
VEDLEGG VI 
 

LANGTIDS LEVERANDØRERKLÆRING 
 

Langtids leverandørerklæringen hvis tekst er vist nedenfor, må utferdiges i samsvar med fotnotene. Fotnotene 
trenger imidlertid ikke påføres dokumentet. 
 

LANGTIDS LEVERANDØRERKLÆRING 
for varer som har gjennomgått bearbeiding eller foredling i EØS 

uten å ha oppnådd preferanseopprinnelsesstatus. 
 

Jeg undertegnede, leverandør av varene omfattet av dette dokument, som regelmessig leveres til 
.............................................................................................................................................................erklærer at: 
 
1. Følgende materialer som ikke har opprinnelse i EØS har blitt benyttet i EØS til produksjon av disse varer. 
 
Beskrivelse av de leverte 
varer(1)

Beskrivelse av de 
anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer 

Posisjon i tariffen (HS) for 
de anvendte ikke-
opprinnelsesmaterialer(2)

Verdien av de anvendte 
ikke-opprinnelses-
materialer(2)(3)

    
    
  Sum verdi:  
    
    
  Sum verdi:  
 
2. Alle øvrige materialer som er benyttet i EØS til produksjon av disse varene har opprinnelse i EØS. 
 
3. Følgende varer har gjennomgått bearbeiding eller foredling utenfor EØS som omhandlet i artikkel 11 i 

protokoll 4 til avtalen og er tilført følgende totale merverdi der: 
 
Beskrivelse av de leverte varer(1) Total merverdi tilført utenfor EØS(4)

  
  
  
  
  
  
  
  
 
Denne erklæring er gyldig for alle etterfølgende forsendelser sendt 
 
fra  ......................................................................................... 
til............................................................................................(5)

 
Jeg forplikter meg til å informere ......................................... (6)

straks dersom denne erklæringen ikke lenger er gyldig 
 
 
 
 (Sted og dato) 

  

 (Leverandørens underskrift og adresse; i tillegg navn 
på den person som undertegner erklæringen, med  

trykte bokstaver) 



 
                                                           
(1) Når erklæringen omfatter forskjellige typer varer, eller omfatter varer som ikke inneholder ikke-

opprinnelsesmaterialer av samme omfang, må leverandøren tydelig skille mellom dem. 
Eksempel: 
Dokumentet dekker to forskjellige modeller elektriske motorer under posisjon 85.01 til bruk i fremstilling 
av vaskemaskiner under posisjon 84.50. Type og verdi for ikke-opprinnelsesmaterialene som benyttes i 
fremstillingen av disse motorene er forskjellige fra en modell til en annen. Det må derfor skilles mellom 
modellene i første kolonne, og angivelsene i de andre kolonnene må oppgis separat for hver modell for å 
gjøre det mulig for fabrikanten av vaskemaskinene å foreta korrekt vurdering av opprinnelsesstatus for 
sitt produkt, alt etter hvilken modell av elektrisk motor han benytter. 

 
(2) Merknadene i disse kolonnene skal kun føres opp dersom de er nødvendige. 

Eksempler: 
Regelen for klær under ex kapittel 62 sier at garn som ikke er opprinnelsesprodukt kan benyttes. Dersom 
en fabrikant av slike klær i Frankrike benytter vevnad importert fra og fremstilt i Norge ved veving av 
garn som ikke er opprinnelsesprodukt, er det tilstrekkelig at den norske leverandøren i sin erklæring 
beskriver ikke-opprinnelsesproduktet som ”garn” uten at det nødvendig å angi tariffnummer i HS-
nomenklaturen eller verdien av garnet. 
En fabrikant som har produsert tråd av jern under posisjon 72.17 fra stenger av jern som ikke er 
opprinnelsesprodukt, skal angi i annen kolonne: ”stenger av jern”. Dersom denne tråden skal benyttes i 
fremstillingen av en maskin som det etter opprinnelsesreglene er en begrensning på en viss prosent for 
mengden av ikke-opprinnelsesmaterialer som kan benyttes, er det nødvendig å angi verdien av blokkene 
som ikke er opprinnelsesprodukter, i tredje kolonne. 

 
(3) Med ”verdien av materialer” menes tollverdien på importtidspunktet av ikke-opprinnelsesproduktene som er 

anvendt, eller dersom denne ikke er kjent og ikke kan påvises, den første påviselige pris som er betalt for 
materialene i EØS. Riktig verdi for hvert enkelt anvendt ikke-opprinnelsesmateriale, må angis per enhet av 
varene som er spesifisert i første kolonne. 

 
(4) Med ”total tilført merverdi” menes alle kostnader som har påløpt utenfor EØS, inkludert alle materialer 

som er tilført der. Riktig total merverdi oppnådd utenfor EØS må angis per enhet av varene spesifisert i 
første kolonne. 

 
(5) Angi dato. Leverandørerklæringens gyldighetsperiode skal normalt ikke overstige 12 måneder, med 

forbehold av betingelsene fastsatt av tollmyndighetene i landet hvor leverandørerklæringen er utferdiget. 
 
(6) Kundens navn og adresse. 
 
 


