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1. gr. 

 
Skilgreiningar 

 
1. Í þessum viðauka er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 
 

„kafli“: kafli í samræmdu tollskránni, 
 

„flokkað“: flokkun framleiðsluvöru í tiltekinn vörulið eða undirlið í samræmdu 
tollskránni, 

 
„tollverð“: verð sem er ákvarðað í samræmi við samninginn um framkvæmd 
VII. gr. hins almenna samnings um tolla og viðskipti frá 1994 (samning 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um tollverðsákvörðun), 

 
„fyrirtæki“: aðili sem er stofnaður eða skipulagður samkvæmt lögum 
samningsaðila í hagnaðarskyni eða í öðrum tilgangi, hvort sem er í einkaeign 
eða í eigu hins opinbera, þ.m.t. hlutafélög, sjóðir, sameignarfélög, 
einkafyrirtæki, sameiginleg fyrirtæki eða önnur samtök, 

 
„jafngeng efni (fungible materials)“: efni sem geta komið hvert í stað annars þar 
eð þau eru sams konar og af sömu gæðum í viðskiptalegu tilliti, með sömu 
tæknilegu og efnislegu eiginleikana, og verður uppruni þeirra ekki greindur 
sundur, 

 
„samræmda tollskráin“: samræmda vörulýsingar- og vörunúmeraskráin, þ.m.t. 
almennar reglur um túlkun, athugasemdir við tilheyrandi flokk og kafla, 

 
„vöruliður“: fjórir tölustafir eða fyrstu fjórir tölustafirnir í hvaða númeri sem er, 
sem er notað í flokkunarkerfi samræmdu tollskrárinnar, 

 
„efni“:  innihaldsefni, íhlutur, hluti eða önnur framleiðsluvara sem er notað til 
aðvinnslu annarrar vöru, 

 
„ríkisborgari“: einstaklingur sem er ríkisborgari eða er heimilisfastur hjá 
samningsaðila, 

 
„vara sem ekki er upprunavara“ eða „efni sem ekki er upprunaefni“: 
framleiðsluvara eða efni sem samkvæmt þessum viðauka telst ekki vera 
upprunavara, 

 
„upprunavara“ eða „upprunaefni“: framleiðsluvara eða efni sem samkvæmt 
þessum viðauka telst vera upprunavara, 

 
„samningsaðili“: Kanada, lýðveldið Ísland, Konungsríkið Noregur eða 
Ríkjasambandið Sviss, af tollabandalaginu, sem stofnað var með samningi 
29. mars 1923 milli Ríkjasambandsins Sviss og Furstadæmisins Liechtensteins, 
leiðir að Ríkjasambandið Sviss er fulltrúi Furstadæmisins Liechtensteins í 
málefnum sem falla undir þennan viðauka, 
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„aðili hjá samningsaðila“: ríkisborgari eða fyrirtæki hjá samningsaðila, 

„framleiðandi“: einstaklingur sem stundar ræktun, námugröft, tekju, fiskveiðar, 
gildruveiðar, villidýraveiðar, framleiðslu, vinnslu eða samsetningu í tengslum 
við framleiðsluvöru, 

„framleiðsluvara“: það sem leiðir af framleiðslu og tekur til efnis sem er notað 
til aðvinnslu annarrar vöru, 

„framleiðsla“: ræktun, námugröftur, tekja, fiskveiðar, gildruveiðar, 
villidýraveiðar, framleiðsla, vinnsla eða samsetning í tengslum við 
framleiðsluvöru, 

„undirliður“: sex tölustafir eða fyrstu sex tölustafirnir í hvaða númeri sem er, 
sem er notað í flokkunarkerfi samræmdu tollskrárinnar, 

„tollflokkun“: flokkun framleiðsluvöru eða efnis í tiltekinn kafla, vörulið eða 
undirlið í samræmdu tollskránni, 

„tollskrárákvæði“: kafli, vöruliður eða undirliður í samræmdu tollskránni, 

„yfirráðasvæði“: landsvæði samningsaðila, innhöf hans og landhelgi, 

„viðskiptaverð“: það verð sem er greitt í raun eða ber að greiða fyrir 
framleiðsluvöru eða efni í viðskiptum við framleiðanda viðkomandi vöru, 
leiðrétt í samræmi við meginreglur 1., 3. og 4. mgr. 8. gr. samnings 
Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um tollverðsákvörðun, þannig að það nái m.a. 
yfir kostnað á borð við umboðslaun, aðstoð við framleiðslu, rétthafagreiðslur eða 
leyfisgjöld, 

„viðskiptaverð eða verksmiðjuverð framleiðsluvöru“: felur í þessari 
skilgreiningu í sér samstæður úr 11. gr. og I. viðbæti og merkir: 

i. viðskiptaverð framleiðsluvöru þegar framleiðandi selur hana á 
framleiðslustaðnum eða  

ii. tollverð þeirrar framleiðsluvöru, 

leiðrétt, ef nauðsyn krefur, þannig að undanskilinn sé allur kostnaður sem 
stofnað er til eftir að varan fer af framleiðslustað, s.s. farmur og 
tryggingar, og 

„verðmæti efna sem ekki eru upprunaefni“: nær í þessari skilgreiningu yfir 
umbúðaefni og ílát til pökkunar sem ekki er upprunavara, og um getur í 8. gr., 
fylgihluti, varahluti og verkfæri sem ekki er upprunavara, og um getur í 10. gr., 
vöruíhluti sem ekki er upprunavara, og um getur í 11. gr. og I. viðbæti, og hylki 
sem ekki er upprunavara, og um getur í I. viðbæti, og merkir: 

i. viðskiptaverð eða tollverð efnanna við innflutning til samningsaðila, 
leiðrétt, ef nauðsyn krefur, þannig að það nái yfir fragt, tryggingar, 
umbúðir og allan annan kostnað sem stofnað er til við flutning efnanna á 
innflutningsstað eða 
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ii. í viðskiptum innanlands, verðmæti efnanna, ákvarðað í samræmi við 
meginreglur samnings Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um 
tollverðsákvörðun á sama hátt og milliríkjaviðskipti, með þeim 
breytingum sem aðstæður kunna að kalla á. 

 
2. Þar sem hugtakið „til og með“ er notað í þessum viðauka til þess að vísa til 
nokkurra tollskrárákvæða skal litið svo á að verið sé að vísa til þeirra allra, þ.m.t. síðasta 
ákvæðisins. 
 
3. Ef þessi viðauki kallar á aðgerðir innflytjanda, útflytjanda eða framleiðanda skal 
samningsaðilinn á því yfirráðasvæði, þar sem innflytjandinn, útflytjandinn eða 
framleiðandinn stundar viðkomandi starfsemi samkvæmt þessum viðauka, sjá til þess að 
gripið sé til slíkra aðgerða. Þetta er með fyrirvara um ábyrgð útflytjanda skv. 1. mgr. 16. 
gr. 

