Søknad om autorisasjon til å utferdige fakturaerklæringer som
godkjent eksportør

Autorisasjon

Fjern utfylling
1. Mottaker av søknaden
Tollregionens navn

2. Eksportøropplysninger

00 For Tollvesenet

Firmanavn

Organisasjonsnummer

Postadresse

Postnr.

Autorisasjon er gyldig
Fra

Til

Telefonnr.

Poststed

Telefaksnr.

Besøksadresse

0 For Tollvesenet
Tollautorisasjonsnummer

Kontaktperson

NO/
3. Søknaden gjelder
A. Undertegnede ansvarshavende i ovennevnte firma søker om autorisasjon til å utferdige opprinnelsesbevis i form av fakturaerklæringer uansett eksportverdien av de berørte opprinnelsesproduktene.
B. Undertegnede søker videre om tillatelse til ikke å underskrive slike fakturaerklæringer, jf. bestemmelser om dette for godkjente
eksportører gitt i opprinnelsesreglene i de ulike frihandelsavtaler som Norge (EFTA) har inngått med andre land.

4. Vareslag - Opprinnelsesregler
De mest vanlige vareslag som firmaet normalt eksporterer (generell beskrivelse med referanse til HS-kapitler eller posisjoner)

Se informasjons og spørreskjema
5. Søkerens underskrift
Jeg bekrefter at firmaet årlig har et betydelig antall utførsler av opprinnelsesprodukter og garanterer at firmaet som «godkjent eksportør»
vil oppfylle de vilkår og betingelser som følger av autorisasjonen, jf. rubrikk 6 og 7.
Sted og dato

Underskrift (firmaets ansvarshavende med tittel)

6. Tollregionsjefens autorisasjon (rubrikk 6-8)
A. Firmaet gis autorisasjon til å utferdige opprinnelsesbevis i form av fakturaerklæringer uansett eksportverdien av de berørte
opprinnelsesproduktene innenfor de bestemmelser som gjelder for godkjente eksportører iht. opprinnelsesreglene fastsatt i de ulike
frihandelsavtaler Norge (EFTA) har inngått med andre land (inkludert det norske GSP-systemet).
B. Firmaet gis også tillatelse til ikke å underskrive slike fakturaerklæringer.
Firmaets tollautorisasjonsnummer fremkommer øverst til høyre på denne tillatelsen. Autorisasjonsnummeret skal normalt oppgis i selve
fakturaerklæringen. Fakturaerklæringer kan bare utferdiges for produkter som kan dokumenteres å ha «opprinnelsesstatus» iht. den enkelte
avtale. Autorisasjonen gjelder inntil videre og kan til enhver tid trekkes tilbake. Autorisasjonen skal trekkes tilbake dersom gitte vilkår eller
bestemmelsene fastsatt i inngåtte avtaleverk ikke overholdes. Det vises til rubrikk 7 og til gjeldende opprinnelsesregler.

7. Vilkår for firmaets autorisasjon
Autorisasjonen gis på vilkår av at:
− eksportøren til enhver tid har gode kunnskaper om de gjeldende opprinnelsesregler og betingelser for utstedelse av opprinnelsesbevis;
− eksportøren har særlig god kjennskap til de regler som gjelder for «godkjente eksportører» i den enkelte avtale/ordning;
− eksportøren - på Tollvesenets forlangende - dokumenterer riktigheten av de opprinnelsesbevis som er utstedt/utferdiget;
− eksportøren - på Tollvesenets forlangende - varsler om forestående eksporter for eventuell fysisk kontroll av varene;
− eksportøren i minst 10 år oppbevarer en kopi av fakturaerklæringer sammen med de andre eksportdokumenter og bevismaterialer som
bekrefter riktigheten av de utstedte/utferdigede opprinnelsesbevis;
− eksportøren påtar seg det fulle ansvar for enhver fakturaerklæring som identifiserer ham som om den var underskrevet av ham for hånd;
− eksportøren straks underretter Tollvesenet ved eventuelle feil eller dersom behovet/vilkårene for autorisasjonen ikke lenger er til stede.

8. Tollvesenets autorisasjon
Stempel
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Sted og dato

Underskrift

Vedlegg til søknad om autorisasjon til å utferdige
fakturaerklæringer som godkjent eksportør

Informasjons- og spørreskjema
Dette skjemaet må fylles ut når firmaet søker om autorisasjon til å bli godkjent eksportør.
Svarene firmaet gir danner grunnlaget for Tollvesenet til å gi og følge opp gitt autorisasjon til å utferdige
fakturaerklæringer som godkjent eksportør.
Riktig utfylt vil skjemaet gi en forenklet oversikt over hva slags dokumentasjon Tollvesenet kan kreve fremlagt ved
en eventuell etterkontroll (verifikasjon) av utstedte opprinnelsesbevis.

Send søknaden, utfylt skjema og eventuelle vedlegg til tollregionen hvor firmaet er registrert.
Firma

Adresse

E-post

Generell informasjon
Autorisasjon til å bli godkjent eksportør kan søkes av firmaer som har regelmessig eksport av
preferanseberettigede varer, såkalte opprinnelsesprodukter.
Søknad om autorisasjon skal alltid sendes fra firmaets hovedkontor, selv om den skal gjelde for en annen del av
firmaet. Berørt juridisk person er ansvarlig for bruken av autorisasjonen.
Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter og opplysninger som gis til Tollvesenet, som grunnlag for søknaden
og autorisasjonen, er underlagt taushetsplikt, jf. tollovens § 8 og tilsvarende bestemmelser i frihandelsavtalene.
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Spørsmål

Svar

Gi eksempler på eksportforsendelser det skal
utstedes fakturaerklæringer for.
Angi vareslag, avsendersted og
bestemmelsesland samt hvor ofte det
eksporteres slike varer.
Hva slags opprinnelsesbevis får firmaets
kunder nå?
Hvem i firmaet skal passe på/sørge for at det
bare utstedes opprinnelsesbevis for varer
som oppfyller opprinnelsesreglene?
Trenger firmaet informasjon om
frihandelsbestemmelsene som er tilpasset
firmaet, eller har firmaet allerede tilstrekkelig
informasjon?
Svar på eget ark dersom svarkolonnen ikke er tilstrekkelig.

