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Fra 1. januar 2017 innføres en ny ordning med selvsertifisering av opprinnelsesbevis for 
GSP-varer. Opprinnelsessertifikat Form A fases ut, og eksportøren i GSP-landet skal isteden 
selv sertifisere alle opprinnelsesbevis. Eksportøren må være registrert hos kompetent 
myndighet i eksportlandet. Gjennomføring i Norge krever at tollforskriften endres.   
 
GSP-systemet 
GSP-systemet (Generalized System of Preferences) gir u-land mulighet til å eksportere 
varene sine til i-land tollfritt eller med nedsatt toll. Norge har iverksatt ordningen for 
omtrent 90 land.  
En norsk importør som vil benytte GSP-ordningen, må ved innførselen legge fram 
opprinnelsesbevis fra eksportøren i u-landet. I dag finnes to typer opprinnelsesbevis, 
opprinnelsessertifikat Form A og opprinnelseserklæring. Form A må sertifiseres av 
myndighetene i eksportlandet, mens opprinnelseserklæringer kan utstedes av eksportøren 
selv. Opprinnelseserklæring kan bare brukes for sendinger med verdi opp til 100 000 kroner. 
   
I mange tilfeller sendes ofte GSP-varer i store sendinger til EU, og sendingene splittes der 
opp i mindre sendinger som videresendes til bl.a. Norge. I slike tilfeller må eksportøren i EU 
utstede et erstatningssertifikat på basis av et originalt Form A, og hvert enkelt 
erstatningssertifikat må sertifiseres av tollmyndighetene i EU. 
I dagens GSP-ordning kreves det i utgangspunktet opprinnelsesdokumentasjon i form av et 
opprinnelsessertifikat formular A. Dette skal være utstedt av eksportøren og attestert av 
kompetent myndighet i opprinnelseslandet. 
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REX-systemet (Registered Exporter system)  
Fra 1. januar 2017 innføres en ny ordning (REX) der eksportøren selv skal sertifisere 
opprinnelsesbeviset. Opprinnelsesbevis formular A vil da fases ut i en overgangsperiode på 
tre år. For å få rett til å selvsertifisere opprinnelsesbevis må eksportøren i GSP-landet 
registrere seg hos de autoriserte myndighetene i landet og få tildelt et REX-nummer. Dette 
nummeret skal brukes ved utstedelse av opprinnelseserklæringene. Dette betyr at 
eksportøren ikke lenger trenger å få sertifisert opprinnelsesbeviset hos myndighetene. 
 
Hovedideen er å gå fra et system med utstedelse av opprinnelsesbevis som 
sertifiseres av en offentlig myndighet til et system hvor eksportøren foretar en såkalt 
«self certification». Innføring av det nye systemet er et samarbeidsprosjekt mellom 
EU, Sveits og Norge. Dette er viktig for Norges del på grunn av at hoveddelen av 
eksporten fra utviklingsland til Norge går via EU. 
 
Også eksportører i Norge som har varer fra et GSP-land på tollager for å eksportere 
disse videre, må registrere seg i REX-systemet. For eksportører fra Norge vil dette 
innebære svært få konsekvenser. Hvert GSP-land må etablere en elektronisk 
registrering av sine eksportører og formidle dette til EU-kommisjonen. Norge vil 
med REX-systemet automatisk få notifisert eksportører i de land som EU og Sveits 
har i sine GSP-ordninger. 
 
Eksportører i GSP-landene kan  etter gjeldende tollforskrift allerede i dag utstede 
opprinnelseserklæring for sendinger opp til 100 000 kroner.  Både gjeldende avtale og den 
nye avtalen har imidlertid en øvre grense på 6000 Euro. Dagens grense må trolig 
reduseres til ca 60 000 kroner for å komme i samsvar med avtalen. Tilbakemeldinger 
mht. om dette kan medføre uforutsette problemer for norske importører, imøteses.  
 
Eksportører i EU, Sveits eller Norge, som i dag må utstede erstatningssertifikater som 
sertifiseres av myndighetene, kan fra 2017 selv utstede erstatningsopprinnelseserklæring.  
 
GSP-landene får en overgangsperiode, og kan velge oppstart 1. januar 2017, 1. januar 2018 
eller 1. januar 2019. Etter oppstart har GSP-landet ett år til å gjennomføre registreringen av 
eksportørene. Det innebærer at uregistrerte eksportører fortsatt kan benytte formular A i 
denne perioden. Når perioden er utløpt må alle eksportører være registrert, unntatt 
eksprotører som kun har sendinger med verdi under 6000 Euro.  
 
