§ 8-6. Ikke-preferensielle opprinnelsesregler
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§ 8-6-1. Opprinnelsesprodukter - definisjon
(1) Følgende produkter anses å ha ikke-preferensiell opprinnelse, jf. tolloven § 8-6:
(a)produkter med opprinnelse i Norge, jf. § 8-6-2, eller
(b)produkter med opprinnelse i et annet land, jf. § 8-6-3.
(2) Med produkt menes det produktet som blir fremstilt, selv om det er bestemt for senere bruk i
en annen produksjonsprosess.
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§ 8-6-2. Produkter med opprinnelse i Norge (1)
Følgende produkter anses å ha opprinnelse i Norge:
(a)produkter som er fremstilt i sin helhet i Norge, jf. § 8-6-4, eller
(b)produkter som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i Norge, jf. § 8-6-5 og § 8-6-6,
inneholdende materialer som ikke har blitt fremstilt i sin helhet her.
(2)

Med fremstilling menes all slags bearbeiding eller foredling, herunder sammensetting og

montering eller spesielle prosesser.
(3)

Med materialer menes enhver bestanddel, råmateriale, komponent eller del og

lignendesom er brukt i fremstillingen av produktet.
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§ 8-6-3. Produkter med opprinnelse i et annet land
(1) Følgende produkter anses å ha opprinnelse i et annet land:
a) produkter som er fremstilt i sin helhet i landet. § 8-6-4 gjelder tilsvarende.
b) produkter som er tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i landet, inneholdende materialer som
ikke har blitt fremstilt i sin helhet der. § 8-6-5 og § 8-6-6 gjelder tilsvarende.
(2) Dersom flere land har deltatt i produksjonen av et produkt, skal opprinnelseslandet være det
landet der den siste vesentlige og økonomisk begrunnede bearbeidingen eller foredlingen
finner sted, og som resulterer i fremstillingen av et nytt produkt, eller som representerer et
vesentlig trinn i fremstillingen av et produkt.
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§ 8-6-4. Produkter fremstilt i sin helhet
Følgende produkter anses som fremstilt i sin helhet i Norge:
a) mineralske produkter som er utvunnet i Norge,
b) vegetabilske produkter som er høstet i Norge,
c)levende dyr født og alet i Norge,
d)produkter av levende dyr som er alet i Norge og produkter fra jakt, fiske og fangst i Norge,
e) produkter fra fiske og fangst og andre produkter som tas opp fra havet utenfor Norges
sjøterritorium, av fartøy som er registrert i Norge eller i norsk skipsregister og som seiler
under norsk flagg,
f) produkter som er fremstilt ombord i fabrikkskip av produkter som er nevnt i bokstav e, og
som har sin opprinnelse i Norge, forutsatt at disse fabrikkskipene er registrert i Norge eller i
norsk skipsregister og seiler under norsk flagg,
g) produkter hentet fra havbunnen eller havundergrunnen utenfor sjøterritoriet, forutsatt at
Norge har enerett på utnyttelsen av den aktuelle havbunnen eller havundergrunnen,
h) avfall og skrap fremkommet etter produksjonsprosesser i Norge, og brukte gjenstander
dersom de er samlet inn i Norge og bare kan brukes til gjenvinning av råmaterialer, inkludert
brukte dekk bare egnet til regummiering eller til bruk som avfall,
i) produkter som er fremstilt i Norge utelukkende av materialer nevnt i bokstav a til h, eller av
biprodukter fra disse på ethvert trinn i produksjonen.
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§ 8-6-5. Tilstrekkelig bearbeiding eller foredling
(1)

For levende dyr omhandlet i tolltariffen kapittel 1, er opprinnelseslandet det landet hvor

dyret er født. Et produkt som hører under tolltariffens kapittel 2-97 anses tilstrekkelig bearbeidet
eller foredlet når:
a) verdien av materialene ikke overstiger 50 prosent av det ferdige produktets pris fra fabrikk,
b) fremstilling hvor alle brukte materialer skifter underposisjon i Det harmoniserte system, eller
c) produktet kun er tilført programvare for å gjøre det operativt, og verdien av materialene ikke
overstiger 30 prosent av det ferdige produktets pris fra fabrikk.
(2)

Ikke-opprinnelsesmaterialer som ikke skifter underposisjon i tolltariffen, kan likevel

benyttes forutsatt at deres totale verdi ikke overstiger 30 prosent av pris fra fabrikk på produktet.
(3)

Dersom et opprinnelsesprodukt brukes som materiale i fremstillingen av et nytt produkt

skal det ikke tas hensyn til ikke-opprinnelsesmaterialer som er brukt ved fremstillingen av det
førstnevnte produktet.
(4)

