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REX-Prosjektet 

- REX – Registrert Eksportør System 

- Bakgrunn:  

• GSP - ordningen (Generalized System of Preferences) 

innebærer at i - land, som Norge, gir tollettelser ved innførsel av 

visse varer fra utviklingsland. 

• I utgangspunktet kreves opprinnelsesdokumentasjon i form av et 

opprinnelsessertifikat formular A for å oppnå tollettelse ved 

innførsel . Opprinnelsessertifikatet er utstedt av eksportøren i u-

landet og attestert av kompetent myndighet i opprinnelseslandet.  

• Systemet er papirbasert, og krever fysisk oversendelse av 

dokumentet. For sendinger opp til et visst beløp (NOK 100 000) 

godtar tollmyndighetene en opprinnelseserklæring som går 

direkte fra eksportør til importør. 

Side 2 



• EU besluttet i 2010 å endre dagens system med virkning fra 1. 

januar 2017. 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».  

• Dette innebærer at GSP-eksportører må registreres før de kan 

eksportere GSP - opprinnelsesvarer med preferansetoll til 

EU/CH/NO. 

• Også eksportører i EU/CH/NO som har varer fra et GSP-land på 

tollager for å eksportere/transittere disse videre må registrere seg 

i REX-systemet. I Norge dreier det kun seg om ett firma i dag. 

 

Side 3 



• Vil kunne bidra til redusert korrupsjon, og bety forenklinger for 

eksportører i u-land. 

• Opplæring av land som enten EU/CH/NO tilbyr GSP-behandlig 

til,  er igang.  

 

- 55 land felles EU/Sveits/Norge 

 

- 35 land felles Norge/Sveits 

 

- 4 land alene Norge (Kina + 4 SACU-land) 

Side 4 



• En del land starter allerede med systemet 1. januar 2017, 

deretter vil flere og flere GSP-land tiltre ordningen fram til 30. juni 

2020. etter den datoen vil ikke FORM A lenger være et gyldig 

opprinnelsesbevis i GSP-ordningen. 

• En landliste med oversikt over hvilke land som har tiltrådt 

ordningen vil bli oppdatert på toll.no 
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Samarbeidet med GSP-landet 
 

• Ansvarslandet (EU/CH el NO) tildeler autoriserte myndigheter i 

GSP-landet administratorrettigheter til å kunne gi sine 

eksportører et REX-nummer etter søknad. 

• Registreringen er en engangs-prosess og tildelingen av et REX-

nummer skal være gratis. 

• Søknadsskjemaet vil være likt uansett om landet skal 

eksportere til EU, CH el NO, og REX-nummeret eksportøren 

mottar vil være gyldig i alle av de landene (så lenge landet 

har rett på GSP-behandling i mottakerlandet). 
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Side 7 



Side 8 



• Det skal være enklere å søke om et REX-nummer enn å fylle ut 

et FORM A sertifikat. 

• Landene får tilgang til systemet via link på nettet. Eksportørene 

fyller ut søknadsskjemaet til sine autoriserte myndigheter, 

søknaden godkjennes og de tildeles et REX-nummer. 

 

Registreringsnummer (REX) 

- Starter med landkode (2 bokstaver ) 

- Unikt nummer for eksportøren (TIN, MVA-nr) 
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 REX – Opprinnelseserklæring 

Side 10 

The exporter….(Number of Registered Exporter 

(2), (3), (4)) of the products covered by this 

document declares that, except otherwise clearly 

indicated, these products are of ……(5) 

preferential origin of the Generalised System of 

Preferences of (EU/CH or NO), and that the origin 

criterion met is…….(6) 



Erklæringen 

• Opprinnelseserklæringne skal være enkel å fylle ut,kun 3 felter 

(REX nr, Opprinnelse, HS+P/W) 

•  Erklæringen utferdiges av eksportøren i avsenderlandet, uten 

innblanding av nasjonale myndigheter eller de autoriserte 

myndighetene som tidligere måtte stemple FORM A sertifikatene. 

• Kompetent myndighet i GSP-landet er ansvarlig for å holde alle 

REX-registreringene oppdatert. 

• REX-nummer har ingen slutt-dato, selv om eksportørene har et 

opphold i sin eksport, betyr ikke det at de mister REX-nummeret 

sitt. 

• Kompetent myndighet har mulighet til å frata eksportører REX-

nummeret ved tilfeller av f.eks misbruk. Eksportøren kan tildeles 

REX-nummeret på nytt, der situasjonen tilsier det. 
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Nasjonale endringer 

  

- De nye dokumentasjonskravene i REX - systemet innebærer at 

tollforskriften kapittel 8 må endres.  

- For næringslivet og importører i Norge innebærer overgangen til 

dette systemet svært liten endring. De vil motta 

opprinnelseserklæringer i stede for opprinnelsessertifikater ved 

import. 

SPØRSMÅL? 
Side 12 


