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Feilaktig utstedte opprinnelsesbevis kan medføre regresskrav fra importøren i mottakerlandet, som i slike 

tilfeller må betale toll for varene. 

Ordningen med godkjent eksportør

Gjennomgang av søknadsprosessen for norsk produksjonsbedrift for å bli 

autorisert til å skrive ut fakturaerklæringer som godkjent eksportør. 

― Hvilke frihandelsavtaler skal benyttes? 

― Tilstrekkelig bearbeidelse, kalkyler og verdien av anvendte materialer -

Gjennomgang av godkjent dokumentasjon og dokumentasjon som ikke kan 

benyttes 

― Gode kunnskaper - Tolletatens krav til eksportøren 

― Oppsummering vedr. KPMGs erfaring med å bistå kunde i søknadsprosessen 

og vår dialog med Tolletaten
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Fullstendig søknad finnes på: https://www.toll.no/no/verktoy/skjema/

Godkjent eksportør - søknadsskjema 
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Søknadsprosessen: 

Vår bistand gjaldt søknad om fornyelse av retten til å være godkjent eksportør

Utgangspunkt:

― Produksjonsbedrift med salg av ferdig produsert vare for eksport – salg til mange land 

― Benytter få norske underleverandører

― Importerer en rekke innsatsvarer fra mange forskjellige land

― Har omfattende «egen produksjon» og ferdigstiller endelig produkt 

― Listeregler og korrekt tarifferingsnummer

― Det springende punktet: dokumentasjon for korrekt kalkyle

Godkjent eksportør - Eksempel 
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Tilstrekkelig bearbeidelse, kalkyler 

og verdien av anvendte materialer

Ordningen med godkjent eksportør
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Hvorvidt et eksportprodukt er «tilstrekkelig bearbeidet» må sjekkes mot listereglene i frihandelsavtalene 

og ikke bare EØS-avtalen

― «60-40»-regelen – må IKKE benyttes som generell regel.

― Må gå inn i listereglene i den enkelte avtale for å finne ut hva som gjelder for det enkelte eksportproduktet

― Kan like gjerne være 70-30 eller 40-60

― Listereglene er svært detaljerte, særlig for visse produktgrupper, som f.eks. næringsmidler og tekstiler

Godkjent eksportør - Opprinnelsesregler og 
«tilstrekkelig bearbeidet»
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Eks; kjøretøy – kap. 87

Listeregel for produkt: Frihandelsavtalen EFTA/SACU avtalen (Sør-Afrika):

Listeregel for produkt: EØS-avtalen:

Opprinnelsesregler – «tilstrekkelig bearbeidet»

Posisjon i toll-

tariffen (HS)

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-

opprinnelsesmaterialer som gir opprinnelsesstatus

(1) (2) (3) eller (4)

Ex kapitel 87 Kjøretøyer samt deler og 

tilbehør dertil, unntatt rullende 

materiell for jernbane og 

sporveger; […]

Fremstilling hvor verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 60% av 

ferdigvarens pris fra fabrikk

Posisjon i toll-

tariffen (HS)

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-

opprinnelsesmaterialer som gir opprinnelsesstatus

(1) (2) (3) eller (4)

Ex kapitel 87 Kjøretøyer samt deler og 

tilbehør dertil, unntatt rullende 

materiell for jernbane og 

sporveger; […]

Fremstilling hvor verdien av 

alle anvendte materialer 

ikke overstiger 40% av 

ferdigvarens pris fra fabrikk
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Det må settes opp kalkyler for de enkelte varer/produkter:

Kalkyle – Produksjonsbedrift AS

Opprinnelsesregler – hvordan vurdere?

Produkt 1: 

Navn på produkt

Maskin ABC

Ferdigvarens pris fra fabrikk

€ 200 000

Varens HS-nummer

HS 87.04

Frihandelsavtale som benyttes

EØS-avtalen

Listeregel for produktet

Ex kapitel 87 - Fremstilling hvor verdien av alle anvendte materialer ikke overstiger 40% av ferdigvarens pris fra butikk

Anvendte materialer HS-nummer

4 siffer

Verdi på anvendte 

mengder (% av EXW 

verdi)

Leverandør Opprinnelsesland Opprinnelsesb

evis

Vedlegg

Indirekte produksjonskostnad og 

fortjeneste

- 41,00 % - Norge -

Innsatsmateriale 1 10, 80 % Leverandør 1 Tyskland Faktura 1

Innsatsmateriale 2 2, 94 % Leverandør 2 Romania EUR1 2

Innsatsmateriale 3 5,04 % Leverandør 2 Romania EUR1 3

Innsatsmateriale 4 2,00 % Leverandør 3 Belgia Faktura 4

Totalt: 61,78 %
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Eksempel på godkjent fakturaerklæring

Godkjent eksportør - dokumentasjonskrav

― Eksportøren har oppgitt nødvendig erklæring, 

inkludert eksportørens autorisasjonsnummer

― Da eksportøren har autorisasjon, var det ikke 

nødvendig å signere

― Fakturaen er i form og orden i tråd med 

internasjonale standarder for handelsdokumenter

mottaker

Avsenderinfo
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Eksempel på ikke godkjent fakturaerklæring

