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VEDLEGG 16 

Vedlegg O. Sveits' forbehold 
 

Kapittel IX - Investeringer og kapittel X - Handel med tjenester  

I kolonnen med forbehold betyr uttrykket «ubundet» at Sveits ikke forplikter seg med hensyn 
til det aktuelle punktet. 

Sektor eller undersektor Forbehold Kapittel som 
forbeholdet 
gjelder 

I. HORISONTALE FORBEHOLD 
Forpliktelsesnivået i en bestemt sektor skal ikke fortolkes slik at det trer i stedet for 
forpliktelsesnivået som gjelder for en annen sektor der en slik tjeneste er en innsatsfaktor eller 
som den på annen måte er forbundet med. CPC-numre angitt i parentes viser til FNs 
foreløpige sentrale produktgruppering (Statistical Papers Series M No. 77, Provisional Central 
Product Classification, Department of International Economics and Social Affairs, Statistical 
Office of the United Nations, New York, 1991). Ubundet når det gjelder privatisering med 
hensyn til artikkel 24 og 30 i konvensjonen. Ubundet når det gjelder tiltak som treffes av 
myndigheter i kantoner og kommuner, herunder av private organer under utøvelse av fullmakt 
delegert av slike myndigheter. 
Alle sektorer Flertallet av styremedlemmene i et 

«aksjeselskap» (société 
anonyme/Aktiengesellschaft eller société 
en commandite par actions/ 
Kommanditaktiengesellschaft) må være 
sveitsiske borgere bosatt i Sveits (unntatt 
holdingselskaper). Minst én leder i et 
«selskap med begrenset ansvar» (société 
à responsabilité limitée/Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung) må være bosatt i 
Sveits. Administratorene i et 
«kooperativt selskap» (société 
coopérative/Genossenschaft) må bestå av 
et flertall av sveitsiske borgere bosatt i 
Sveits. Det er ikke forbudt for 

Investeringer



aksjeselskaper å fastsette i sine vedtekter 
at aksjonærer kan nektes registrering i 
aksjonærregisteret, blant annet i tilfelle 
føderal lovgivning krever en bestemt 
sammensetning av aksjonærer. 
Opprettelse av en filial krever en 
representant (fysisk person) bosatt i 
Sveits som har behørig fullmakt fra 
selskapet til fullt ut å representere det. 
For opprettelse av en kommersiell 
tilstedeværelse ved fysiske personer eller 
i form av et foretak som ikke er 
rettssubjekt i henhold til sveitsisk 
lovgivning (dvs. i en annen form enn 
«aksjeselskap», «selskap med begrenset 
ansvar» eller «kooperativt selskap») 
gjelder krav om fast oppholdstillatelse 
for deltakeren eller deltakerne etter 
kantonens lovgivning. 

 

For erverv av fast eiendom som foretas 
av utlendinger som ikke er fast etablert i 
Sveits og av foretak med hovedkontor i 
utlandet og/eller under utenlandsk 
kontroll, kreves tillatelse. For private 
boligformål (unntatt erverv av 
fritidsboliger), ervervsmessig bruk og 
forretningsvirksomhet gis tillatelse når 
formålet er bekreftet. Rent finansielle 
investeringer, forretningsoperasjoner 
innen fast eiendom, erverv av 
fritidsboliger og andre anlegg enn 
hoteller på ervervsmessig grunnlag 
(f.eks. leilighetsbygninger, 
campingplasser, idrettsarealer) og erverv 
av jordbrukseiendom er forbudt. 

Investeringer

 

Ubundet når det gjelder tilskudd, 
skattemessige oppmuntringer og 
skattekreditt. 

Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

II. FORBEHOLD INNEN BESTEMTE SEKTORER 
1. FORRETNINGSTJENESTER 
a) Juridiske tjenester, unntatt 
rådgivning om hjemlandets 
lovgivning og folkerett 

Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

b) Regnskapsførsel, revisjons- og 
bokføringstjenester   
- Revisjonstjenester, unntatt revisjon 
av banker (del av CPC 86211) 

Minst én person som yter 
revisjonstjenester til et aksjeselskap 
(société anonyme/Aktiengesellschaft) 

Handel med 
tjenester 



eller et «société en commandite par 
actions/Kommanditaktiengesellschaft», 
må ha en kommersiell tilstedeværelse i 
Sveits. 