 
Samarbeidsavtale med EU og Sveits 
Norge, EU og Sveits har i mange år samarbeidet om regelverket, slik at handelen med GSP-
varer kan skje enklest mulig. Samarbeidet er nedfelt i brevvekslingsavtaler mellom 
henholdsvis Norge og EU og Norge og Sveits. EU og Sveits har en tilsvarende innbyrdes 
avtale. Avtalene sikrer at norske innsatsmaterialer kan benyttes i produksjonen på linje med 
innsatsmaterialer fra EU og Sveits, og omfatter også opprinnelsesreglene og reglene for 
opprinnelsesbevis. Samarbeidet omfatter ikke hvilke tollettelser som tilbys eller hvilke land 
som tilbys tollettelser. Norge gir bl.a. tollettelser til en del land som ikke har et tilsvarende 

http://emeritus.lovdata.no/cgi-wift/udoffles?sdoc=tra-20010129-001.txt&
http://emeritus.lovdata.no/cgi-wift/udoffles?sdoc=tra-20010123-001.txt&
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tilbud fra EU. Eksportører i EU kan utstede erstatningsopprinnelsesbevis for varer som skal til 
Norge, selv om EU selv ikke gir noe GSP-tilbud for de samme varene. 
 
Norge EU og Sveits har fremforhandlet nye brevvekslingsavtaler, som trer i kraft 1. januar 
2017. Avtalen mellom Norge og EU er vedlagt.   
 
 
Behov for forskriftsendringer 
Innføringen av REX-systemet krever at tollforskriften endres på noen punkter. Dette gjelder 
bestemmelsene som stiller krav til myndighetene i GSP-landet og i bestemmelsene om 
opprinnelsesbevis. Direktoratet foreslår at § 8-3-1 tredje ledd samordnes med § 8-5-14, siden 
begge regulerer forholdet til eksportlandets myndigheter.  
 
EUs regelverk er tatt inn i artikkel 70 til 73 i Kommisjonens gennomføringsforordning 
2015/2447 24. november 2015 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen. I Norge 
er det ikke behov for like detaljerte regler.   
 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser 
REX vil innebære store lettelser for eksportører, tollmyndigheter og andre myndigheter. 
Systemet vil også sikre større åpenhet og reduserte muligheter for korrupsjon. 
 
Det påløper kostnader til drift og vedlikehold av datasystemet som EU skal stå for. I tillegg 
påløper kostnader til opplæring av personell hos myndighetene i GSP-landet.  For øvrig vil 
det ikke påløpe ekstra administrative kostnader for norske myndigheter.  
 
Tolldirektoratet foreslår følgende forskriftsendring: 

 
I 

I forskrift 17. desember 2008 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) gjøres følgende 
endringer: 
 
§ 8-3-1 skal lyde: 
§ 8-3-1. Preferansetollbehandlinger omfattet av GSP-ordningen 
(1) Innenfor GSP-ordningen har følgende kategorier land og områder hver sin ordning for 
preferansetollbehandling etter OECDs DAC-liste, jf. annet og tredje ledd:  

a)  minst utviklede land og andre lavinntektsland med befolkning med mindre enn 75 
millioner innbyggere.  

b)  lavere mellominntektsland med mindre enn 75 millioner innbyggere,  
c)  øvrige land etter OECDs DAC-liste.  

(2) Ved endring av inntektskategori gjelder følgende overgangsordninger:  
a)  For land som etter revisjonen av listen flyttes til en høyere inntektskategori endres 

tollpreferansene først etter at landene har vært oppført i den høyere kategorien etter to 
revisjoner. Tollpreferansene for den høyere kategorien iverksettes fra første årsskifte 
etter revisjonen.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2447&qid=1465202032922&from=DA
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b)  For land som flyttes ned i en lavere inntektskategori, iverksettes tollpreferansene for 
den lavere kategorien fra første årsskifte etter revisjon.  

c)  Land som utgår fra listen mister sin GSP-status fra første årsskifte etter revisjonen.  
(3) Vilkår for GSP-behandling er at landene notifiserer norske myndigheter om navn og adresse til den 
myndigheten i landet som er ansvarlig for verifikasjon av opprinnelsesbevis mv. 
 (3) Hvilke land og områder som omfattes av den enkelte ordning følger av vedlegg 5. 
 