Godkjent eksportør – dokumentasjonskrav

― Fakturaen er i form og orden i tråd med 

internasjonale standarder for handelsdokumenter

― Eksportøren har signert

MEN: eksportøren har ikke påført signert erklæring

= ikke godkjent

― Når fakturaen ikke er påført signert erklæring, skulle 

EUR-1 skjema medfulgt.

mottaker

avsender

signatur

bankinfo
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post@toll.no 

Selskapet xx - Fornyet søknad til å utferdige opprinnelseserklæring som godkjent eksportør 

På vegne av Selskapet AS sendes det inn fornyet søknad til å utferdige opprinnelseserklæring som godkjent eksportør. 

Søknaden med vedlegg sendes kun elektronisk. 

Det vises også til samtale forrige uke mellom førstetollinspektør xx og undertegnede vedr. innsendelse av søknaden. 

Søknaden er undertegnet av daglig leder xx (signaturberettiget). Kontaktperson i selskapet for denne søknaden er xx xx.

Søknaden vedlegges følgende: 

Vedlegg nr. 1 – Listeregler i frihandelsavtalene 

Vedlegg nr. 2 – Kalkyle for produkt 1 (xx 30) og produkt 2 (xx 40) 

Vedlegg nr. 3 – Kopi av opprinnelsesbevis (EUR.1) eller Fakturaerklæringer for innsatsvarene (deles i tre deler) 

Vedlegg nr. 4 – Informasjon vedr. utførsel av reservedeler (pkt. 3.2. i søknaden) 

Vedlegg nr. 5 – Oversikt over kundeleveranser/deler uavhengig av opprinnelse 

Vedlegg nr. 6 – Valutakursoversikt benyttet i kalkylene 

Eksempel – Godkjent eksportør - SØKNAD
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«Autorisasjon til å utferdige opprinnelseserklæringer som godkjent eksportør

Vi viser til søknad om autorisasjon mottatt den xx.xx.xx. I henhold til§ 8-4-4 i tollforskriften kan tolletaten gi en 

eksportør generell tillatelse til å utferdige opprinnelseserklæring (fakturaerklæring) uansett verdi av de aktuelle varene 

i sendingen.

Vedtak om innvilget autorisasjon

Selskapet xx er innvilget autorisasjon med autorisasjonsnummer N0/xx. Autorisasjonen er gyldig i 5 år til den xx-xx-

xxxx. Eksportøren gis tillatelse til å avgi opprinnelseserklæringer uten underskrift, jf. Tollforskriften § 8-4-4, første ledd, 

andre punkt.

Firmaet må særskilt sørge for:

— å påse at opprinnelseserklæring kun utstedes når grunnlagsdokumentasjon for dette foreligger

- at grunnlagsdokumentasjon er tilgjengelig i firmaet til enhver tid

- å påse at opprinnelseserklæringen er korrekt utformet

- å oppdatere årstall i opprinnelseserklæringen ved fornyelse av autorisasjonen at krav til kunnskap til en hver 

tid er tilfredsstilt, også ved personalendringer

Dersom firmaet ønsker videre autorisasjon etter utløpsdato, må søknad sendes senest tre måneder før bevillingen 

utløper. Dere kan ikke påregne at tolletaten vil gi varsel i forkant av autorisasjonens utløpsdato.»

Godkjent eksportør - Eksempel – Vedtak
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Tolletaten stiller en rekke krav til bedrifter som er «godkjent eksportør»

― Det kreves kjennskap til gjeldende opprinnelsesregler 

― Det kreves at eksportøren har alle dokumenter som beviser opprinnelsen til de eksportere varene/produktene 

som oppgitt i opprinnelsesbevisene som utstedes 

― Eksportøren skal ha et lager- eller regnskapssystem som gjør det mulig å identifisere opprinnelsen på 

varen/produktet, uavhengig av om eksportøren selv har produksjon eller ikke 

― Eksportøren må videre kunne dokumentere at varen(e) de eksporterer tilfredsstiller vilkårene som følger av 

opprinnelsesreglene for varen

― Etter innvilget søknad utarbeidet vi en manual for vår kunde for å sikre at «reglene» om bruken av ordningen 

med godkjent eksportør 

Gode kunnskaper - Tolletatens krav til eksportøren 
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- Kunden brukte noe lang tid i forberedelsen 

- Kommunikasjon om bruken av handelsavtaler med kunden

- Dialogen med Tolletaten fungerte godt 

- Vi sendte etaten bl.a. inn «prøvedokumentasjon» 

KPMGs erfaring med å bistå kunde i søknadsprosessen 
og vår dialog med Tolletaten



Takk for 
oppmerksomheten!

Advokat Kjerstin Ongre

Tel: 40 63 94 58

E-post: kjerstin.ongre@kpmg.no
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