 
 

2. gr. 
 

Almennar kröfur 
 

1. Að því er varðar þennan samning telst framleiðsluvara upprunnin hjá 
samningsaðila ef hún er, á yfirráðasvæði samningsaðilanna, að öllu leyti heimafengin í 
skilningi 3. gr. eða hefur fengið fullnægjandi aðvinnslu í skilningi 4. gr. eða verið 
framleidd eingöngu úr upprunaefnum. 
 
2. Skilyrði fyrir öflun upprunaréttinda, sem sett eru fram í 1. mgr., verður að 
uppfylla óslitið á yfirráðasvæði samningsaðilanna. 

 
 

3. gr. 
 

Að öllu leyti heimafengnar framleiðsluvörur 
 

Að því er varðar 2. gr. teljast eftirfarandi framleiðsluvörur að öllu leyti 
heimafengnar á yfirráðasvæði samningsaðilanna: 
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a) jarðefni og aðrar lífvana náttúruauðlindir, unnin úr jörðu eða tekin þaðan, 
 

b) vörur úr jurtaríkinu sem þar eru ræktaðar, 
 

c) lifandi dýr sem þar eru borin og alin óslitið, 
 

d) afurðir lifandi dýra sem þar eru, 
 

e) veiðibráð og fiskafurðir sem þar er aflað með veiðum, 
 

f) fiskur, skelfiskur og annað lifandi sjávarfang sem er tekið úr hafinu, 
yfirborðslögum eða botnlögum utan yfirráðasvæða samningsaðilanna í 
skip sem er skráð hjá samningsaðila og siglir undir fána hans eða í skip 
sem er undir 15 brúttótonnum og hefur leyfi frá samningsaðila, 

 
g) Framleiðsluvörur úr fiski, skelfiski og öðru lifandi sjávarfangi, sem um 

getur í f-lið, unnar um borð í verksmiðjuskipi, að því tilskildu að slík 
verksmiðjuskip séu skráð hjá samningsaðila og sigli undir fána hans, 

 
h) framleiðsluvörur, aðrar en fiskur, skelfiskur og annað lifandi sjávarfang, 

teknar eða unnar úr yfirborðslögum eða botnlögum landgrunnsins eða 
sérefnahagslögsögu einhvers samningsaðilanna, 

 
i) framleiðsluvörur, aðrar en fiskur, skelfiskur og annað lifandi sjávarfang, 

úr yfirborðslögum eða botnlögum landgrunnsins eða sérefnahagslögsögu 
einhvers samningsaðilanna eða einhvers annars ríkis, sbr. skilgreiningu í 
hafréttarsamningi Sameinuðu þjóðanna, sem eru teknar í skip sem er 
skráð hjá samningsaðila og siglir undir fána hans eða teknar á vegum 
samningsaðila eða af einstaklingi hjá samningsaðila, 

 
j) úrgangur og rusl sem til fellur vegna framleiðslu þar, 

 
k) notaðar framleiðsluvörur, sem þar er safnað og eingöngu er unnt að nota 

til að vinna hráefni úr, og notaðir hjólbarðar, sem þar er safnað og nýtast 
eingöngu til sólunar eða sem úrgangur, og 

 
l) framleiðsluvörur, sem þar eru eingöngu framleiddar úr þeim 

framleiðsluvörum sem tilgreindar eru í þessari grein eða efnum unnum úr 
þeim, hvar sem er í framleiðsluferlinu. 
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4. gr. 
 

Fullnægjandi aðvinnsla 
 

1. Að því er varðar 2. gr. og með fyrirvara um 6. gr. telst framleiðsluvara hafa 
hlotið nægilega aðvinnslu hafi skilyrðum um þá framleiðsluvöru, skv. I. viðbæti, verið 
fullnægt. 
 
2. Ef framleiðsluvara, að undanskilinni framleiðsluvöru í 39. kafla eða 50. til og 
með 63. kafla, eða að undanskildu því sem kveðið er á um í I. viðbæti, og eitt eða fleiri 
þeirra efna sem ekki eru upprunaefni sem eru notuð til framleiðslu þeirrar vöru uppfylla 
ekki skilyrði I. viðbætis vegna þess að bæði framleiðsluvaran og efnin sem ekki eru 
upprunaefni eru flokkuð í sama undirlið, eða í vörulið sem skiptist ekki í undirliði, telst 
framleiðsluvaran hafa hlotið nægilega aðvinnslu, að því tilskildu að verðmæti efna sem 
ekki eru upprunaefni, sem eru flokkuð sem eða með framleiðsluvörunni, sé ekki meira 
en 40% af viðskiptaverði eða verksmiðjuverði þeirrar framleiðsluvöru. 
 
3. Fiskur, skelfiskur og annað lifandi sjávarfang, sem skip aðila, sem ekki er 
samningsaðili, tekur úr hafinu, yfirborðslögum eða botnlögum og sem hefur hlotið 
fullnægjandi aðvinnslu um borð í verksmiðjuskipi utan yfirráðasvæðis samningsaðila, 
skal teljast upprunavara, að því tilskildu að slíkt verksmiðjuskip sé skráð hjá 
samningsaðila og sigli undir fána hans. 
 
4. Ef efni sem ekki er upprunaefni hlýtur fullnægjandi aðvinnslu skal 
framleiðsluvaran, sem þannig fæst, teljast upprunavara og ekkert tillit skal tekið til 
efnisins, sem ekki er upprunaefni en varan inniheldur, þegar sú framleiðsluvara er notuð 
síðar til aðvinnslu annarrar vöru. 

 
 

5. gr. 
 

Vikmörk 
 

1. Þrátt fyrir 1. mgr. 4. gr. og að undanskilinni framleiðsluvöru í 50. til og með 63. 
kafla skal framleiðsluvara teljast upprunavara ef verðmæti allra efna, sem ekki eru 
upprunaefni og eru notuð til framleiðslu vörunnar, sem hafa ekki verið tekin með í 
gildandi breytingu á tollflokkun eða ekki uppfyllt eitthvert annað skilyrði, sbr. I. 
viðbæti, er ekki meira en 10% af viðskiptaverði eða verksmiðjuverði 
framleiðsluvörunnar, enda: 
 

a) sé verðmæti slíkra efna sem ekki eru upprunaefni tekið inn í útreikning á 
verðmæti efna sem ekki eru upprunaefni ef reglan í I. viðbæti, sem gildir um 
framleiðsluvöruna, inniheldur hundraðshluta fyrir hámarksverðmæti efna 
sem ekki eru upprunaefni og 

 
b) fullnægi framleiðsluvaran öllum öðrum gildandi kröfum þessa viðauka. 
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2. Framleiðsluvara í 50. til og með 60. kafla, vörulið 63.01 til og með 63.05, 
undirlið 6307.10 eða 6307.90, vörulið 63.08 eða ný tuska í vörulið 63.10, sem er ekki 
upprunavara vegna þess að tiltekið garn eða efni, sem ekki eru upprunaefni og eru notuð 
til framleiðslu vörunnar, uppfylla ekki skilyrðin sem eru sett fram að því er varðar þá 
framleiðsluvöru í I. viðbæti, skal samt sem áður teljast upprunavara ef samanlögð þyngd 
alls slíks garns eða efnis er ekki yfir 10% af samanlagðri þyngd þeirrar framleiðsluvöru. 
 