- Revisjonstjenester for banker Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

e) Ingeniørtjenester (CPC 8672) Sveitsisk statsborgerskap er nødvendig 
for landmålingsvirksomhet for offentlige 
formål (utenlandske landmålere kan 
likevel arbeide under tilsyn av en 
autorisert sveitsisk landmåler). 

Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

h) Lege- og tannlegetjenester (CPC 
9312) 

Ubundet Investeringer

i) Veterinærer (CPC 932) Ubundet Investeringer
j) Tjenester som ytes av jordmødre, 
sykepleiere, fysioterapeuter og 
paramedisinsk personale 

Ubundet. Ingen 5 år etter at Avtale om 
endring av Konvensjon om opprettelse 
av Det europeiske frihandelsforbund av 
21. juni 2001 er trådt i kraft. 

Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

D. Tjenester innen fast eiendom Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

E. Utleie/leasing uten operatører 
a) Angående skip 
- For sjøtransporttjenester (del av 
CPC 83103) 

Ubundet Handel med 
tjenester 

 

For å kunne seile under sveitsisk flagg, 
må fartøyene være 100 prosent eid og 
kontrollert av sveitsiske statsborgere, og 
3/4 av disse må være bosatt i Sveits. 

Investeringer

 

Styret og ledelsen i selskaper som eier 
skip som seiler under sveitsisk flagg, må 
bestå av sveitsiske statsborgere, og 
flertallet av disse må være bosatt i 
Sveits. 

 

- For transport på innlands vannvei 
på Rhinen (del av CPC 83103) 

Ubundet Handel med 
tjenester 

 

For å kunne seile under sveitsisk flagg, 
må fartøyene eies av et selskap som i 
vesentlig grad påvirkes (66 prosent av 
kapital og stemmeretter) av personer 
bosatt i Sveits eller i en stat i henhold til 
Mannheim-konvensjonen og dens 
protokoller. 

Investeringer

Trafikkrettigheter, herunder kabotasje, er Investeringer



begrenset i henhold til Mannheim-
konvensjonen og dens protokoller; 
eieren av fartøyet må disponere et egnet 
driftskontor i Sveits. 

F. Andre forretningstjenester 
j) Tjenester i tilknytning til 
energidistribusjon 

Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

k) Arbeidsformidlings- og 
vikartjenester 

Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

l) Etterforskning og sikkerhet Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

2. 
KOMMUNIKASJONSTJENESTER   
A. Posttjenester Ubundet Handel med 

tjenester, og 
Investeringer

B. Budtjenester Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

D. Audiovisuelle tjenester Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

3. BYGGE- OG 
ANLEGGSTJENESTER OG 
TILKNYTTEDE 
INGENIØRTJENESTER 

  

C. Installasjonsarbeid (CPC 514 + 
516) 

Ubundet når det gjelder installasjoner på 
området energi, oppvarming, vann, 
kommunikasjoner og heiser. 

Investeringer

DISTRIBUSJONSTJENESTER 
- Provisjonsagenter og 
detaljhandelstjenester i forbindelse 
med varer underlagt importtillatelse, 
med legemidler, giftige stoffer, 
sprengstoff, våpen og ammunisjon, 
og edelmetaller 

Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

- detaljhandelstjenester via mobile 
salgsenheter 

Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

5. UTDANNINGSTJENESTER 
- Tjenester innen obligatorisk 
skolegang (barne- og ungdomstrinn) 

Ubundet Handel med 
tjenester 



6. MILJØTJENESTER  
Ingenting i denne forpliktelsen bør 
fortolkes slik at det omfatter 
offentlige anlegg, enten de eies og 
drives av kommuner, kantoner eller 
føderale myndigheter eller er satt ut 
på kontrakt av dem.  

