INNLEDENDE ANMERKNINGER
Anmerkning 1 – Generell innledning:
1.1

Dette vedlegget fastsetter reglene for alle produkter, men hvis et produkt er oppført i
prosesslisten, betyr det ikke nødvendigvis at det er omfattet av systemet med generell
tollpreferanse (GSP). Listen over produkter som er omfattet av GSP,
anvendelsesområdet for GSP‐preferanser og de unntakene, som gjelder for visse
preferanseberettigede land, er bestemt i tollforskriftens kapittel 8.

1.2

Dette vedlegget fastsetter betingelser som skal oppfylles for at produkter kan anses å
ha opprinnelse i det nevnte preferanseberettigede land. Det er fire forskjellige typer
regler som varierer alt etter produktet:
a)

ved bearbeiding eller foredling må et maksimalt innhold av materialer uten
opprinnelse ikke overstiges

b)

ved bearbeiding eller foredling endres de fremstilte produkters 4‐sifrede
posisjon eller 6‐sifrede underposisjon i Det harmoniserte system i forhold til
de anvendte materialers henholdsvis 4‐sifrede posisjon eller 6‐sifrede
underposisjon i Det harmoniserte system

c)

det er foretatt en spesifikk bearbeiding eller foredling

d)

det er foretatt bearbeiding eller foredling av enkelte fullt fremstilte materialer.

Anmerkning 2 – Listens struktur:
2.1

Kolonne 1 og 2 beskriver det fremstilte produkt. I kolonne 1 angis kapittelnummer, 4‐
siffrede posisjoner eller 6‐siffrede underposisjoner i Det harmoniserte system, alt etter
hva som er relevant. Kolonne 2 inneholder de varebeskrivelser som anvendes i
nevnte system for de gjeldende posisjoner eller kapitler. For hver angivelse i kolonne
1 og 2, jf. anmerkning 2.4, er det i kolonne 3 bestemt en eller flere regler (”kvalifiserte
behandlinger”). Disse kvalifiserte behandlinger gjelder kun materialer uten
opprinnelsesstatus. Når det i enkelte tilfeller står ”ex” før angivelsen i første kolonne,
betyr det at regelen i kolonne 3 bare gjelder for den delen av posisjonen som er
beskrevet i kolonne 2.

2.2

Når flere posisjoner eller underposisjoner i Det harmoniserte system er gruppert i
kolonne 1 eller et kapittel er nevnt, og varebeskrivelsen i kolonne 2 derfor er angitt
generelt, skal den tilsvarende regel i kolonne 3 anvendes på alle produkter som i
henhold til Det harmoniserte system klassifiseres under posisjoner i kapittelet eller
under en av de posisjoner eller underposisjoner som er gruppert i kolonne 1.

2.3

Når det er forskjellige regler i listen for forskjellige produkter innenfor en posisjon,
inneholder hver ”innrykking” beskrivelsen av den del av posisjonen som er omfattet
av den tilsvarende regel i kolonne 3.

2.4

Hvis det i kolonne 3 er fastsatt to alternative regler som er avskilt av ordet ”eller” kan
eksportøren velge hvilken regel som skal anvendes.

2.5

I de fleste tilfeller gjelder de regler som er bestemt i kolonne 3 for alle
preferanseberettigede land (dvs. både de som er omfattet av ”den spesielle ordningen
for de minst utviklede land” (MUL) under GSP) og de som er omfattet av det
generelle GSP‐systemet. For enkelte produkter gjelder det en mindre streng regel for
produkter med opprinnelse i de minst utviklede land. I disse tilfellene er kolonne 3
oppdelt i to kolonner a) og b), hvor delkolonne a) viser den regelen som gjelder for
MUL, og delkolonne b) viser den regelen som gjelder for alle de ”ordinære”
preferanseberettigede land.

Landene som er omfattet av den spesielle ordningen, som gjelder for de minst utviklede land
(MUL) er oppført i tollforskriftens vedlegg 5.

Anmerkning 3 – Eksempler på hvordan reglene skal anvendes
3.1

Bestemmelsene i tollforskriften § 8‐4‐5 annet ledd angående produkter som har
oppnådd opprinnelsesstatus og som benyttes til fremstilling av andre produkter
kommer til anvendelse, uansett om denne statusen er oppnådd på en fabrikk hvor
disse produktene anvendes eller på en annen fabrikk i det preferanseberettigede land
eller i Norge.