3. Að því er varðar framleiðsluvöru í 61. til og með 62. kafla, vörulið 63.06 eða 
undirlið 6307.20 gildir athugasemd við 61., 62. eða 63. kafla, eftir því hver á við. 

 
 

6. gr. 
 

Ófullnægjandi aðvinnsla 
 

Að því er varðar 4. gr. og að undanskildum samstæðum úr 11. gr. og I. viðbæti 
telst framleiðsluvara ekki hafa hlotið fullnægjandi aðvinnslu einungis með tilliti til 
breytingar á tollflokkun sem rakin er til: 
 

a) sundurhlutunar framleiðsluvörunnar í vöruhluta, 
 

b) breytingar á endanlegri notkun framleiðsluvörunnar, 
 

c) aðskilnaðar eins eða fleiri sérstakra efna eða efnisþátta frá samsettu 
gerviefni eða 

 
d) pökkunar eða endurpökkunar framleiðsluvörunnar. 

 
 

7. gr. 
 

Skilgreiningareining 
 

Í þessum viðauka: 
 

a) er tollflokkun tiltekinnar framleiðsluvöru eða efnis ákveðin samkvæmt 
samræmdu tollskránni, 

 
b) þegar framleiðsluvara, sem er sett saman úr mörgum hlutum, er flokkuð í 

samræmdu tollskránni undir eitt tollskrárákvæði telst heildin vera sérstök 
framleiðsluvara og 

 
c) þegar í sendingu eru margar framleiðsluvörur af sama tagi, sem 

flokkaðar eru í sama tollskrárákvæði, er tekið tillit til hverrar einstakrar 
framleiðsluvöru. 
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8. gr. 

 
Umbúðaefni og ílát til pökkunar 

 
1. Líta skal fram hjá umbúðaefni og ílátum, sem vara er sett í fyrir sölu, þegar 
ákvarðað er hvort öll efni sem ekki eru upprunaefni hafa verið tekin með í gildandi 
breytingu á tollflokkun, sbr. I. viðbæti. Ef reglan í I. viðbæti, sem gildir um 
framleiðsluvöruna, inniheldur hundraðshluta fyrir hámarksverðmæti efna sem ekki eru 
upprunaefni skal verðmæti allra umbúðaefna og íláta sem ekki eru upprunaefni samt 
sem áður vera inni í útreikningi á verðmæti efna sem teljast ekki upprunaefni. 
 
2. Þegar uppruni framleiðsluvöru er ákvarðaður skal líta fram hjá umbúðaefni og 
ílátum sem eru utan um framleiðsluvöruna við sendingu. 

 
 

9. gr. 
 

Aðskilið bókhald fyrir jafngeng efni 
 

1. Við ákvörðun á því hvort framleiðsluvara er upprunavara þegar notuð eru í 
aðvinnslu jafngeng efni sem eru upprunaefni og jafngeng efni sem ekki eru upprunaefni 
er ekki nauðsynlegt að ákvarða hvort efnin, sem eru notuð, eru upprunaefni með því að 
aðskilja þau efnislega og sanngreina öll sértæk, jafngeng efni heldur má ákvarða það á 
grundvelli birgðastjórnunarkerfis. 
 
2. Hver samningsaðili skal hafa tiltæka eina eða fleiri aðferðir sem hann telur henta 
við birgðastjórnun. 
 
3. Með birgðastjórnunarkerfi, sem gert er ráð fyrir skv. 2. mgr., skal tryggt að 
upprunaréttindi séu ekki veitt fleiri fullunnum framleiðsluvörum en ef efnin hefðu verið 
efnislega aðskilin. 
 
4. Samningsaðili getur farið fram á að notkun birgðastjórnunarkerfis samkvæmt 
þessari grein sé bundið fyrirframleyfi. 
 
5. Framleiðandi, sem notar birgðastjórnunarkerfi samkvæmt þessari grein, skal fara 
að ákvæðum þess kerfis sem er notað og halda skrár yfir rekstur kerfisins sem 
tollyfirvöld samningsaðilanna þurfa nauðsynlega á að halda til að ganga úr skugga um 
að ákvæðunum sé fylgt. 
 
6. Eigi síðar en fjórum árum eftir gildistöku þessa samnings skulu 
samningsaðilarnir kanna hvort aðskilið bókhald yfir jafngeng efni, sett fram í 1. til og 
með 5. mgr., getur líka tekið til jafngengra vara í þeim tilgangi að ákvarða hvort 
framleiðsluvörur skulu fá fríðindameðferð. 
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10. gr. 
 

Fylgihlutir, varahlutir og verkfæri 
 

Fylgihlutir, varahlutir og verkfæri, sem afhent er með framleiðsluvöru sem hluti 
af stöðluðum fylgihlutum, varahlutum og verkfærum hennar, skulu teljast upprunavara 
ef framleiðsluvaran telst vera upprunavara og líta skal fram hjá þeim þegar ákvarðað er 
hvort öll efni sem ekki eru upprunaefni hafa verið tekin með í gildandi breytingu á 
tollflokkun, sbr. I. viðbæti, að því tilskildu: 
 

a) að fylgihlutirnir, varahlutirnir og verkfærin séu ekki á sérstökum 
vörureikningi, 

 
b) að magn og verðmæti fylgihlutanna, varahlutanna og verkfæranna sé eins 

og venja er til fyrir framleiðsluvöruna og  
 

c) ef reglan í I. viðbæti, sem gildir um framleiðsluvöruna, inniheldur 
hundraðshluta fyrir hámarksverðmæti efna sem ekki eru upprunaefni, að 
verðmæti fylgihluta, varahluta og verkfæra sem ekki eru upprunavara sé 
samt sem áður inni í útreikningi á verðmæti efna sem ekki eru 
upprunaefni. 

 
 

11. gr. 
 