Med verdien av materialene menes tollverdien på innførselstidspunktet av benyttede ikke-

opprinnelsesmaterialer, eller dersom denne ikke er kjent eller ikke kan påvises, den første
påviselige pris som er betalt for materialene i Norge.
(5)

Med pris fra fabrikk menes prisen som skal betales for produktet fritt fra fabrikk til

produsenten i det foretaket der den siste bearbeidingen eller foredlingen er utført, forutsatt at

prisen innbefatter verdien av alle benyttede materialer, fratrukket eventuelle norske avgifter som
er eller kan bli tilbakebetalt når det fremstilte produktet eksporteres.
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§ 8-6-6. Utilstrekkelig bearbeiding eller foredling
(1) Følgende skal anses som utilstrekkelig bearbeiding eller foredling i Norge selv om vilkårene i
§ 8-6-5 er oppfylt:
a) behandling som har til hensikt å holde produktet i sin opprinnelige tilstand under transport
eller lagring,
b) deling eller sammenstilling av kolli,
c)vasking, rensing, fjerning av støv, oksidering, olje, maling eller andre belegg,
d) stryking eller pressing av tekstiler,
e) enkel maling og polering,
f) avskalling, hel eller delvis bleking, polering og glasering av korn og ris,
g) sikting, utskilling, sammenstilling, sortering, klassifisering, gradering, tilpassing
(innbefattet sammenstilling av varer til sortiment eller sett),
h) enkel fylling i flasker, bokser, flakonger, sekker, etuier, esker, festing til plater eller planker,
og all annen enkel emballering,
i)anbringelse eller trykking av merker, etiketter, logoer eller andre lignende kjennemerker
på produkter eller deres emballasje,
j) enkel blanding av produkter, også av forskjellige slag,
k) enkel montering av deler av artikler til en komplett artikkel eller demontering av produktet til
deler,
l)kombinasjon av to eller flere av de behandlingene som er angitt i bokstav a til k.
(2)

Med enkel i første ledd menes behandling som hverken fordrer spesiell kunnskap,

maskiner, apparater eller utstyr som er spesielt produsert eller installert for å kunne utføre
behandlingen.
(3)

Når det skal avgjøres om den bearbeidingen eller foredlingen som produktet har

gjennomgått skal anses som utilstrekkelig etter første ledd, skal alle behandlingene som er utført
på produktet vurderes samlet.
(4)

Første til tredje ledd gjelder ikke for produkter som omfattes av § 8-6-5 første ledd bokstav

c.
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§ 8-6-7. Et produkt - den kvalifiserende enhet
(1)

Ved bruk av bestemmelsene i § 8-6-1 til § 8-6-15 skal den kvalifiserende enhet være det

bestemte produktet som gir produktet dets karakter ved bestemmelse av klassifisering i henhold
til Det harmoniserte system. Det følger at
a) når et produkt som består av en gruppe eller samling av artikler, er klassifisert i henhold til

Det harmoniserte system i én posisjon, utgjør alt den kvalifiserende enhet, og
b) når en sending består av et antall like produkter som klassifiseres under samme posisjon i
Det harmoniserte system, må hvert enkelt produkt vurderes hver for seg ved bruk av
bestemmelsene i denne forskriften.
(2)

Når emballasje er inkludert sammen med produktet i klassifiseringsøyemed i henhold til

