som vises i tabel 1, til GMP+
International.
Tabel 1: Grundbeløb (i euro), som certificeringsorganer skal betale

Elementer

GMP+ Feed
Certification scheme

a.

Grundbeløb

€ 1.320,00

b. brug af database, webapplikation

€ 880,00

c.

€ 930,00

pr. anvendelsesområde, der skal certificeres (1-5)

d. pr. anvendelsesområde, der skal certificeres (6-10)

€ 772,50

e.

pr. anvendelsesområde, der skal certificeres (11 eller flere)

€ 550,00

f.

pr. godkendt auditor

€ 132,00

g. pr. Critical location

€ 2.200,00

2.1.2 Certificeringsorganet er forpligtet til at betale disse grundbeløb i april 2020. Betaling skal ske på
baggrund af en faktura, som udstedes af GMP+ International, inden for betalingsperioden på 21
dage.
2.1.3 Det grundbeløb, som nævnes i afsnit 2.1.1 (punkt a i tabel 1) gælder ikke for de
certificeringsorganer, som er omfattet af en anden certificeringsordning – godkendt af GMP+
International – og som kun er blevet registreret hos GMP+ International i forbindelse med
godkendelsen af et Landenotat. Denne undtagelse gælder kun i dette tilfælde. Det er et krav, at
det relevante certificeringsorgan har indgået en aftale med GMP+ International. Der henvises til
disse godkendte certificeringsordninger (herunder anvendelsesområderne) i kapitel 3 i GMP+
BA10 Minimumskrav til indkøb.

2.2.
2.2.1

Andre betalinger
Et certificeringsorgan, som indsender en ansøgning om godkendelse som nævnt i standarden
GMP+ C10 for at opnå en licens til at kunne foretage GMP+ FSA- og/eller GMP+ FRAcertificering, skal betale et gebyr til GMP+ International forud for godkendelsesprocedurens
start, jf. punkt a i tabel 2. Hvis godkendelsesproceduren afsluttes inden for 13 uger med et
tilfredsstillende resultat, refunderes gebyret.
Hvis godkendelsesproceduren overstiger 13 uger med en maksimal ekspeditionstid på 26 uger,
skal det beløb, som nævnes under punkt a i tabel 2, betales igen. Hvis godkendelsesproceduren
afsluttes inden for 26 uger med et tilfredsstillende resultat, refunderes gebyret.
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Såfremt godkendelsesprocedurens ekspeditionstid overstiger 26 uger, sker der ingen
refundering.
2.2.2

Et certificeringsorgan, som registrerer auditorer med henblik på eksaminering, skal betale et
gebyr til GMP+ International pr. registreret auditor, pr. gyldighedsområde. Gebyrets størrelse
er angivet under punkt b i tabel 2.

2.2.3

Certificeringsorganet skal betale et gebyr til GMP+ International for udstedelsen af et skriftligt
eksamensbevis for en auditor. Gebyrets størrelse er angivet under punkt c i tabel 2.

2.2.4

Såfremt certificeringsorganet skal fremskaffe en kopi af de eksaminer, auditoren har taget, skal
certificeringsorganet betale et gebyr til GMP+ International pr. udstedt kopi af
eksamensformular. Gebyrets størrelse er angivet under punkt d i tabel 2.

Tabel 2: Grundbeløb (i euro), som certificeringsorganer skal betale

a.
b.
c.
d.
2.2.5

certificeringsorgans ansøgning om godkendelse
registrering af auditor med henblik på eksaminering

€ 1.615,00
*

€ 99,00

udstedelse af eksamensbevis

€ 32,50

udstedelse af kopi af eksamensformular

€ 11,00

Certificeringsorganerne er forpligtet til at betale de GMP+ certificerede virksomheders
finansielle bidrag til GMP+ International som beskrevet i afsnit 3. GMP+ International udsender
som regel en faktura to måneder efter udstedelsen af det pågældende certifikat og i den
samme måned i hvert efterfølgende år, som certifikatet er gyldigt i. Certifikatets slutdato
anvendes som en referencedato. Hvis der tilføjes anvendelsesområder/certifikater efter
udstedelsen af det første certifikat, skal den måned, hvor slutdatoen ligger i, gælde hvert år.

2.2.6

De beløb, som er angivet i afsnit 2.1.1 til 2.2.5, skal efter modtagelsen af en faktura overføres til
GMP+ Internationals konto inden for 21 dage.



Ved deltagelse i (fremtidige) digitale eksaminer gælder en ændret takst.
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3.

GMP+ certificerede virksomheder

3.1.

Generelt

3.1.1

En certificeret virksomhed som henvist til i kapitel 1 skal betale et årligt finansielt bidrag til
GMP+ International som beskrevet i det følgende. Den certificerede virksomhed betaler dette
beløb gennem det certificeringsorgan, som den pågældende virksomhed har en aftale med.
Dette skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 3.2.

3.1.2

Hvis certificeringen for en forretningslokation vedrører flere anvendelsesområder eller flere
standarder, skal der for hvert ekstra anvendelsesområde betales 40 % af det gældende beløb. I
tilfælde af certificering af mere end 5 anvendelsesområder pr. forretningslokation skal der for
hvert ekstra anvendelsesområde betales 10 % af det gældende beløb. I disse tilfælde skal det
højeste beløb betales fuldt ud, hvorimod rabatten kan fratrækkes de lavere takster.

