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Artikkel 1 

 

Internasjonale konvensjoner, rekommandasjoner og standarder 

 

Hver avtalepart skal basere sine respektive lover, forskrifter (herunder 

prosedyrer og dokumentasjonskrav) og generelle administrative regler vedrørende 

handel med varer og tilknyttede tjenester på relevante internasjonale konvensjoner, 

rekommandasjoner og standarder som avtaleparten har sluttet seg til. 

 

Artikkel 2 

 

Publisering og informasjon 

 

1. Hver avtalepart skal omgående offentliggjøre, og så langt det er praktisk mulig 

også på internett, alle lover og forskrifter relevante for internasjonal handel med varer 

og tilknyttede tjenester mellom Colombia og EFTA-statene. 

 

2. I den utstrekning det er mulig skal partene på forhånd offentliggjøre, spesielt på 

internett, enhver forskrift av allmenn gyldighet vedrørende tollrelaterte forhold som 

partene planlegger å iverksette og tilby interesserte personer muligheten til å gi 

kommentarer før slik iverksettelse. 

 

3. Hver avtalepart skal etablere kontaktpunkter for tollspørsmål, som også kan 

kontaktes via internett.  

 

Artikkel 3 

 

Forenkling av internasjonale handelsprosedyrer 

 

1. Hver avtalepart skal redusere mengden og kompleksiteten av handelsprosedyrer 

og forenkle dokumentasjonskravene til det som er nødvendig, for å kunne dekke 

regelverksbundne krav og sikre effektiv anvendelse. 

 

2. Hver avtalepart skal:  

 

a. vedta eller videreføre forenklede tollprosedyrer for effektiv frigivelse av 

varer med sikte på å forenkle handelen mellom avtalepartene; 

 

b. sikre at tolldeklarasjoner kan overføres elektronisk. I dette tilfellet, og 

forutsatt at dokumentene ved hjelp av elektroniske prosedyrer er 

bekreftet ekte og mottatt av tollvesenet, skal det vanligvis ikke forlanges 

fremlagt andre originaler av disse dokumentene;  
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c. i samsvar med sin lovgivning, tillate at importører kan få frigitt varene 

før alle partens krav til import er oppfylt dersom importøren kan 

fremlegge tilfredsstillende garantier. En avtalepart er ikke forpliktet til å 

frigi varer dersom avtalepartens legitime importkrav ikke er oppfylt; og 

 

d. tilstrebe å ta hensyn til sertifisering gitt av internasjonale forretnings-

allianser innenfor eksportlandet gjennom dets forsyningslinje, som følger 

internasjonale standarder og fremmer sikrere handel i samarbeid med 

myndighetene og internasjonale organisasjoner. 

 

3. Partene skal tilstrebe å sikre samtidig inspeksjon av varer utøvd av de 

kompetente nasjonale myndigheter, på ett tidspunkt og sted, når varene importeres til 

eller eksporteres fra en parts tollområde på ett tidspunkt og sted. 

 

 

Artikkel 4 

 

Risikostyring 

 

1. Hver avtalepart skal ved gjennomføringen av kontroller av tollmyndigheter eller 

andre grensemyndigheter benytte risikostyring. Videre skal avtalepartene benytte 

risikoanalyse, herunder bruk av selektive kriterier og risikoprofiler, for å avgjøre hvilke 

personer, varer eller transportmidler, som skal kontrolleres samt omfanget av 

kontrollen.  

 

2. Partene skal utveksle informasjon relatert til de teknikker tollmyndighetene 

benytter ved risikostyring, under hensyntagen til taushetsplikt vedrørende 

informasjonen, og når det er nødvendig, overføre kunnskap og tilby støtte til de andre 

avtalepartene.   

 

 

Artikkel 5 

 

Gebyrer og avgifter 

 

Hver avtalepart skal begrense gebyr og avgifter til den omtrentlige kostnad for 

tjenesten som ytes.  