3.2

Ifølge tollforskriften § 8‐4‐34 jf. § 8‐4‐6 skal den bearbeiding eller foredling som
foretas være mer omfattende enn de behandlinger som er angitt i nevnte paragraf.
Hvis dette ikke er tilfelle, kan varene ikke oppnå tollpreferanse selv om betingelsene i
nedenfor nevnte prosessliste er oppfylt.
Med forbehold for de bestemmelsene som det henvises til i første avsnitt, utgjør
reglene i prosesslisten den minste bearbeiding eller foredling som er nødvendig, og
ytterligere bearbeiding eller foredling gir også opprinnelsesstatus. Omvendt kan en
mindre grad av bearbeiding eller foredling ikke gi opprinnelsesstatus. Når et
materiale uten opprinnelse ifølge en regel kan anvendes på et bestemt
fremstillingstrinn er det tillatt å anvende slike materialer på et tidligere stadium i
fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

3.3

Når en regel angir ”fremstilling fra materialer fra enhver posisjon” med forbehold av
anmerking 3.2, kan også materialer som hører under samme varebeskrivelse og
posisjon som produktet anvendes, eventuelt med spesifikke begrensinger som
regelen kan inneholde.

Ved ”fremstilling fra materialer fra enhver posisjon herunder andre materialer som
hører under posisjon. …” eller ”fremstilling fra materialer fra enhver posisjon,
herunder andre materialer under samme posisjon som produktet” menes imidlertid
at materialer som hører under enhver posisjon kan anvendes, unntatt i det tilfellet
hvor beskrivelsen av materialet er det samme som i varebeskrivelsen i kolonne 2 i
prosesslisten.
3.4

Når det i en regel i prosesslisten er spesifisert at et produkt må være fremstilt av mer
enn ett materiale, betyr det at ett eller flere av materialene kan anvendes. Det kreves
ikke at alle materialene anvendes.

3.5

Når det i en regel i prosesslisten heter at et produkt skal være fremstilt av et bestemt
materiale forhindrer ikke betingelsene at det anvendes andre materialer som på
grunn av deres art ikke kan oppfylle betingelsen.

Anmerkning 4 – Generelle bestemmelser vedrørende enkelte landbruksvarer
4.1

Landbruksvarer hjemmehørende under kapittel 6, 7, 8, 9, 10 og 12 og posisjon 24.01
som er dyrket eller høstet i et preferanseberettiget lands territorium, behandles som
varer med opprinnelse i det nevnte lands territorium selv om de er dyrket på
grunnlag av frø, løk, rotstiklinger, oppskjæringer, stiklinger, podekvister eller andre
levende plantedeler, som er innført fra et annet land.

4.2

I de tilfeller hvor innholdet av sukker uten opprinnelsesstatus i et gitt produkt er
underlagt begrensninger, skal vekten av sukker hjemmehørende under posisjon 17.01
(sakkarose) og 17.02 (for eksempel fruktose, glukose, laktose, maltose, isoglukose
eller invertsukker) som anvendes ved fremstilling av et ferdig produkt og som ved
fremstilling av et produkt uten opprinnelsesstatus innarbeides i det ferdige
produktet, også tas i betraktning ved beregningen av slike begrensninger.

Anmerkning 5 – Terminologi som anvendes i forbindelse med enkelte tekstilvarer
5.1

”Naturlige fibre” anvendes i prosesslisten for alle andre fibre enn kunstige og
syntetiske fibre. Utrykket er begrenset til å gjelde stadiet før spinning foretas,
medregnet avfall og med mindre annet er fastsatt, omfatter det også fibre som er blitt
kardet, kjemmet eller behandlet på en annen måte, men ikke spunnet.

5.2

”Naturlige fibre” omfatter også hestehår under posisjon 05.11 og natursilke under
posisjon 50.02 og 50.03 samt ull og fine eller grove dyrehår under posisjon 51.01 ‐
51.05, bomull under posisjon 52.01 ‐ 52.03 og andre vegetabilske fibre under posisjon
53.01 ‐ 53.05.

5.3

”Spinnmasse”, ”kjemikalier” og ”materialer til papirfremstilling” anvendes i
prosesslisten til beskrivelse av materialer, som ikke klassifiseres i kapittel 50 ‐ 63, og
som kan anvendes til fremstilling av kunstige eller syntetiske fibre, papirfibre eller
garn.

5.4

”Stapelfibre” anvendes i prosesslisten for syntetiske eller kunstige fiberkabel,
stapelfibre eller avfall under posisjon 55.01 ‐ 55.07.

