
 
 

 

 

Az Egyesült Államokba még nem importált borokra vonatkozó követelmények 

 
A nevezéseket nem szükséges importőrrel bejegyeztetni ahhoz, hogy indulhassanak a Wine Awards 
versenyen. 

 

A borok elvámolása céljából szívesen nyújtunk segítséget a Certificate of Label Approval (címke 

jóváhagyási igazolás) beszerzésében, amennyiben NEM rendelkezik importőrrel.  

 

Ez a folyamat a szállítás befejezéséhez több mint 10 munkanapot igényelhet. Kérjük, hogy a pályamunkákat 

2022. március 27-ig nyújtsák be. 

 

A címke-jóváhagyási tanúsítvány (COLA) feldolgozásának lépései 

 
 
 

1.  Írja be borait vagy szeszes italait a TEXSOM Nemzetközi Bordíjakra online vagy papíron, a 

app.texsom.com/ awards weboldalon. A bejegyzésből megkapjuk a COLA-mentesség iránti kérelem 

elkészítéséhez szükséges információkat: Palackok száma és palackméret (750 ml vagy más), a 

bejegyzés vállalata / márkája, szeszes ital vagy bor típusa és évjárat. 

 

2. Küldjön e-mailt az info@texsom.com címre, amely tartalmazza, hogy COLA mentességi segítséget kíván 

igénybe venni, és írja bele egyéb felmerülő kérdéseit/kéréseit. 

 
3. TEXSOM Awards csapata létrehoz egy COLA-kérelem levelet és importőr partnerünk segítségével 

feldolgozza azt a TTB-ben (alkohollal és dohányáruval foglalkozó adóügyi és kereskedelmi hivatal). 

 

4. TEXSOM Awards csapata e-mailben elküldi Önnek a COLA lemondást a kézhezvételtől, amelyet 

a szállítmányba fel kell venni. 

 
5. Töltse ki és mellékelje a nemzetközi szállításra vonatkozó kereskedelmi számlát, feltüntetve a tartalmát 

"csak" borokként vagy "szeszes italokként" mintaként, nem eladó 

6. A szállítási információk hamarosan nyilvánosságra kerülnek. Kérjük, ne szállítsa be beadványait, és ne 

fizessen a nevezésekért, mielőtt megkapta volna a COLA mentességi jóváhagyását a TEXSOM -tól.. 

 
7. Az összes alkalmazandó adót és vámot a szállítónak / belépőnek kell megfizetnie az importált termékek 

után. 

8. A származási ország jelöléseit angol nyelven kell feltüntetni, és minden egyes szállítmányon fel kell tüntetni 

a következő címkét: 

a.  “Sample Only – NotforSale”(termékminta– kereskedelmiforgalomba nem hozható)vagymás 

hasonlójelölés 

b. Minden egyes tárolón fel lesz tüntetve a törvény által előírt hivatalos egészségügyi figyelmeztetés. 

c. Atermékenegy„Szulfitokattartalmaz." feliratú  címke  is  szerepel majd. 

 
Ha van importőre, akkor feldolgozhatja a Címkehitel-jóváhagyási (COLA) dokumentumokat, hogy lehetővé tegye a 

bejegyzések vámkezelését a saját importőrével. 

Ha bármilyen további kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba bármikor a 214.886.1665 telefonszámon vagy 

az info@texsom.com e-mail címen. 
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