Samstæður 
 

Nema kveðið sé á um annað í I. viðbæti skal líta á samstæðu, sem um getur í 3. 
almennu reglu samræmdu tollskrárinnar, sem upprunavöru, að því tilskildu: 
 

a) að allir vöruíhlutarnir, þ.m.t. umbúðaefni og ílát til pökkunar, teljist 
upprunavörur eða 

 
b) ef samstæðan inniheldur vöruíhluti sem ekki eru upprunavörur, þ.m.t. 

umbúðaefni og ílát til pökkunar, 
 

i. að a.m.k. einn af íhlutunum, eða allt umbúðaefnið og ílátin til 
pökkunar á samstæðunni, teljist upprunavara og  

 
ii. að verðmæti vöruíhluta sem ekki er upprunavara, þ.m.t. 

umbúðaefni og ílát til pökkunar á samstæðunni sem ekki er 
upprunavara, sé ekki yfir 25% af viðskiptaverði eða 
verksmiðjuverði samstæðunnar. 
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12. gr. 
 

Atriði sem hafa ekki áhrif 
 

Þegar ákvarðað er hvort framleiðsluvara telst upprunavara er ekki nauðsynlegt 
að ákvarða uppruna atriða sem hafa ekki áhrif og eru notuð til aðvinnslu, prófunar eða 
skoðunar þeirrar vöru en eru ekki hluti af lokagerð framleiðsluvörunnar eða sem hafa 
verið notuð við viðhald búnaðar og bygginga eða við notkun búnaðar í tengslum við 
aðvinnslu á vöru. Slík atriði sem hafa ekki áhrif taka til en einskorðast ekki við 
eftirfarandi: 
 

a) orku og eldsneytis, 
 

b) véla, verkfæra, pressumóta og steypumóta, 
 

c) varahluta og efna til viðhalds búnaðar og bygginga, 
 

d) smurefna, feiti, samsettra efna og annarra efna sem eru notuð við 
framleiðslu eða starfrækslu búnaðar og bygginga, 

 
e) hanska, gleraugna, skófatnaðar, fatnaðar, öryggisbúnaðar og varabirgða, 

 
f) búnaðar, tækja og annarra vara sem er notað við prófun eða skoðun 

framleiðsluvara og 
 

g) hvata og leysa. 
 

 
13. gr. 

 
Upprunavörur fluttar inn aftur 

 
1. Ef upprunavara er flutt inn aftur frá yfirráðasvæði aðila sem ekki er 
samningsaðili skal hún ekki teljast upprunavara nema unnt sé að sýna fram á: 
 

a) að varan, sem er flutt inn aftur, sé sú sama og var flutt út og 
 

b) að ekki hafi átt sér stað nein aðvinnsla eða aðgerð umfram það sem 
nauðsynlegt er til að varðveita gæði hennar. 

 
2. Samningsaðilar skulu, eigi síðar en fjórum árum eftir gildistöku þessa samnings, 
kanna hvort og við hvaða skilyrði upprunaréttindi viðkomandi upprunavöru, sem hefur 
hlotið frekari aðvinnslu á yfirráðasvæði aðila sem ekki er samningsaðili og verið flutt 
aftur inn á yfirráðasvæði samningsaðila, geta haldist. 
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14. gr. 
 

Flutningur um yfirráðasvæði aðila sem ekki er samningsaðili 
 

Upprunavara, sem er flutt um yfirráðasvæði aðila sem ekki er samningsaðili, 
skal ekki teljast upprunavara nema unnt sé að sýna fram á: 
 

a) að ekki hafi átt hafi sér stað nein aðvinnsla eða aðgerð á yfirráðasvæði 
þess aðila sem ekki er samningsaðili, önnur en afferming, skipting farms, 
endurhleðsla eða önnur aðgerð sem nauðsynleg er til að varðveita gæði 
hennar og 

 
b) að framleiðsluvaran hafi verið undir tolleftirliti þann tíma sem hún var 

utan yfirráðasvæðis samningsaðilanna. 
 
 

15. gr. 
 

Sýningar 
 

1. Upprunavara, sem seld er á vörusýningu utan yfirráðasvæðis samningsaðilanna 
og flutt inn til samningsaðila, skal ekki teljast upprunavara nema unnt sé að sýna fram á: 
 

a) að útflytjandi hjá samningsaðila hafi selt vöruna til einstaklings hjá 
öðrum samningsaðila, 

 
b) að ástand vörunnar hafi haldist óbreytt frá því að hún var send á 

sýninguna, 
 

c) að varan hafi ekki verið notuð í öðrum tilgangi en til sýningar, 
 

d) að nafn og heimilisfang sýningarinnar sé í yfirlýsingunni um uppruna, 
sem útflytjandi gefur út, og  

 
e) að framleiðsluvaran hafi verið undir tolleftirliti, s.s. tímabundin 

innflutningur eða ATA-skírteini, þann tíma sem hún var utan 
yfirráðasvæðis samningsaðilanna. 

 
2. Ákvæði 1. mgr. gilda um viðskipta-, iðnaðar-, landbúnaðar- eða 
handverkssýningu, kaupstefnu eða sambærilega sýningu eða útstillingu en ekki sýningu 
eða útstillingu í eigin þágu í verslun eða atvinnuhúsnæði. 
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16. gr. 
 

Yfirlýsingar um uppruna 
 

1. Útflytjandi á yfirráðasvæði samningsaðila, þaðan sem upprunavara kemur, skal, 
í því skyni að afla sér fríðindameðferðar fyrir þá framleiðsluvöru á yfirráðasvæði annars 
samningsaðila, fylla út upprunayfirlýsingu, sem sönnun á uppruna þeirrar 
framleiðsluvöru, á öðru hvoru tungumálinu sem kveðið er á um í II. viðbæti. 
 
2. Yfirlýsing um uppruna getur verið á reikningi eða hvaða öðru skjali sem er sem 
lýsir upprunavöru nógu vel til þess að hægt sé að sanngreina hana. 
 
3. Útflytjandi getur fyllt út yfirlýsingu um uppruna fyrir margar sendingar 
sambærilegra upprunavara til sama innflytjanda á yfirráðasvæði annars samningsaðila, 
sem eiga sér stað á tímabili sem er ekki lengra en 12 mánuðir, eins og útflytjandi 
tilgreinir í þeirri yfirlýsingu. 
 
4. Yfirlýsing um uppruna skal vera auðlesin og með varanlegu sniði, nema að því 
leyti sem kveðið er á um í 5. mgr. og 17. gr., og skal undirrituð af útflytjanda eigin 
hendi. 
 