alminnelig fortolkningsregel 5 i Det harmoniserte system, skal den også tas med ved
bestemmelse av opprinnelse.
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§ 8-6-8. Tilbehør, reservedeler og verktøy
Tilbehør, reservedeler og verktøy som er sendt sammen med en utrustning, en maskin, et
apparat eller et kjøretøy, som er standardutstyr og innbefattet i prisen eller som ikke er særskilt
fakturert, skal anses som en enhet sammen med den aktuelle utrustningen, maskinen, apparatet
eller kjøretøyet.
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§ 8-6-9. Nøytrale elementer
(1) For å bestemme om et produkt er et opprinnelsesprodukt, er det ikke nødvendig å
fastslåopprinnelsen på følgende som eventuelt måtte bli brukt ved fremstillingen av produktet:
a) energi og drivstoff,
b) anlegg og utstyr,
c)maskiner og verktøy, og
d)varer som verken inngår og som ikke er forutsatt å inngå i det endelige produktet eller i den
endelige sammensetningen av produktet.
(2) Med vare menes enhver ting som behandles som vare etter tolltariffen.
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§ 8-6-10. Bearbeiding eller foredling av produkter i utlandet før utførsel fra Norge
(1) Produkt med opprinnelse i Norge som er bearbeidet eller foredlet i utlandet opprettholder sin
opprinnelse dersom
a) bearbeidingen eller foredlingen i utlandet ikke har tilført produktet en total merverdi over
50 prosent av produktets pris fra fabrikk,
b) produktet under bearbeidingen eller foredlingen ikke er tilført materialer uten opprinnelse
som overstiger prosentsatsen fastsatt i § 8-6-5, og
c)det kan dokumenteres at produktet som gjeninnføres tidligere er utført fra Norge.
(2) Produkt som ikke oppnår norsk opprinnelse, vil beholde sin opprinnelse i et annet land.
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§ 8-6-11. Utstedelse av nasjonalt opprinnelsesbevis (Certificate of Origin) ved utførsel (1)
Nasjonalt opprinnelsesbevis fylles ut og underskrives av eksportøren eller bemyndiget person.
Krav til underskrift kan frafalles der det gis tillatelse til elektronisk utfylling og innsending av
skjema.
(2) Nasjonalt opprinnelsesbevis skal som utgangspunkt fylles ut på norsk eller engelsk.
(3) Opprinnelsesbeviset attesteres av tollmyndighetene eller handelskammeret.
Attesterendeorgan kan kreve oversettelse hvis opprinnelsesbeviset eller
bakgrunnsdokumenter som blir fremlagt, er utstedt på et annet språk enn norsk eller engelsk.
Eksportøren betaler selv for oversettelse. Tollmyndighetene og handelskammeret kan etter
søknad attestere et duplikat.
(4) Nasjonalt opprinnelsesbevis gir ikke grunnlag for preferansetollbehandling.
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§ 8-6-12. Taushetsplikt
Taushetsplikten i tolloven § 12-1 gjelder tilsvarende for enhver som har eller har hatt verv,
stilling eller oppdrag knyttet til attestering av opprinnelsesbevis.
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§ 8-6-13. Kontroll av opprinnelsesbevis
(1)

Tollmyndighetene kan kreve at eksportøren dokumenterer at et produkt som det er

utstedtopprinnelsesbevis for, er et opprinnelsesprodukt, jf. § 8-6-2 og § 8-6-3. Eksportøren må
være forberedt på å fremlegge, på forlangende, alle nødvendige dokumenter som beviser
vedkommende produkts opprinnelse.
(2)

Dersom en eksportør har kjøpt et produkt som det er utstedt opprinnelsesbevis for, og

som er fremstilt av innsatsmaterialer med opprinnelse fra andre norske virksomheter, kan
tollmyndighetene kreve at opprinnelsesstatus dokumenteres også for disse. Slike dokumenter
kan være en erklæring om produktenes opprinnelse fra leverandøren (leverandørerklæring).
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§ 8-6-14. Leverandørerklæring
(1)

For å forenkle dokumentasjonskrav som følger av § 8-6-13, kan en norsk leverandør av

opprinnelsesprodukter eller -materialer utstede til eksportøren en leverandørerklæring om
opprinnelsesstatus.
(2)

Hvis bearbeidingen eller foredlingen ikke er tilstrekkelig til å oppnå opprinnelsesstatus,

kan leverandøren utstede en erklæring som viser den bearbeidingen eller foredlingen som har
vært foretatt, eller eventuelt verdi som er tilført under bearbeidingen eller foredlingen.
(3)

Erklæringer etter første og annet ledd skal være underskrevet av leverandøren eller en

person som har fullmakt fra leverandøren. Tollmyndighetene kan etter søknad fravike kravet til

underskrift, på tilsvarende vilkår som for godkjente eksportører, jf. § 8-4-4 annet ledd bokstav b
til d. Tollmyndighetene kan kreve en at en norsk leverandør legger frem nærmere
dokumentasjon for opprinnelsen, jf. § 8-6-1, eller for den bearbeidingen eller foredlingen som er
foretatt, jf. annet ledd.
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§ 8-6-15. Verifisering av opprinnelsesbevis
(1)

Tollmyndighetene kan, i forbindelse med attesteringen eller ved etterkontroll, kontrollere at

dokumenter og produktet er i samsvar med opprinnelseskriteriene, at opprinnelsesbeviset er
ekte og i samsvar med søknadsskjemaet med tilhørende underlagsdokumenter. Den som
utsteder opprinnelsesbevis har de plikter som følger av tolloven kapittel 13.
(2)

Handelskamrene kan i forbindelse med attesteringen kontrollere at opprinnelsesbeviset er

ekte og i samsvar med søknadsskjemaet og tilhørende underlagsdokumenter.
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