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Opprinnelsesreglene

Fastsetter hva som regnes som et 
opprinnelsesprodukt.

Regulerer hvor mye innsatsmaterialer fra tredjeland 
som kan brukes i produksjonen, og/eller hvor mye 
disse materialene må bearbeides.

tredjeland: land som ikke er part i avtalen eller er med i en kumulasjonsordning til avtalen



Vilkår for utstedelse av opprinnelsesbevis

Varen inngår i vareomfanget

Varen er produsert i samsvar med opprinnelsesreglene

(fremstilt i sin helhet / listeregler)

Det er ikke tilstått drawback/tollrestitusjon



Tollrestitusjon - drawback

https://www.toll.no/no/verktoy/unifiedsearch/?q=Tollrestitusjon

I de fleste frihandelsavtaler er det forbud mot drawback

Drawback eller tollrestitusjon er refusjon av innbetalt toll for innsatsmaterialer 

som er brukt i produksjonen av en ferdigvare som eksporteres 

NB!

Dersom det søkes om drawback for innsatsvarer skal sluttproduktet ikke gis 

preferansebehandling ved senere import til en frihandelspartner,

forutsatt at varen som det er søkt drawback for inngår i vareomfanget i 

frihandelsavtalen

https://www.toll.no/no/verktoy/unifiedsearch/?q=Tollrestitusjon


Transportregelen

Prinsippet er at opprinnelsesvarer skal transporteres direkte mellom 

avtalepartene.

Men, forutsatt at de er under tollmyndighetenes kontroll kan varene:

• Transporteres gjennom 3.land

• Omlastes i et 3.land 

• Lagres i et 3. land

• Behandles med sikte på å forhindre forringelse

• Oppsplitting/ompakking i 3. land

Non-manipulation/Non-Alteration/Direct transport



Opprinnelsesbevis

https://www.toll.no/no/bedrift/import/tollfrihet/to-typer-opprinnelsesbevis/

To typer :

Sertifikat (EUR.1, EUR-MED etc.)

Opprinnelseserklæring

https://www.toll.no/no/bedrift/import/tollfrihet/to-typer-opprinnelsesbevis/


Digitalisering av opprinnelsesbevis

Ikke-preferensielt 

CoO
- papirskjema er avviklet

Elektronisk EUR.1
- Norge foretrekker erklæringer

GSP: REX erstatter 

Form A



Opprinnelsesreglene/listereglene

Protokoll 4 til EØS-avtalen

Hovedregelen er artikkel 2 nr. 1, et produkt skal anse å 

ha opprinnelse dersom det enten er:

Fremstilt i sin helhet i EØS

Tilstrekkelig bearbeidet eller foredlet i EØS



Her finner du handelsavtalene på toll.no

10

https://www.toll.no/no/bedrift/eksport/frihandel-ved-eksport/


Opprinnelseskriteria - Listeregler 

Posisjon i 

tolltariffen 

(HS)

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-opprinnelsesmaterialer 

som gir opprinnelsesstatus

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

ex 84.19 Apparater for tre, papirmasse, papir og 

pappindustrien

Fremstilling hvor:

- verdien av alle anvendte materialer 

ikke overstiger 40% av ferdigvarens 

pris fra fabrikk, og

- uten å overstige ovennevnte 

verdibegrensning, verdien av alle 

anvendte materialer som ikke skifter 

posisjon utgjør høyst 

25% av ferdigvarens pris fra fabrikk

Fremstilling hvor verdien av alle 

anvendte materialer ikke overstiger 

30% av ferdigvarens pris fra fabrikk

Produkt-

beskrivelse

Klassifisering

i

tolltariffen

Gjeldende regel

ex



Listeregler - ex

Posisjon i 

tolltariffen 

(HS)

Varebeskrivelse Bearbeiding eller foredling utført på ikke-

opprinnelsesmaterialer 

som gir opprinnelsesstatus

(1) (2) (3)



Produktspesifikke regler (listeregler)

Liste over bearbeiding eller foredling som kreves 

utført på ikke-opprinnelsesmaterialer for at det 

fremstilte produkt  kan oppnå opprinnelsesstatus

Noen begrep:

WO - wholly obtained – fremstilt i sin helhet

CC - change of chapter – kapittelskifte (2-siffernivå)

CTH – change of tariff heading – posisjonsskifte (4-siffernivå)

CTSH – change of tariff subheading – underposisjonsskifte (6-siffernivå)

Manufacture from any heading - Fremstilling fra enhver posisjon



Listeregler - posisjonsskifte

Et varenummer i tolltariffen er bygd opp på følgende måte:

04.01.5000 (fløte)

Kap

Posisjon

21.05.0010 (spise-is)

Posisjonsskifte vil si at alle innsatsmaterialene har en 

annen posisjon enn ferdigvaren



Tilstrekkelig bearbeidet eller 

foredlet i EØS

Artikkel 5, Prot.4Ferdigvare: Kamin (ovn)
pos. nr.: 73.21
pris pr. stk.: 6.200,-

Materialkostnader: 1.680,-

Materialer Opprinnelse Posisjons nr. Pris

Jern i blokker Russland 72.06. 400,-

Fliser av kleberstein Kypros 68.02. 230,-

Glass USA 70.06. 120,-

Sokkel EØS 73.21. 805,-

Håndtak Kina 73.21. 35,-

Skruer, bolter mv. USA 73.18 90,-

Ingen egen listeregel for posisjon 73.21, må 

bruke listeregel for kapitel 73. 

Kravet i kapittel 73 er at alle 

tredjelandsmaterialer skifter posisjon, håndtaket 

fra Kina skifter ikke posisjon.

Artikkel 5 (2) toleranseregel på 10 % kommer til 

anvendelse. Det kan derfor utstedes EØS-

opprinnelsesbevis for kaminen .

Listeregler



Toleranseregelen

Som unntak kan ikke-opprinnelsesmaterialer (som ikke oppfyller 
listereglene) brukes i fremstilling av et opprinnelsesprodukt dersom 
deres totale verdi ikke overstiger 10% av prisen fra fabrikk på 
produktet

Toleranseregelen kan ikke brukes for å øke en fastsatt %-sats i 
listeregelen

OBS: Toleranseregelen gjelder ikke for produkter som hører under 
kapittel 50 – 63.



Eksempel EØS avtalen

Rekesalat

- Med innhold av over 20 % reker klassifiseres i pos. 
16.05.                                                    

- Listeregel: Kapittel 16: må være norske/EØS 
reker «Fremstilt i sin helhet». 

- Majonesbasert med innhold under 20% reker, erter, 
gulrøtter m.m, klassifiseres i pos. 21.06.                                                           

- Listereglene: Pos. 21.06: Kan være reker fra 
hvilket som helst land «krav om posisjonsskifte».



Rules of Origin Facilitator

Et hendig verktøy!

www.findrulesoforigin.org

http://www.findrulesoforigin.org/
http://www.findrulesoforigin.org/


Spørsmål?

Spørsmål?