Informasjon om opprinnelsesdokumentasjon
En fullstendig dokumentasjon, som viser at en bestemt eksportvare oppfyller opprinnelsesreglene
og øvrige vilkår i frihandelsbestemmelsene, må være tilgjengelig i firmaet når det blir utstedt et
opprinnelsesbevis for varen ved eksport til en annen frihandelspartner. Tollregionen skal når som
helst kunne kontrollere om et opprinnelsesbevis er korrekt. Slike kontroller kan foretas når
utenlandske myndigheter ber om det, eller etter tollregionens eget initiativ. Dessuten er det
nødvendig at firmaets kunder kan stole på at utstedte opprinnelsesbevis er korrekte. Kundene
risikerer å måtte betale toll i ettertid dersom opprinnelsesbevisene er feilaktige.
Varer som firmaet selv ikke har produsert eller bearbeidet
Dersom eksportvarene er produsert av en annen bedrift i Norge, må varenes opprinnelse
bekreftes med et opprinnelsesbevis i form av en nasjonal "leverandørerklæring".
Leverandøren kan også bli gjenstand for opprinnelseskontroll av Tollvesenet.
Har varene opprinnelse i EØS eller et annet land enn Norge og denne opprinnelsen er tillatt i
henhold til den avtalen som skal brukes, må opprinnelsen kunne bekreftes med et
opprinnelsesbevis utstedt av den utenlandske leverandøren eller med en tolldeklarasjon som viser
at varene er innrømmet preferansetollbehandling ved innførselen til Norge.
Egenproduserte varer
Er eksportvarene produsert i eget firma, må firmaet selv bevise at opprinnelsesreglene er oppfylt.
Den "tilstrekkelige bearbeidingen eller foredlingen" som kreves utført i Norge fremgår av lister i
avtalene (prosessliste). Listen er oppbygd på samme måte som tolltariffen (HS). De fire første
tallene i tariffnummeret er nøkkelen til å finne den riktige opprinnelsesregelen for de ferdige
produktene. Tollregionen kan hjelpe til med klassifiseringen av produktene.
For å fastslå om en egenprodusert vare oppfyller reglene må det opprettes en opprinnelseskalkyle
(opprinnelsesregnskap) for den aktuelle varen (se etterfølgende eksempel.)
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Kalkylen/regnskapet kan være enkel eller mer omfattende avhengig av hvordan reglene er
utformet. Materialer som er importert for produksjonen, dvs. deler, komponenter, halvfabrikata,
råvarer og så videre er enten "tillatt" eller "ikke tillatt" i henhold til reglene. Dette er ofte avhengig
av hvilket bearbeidingstrinn materialene befant seg på ved importen til Norge.
Iblant kan det være nødvendig å bevise at en bestemt bearbeiding eller foredling har funnet sted i
Norge. Dette kan gjøres ved hjelp av en leverandørerklæring fra den bedriften som har utført
bearbeidingen eller foredlingen.
Bruken av visse typer materialer er ofte begrenset av deres verdi. Verdien av slike materialer må
kunne påvises ved hjelp av bokførsel, og innkjøpsfakturaer.
Dersom enkelte innkjøpte materialer allerede har status som "opprinnelsesvarer" behøver man
ikke bedømme om de er tillatt å benytte eller ikke. Slike materialer er alltid tillatt dersom
opprinnelsen kan bevises med leverandørerklæringer eller opprinnelsesbevis.
Eksempel på opprinnelseskalkyle.
Her kan firmaet ta et representativt utvalg av varene de eksporterer, som f.eks. ett til to av
produktene de eksporterer mest.
Tilvirket eksportvare:

Varens HS-nummer (fire siffer):

Varens pris fra fabrikk:*

Anvendte materialer

Materialenes
HS-nummer
(fire siffer)

Verdi på anvendte
mengder*

1.

2.

3.

4.

5.

(etc.)
* Bevisdokumenter kan bli krevd.

RD-0003 B (Utg. 02/07) Elektronisk utgave

Anvendte mengder*

Materialenes
opprinnelsesstatus*
og opprinnelsesland.

Eksempel på hvordan firmaet kan bevise varens opprinnelsesstatus
Angi i avsnittet nedenfor et representativt utvalg av de eksportvarer som det for tiden utstedes opprinnelsesbevis
for, og fyll ut de opplysninger som hører sammen med de respektive produktene. Legg ved kopier av deres
grunnlagsdokumenter og de opprinnelsesbevis som er utstedt på grunnlag av disse dokumentene.
Eksportvarer (varebeskrivelse og varenes tolltariffnummer (fire siffer)):
1.

2.

3.

4.

Eksportvarenes opprinnelsesregler (angis dersom de selv har produsert varene)
1.

2.

3.

4.
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Grunnlagsdokumenter (inklusive opprinnelseskalkyler for varer de selv har produsert):
1.

2.

3.

Eksempler på opprinnelsesbevis utstedt av firmaet (Varesertifikat EUR. 1/varesertifikat EUR-MED,
fakturaerklæringer/fakturaerklæringer EUR-MED, leverandørerklæringer):
1.
2.
3.
4.

(Kopier legges ved)

Opplysningene er gitt av

Firma

Dato

Underskrift
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