
 
  

 

 
 

 

 
 
Registreringsskjema ved bruk av generell overføringslisens, jf. forskrift om 
eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 
19.06.2013, §§ 9 og 10.  
 
Registration form for the use of General Transfer License, cf. the Norwegian Regulations 
relating to the export of defence-related products, dual-use items, technology and 
services of 19 June 2013, sections 9 and 10.  
 
Skjemaet fylles ut elektronisk, undertegnes og sendes Utenriksdepartementet ved Seksjon for 
eksportkontroll på e-post til lisens@mfa.no.  
 
The form must be filled out electronically, signed and forwarded to the Ministry of Foreign Affairs,  
Section for Export Control by email to lisens@mfa.no. 
 
 

Organisasjonsnummer/Company Register Number  
 
 
 
Leverandør/Supplier  

 

Adresse/Address 
 
 

Ansvarlig kontaktperson/Responsible 
contact person 
 
 

Telefonnummer/Telephone 
number 
 

E-post/Email 

Stedfortreder for kontaktperson/Deputy 
responsible person 

Telefonnummer/Telephone 
number 

E-post/Email 
 
 

 
Leverandørens signatur og stempel/Supplier’s signature and stamp 

 
Sted, dato/Place, date 
 
 
 
 

Underskrift og stempel/Signature and stamp 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

Følgende vilkår gjelder for bruk av 
generell overføringslisens 

 
1. Generell overføringslisens kan kun benyttes for 

overføringer av forsvarsrelaterte varer i EØS-
området. 
 

2. Generell overføringslisens skal fylles ut av 
leverandøren og kan kun benyttes innen EØS-
området for overføring av de forsvarsrelaterte varer 
som står oppført som tillatt overført under generell 
overføringslisens i Retningsgivende oversikt over 
materiell tillatt på generell overføringslisens til EØS, 
tilgjengelig på www.eksportkontroll.mfa.no. 
Leverandøren er ansvarlig for å forsikre seg om at 
det angjeldende produkt står oppført som tillatt i 
vareoversikten på utførselstidspunktet. Generell 
overføringslisens kan kun benyttes under de 
omstendigheter beskrevet i eksportkontrollforskriften 
§ 10. 

 
3. Generell overføringslisens kan kun benyttes for 

enkeltoverføringer. 
 

4. Generell overføringslisens kan ikke benyttes ved 
eiendomsoverføring (salg, gave, donasjon mv.) av 
forsvarsrelaterte varer i kategori A i Retningslinjer for 
Utenriksdepartementets behandling av søknader om 
eksport av forsvarsmateriell, samt teknologi og 
tjenester for militære formål av 28. februar 1992 
(kapittel II, punkt 2) eller ved overføring av 
MANPADS og tilhørende komponenter. 

 
5. Overføringer på grunnlag av generell 

overføringslisens i henhold til 
eksportkontrollforskriften § 10, annet ledd, bokstav a) 
og b) skal rapporteres til Utenriksdepartementet 
kvartalsvis på fastsatt skjema. Se 
www.eksportkontroll.mfa.no under "Skjemaer og 
dokumenter".  

 
6. For overføringer på grunnlag av generell 

overføringslisens i henhold til 
eksportkontrollforskriften § 10, annet ledd, bokstav c) 
og d) må kopi av innførselsdeklarasjonen(e) 
arkiveres av leverandør etter at hele varepartiet er 
returnert Norge og senest innen tolv (12) måneder 
etter at generell overføringslisens er benyttet. Alle 
midlertidige overføringer skal rapporteres til 
Utenriksdepartementet kvartalsvis på fastsatt 
skjema. Forsinkelser av vareretur må i tillegg 
innrapporteres på fastsatt skjema. Departementet 
kan be om skriftlig innberetning om årsaken til 
forsinket retur. 

 
7. Leverandøren er selv ansvarlig for å følge tildelt 

lisensnummerering for generelle overføringslisenser 
som fremlegges Tollvesenet ved tolldeklarasjon. 

 
 

 
 

Terms and conditions for the use of 
General Transfer License 

 
1. General transfer licenses can only be used for   

transfers of defence-related products in the EEA 
area.  
 

2. General transfer licenses must be filled out by the 
supplier and can only be used within the EEA 
area for the transfer of those defence-related 
products listed as permitted under general 
transfer licenses in the normative product 
category matrix available at 
www.eksportkontroll.mfa.no. The supplier is 
responsible for ensuring that the specific material 
is listed as permitted in the product category 
matrix at the time of the transfer. General transfer 
licenses can only be used in accordance with the 
Norwegian export control regulations section 10. 

 
3. General transfer licenses can only be used for 

single transfers. 
 

4. General transfer licenses cannot be used for 
property transfers (sale, donations etc.) of 
Category A defence-related products according 
to the Guidelines of 28 February 1992 for the 
Ministry of Foreign Affairs when dealing with 
applications concerning the export of weapons 
and military material, as well as technology and 
services for military purposes (chapter II, sub-
section 2), or for the transfer of MANPADS and 
the following components thereof.  

 
5. Transfers on the basis of general transfer 

licenses in accordance with the Norwegian 
Export Control Regulations section 10, second 
paragraph, letters a and b, must be reported 
quarterly to the Ministry of Foreign Affairs onto the 
fixed reporting form. Please see 
www.eksportkontroll.mfa.no – under the heading 
“skjemaer og dokumenter”.  

 
6. For transfers on the basis of general transfer 

licenses in accordance with the Norwegian 
Export Control Regulations section 10, second 
paragraph, letters c) and d), copies of the 
customs declarations must be archived by the 
supplier upon return of the product to Norway and 
at the latest within twelve (12) months after the 
general transfer licenses have been announced. 
All temporary transfers must be reported 
quarterly to the Ministry of Foreign Affairs onto the 
fixed reporting form. Delays in the return of the 
products must also be reported on the reporting 
form. The Ministry may demand a written 
statement from the supplier describing the 
reasons for the delay.  

 
7. The supplier is solely responsible for proceeding 

with the assigned licensing number sequence for 
general transfer licenses, which must be 
presented to the Customs at the time of 
declaration.
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