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Høring – nye opprinnelsesbevis for GSP (REX-systemet)
Fra 2017 innføres en ny ordning med selvsertifisering av opprinnelsesbevis for GSP-varer.
Opprinnelsessertifikat Form A fases ut, og eksportøren i GSP-landet skal isteden selv sertifisere
alle opprinnelsesbevis. Eksportøren må være registrert hos kompetent myndighet i
eksportlandet.
Ordningen gjennomføres i samarbeid med EU og Sveits. EU vil stå for driften av nødvendig
systemstøtte. Norge har forpliktet seg til å dekke en forholdsmessig andel av utgiftene.
Gjennomføring i Norge krever at tollforskriften endres.
Omleggingen vil trolig kreve samtykke fra Stortinget eller Kongen i statsråd, da det påløper
kostnader til drift og vedlikehold av datasystemet som EU skal stå for. I tillegg påløper
kostnader til opplæring av personell hos myndighetene i GSP-landet. For øvrig vil det ikke
påløpe ekstra administrative kostnader for norske myndigheter.
For næringslivet vil forslaget medføre betydelige forenklinger. Eksportørene i GSP-landene vil
nå kun henvende seg til myndighetene når de skal registreres i REX-systemets database. De vil
slippe å henvende seg til myndighetene hver gang en vare skal eksporteres, for å få stempel på
opprinnelsessertifikatet.
For forsendelser gjennom EU, vil eksportørene i EU heretter kunne utstede
erstatningserklæring selv, uten å måtte få stempel fra myndighetene.
Vedlagt følger
- høringsnotat
- samarbeidsavtale Norge–EU og Norge–Sveits (ikke ratifisert)
- liste med høringsinstanser.
Høringsdokumentene finnes på http://www.toll.no/no/verktoy/regelverk/horinger/pagaende/.
Høringsuttalelser sendes post@toll.no.
Forhandlingene med EU og Sveits har tatt noe lenger tid enn forutsatt. Siden ordningen skal
iverksettes fra 1. januar 2017 må beklageligvis høringsfristen forkortes. Uttalelser må være
Tolldirektoratet i hende senest mandag 21. november 2016.
Postadresse:
Postboks 8122 Dep
0032 OSLO

Besøksadresse:
Schweigaards gate 15
Oslo

Org.nr: 974761343
Vår saksbehandler:
E-post: post@toll.no
Helge Lindrup
Internett: www.toll.no
Tlf. direkte:
Sentralbord: +47 22 86 03 12

Vår ref.: 15/66553-34

Side 2

Med hilsen

Pål Hellesylt
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Mottaker(e):
Landbruks- og matdepartementet
Kopimottaker(e):
Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
HSH
TOA / Administrasjonsavdelingen, Stina Smedsrud
Utenriksdepartementet
Statens landbruksforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Innovasjon Norge
Fiskeridirektoratet
Næringslivets hovedorganisasjon - NHO
NHO Logistikk og transport
Nærings- og fiskeridepartementet
Hovedorganisjonen Virke
TMN / Regiondirektøren, Åse Berge
TNN / Regiondirektøren, Atle I. Joakimsen
TSN / Regiondirektørens stab, Thorleif Andreassen
TVN / Regiondirektørens stab, Ivar Sletten
TØN / Regiondirektøren, Øystein Haraldsen
Norad
Drops Design AS
Norstella
FAIRTRADE NORGE

Cecilie Grimsmo Alnæs
seksjonssjef

