
Uttalelse til høring – Nye opprinnelsesbevis for GSP (REX-systemet) 
 
Vi viser til høring fra Tolldirektoratet med frist for uttalelse senest 21. november 2016.  
 
Tollregion Øst-Norge har ingen innvendinger til de foreslåtte endringene, herunder til den 
foreslåtte reduksjonen av beløpet i tollforskriften § 8-5-11 første ledd bokstav a. Vi er positive 
til tiltak som kan forenkle eksporten fra GSP-land til Norge, og som kan bidra til å begrense 
korrupsjon i de aktuelle landene. 
 
Når det gjelder ordlyden i bestemmelsene har vi følgende bemerkninger: 
 
For det første mener vi at henvisningen i tollforskriften § 8-5-14 (3) til tredje ledd, er feil. Vi 
antar at riktig ordlyd skal være 
 

«Gyldigheten av notifiseringer etter annet ledd opphører fra og med 1. januar året 
etter at vilkårene i første ledd er oppfylt, og senest fra og med 1. juli 2020».  

 
Det kan videre vurderes om det i § 8-5-14 fjerde og femte ledd bør vises til en 
tidsbegrensningen som fremgår av tredje ledd, for å klargjøre at duplikat og sertifikat utstedt 
i etterhånd, ikke kan utstedes etter at gyldigheten av notifiseringer etter annet ledd er 
opphørt.    
 
Videre vil vi for bestemmelsen i § 8-5-14 (2) foreslå en endret ordlyd innledningsvis, slik at 
ordlyden blir «Vilkårene i første ledd bokstav a til c gjelder ikke (…)». Det kan også vurderes 
om ordene «notifisert» og «notifiseringer» i § 8-5-14 bør endres av hensyn til klart språk.   
 
Til tollforskriften § 8-5-10 
I forslaget § 8-5-10 (2) bokstav d er det en skrivefeil. Vi mener at ordlyden «(…) annet 
kompetent myndighet» bør endres til «annen kompetent myndighet».  
 
Til tollforskriften § 8-5-11 
Ordet «dersom» bør flyttes opp fra bokstav a til hovedinnledningen, slik at det i første ledd 
står «Ved innførsel av produkter (….) kan krav om preferansetoll dokumenteres med 
opprinnelseserklæring dersom a) verdien av (…)».  
 
Vi bemerker til sist at vi har kontaktet Tolldirektoratet med spørsmål om andre relevante 
bestemmelser i forskriften bør endres. Det er ikke fremlagt forslag om endringer i 
tollforskriften §§ 8-4-42 og 8-4-43. I den førstnevnte bør det vurderes om det skal fremgå at 
eksportører skal kunne benytte seg av erstatningsopprinnelseserklæringer, og ikke bare 
erstatningssertifikat formular A slik som i dag. For § 8-4-43 bør det vurderes om 
verdigrensen skal reduseres fra kr 100 000 til kr 60 000. Disse endringene vil være i tråd med 
de øvrige foreslåtte endringene i regelverket.  
 
Utover dette har vi ingen merknader.  
 
 