  

B. Avfallshåndteringstjenester (CPC 
9402) 

Ubundet når det gjelder fyllplasser. Investeringer

7. FINANSIELLE TJENESTER 
Forpliktelser angående bank-, verdipapir- og forsikringstjenester i samsvar med «Forståelse 
om forpliktelser i forbindelse med finansielle tjenester» i GATS i WTO (heretter kalt 
«forståelsen») og underlagt begrensninger og vilkår nevnt i del I (horisontale forpliktelser) og 
oppført nedenfor. Det legges til grunn at del B nr. 4 i Forståelsen ikke innebærer noen 
forpliktelse til å tillate ikke-fastboende ytere av finansielle tjenester å drive 
forretningsvirksomhet. 
Forsikring og forsikringsrelaterte 
tjenester 

Transaksjoner som angitt i del B. nr. 3 i 
«Forståelsen»: tegning av 
ansvarsforsikring for luftfartøyer krever 
kommersiell tilstedeværelse i Sveits. 

Handel med 
tjenester 

 

Utlendingers erverv av fast eiendom er 
begrenset som angitt i del I; utenlandske 
eller utenlandsk-kontrollerte 
forsikringsselskaper gis likevel tillatelse 
til å investere i fast eiendom, forutsatt at 
den samlede verdien av kjøperens 
eiendom ikke overstiger de tekniske 
reserver som kreves for selskapets 
virksomhet i Sveits, samt til å erverve 
eiendom som tjener som sikkerhet for 
pantelån i tilfelle konkurs eller 
avvikling. 

Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

 

Transaksjoner som angitt i del B. nr. 4 i 
«Forståelsen»: tegning av 
ansvarsforsikring for luftfartøyer krever 
kommersiell tilstedeværelse i Sveits. 

Handel med 
tjenester 

 

Representasjonskontorer kan ikke drive 
forretningsvirksomhet eller opptre som 
agent; forsikringsselskaper registrert i 
Sveits må juridisk være organisert som 
aksjeselskap (Aktiengesellschaft, société 
anonyme) eller gjensidig 
forsikringsselskap (Genossenschaft, 
société cooperative); for filialer av 
utenlandske forsikringsselskaper må 
forsikringsselskapets i landet der 
hovedkontoret ligger, ha en juridisk 

Investeringer



organisasjonsform som tilsvarer et 
sveitsisk aksjeselskap eller et sveitsisk 
gjensidig forsikringsselskap; deltakelse i 
den alminnelige 
sykeforsikringsordningen forutsetter at 
ytere av sykeforsikringstjenester er 
organisert enten som: sammenslutning 
(Verein, association), gjensidig 
forsikringsselskap, stiftelse (Stiftung, 
fondation) eller aksjeselskap; deltakelse i 
den lovfestede pensjonskasseordningen 
(Berufsvorsorge/prévoyance 
professionnelle) forutsetter at 
pensjonskassen er organisert som 
gjensidig forsikringsselskap eller 
stiftelse. 

 

Det kreves minst tre års erfaring fra 
direkte forsikring i landet der 
hovedkontoret ligger. 

Investeringer

Banktjenester og andre finansielle 
tjenester (unntatt forsikring) 

Monopolrettigheter som angitt i del B. 
nr.1 i «Forståelsen»: to institutter for 
utstedelse av pantobligasjoner er gitt 
enerett til å utstede bestemte 
pantobligasjoner (Pfandbrief, lettre de 
gage ); med hensyn til det første 
instituttet godtas bare sveitsiske 
kantonbanker som medlemmer; når det 
gjelder det andre instituttet, kan banker 
som har hovedkontor i Sveits og som har 
en nasjonal pantelånvirksomhet på minst 
60 prosent av balansen, være 
medlemmer; utstedelse av andre 
obligasjoner med støtte i pant berøres 
ikke av denne regelen. 

 

 

Ikke bare transaksjonene angitt i del B. 
nr. 3 i «Forståelsen» er omfattet, men 
hele spekteret av transaksjoner innen 
banktjenester og andre finansielle 
tjenester (unntatt forsikring).  

Utenlandske investeringsfond kan 
markedsføres eller distribueres bare 
gjennom en autorisert agent bosatt i 
Sveits. Emisjoner denominert i sveitsiske 
francs kan forvaltes bare av en bank eller 
en verdipapirforhandler som har en 
kommersiell tilstedeværelse 
(unntattrepresentasjonskontor) i Sveits. 