3.2.

Certificerede virksomheder

De GMP+ certificerede virksomheder skal pr. forretningslokation og registreret anvendelsesområde
betale det grundbeløb, som er vist i tabel 3.
Tabel 3: Grundbeløb (i euro) pr. anvendelsesområde, som certificerede virksomheder skal betale

Standardtakst

Pr. lokation

1 anvendelsesområde

€ 258,50

2 til og med 5 anvendelsesområder (se forklaring i punkt
3.1.2)

€ 103,40

6 eller flere anvendelsesområder (se forklaring, punkt
3.1.2)

€ 25,85

Variant/Anden takst

Pr. lokation/fartøj

Transport af foder, vej-transport ≤ 2 medarbejdere

€ 110,00

Salg til husdyrbesætninger

€ 44,50

Transport af foder, indenlandske vandveje

€ 44,50

Version EN: 1. januar 2020

7/10

Takster 2020 - C 4
MultiSite
Gradueret
takst

Lokationer
1 til 5

Lokationer
6 til 10

Lokationer
11 til 15

Lokationer
16 til 40

Lokationer
41 til 60

Lokationer
61 til 80

Lokationer
>80

Handel

€ 258,50

€ 193,50

€ 129,50

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

Transport

€ 258,50

€ 193,50

€ 129,50

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

Befragtning

€ 258,50

€ 193,50

€ 129,50

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

€ 78,00

Oplagring og
overførsel

€ 258,50

€ 193,50

€ 129,50

€ 78,00

€ 54,50

€ 39,00

€ 22,50

Salg til husdyrbesætninger

€ 44,50

€ 34,00

€ 22,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

Transport af
foder,
indenlandske
vandveje

€ 44,50

€ 34,00

€ 22,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

€ 13,50

Forklaring:

En virksomhed får tildelt anvendelsesområdet "Handel", når den handler med
foder, som den ikke selv har produceret. Salg af selvproduceret foder hører under
anvendelsesområdet "Produktion".
Inden for anvendelsesområdet "Transport" skelnes der mellem små virksomheder med to
eller færre (≤ 2) medarbejdere og virksomheder med mere end to (> 2) medarbejdere.
Certificeringsorganet skal informere GMP+ International om antallet af medarbejdere pr.
certificeret virksomhed. Hvis denne registrering ikke er foretaget, anvendes den højeste
takst.
Foruden transportvirksomheder er der også trækenheder med og uden egen manual.
Disse hører under "Transport af foder".
Det er kun muligt at anvende den såkaldte graduerede takst for MultiSite, hvis de
gældende GMP+ krav er opfyldt som angivet i bilag 4 til GMP+ C12. Her skal
certificeringsorganet sikre, at GMP+ Internationals database indeholder de korrekte
registreringsoplysninger.
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4.

Andre virksomheder

Ud over de virksomheder, der er certificeret i henhold til de førnævnte ordninger, findes der også
virksomheder, som er tilknyttet GMP+ International på en anden måde.

4.1.

QS certificerede deltagere

En QS certificeret deltager, som er registreret i GMP+ FSA module, skal betale en årlig
registreringsafgift til GMP+ International som beskrevet nedenfor. Dette beløb skal dække de dermed
forbundne omkostninger. Beløbet skal overføres til GMP+ Internationals konto inden for 21 dage fra
faktureringsdatoen.
QS certificerede deltagere

Pr. lokation

Produktion af foder, foderblandinger

€ 258,50

Produktion af foder, forblandinger

€ 258,50

Hvis certificeringen for en forretningslokation vedrører flere anvendelsesområder, skal der for hvert
ekstra anvendelsesområde betales 40 % af den gældende registreringsafgift. I disse tilfælde skal det
højeste beløb betales fuldt ud, hvorimod rabatten kan fratrækkes de lavere takster.

4.2.

pastus+ certificerede deltagere

En pastus+ certificeret deltager, som er registreret i GMP+ FSA module, skal betale en årlig
registreringsafgift til GMP+ International som beskrevet nedenfor. Dette beløb skal dække de dermed
forbundne omkostninger. Beløbet skal overføres til GMP+ Internationals konto inden for 21 dage fra
faktureringsdatoen.
pastus+ certificerede deltagere

Pr. lokation

Produktion af fodermidler

€ 258,50

Produktion af foderblandinger

€ 258,50

Handel med foder

€ 258,50

Oplagring og overførsel af foder

€ 258,50

Transport af foder, vejtransport

€ 258,50

Hvis certificeringen for en forretningslokation vedrører flere anvendelsesområder, skal der for hvert
ekstra anvendelsesområde betales 40 % af den gældende registreringsafgift. I disse tilfælde skal det
højeste beløb betales fuldt ud, hvorimod rabatten kan fratrækkes de lavere takster.
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Ansvarsfraskrivelse:
Denne publikation blev udarbejdet med det formål at give interessenter oplysninger om
GMP+ standarder. Publikationen vil blive opdateret regelmæssigt. GMP+ International B.V.
hæfter ikke for eventuelle unøjagtigheder i denne publikation.
© GMP+ International B.V.
Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i denne publikation må læses på skærmen,
downloades og printes, så længe dette gøres til egen, ikke-kommercielle brug. Ønskes de
brugt anderledes, skal der indhentes skriftlig tilladelse hos GMP+ International B.V.
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