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Høring – Nye opprinnelsesbevis under GSP - Registrert Eksportør Systemet
(REX)

Viser til tolldirektoratets høringsbrev datert 26. september 2017 om innføring av et registrert
eksportør system under GSP - systemet i samarbeid med EU og Sveits, med hensikt å utfase
eksisterende opprinnelsesbevisordning med bruk av Formular A.

Innovasjon Norge er i utgangspunktet positive til endringene, som sannsynligvis berører norske
eksportører minimalt. Vi ønsker allikevel å kommentere enkelte av prinsippene som fortsatt vil gjelde
under GSP - systemet som i praksis kan oppfattes som diskriminerende for eksportører fra ett GSP - land
kontra eksportører i land som Norge har frihandelsavtaler med.

Som det er omtalt i høringsnotatet, vil GSP - varer i mange tilfeller sendes i store sendinger til EU, der
disse vil splittes for distribusjon innad i EU og hele eller deler av sendingene videresendes til norske
mottakere. Under GSP - ordningen er det krav om at GSP - varene er under tollmyndighetenes kontroll –
mao. må de være på et tollager eller tilsvarende, før det evt. kan utstedes et
erstatningsopprinnelsesbevis som benyttes som gyldig opprinnelsesbevis ved innførsel til Norge.
Kravet om at varene må være under tollmyndighetenes kontroll, kan i mange tilfeller medføre at va rer
med gyldig GSP - opprinnelse , mister mulighetene til å oppnå tollpreferanser ved reeksport til Norge, EU
og Sveits og denne prosedyren skaper vil også skape utfordringer for eksportører i Norge som
produserer varer i et land med GSP - status hvor også Svei ts og EU kan være et potensielt marked.

Norge, Sveits og EU bør ved første anledning også se på mulighetene for å løfte kravet til at GSP -
produkter må være under tollmyndighetenes kontroll for at det skal være mulig å utstede
erstatningsopprinnelsesbevis ved en reeksport. Alle former for opprinnelse: ikke - preferensielle,
frihandelsopprinnelse og GSP - opprinnelse baserer seg på avgitt opprinnelsesdokumentasjon fra en
produsent, leverandør eller eksportør og som under frihandelsavtalene, vil det gjennom samar beidet
med EU og Sveits være muligheter for å etterprøve/kontrollere/verifisere også GSP - er s t a tningsbevis
utstedt av eksportører i Norge, Sveits og EU selv om produktene ikke er under tollvesenets kontroll .

Når det gjelder forslag til forskriftsendring har vi følgende kommentarer:

§ 8 - 5 - 10 (1) a): vil anta at denne bestemmelsen er overflødig for det er vel samme
dokumentasjonskrav som under annet ledd til paragrafen og hvis ikke bør det utdypes nærmere hvilke
krav norske myndigheter setter for at en importø r skal kunne oppnå preferansetollbehandling i
ettertid under GSP - systemet.

§ 8 - 5 - 10 (2) e): kan oppfattes uklart om hvilken myndighet som skal godkjenne reeksportøren i REX -
systemet .



  

 Ettersom Norge, Sveits og EU gir GSP-preferansetollbehandling til forskjellige land og områder, er det 
nødvendig med fungerende prosedyrer i de respektive tolladministrasjonene som ikke diskvalifiserer 
produkter fra GSP behandling pga. ulikheter i tilbudene som gis. 
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