 

 

Artikkel 6  

 

Bindende forhåndsuttalelser 

 

1. På bakgrunn av en skriftlig søknad, som inneholder all nødvendig informasjon 

fremlagt av en importør i eget territorium eller en eksportør eller produsent i territoriet 

til en annen avtalepart skal hver avtalepart i samsvar med sin nasjonale lovgiving, 

utstede en bindende forhåndsuttalelse vedrørende klassifisering av varer. 

 

2. Bindende forhåndsuttalelser skal anses å være gyldige inntil: 
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a.  de fakta eller omstendigheter som underbygger den opprinnelige 

uttalelsen er endret, og 

 

b.  avtaleparten har underrettet søkeren skriftlig om tilbakekalling eller 

endring av uttalelsen. 

 

3. Som unntak fra nr. 2 kan avtalepartene begrense gyldigheten på en 

forhåndsuttalelse til en periode bestemt av nasjonal lovgiving. 

 

4. Avtalepartene skal tilstrebe å utvikle prosedyrer der den enkelte avtalepart, etter 

søknad og før importen av et produkt til partens territorium, skal tilby en importør i 

dens eget territorium eller en eksportør eller produsent i territoriet til en annen 

avtalepart, å utstede en forhåndsuttalelse vedrørende produktets opprinnelsesstatus. 

 

5. Partene skal tilstrebe å utvikle prosedyrer for forhåndsuttalelser i andre saker 

partene måtte bli enige om. 

 

 

Artikkel 7 

 

Samarbeid 

 

1. Avtalepartene skal samarbeide om handelsfasilitering innenfor rammeverket 

fastsatt av Den blandede komité og i relevante multilaterale fora som styrer handels-

fasilitering. 

 

2. Avtalepartenes tolladministrasjoner skal yte hverandre gjensidig bistand i 

henhold til vedlegg VI. 

 

 

Artikkel 8  

 

Fortrolighet 

 

Alle opplysninger, som ut fra deres innhold er fortrolige eller som er gitt på et 

fortrolig grunnlag, fremlagt i forbindelse med import, eksport eller transittering av 

varer, skal omfattes av forpliktelsene om offentlig taushetsplikt, i samsvar med 

avtalepartens aktuelle lovgivning. Slike opplysninger skal ikke utleveres av 

avtalepartenes myndigheter med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra den 

person eller myndighet som ga opplysningene. 

 

Artikkel 9  

 

Fornyet vurdering og klage 

 

Avtalepartene skal gi importører, ekportører og produsenter adgang til minst ett 

nivå av administrativ eller juridisk fornyet vurdering i samsvar med nasjonal lovgiving. 
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Artikkel 10 

 

Underkomité for opprinnelsesregler, tollprosedyrer og handelsfasilitering 

 

1. Underkomiteen for opprinnelsesregler, tollprosedyrer og handelsfasilitering, 

opprettet i henhold til artikkel 2, nr. 5 i denne avtalen, skal utveksle informasjon, 

vurdere utviklinger, forberede og koordinere posisjoner, forberede tekniske endringer i 

dette vedlegg og bistå Den blandede komité med hensyn til: 

 

a. tollmyndighetenes praksis, herunder nasjonale og internasjonale 

standarder, som forenkler handelen med varer mellom partene;  

 

b. avtalepartenes tolkninger, anvendelse og administrasjon av dette 

vedlegg; 

 

c. klassifiserings- og tollverdisaker; 

 

d. andre forhold som tar for seg praksis og prosedyrer iverksatt av 

avtalepartene, som kan ha innvirkning på en rask klarering av varer; og 

 

e. andre saker som Den blandede komité finner å være aktuelle. 

 

2. Når det i forbindelse med klassifisering av varer oppstår uenighet, skal partene 

søke å komme frem til en felles tilfredsstillende løsning. Hvis saken ikke kan løses 

gjennom disse konsultasjonene, skal saken legges frem for HS-komiteen i Verdens 

Tollorganisasjon (WCO), og komiteens vedtak skal være bindende for de involverte 

partene.  

 

 

Artikkel 11 

 

Implementering 
 

Artikkel 3, nr. 2 (b) og artikkel 4 skal komme til anvendelse to år etter 

iverksettelsen av denne avtalen. 

 

 

_______________ 