Anmerkning 6 – Toleranseregel for produkter som er fremstilt av en blanding av
tekstilmaterialer
6.1

Når det for et bestemt produkt er henvist til denne anmerkningen, skal vilkårene
fastsatt i kolonne 3 ikke anvendes på basistekstilmaterialer anvendt ved fremstilling
av dette produktet som til sammen utgjør 10 % eller mindre av den totale vekten av
alle basistekstilmaterialer som er benyttet (se også anmerking 6.3 og 6.4).

6.2

Toleranseregelen nevnt i anmerking 6.1 kan imidlertid bare anvendes for blandede
produkter som er fremstilt av to eller flere basistekstilmaterialer.
Følgende materialer er basistekstilmaterialer:
-

natursilke
ull
grove dyrehår
fine dyrehår
hestehår
bomull
materialer til papirfremstilling og papir
lin
hamp
jute og andre tekstilfibre av bast
sisal og andre tekstilfibre av slekten Agave
kokos, ababca‐, rami‐, og andre vegetabilske tekstilfibre
syntetiske filamenter
kunstige filamenter
strømledende filamenter
syntetiske stapelfibre av polypropylen
syntetiske stapelfibre av polyester
syntetiske stapelfibre av polyamid
syntetiske stapelfibre av polyakrylonitril
syntetiske stapelfibre av polyamid
syntetiske stapelfibre av polytetrafluoretylen
syntetiske stapelfibre av polyfenylensulfid
syntetiske stapelfibre av polyvinylklorid
andre syntetiske stapelfibre
kunstige stapelfibre av viskose
andre kunstige stapelfibre
garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av
polyeter, også omspunnet

-

-

garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible segmenter av
polyester, også omspunnet
produkter fra posisjon 56.05 (metallisert garn) som inneholder strimler
med en kjerne av aluminiumsfolie eller en kjerne av plastfilm også
dekket av aluminiumspulver, med bredde høyst 5 mm, limt mellom to
plastfilmer med gjennomsiktig eller farget lim
andre produkter under posisjon 56.05
glassfibre
metallfibre

Eksempel:
Garn under posisjon 52.05 som er fremstilt av bomullsfibre fra posisjon 52.03 og
syntetiske stapelfibre under posisjon 55.06 er et blandingsgarn. Derfor kan syntetiske
stapelfibre som ikke oppfyller opprinnelsesreglene anvendes i en mengde opp til
10 % av vekten av garnet.
Eksempel:
En vevnad av ull under posisjon 51.12 som er fremstilt av ullgarn under posisjon
51.07 og syntetiske garn av stapelfibre under posisjon 55.09, er en blandingsvevnad.
Derfor kan syntetisk garn som ikke oppfyller opprinnelsesreglene eller ullgarn som
ikke oppfyller opprinnelsesreglene eller en blanding av disse anvendes forutsatt at
den totale vekten ikke overstiger 10 % av vekten av vevnaden.
Eksempel:
Tuftede tekstilstoffer under posisjon 58.02 som er fremstilt av bomullsgarn under
posisjon 52.05 og bomullsvevnader under posisjon 52.10 er bare et blandingsprodukt
dersom bomullsvevnaden selv er en blandingsvevnad som er fremstilt av garn som
hører under to forskjellige posisjoner eller dersom det anvendte bomullsgarnet selv er
blandet.
Eksempel:
Dersom det omhandlede tuftede tekstilstoffet er fremstilt av bomullsgarn under
posisjon 52.05 og syntetisk vevnad under posisjon 54.07, er de anvendte garnene to
forskjellige basistekstilmaterialer og det tuftede tekstilstoffet er følgelig et
blandingsprodukt.
6.3

For produkter inneholdende ”garn fremstilt av polyuretan, segmentert med fleksible
segmenter av polyeter også omspunnet” er toleransen 20 % for dette garnet.

6.4

For produkter inneholdende ”strimler med en kjerne av aluminiumsfolie eller en
kjerne av plastfilm også dekket av aluminiumspulver, med bredde høyst 5 mm, limt
mellom to plastfilmer” er toleranse 30 % for disse strimlene.

Anmerkning 7 – Andre toleranseregler for enkelte tekstilvarer
7.1

For tekstilprodukter som i prosesslisten er merket med en fotnote som henviser til
denne anmerkning, kan tekstilmaterialer som ikke tilfredsstiller regelen i kolonne 3 i
prosesslisten for den aktuelle ferdigvaren, anvendes forutsatt at de skifter posisjon og
verdien av dem ikke overstiger 8 % av ferdigvarens pris fra fabrikk.