5. Ef yfirlýsing um uppruna er send með rafrænum hætti frá útflytjanda á 
yfirráðasvæði eins samningsaðila beint til innflytjanda á yfirráðasvæði annars 
samningsaðila er heimilt að falla frá upprunalegri undirritun á yfirlýsingunni um 
uppruna, að því tilskildu að útflytjandinn hafi gefið innflytjandanum skriflega 
yfirlýsingu þess efnis að hann taki fulla ábyrgð á öllum óundirrituðum yfirlýsingum þar 
sem útflytjandi er tilgreindur. Slík skrifleg yfirlýsing er ekki nauðsynleg ef 
samningsaðilinn sem flytur inn fer ekki fram á hana. 
 
6. Útflytjandi sem reiðir sig á skjöl og upplýsingar frá framleiðanda, þ.m.t. skjöl og 
upplýsingar sem um getur í 21. gr., skal ganga úr skugga um að skjölin og 
upplýsingarnar séu réttar þegar hann fyllir út yfirlýsingu um uppruna. 
 
7. Leggi tollyfirvöld samningsaðila sem flytur út fram beiðni þar um skal 
útflytjandi, sem hefur fyllt út yfirlýsingu um uppruna, afhenda þeim yfirvöldum eintak 
af yfirlýsingu um uppruna, af skriflegri yfirlýsingu eins og um getur í 5. mgr. og af 
öllum skjölum sem styðja við upprunaréttindi hverrar framleiðsluvöru sem yfirlýsingin 
um uppruna á við um. 
 
8. Útflytjandi, sem hefur fyllt út yfirlýsingu um uppruna og kemst að raun um eða 
hefur ástæðu til að ætla að á henni séu rangar upplýsingar, skal þegar í stað tilkynna 
innflytjandanum skriflega um hverjar þær breytingar sem haft gætu áhrif á 
upprunaréttindi framleiðsluvöru sem yfirlýsingin tekur til. 
 
9. Hugtakið „útflytjandi“ skal í þessari grein ekki taka til einstaklings, félags eða 
fyrirtækis á borð við umboðsmann sem annast framsendingu, tollmiðlara eða annarra 
slíkra, nema því aðeins að einstaklingurinn eða rekstrareiningin hafi skriflegt leyfi 
eiganda framleiðsluvörunnar til þess að fylla út yfirlýsingu um uppruna. 
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10. Samningsaðilar skulu íhuga að koma á fót kerfi sem gerir kleift, þegar yfirlýsing 
um uppruna er send með rafrænum hætti beint frá útflytjanda á yfirráðasvæði eins 
samningsaðila til innflytjanda á yfirráðasvæði annars samningsaðila, að setja rafræna 
undirritun eða auðkenniskóða í stað upprunalegrar undirritunar útflytjanda á yfirlýsingu 
um uppruna 

 
 

17. gr. 
 

Viðurkenndur útflytjandi 
 

1. Ef samningsaðili hefur komið á viðurkenndri áætlun fyrir útflytjendur geta 
tollyfirvöld þess samningsaðila heimilað útflytjanda þess samningsaðila, sem stundar 
tíðar sendingar á upprunavörum samkvæmt þessum samningi, að fylla út yfirlýsingu um 
uppruna án undirritunar, með fyrirvara um þau skilyrði sem tollyfirvöld telja viðeigandi. 
 
2. Tollyfirvöld samningsaðila sem flytur út skulu láta viðurkenndum útflytjanda, 
sem um getur í 1. mgr., í té tollleyfisnúmer eða annars konar auðkenni sem tollyfirvöld 
samningsaðila koma sér saman um að nota á yfirlýsingu um uppruna í stað undirritunar 
útflytjanda. 
 
3. Tollyfirvöld samningsaðila sem flytur út skulu sannreyna að heimild sé rétt 
notuð, eins og um getur í 1. mgr., og er þeim heimilt að afturkalla hana hvenær sem er 
ef útflytjandi uppfyllir ekki skilyrðin eða notar hana ranglega. 

 
 

18. gr. 
 

Kröfur varðandi innflutning 
 

1. Með fyrirvara um 20. gr. skal hver samningsaðili veita fríðindameðferð í 
samræmi við þennan samning vegna upprunavara, sem eru fluttar inn frá öðrum 
samningsaðila, á grundvelli yfirlýsingar um uppruna, eins og um getur í 16. gr., að því 
tilskildu: 
 

a) að innflytjandi fari fram á slíka fríðindameðferð þegar varan er flutt inn, 
 

b) leggi tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn fram beiðni þar um, að 
innflytjandi hafi tiltæka yfirlýsingu um uppruna þegar beiðnin er lögð fram og  

 
c) að öllum öðrum kröfum þessa viðauka sé fullnægt. 

 
2. Samningsaðili getur neitað fríðindameðferð vegna framleiðsluvöru, sem er flutt 
inn frá öðrum samningsaðila, ef innflytjandi fullnægir ekki einhverjum kröfum þessa 
viðauka. 
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3. Innflytjandi skal, að beiðni tollyfirvalda samningsaðila sem flytur inn og í 
samræmi við eigin löggjöf þess samningsaðila, afhenda þeim yfirvöldum yfirlýsinguna 
um uppruna og eintak af henni. 
 
4. Ef ekki er farið fram á upprunalega undirritun í samræmi við 5. mgr. 16. gr. skal 
innflytjandi, að beiðni tollyfirvalda samningsaðila sem flytur inn, leggja fyrir þau 
yfirvöld skriflegu yfirlýsinguna sem um getur í þeirri grein eða afrit af henni. 
 
5. Í því skyni að sýna fram á að kröfum 14. gr. um flutning sé fullnægt skal 
innflytjandi, að beiðni tollyfirvalda samingsaðila sem flytur inn, afhenda þeim 
yfirvöldum öll skrifleg sönnunargögn sem þau fara fram á, s.s.: 
 

a) farmskírteini eða farmbréf þar sem hverri framleiðsluvöru er lýst nógu ítarlega 
og tilgreind er flutningsleið og allir staðir þar sem ferming og umferming á sér 
stað fyrir innflutning þeirrar framleiðsluvöru til þess samningsaðila, 

 
b) eintak af skjölum tolleftirlits, þegar framleiðsluvara er flutt um eða umflutt á 

yfirráðasvæði aðila sem er ekki samningsaðili, þar sem þeim tollyfirvöldum er á 
fullnægjandi hátt gerð grein fyrir því að varan hafi verið undir tolleftirliti þann 
tíma sem hún var á yfirráðasvæði þess aðila sem ekki er samningsaðili eða  

 
c) öll önnur gögn sem þau tollyfirvöld telja viðeigandi og sanna að 

framleiðsluvaran hafi verið undir tolleftirliti þann tíma sem hún var í 
gegnumflutningi um yfirráðasvæði aðila sem ekki er samningsaðili. 

