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Høring– Nye opprinnelsesbevisunder GSP- RegistrertEksportørSystemet
(REX)
Visertil tolldirektoratets høringsbrevdatert 26. september2017om innføringav et registrert
eksportørsystemunder GSP-systemeti samarbeidmed EUog Sveits,med hensiktå utfase
eksisterendeopprinnelsesbevisordning
med bruk av FormularA.
InnovasjonNorgeer i utgangspunktetpositive til endringene,som sannsynligvisberører norske
eksportørerminimalt. Vi ønskerallikevelå kommentereenkelte av prinsippenesom fortsatt vil gjelde
under GSP-systemetsom i praksiskan oppfattes som diskriminerendefor eksportørerfra ett GSP-land
kontra eksportøreri land som Norgehar frihandelsavtalermed.
Somdet er omtalt i høringsnotatet,vil GSP-varer i mangetilfeller sendesi store sendingertil EU,der
dissevil splittes for distribusjoninnad i EUog hele eller deler av sendingenevideresendestil norske
mottakere. Under GSP-ordningener det krav om at GSP-vareneer under tollmyndigheteneskontroll –
mao. må de være på et tollager eller tilsvarende,før det evt. kan utstedeset
erstatningsopprinnelsesbevis
som benyttessom gyldigopprinnelsesbevisved innførseltil Norge.
Kravetom at varenemå væreunder tollmyndigheteneskontroll, kan i mangetilfeller medføreat varer
med gyldigGSP-opprinnelse, mister mulighetenetil å oppnå tollpreferanserved reeksporttil Norge,EU
og Sveitsog denneprosedyrenskapervil ogsåskapeutfordringer for eksportøreri Norgesom
produserervarer i et land med GSP-statushvor ogsåSveits og EUkan være et potensieltmarked.
Norge,Sveitsog EUbør ved første anledningogsåse på mulighetenefor å løfte kravet til at GSPprodukter må væreunder tollmyndigheteneskontroll for at det skalværemulig å utstede
erstatningsopprinnelsesbevis
ved en reeksport.Alle former for opprinnelse:ikke-preferensielle,
frihandelsopprinnelseog GSP-opprinnelsebaserersegpå avgitt opprinnelsesdokumentasjon
fra en
produsent,leverandøreller eksportørog som under frihandelsavtalene,vil det gjennomsamarbeidet
med EUog Sveitsværemuligheterfor å etterprøve/kontrollere/verifisereogsåGSP-erst atningsbevis
utstedt av eksportøreri Norge,Sveitsog EUselvom produkteneikke er under tollvesenetskontroll.
Når det gjelder forslagtil forskriftsendringhar vi følgendekommentarer:
§ 8-5-10 (1) a): vil anta at dennebestemmelsener overflødigfor det er vel samme
dokumentasjonskravsom under annet ledd til paragrafenog hvis ikke bør det utdypesnærmerehvilke
krav norskemyndighetersetter for at en importør skalkunne oppnå preferansetollbehandlingi
ettertid under GSP-systemet.
§ 8-5-10 (2) e): kan oppfattes uklart om hvilkenmyndighetsom skalgodkjennereeksportøreni REXsystemet.
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Ettersom Norge, Sveits og EU gir GSP-preferansetollbehandling til forskjellige land og områder, er det
nødvendig med fungerende prosedyrer i de respektive tolladministrasjonene som ikke diskvalifiserer
produkter fra GSP behandling pga. ulikheter i tilbudene som gis.
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