7.2

Materialer som ikke klassifiseres under kapittel 50 ‐ 63, kan anvendes fritt til
fremstiling av tekstilvarer uansett om de inneholder tekstilmaterialer, se anmerking
7.3.
Eksempel
Dersom en regel i prosesslisten sier at det for en bestemt tekstilartikkel, for eksempel
en bukse, må anvendes garn, hindrer ikke dette bruk av metallartikler for eksempel
knapper, fordi knapper ikke hører under kapittel 50 ‐ 63. Av samme grunn forhindres
ikke bruken av glidelås selv om glidelåser normalt inneholder tekstilmaterialer.

7.3

Når det gjelder en prosentregel må verdien av brukte materialer som ikke hører
under kapittel 50 ‐ 63 også regnes med i verdien av ikke‐opprinnelsesmaterialer.

Anmerkning 8 – Definisjon av spesielle prosesser og enkle behandlinger, som
gjennomføres på enkelte produkter som hører under kapittel 27
8.1

Som ”spesielle prosesser” under posisjon ex. 27.07 og 27.13 menes følgende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
8.2

vakuumdestillasjon
omdestillasjon ved en meget nøyaktig fraksjoneringsprosess
krakking
reformering
ekstraksjon ved hjelp av selektive løsningsmidler
en prosess som omfatter samtlige følgende behandlinger: behandling med
konsentrert svovelsyre, oleum (rykende svovelsyre) eller svoveltrioksid,
nøytralisering med alkali‐stoffer, bleking og rensing med naturlig aktiv jord,
aktivert jord, aktivert kull eller bauxitt
polymerisasjon
alkylering
isomerisasjon

Som ”spesielle prosser” under posisjon ex. 27.10, 27.11 og 27.12 anses følgende:
a)
b)
c)
d)
e)

vakuumdestillasjon
omdestillasjon ved en meget nøyaktig fraksjoneringsprosess
krakking
reformering
ekstraksjon ved hjelp av selektive løsningsmidler

f)

g)
h)
i)
j)

k)
l)

m)

n)
o)

en prosess som omfatter samtlige følgende behandlinger: behandling med
konsentrert svovelsyre, oleum (rykende svovelsyre) eller svoveltrioksid,
nøytralisering med alkali‐stoffer, bleking og rensing med naturlig aktiv jord,
aktivert jord, aktivert kull eller bauxitt
polymerisasjon
alkylering
isomerisasjon
gjelder kun for tungoljer som klassifiseres under posisjon ex. 27.10: avsvovling
med hydrogen som innebærer minst 85 % reduksjon av svovelinnholdet i det
bearbeidede produkt (metode ASTM D 1266‐59 T)
gjelder kun for produkter som klassifiseres under 27.10: avparafinering
(avvoksing) på annen måte enn ved filtrering
gjelder kun for tungoljer som klassifiseres under posisjon ex. 27.10: behandling
med hydrogen ved et trykk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C
med bruk av en katalysator, dersom hydrogenet danner et aktivt element i en
kjemisk reaksjon og ikke bare anvendes som middel til avsvovling. Videre
hydrering av smøreoljer under posisjon ex. 27.10 (for eksempel hydrofinishing
eller avfarging) for særlig å forberede farge eller stabilitet, skal imidlertid ikke
regnes som en spesiell prosess
gjelder kun for fyringsoljer som klassifiseres under ex. 27.10: atomsfærisk
destillasjon, under forutsetning av at mindre enn 30 volumprosent av disse
produktene destillerer (inklusive destilleringstap) ved 300 °C i henhold til
ASTM D 86‐metoden
gjelder kun for andre tungoljer enn gassoljer eller fyringsoljer som klassifiseres
under posisjon ex 27.10: bearbeiding gjennom elektrisk høyfrekvensutlanding
gjelder kun for produkter av råolje (andre enn vaselin, ozokeritt, montanvoks,
torvvoks, parafinvoks som inneholder mindre enn 0,75 vektprosent olje) som
klassifiseres under posisjon ex. 27.12, fjerning av olje ved fraksjonert
krystallisasjon

8.3
Når det gjelder varer under posisjon ex. 27.07 og 27.13, skal enkle operasjoner som
rensing, dekantering, avsalting, vannseparering, filtrering, farging, merking, blandinger av
produkter med ulikt svovelinnhold for å oppnå et bestemt svovelinnhold eller
kombinasjoner av disse eller liknende prosesser, ikke gi status som opprinnelsesprodukter.