 
6. Innflytjandi sem kemst að raun um eða hefur ástæðu til að ætla að í yfirlýsingu 
um uppruna vegna framleiðsluvöru, sem hefur hlotið fríðindameðferð, séu rangar 
upplýsingar skal þegar í stað tilkynna tollyfirvöldum samningsaðilans sem flytur inn 
skriflega um hverjar þær breytingar sem haft gætu áhrif á upprunaréttindi þeirrar 
framleiðsluvöru. 
 
7. Í samræmi við eigin löggjöf getur samningsaðili kveðið á um, teljist 
framleiðsluvara vera upprunavara þegar hún var flutt inn á yfirráðasvæði þess 
samningsaðila en innflytjandinn hafði ekki tiltæka yfirlýsingu um uppruna þegar flutt 
var inn, að innflytjanda framleiðsluvörunnar sé heimilt, eftir þann dag þegar flutt er inn, 
að sækja um endurgreiðslu tolla þar eð framleiðsluvaran hafi ekki hlotið 
fríðindameðferð. 
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19. gr. 
 

Innflutningur í áföngum 
 

Ef, að beiðni innflytjanda og með þeim skilyrðum sem sett eru af tollyfirvöldum 
eða lögbærum stjórnvöldum samningsaðilans sem flytur inn, sundurtekin eða ósamsett 
framleiðsluvara, í skilningi a-liðar 2. almennrar reglu samræmdu tollskrárinnar, í XVI. 
og XVII. flokki eða nr. 94.06 í samræmdu tollskránni eða vörur úr ódýrum málmi í XV. 
flokki samræmdu tollskrárinnar, er flutt inn í áföngum kann slík framleiðsluvara að 
njóta góðs af þessum samningi, að því tilskildu: 
 

a) að frágengin eða fullunnin vara teljist vera upprunavara, 
 

b) að ein yfirlýsing um uppruna, þar sem framleiðsluvöru er lýst, frágenginni 
eða fullunninni, sé lögð fyrir tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn við 
innflutning fyrsta áfangans og  

 
c) að öllum öðrum kröfum þessa viðauka sé fullnægt. 

 
 

20. gr. 
 

Undanþágur frá yfirlýsingu um uppruna 
 

1. Í samræmi við eigin löggjöf er samningsaðila heimilt að veita fríðindameðferð 
vegna sendingar upprunavara frá öðrum samningsaðila sé um lítil verðmæti að ræða og 
vegna upprunavara sem eru hluti af einkafarangri ferðamanns, sem kemur frá öðrum 
samningsaðila, með því að fella niður kröfur um að leggja fram yfirlýsingu um uppruna 
eins og um getur í 16. gr. 
 
2. Samningsaðila er heimilt að undanskilja hvaða innflutning sem er ákvæðum 1. 
mgr. þegar innflutningur er hluti af innflutningi sem fram fer í nokkrum áföngum og 
sem af sanngirni má telja að ráðist hafi verið í eða skipulagður í því skyni að sniðganga 
kröfur þessa viðauka í tengslum við yfirlýsingar um uppruna. 
 
3. Samningsaðilar skiptast á upplýsingum um þau verðmætamörk sem hver 
samningsaðili setur á framleiðsluvörur sem um getur í 1. mgr. 

 
 

21. gr. 
 

Uppsöfnun 
 

1. Ef efni, sem hefur hlotið aðvinnslu á yfirráðasvæði samningsaðila án þess að 
öðlast upprunaréttindi, er notað á yfirráðasvæði annars samningsaðila til framleiðslu 
upprunavöru, má taka tillit til aðvinnslu á því efni á yfirráðasvæði fyrsta 
samningsaðilans að því er varðar upprunaréttindi framleiðsluvörunnar. 
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2. Þegar fyllt er út yfirlýsing um uppruna framleiðsluvöru, sem um getur í 1. mgr., 
skal útflytjandi hafa handbær öll skjöl, sem látin eru í té vegna aðvinnslu sem á sér stað 
á yfirráðasvæði annars samningsaðila á því efni, sem hluta af skjölum er styðja við 
upprunaréttindi framleiðsluvörunnar. 
 
3. Skjöl er varða aðvinnslu á efni sem ekki er upprunaefni, sem um getur í 2. mgr., 
skulu vera auðlesin og með varanlegu sniði, undirrituð eða árituð á annan hátt af 
framleiðanda og lýsa efninu nógu vel til að hægt sé að sanngreina hana. 
 
4. Eigi síðar en fjórum árum eftir gildistöku þessa samnings skulu 
samningsaðilarnir endurskoða 1. mgr., einkum með tilliti til nýrra hugtaka á borð við 
uppsöfnun yfir landamæri (cross-cumulation) eða uppsöfnun á grundvelli mismunandi 
fríverslunarsamninga (pan-free-trade-agreement-cumulation). 
  

 
22. gr. 

 
Varðveisla skráa 

 
1. Útflytjandi sem hefur fyllt út yfirlýsingu um uppruna, sem um getur í 16. gr., 
skal halda eintaki af yfirlýsingunni um uppruna og öllum skjölum sem styðja við 
upprunaréttindi framleiðsluvörunnar, sem yfirlýsingin um uppruna á við um, í þrjú ár 
eftir að yfirlýsing um uppruna er fyllt út eða lengur, eftir því sem samningsaðili 
tilgreinir. 
 
2. Útflytjandi efnis sem ekki er upprunaefni, sem um getur í 21. gr., skal halda 
öllum skjölum er varða efnið í þrjú ár eftir útflutningsdag eða lengur, eftir því sem 
samningsaðili tilgreinir. 
 
3. Skjölin, sem um getur í 1. og 2. mgr., taka til skjala um eftirfarandi: 
 

a) aðvinnslu á upprunavörunni eða á efnum sem eru notuð í aðvinnslu á þeirri 
framleiðsluvöru, 

 
b) kaup, kostnað, verðmæti og greiðslu að því er varðar framleiðsluvöruna, 

 
c) uppruna, kaup, kostnað, verðmæti og greiðslu að því er varðar öll efnin, 

þ.m.t. atriði sem hafa ekki áhrif, sem eru notuð í aðvinnslu 
framleiðsluvörunnar og 

 
d) sendingu framleiðsluvörunnar. 