Handel med 
tjenester 



 

Utlendingers erverv av fast eiendom er 
begrenset som angitt i del I; utenlandske 
eller utenlandsk-kontrollerte banker gis 
likevel tillatelse til å erverve eiendom 
som tjener som sikkerhet for pantelån i 
tilfelle konkurs eller avvikling; 
utstedelse av utenlandske kollektive 
investeringsfond er pålagt stempelavgift. 

Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

 

Emisjoner i sveitsiske franc kan forvaltes 
bare av en bank eller en 
verdipapirforhandler som har 
kommersiell tilstedeværelse (unntatt 
representasjonskontor) i Sveits. 

Handel med 
tjenester 

 

For kommersiell tilstedeværelse av 
utenlandske ytere av finansielle tjenester 
gjelder særskilte krav til firmanavn og 
forskrifter for finansinstitusjoner i 
hjemlandet ; kommersiell tilstedeværelse 
kan nektes for ytere av finansielle 
tjenester hvis egentlige aksjonærer 
og/eller egentlige eiere er personer fra et 
ikke-GATS-medlem; 
representasjonskontorer kan verken 
avtale eller drive forretningsvirksomhet 
eller opptre som agent. 

Investeringer

8. HELSERELATERTE OG 
SOSIALE TJENESTER 

Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

9. REISELIVS- OG 
REISERELATERTE TJENESTER   
A. Hoteller og restauranter (CPC 
641-643) 

Etter føderal lovgivning kan kantonene 
gi bevilling til restauranter, basert på 
økonomisk behov (vurdering av 
økonomiske behov er basert på kriterier 
som f.eks. befolkning, grad av 
tettbebyggelse, type strøk, turistmessig 
interesse, antall nåværende restauranter). 

Investeringer

- Catering Ubundet Handel med 
tjenester 

10. REKREASJONS-, KULTUR- 
OG IDRETTSTJENESTER (som 
ikke er audiovisuelle tjenester)   

A. Underholdningstjenester Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

C. Biblioteker, arkiver, museer og 
andre kulturtjenester 

Ubundet Handel med 
tjenester, og 



Investeringer
11.TRANSPORTTJENESTER 
A. Sjøtransporttjenester Ubundet Handel med 

tjenester, og 
Investeringer

B. Transport på innlands vannveier Ubundet Handel med 
tjenester 

Transport på innlands vannvei på 
Rhinen: 

For å kunne seile under sveitsisk flagg, 
må fartøyene eies av et selskap der 
personer bosatt i Sveits eller i en stat i 
henhold til Mannheim konvensjonen og 
dens protokoller, har vesentlig 
innflytelse (66 prosent av kapital og 
stemmeretter). 

Investeringer

- Passasjer- og godstransport (del av 
CPC 7221 og del av 7222) 

Trafikkrettigheter, herunder kabotasje, er 
begrenset i henhold til Mannheim-
konvensjonen og dens protokoller; 
eieren av fartøyet må disponere et egnet 
driftskontor i Sveits. 

 

- Utleie av fartøyer med mannskap 
(del av CPC 7223) 

For å kunne seile under sveitsisk flagg, 
må fartøyene eies av et selskap der 
personer bosatt i Sveits eller i en stat i 
henhold til Mannheim-konvensjonen og 
dens protokoller, har vesentlig 
innflytelse (66 prosent av kapital og 
stemmeretter) 

Investeringer

 

Trafikkrettigheter, herunder kabotasje, er 
begrenset i henhold til Mannheim-
konvensjonen og dens protokoller; 
eieren av fartøyet må disponere et egnet 
driftskontor i Sveits. 

Investeringer

D. Romtransport (CPC 733) Ubundet Investeringer
G. Rørledningstransport Ubundet Handel med 

tjenester, og 
Investeringer

12. ENERGIPRODUKSJON OG -
DISTRIBUSJON; INSTALLASJON 
AV UTSTYR I 
ENERGISEKTOREN 

Ubundet Handel med 
tjenester, og 
Investeringer

 