§ 8-5-10 skal lyde: 
§ 8-5-10. Fremleggelse av opprinnelsesbevis  
(1) Krav om preferansetollbehandling skal fremsettes ved fortollingen. Krav som settes frem 
senere gir bare rett til preferansetollbehandling dersom 

a) det dokumenteres at de aktuelle produktene fylte vilkårene for preferansetoll på 
fortollingspunktet, og 

b) kravet settes frem innen tre år etter fortollingstidspunktet. 
(2) Ved innførsel av produkt fra GSP-land kan krav om preferansetoll dokumenteres med 

a) opprinnelsessertifikat formular A utstedt av eksportøren, og attestert av kompetente 
myndigheter i eksportlandet som nevnt i § 8-5-14 annet ledd, 

b) opprinnelseserklæring utferdiget av eksportøren, jf. § 8-5-11 første ledd, 
c) erklæring om produktenes opprinnelse fra importøren, jf. § 8-5-11 annet ledd, eller 
d) erstatningssertifikat formular A utstedt av en eksportør reeksportør i Den europeiske union 

eller Sveits og attestert av tollmyndighetene eller annet kompetent myndighet i Den 
europeiske union eller Sveits, jf. § 8-4-38 første ledd., eller 

e)  erstatningsopprinnelseserklæring utstedt av en reeksportør som er registrert i REX av 
eksportlandets myndigheter.  

(3) Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra kravene til fremleggelse av 
opprinnelsesbevis i annet ledd. 
(4) For varer som er innført i strid med bestemmelsene i tolloven eller denne forskriften og 
som fortolles i ettertid, kan preferansetollbehandling bare innvilges dersom vilkårene i første 
og annet ledd er oppfylt, og overtredelsen ikke har avskåret tollmyndighetene fra å 
kontrollere opprinnelsen. 
 
§ 8-5-11 skal lyde: 
§ 8-5-11. Opprinnelseserklæring og erklæring fra importøren  
(1) Ved innførsel av produkter fra GSP-land kan krav om preferansetoll dokumenteres med 
opprinnelseserklæring  

a) dersom verdien av opprinnelsesproduktene i sendingen ikke overstiger kr 60 000, eller  
b)  eksportøren er registrert i REX av eksportlandets myndigheter, jf. § 8-5-14 første ledd. 

(2) Ved innførsel til private formål fra GSP-land kan krav om preferansetoll dokumenteres 
med erklæring om produktets opprinnelse fra importøren for produkter i 

a) småsendinger fra privatperson til privatperson med verdi til og med kr 4 100, 
b) reisendes personlige bagasje med verdi til og med kr 10 000. 
 

§ 8-5-14. Krav til myndighetene i GSP-landet  
(1) Det er et vilkår for preferansetollbehandling at GSP-landet 

a) har notifisert myndighetene i Norge, Den europeiske union eller Sveits om navn og adresse på 
de myndighetene som er ansvarlig for verifikasjon av opprinnelsesbevis, og navn og adresse på 
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de myndighetene som er ansvarlig for å registrere eksportører i Registered Exporter system 
(REX),  

b)  representanter for landet må ha gjennomgått tilstrekkelig opplæring i REX, og  
c) landet må ha oppnevnt lokale administratorer som fra myndighetene i Norge, Den europeiske 

union eller Sveits er tildelt rettigheter til å registrere eksportører i REX. 
d) bistår norske tollmyndigheter med å kontrollere opprinnelsesbevis. 

(2) Første ledd bokstav a til c gjelder ikke for land som før 1. oktober 2019  
a) har notifisert norske myndigheter om navn og adresse på myndigheter i GSP-landet som 

er autorisert til å utstede, attestere og verifisere opprinnelsesbevis, og 
b) oversender prøver og avtrykk av de stemplene som de autoriserte myndighetene skal 

bruke ved attestasjon av opprinnelsessertifikater. 
(3) Gyldigheten av notifiseringer etter annet ledd opphører fra og med 1. januar året etter at vilkårene 
i tredje ledd er oppfylt, og senest fra og med 1. juli 2020. 
(4) Ved tyveri, tap eller ødeleggelse av et opprinnelsessertifikat formular A kan myndighetene 
i GSP-landet myndigheter som nevnt i annet ledd, utstede et duplikat på grunnlag av de 
eksportdokumenter som foreligger. 
(5) Dersom et opprinnelsesbevis ikke ble utstedt på utførselstidspunktet på grunn av feil, 
utilsiktede forsømmelser eller andre spesielle forhold, eller det på tilfredsstillende måte 
overfor de kompetente myndighetene i GSP-landet kan godtgjøres at et utstedt 
opprinnelsesbevis av tekniske årsaker ikke ble akseptert ved innførselen, kan myndighetene i 
GSP-landet myndigheter som nevnt i annet ledd, utstede et opprinnelsessertifikat formular A 
etter at produktene det refererer seg til er eksportert. 
 

II 
 
Endringen trer i kraft 1. januar 2017. 
 
 