 
4. Þegar kveðið er á um það í eigin löggjöf samningsaðila sem flytur inn skal 
innflytjandi, sem hefur hlotið fríðindameðferð í samræmi við ákvæði 18. gr., halda 
viðkomandi yfirlýsingu um uppruna í þrjú ár eftir þann dag þegar fríðindameðferðin er 
veitt eða lengur, eftir því sem samningsaðili tilgreinir. 
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5. Ef yfirlýsing um uppruna, sem tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn hafa 
látið í té í samræmi við 3. mgr. 18. gr., er geymd hjá þeim tollyfirvöldum skulu þau 
tollyfirvöld halda eftir slíkri yfirlýsingu um uppruna í þrjú ár eða lengur, eftir því sem 
samningsaðili tilgreinir. 

 
 

23. gr. 
 

Samvinna stjórnvalda 
 

1. Samningsaðilar skulu vinna saman að því að samræma stjórnsýslu og túlkun á 
ákvæðum þessa viðauka og, gegnum tollyfirvöld sín, aðstoða hver annan við að 
sannprófa yfirlýsingar um uppruna sem um getur í 16. gr., þ.m.t. upplýsingar um 
uppsöfnun sem um getur í 21. gr. 
 
2. Til þess að sannprófanir, sem um getur í 1. mgr., verði auðveldari skulu 
tollyfirvöld samningsaðilanna láta hvert öðru í té upplýsingar um viðeigandi tengiliði. 
 
3. Samningsaðilar skulu skiptast á upplýsingum í því skyni að fækka formsatriðum 
sín á milli og styðja við samræmda stjórnsýslu og túlkun á þessum viðauka.  

 
 

24. gr. 
 

Sannprófun á uppruna 
 

1. Tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn geta sannreynt hvort framleiðsluvara 
er upprunavara með því: 
 

a) að leggja fram skriflega beiðni um að tollyfirvöld samningsaðila sem flytur 
út annist sannprófun á því hvort framleiðsluvara er upprunavara og  
 

b) að láta tollyfirvöldum samningsaðila sem flytur út í té: 
 

i. upplýsingar um efni og gildissvið sannprófunar og öll fylgiskjöl er varða 
beiðnina og  

 
ii. beiðni um sértæk skjöl eða upplýsingar, eftir því sem við á, sem ber að 

útvega tollyfirvöldum samningsaðila sem flytur inn. 
 

2. Með fyrirvara um 25. gr. og skilyrði tollyfirvalda samningsaðila sem flytur út 
geta tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn verið viðstödd sem áheyrnarfulltrúi við 
sannprófun á uppruna sem tollyfirvöld samningsaðila sem flytur út annast. 
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3. Eins fljótt og auðið er og a.m.k. innan 12 mánaða frá því að beiðni berst, sem um 
getur í a-lið 1. mgr., skulu tollyfirvöld samningsaðila sem flytur út ljúka sannprófun á 
því hvort framleiðsluvara er upprunavara og láta tollyfirvöldum samningsaðila sem 
flytur inn í té: 
 

a) álit á því hvort framleiðsluvaran er upprunavara ásamt rökstuðningi fyrir 
álitinu og 
 

b) skjöl og upplýsingar sem farið er fram á skv. ii. lið b-liðar 1. mgr. 
 
4. Innan 60 daga frá því að upplýsingarnar berast, sem um getur í 3. mgr., geta 
tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn farið fram á nánari útlistun á þeim og óskað 
eftir viðbótarskjölum og -upplýsingum frá tollyfirvöldum samningsaðila sem flytur út. 
 
5. Innan 60 daga frá því að beiðni berst um nánari útlistun eða viðbótarskjöl og 
viðbótarupplýsingar skv. 4. mgr. skulu tollyfirvöld samningsaðila sem flytur út láta 
tollyfirvöldum samningsaðila sem flytur inn í té slíka nánari útlistun, skjöl og 
upplýsingar og geta afhent þeim endurskoðaða útgáfu af upprunalegu áliti. 
 
6. Tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn skulu, með fyrirvara um eigin 
landslög, taka ákvörðun um það hvort framleiðsluvara er upprunavara og, sé sú 
ákvörðun önnur en upprunalegt álit tollyfirvalda samningsaðila sem flytur út, láta 
tollyfirvöldum samningsaðila sem flytur út í té eintak af þeirri ákvörðun. Eintak af slíkri 
ákvörðun skal láta í té í samræmi við eftirfarandi kröfur: 
 

a) innan 60 daga frá viðtöku upprunalegs álits, skjala og upplýsinga, sem um 
getur í 3. mgr., hafi tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn ekki lagt fram 
beiðni um nánari útlistun, skjöl eða upplýsingar skv. 4. mgr. eða 

 
b) innan 30 daga frá viðtöku nánari útlistunar, viðbótarskjala eða 

viðbótarupplýsinga og, sé það látið í té, endurskoðaða útgáfu af upprunalegu 
áliti, sem um getur í 5. mgr., hafi tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn 
lagt fram beiðni um nánari útlistun, skjöl eða upplýsingar skv. 4. mgr. 

 
7. Komi upp ágreiningur um það hvort framleiðsluvara telst upprunavara skulu 
hlutaðeigandi samningsaðilar leitast við að leysa þann ágreining með samráði milli 
tollyfirvalda sinna. 
 
8. Hafi upprunalegt álit ekki verið gefið í samræmi við a-lið 3. mgr. eða 
tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn ekki komst að niðurstöðu um hvort 
framleiðsluvara er upprunavara geta þau tollyfirvöld neitað fríðindameðferð vegna 
framleiðsluvörunnar. 
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9. Tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn skal, með fyrirvara um eigin löggjöf, 
tilkynna innflytjandanum um upprunalega ákvörðun sína. 
 
10. Með fyrirvara um eigin löggjöf skulu tollyfirvöld samningsaðila sem flytur út, 
eins fljótt og auðið er og a.m.k. á þeim tímabilum, sem eru tilgreind í 6. mgr., tilkynna 
útflytjanda um ákvörðun sína um það hvort framleiðsluvara er upprunavara eða, sé þessi 
ákvörðun önnur en sú sem tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn tekur, tilkynna 
útflytjanda um ákvörðun tollyfirvalda samningsaðila sem flytur inn. 
 
11. Ef ágreiningur um það hvort framleiðsluvara telst upprunavara er ekki leystur 
meðan sannprófun stendur yfir getur samningsaðili, í kjölfar þess að gefin er út 
ákvörðun sem um getur í 9. og 10. mgr., leitast við að leysa þann ágreining innan 
stofnanaramma þessa samnings. 
 
12. Sýni útflytjandi fram á að hann hafi, í góðri trú treyst á úrskurð samningsaðila 
um tollflokkun eða verðmæti efnis sem ekki er upprunaefni, sem er notað í aðvinnslu 
framleiðsluvöru, þannig að hann hafi beðið skaða af, gildir upprunaleg ákvörðun 
tollyfirvalda samningsaðila sem flytur inn um þá framleiðsluvöru einungis um 
innflutning framleiðsluvörunnar síðar meir. 
 
13. Beiðni, sem tollyfirvöld samningsaðila sem flytur inn leggur fram skv. 1. eða 4. 
mgr., skal láta tollyfirvöldum samningsaðila sem flytur út í té með vottuðum pósti eða 
ábyrgðarpósti eða annarri aðferð sem kallar á staðfestingu á móttöku þeirra 
tollyfirvalda. 
 
14. Heimilt er að framlengja hvert tímabil, sem um getur í 3., 4., 5. eða 6. mgr., með 
samningi milli hlutaðeigandi tollyfirvalda. 

 
 

25. gr. 
 

Þátttaka áheyrnarfulltrúa í sannprófun á uppruna 
 

1. Tollyfirvöld samningsaðila sem flytur út þurfa samþykki útflytjanda fyrir 
þátttöku áheyrnarfulltrúa frá samningsaðila sem flytur inn sem er í innlendu 
sannprófunarteymi. 
 
2. Áheyrnarfulltrúi, sem tilheyrir innlendu sannprófunarteymi á yfirráðasvæði 
samningsaðila sem flytur út, skal koma fram fyrir þess hönd og er ekki heimilt að eigin 
frumkvæði að leita uppi skjöl eða bera upp spurningar við útflytjanda milliliðalaust. 
 
3. Áheyrnarfulltrúa, sem tilheyrir innlendu sannprófunarteymi á yfirráðasvæði 
annars aðila, er ekki heimilt að klæðast einkennisbúningi eða bera vopn. 
 
4. Einungis tollverði sem kemur fram fyrir hönd tollyfirvalda samningsaðila sem 
flytur inn skal leyfð þátttaka sem áheyrnarfulltrúi. 
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26. gr. 
 

Trúnaðarkvaðir 
 

1. Ekkert í þessum viðauka ber að túlka á þann hátt að samningsaðila beri að láta í 
té eða veita aðgang að viðskiptaupplýsingum um persónugreindan eða 
persónugreinanlegan einstakling ef slíkt hindrar framkvæmd laga eða gengur gegn 
lögum þess samningsaðila um verndun viðskiptaupplýsinga, persónuupplýsinga og 
einkalífs. 
 
2. Ekki skal gefa viðskiptaupplýsingar eða upplýsingar persónulegs eðlis sem 
leynd hvílir yfir og látnar eru í té á hvaða hátt sem er samkvæmt þessum viðauka. Slíkar 
upplýsingar skulu njóta a.m.k. sömu verndar og trúnaðarkvaða og sams konar 
upplýsingar samkvæmt viðeigandi landslögum þess samningsaðila sem tekur við 
upplýsingunum. 
 
3. Trúnaðarupplýsingar, sem um getur í 2. mgr., sem samningsaðili lætur öðrum 
samningsaðila í té í samræmi við þennan viðauka má einungis gefa þeim yfirvöldum 
sem bera ábyrgð á stjórnsýslu og framkvæmd tolla- og upprunamála og þau ein mega 
nota upplýsingarnar. 
 
4. Samningsaðila, sem samkvæmt þessum viðauka lætur í té upplýsingar sem leynd 
hvílir yfir, er heimilt að setja skilyrði fyrir notkun þeirra upplýsinga. Samningsaðili sem 
tekur við slíkum upplýsingum skal ekki nota þær þannig að það gangi gegn slíkum 
skilyrðum án fyrirframsamþykkis samningsaðilans sem veitti upplýsingarnar. 
 
5. Ef krafist er trúnaðarupplýsinga, sem eru viðskiptalegs eðlis, í dóms- eða 
stjórnsýslumáli skal hafa samráð fyrir fram við þann samningsaðila sem veitti 
upplýsingarnar um afhendingu þess samningsaðila á upplýsingum til eigin dómstóla eða 
stjórnsýsludómstóla sem gera kröfu um slíkt. Til þess að vernda trúnaðarupplýsingar, 
sem eru viðskiptalegs eðlis, skal samningsaðilinn sem tekur við upplýsingunum fara 
fram á vernd dómstólsins eða stjórnsýsludómstólsins til að komast hjá birtingu þeirra 
upplýsinga ef slík birting kynni að hafa áhrif á samkeppnisstöðu einstaklings hjá 
samningsaðila sem upplýsingarnar varða. 
 
6. Samningsaðili, sem tekur við upplýsingum, getur metið hvort skilyrði, sem sett 
eru skv. 4. mgr., geta komið í veg fyrir að upplýsingarnar séu notaðar við þær aðstæður 
sem lýst er í 3. og 5. mgr. og getur neitað að þiggja upplýsingarnar eða taka þær til 
greina við sannprófun á því hvort framleiðsluvara er upprunavara. Áður en sá 
samningsaðili neitar að taka við upplýsingunum eða taka þær til greina skulu 
hlutaðeigandi samningsaðilar leitast við að leysa með samráði það mál er 
trúnaðarkvaðirnar varðar. 
 
7. Samningsaðilar skulu skiptast á upplýsingum um löggjöf sína um gagnavernd í 
því skyni að auðvelda beitingu 2. mgr. 
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27. gr. 
 

Viðurlög 
 

Hver samningsaðili skal kveða á um setningu refsiviðurlaga, viðurlaga í 
einkamálarétti eða stjórnsýsluviðurlaga að því er varðar brot á löggjöf hans í tengslum 
við þennan viðauka. 
 
 

28. gr. 
 

Upplýsingar um uppruna og flokkun 
 

1. Tollyfirvöld samningsaðila skulu, að beiðni innflytjanda, útflytjanda eða 
framleiðanda, veita upplýsingar um upprunareglur og tollflokkun framleiðsluvöru. 
 
2. Samningsaðilar munu leitast við að undirbúa málsmeðferð þar sem hver 
samningsaðili, samkvæmt beiðni og fyrir innflutning framleiðsluvöru inn á 
yfirráðasvæði þess samningsaðila, veitir innflytjanda á eigin yfirráðasvæði eða 
útflytjanda eða framleiðanda á yfirráðasvæði annars samningsaðila upplýsingar fyrir 
fram um úrskurð um upprunaréttindi þeirrar framleiðsluvöru. 

 
 

29. gr. 
 

Endurskoðun upprunalegra ákvarðana 
 

Hver samningsaðili skal veita innflytjendum, útflytjendum eða framleiðendum 
a.m.k. einn möguleika á stjórnsýslulegri endurskoðun eða endurskoðun dómsvalda í 
samræmi við eigin löggjöf. 

 
 

30. gr. 
 

Viðbætar 
 

Viðbætarnir við samning þennan eru óaðskiljanlegur hluti hans. 
 

_______________ 


