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ART.1: KONKURRANSEUTSTILLINGER

Med hjemmel i Art.1.4 i GREV har dette spesialreglementet (SREV) blitt utarbeidet, som et tillegg
til GREV i forhold til stempelmerke-eksponater. Det vises også til retningslinjer ("Guidelines") til
SREV for stempelmerker.

ART.2: KONKURRANSEEKSPONATER

2.1  Konkurranseeksponater

Et stempelmerkeeksponat omfatter pregede, påtrykte eller påklebbare skatte-, avgifts-,
eller kredittmerker utgitt av, eller med hjemmel fra stat, kommune, eller utøvende
myndighet på nivå mellom disse (f.eks. delstat, fylke). Slike eksponater skal omfatte en
eller flere typer av slike merker, og i nødvendig omfang gi bakgrunnsinformasjon om
disse. I alle tilfelle skal det gis nødvendig innføring i alle de tema som behandles, og om
bakgrunnen for at merkene ble utgitt, og om nødvendig, om de aktuelle bestemmelser
knyttet til de tjenester, transaksjoner eller andre forhold som eksponatet tar opp.

2.2  Skattemerker ("Tax stamps", tysk "Steuer-Wertzeichen")

Merker utgitt til betaling av skatter, omsetningsavgifter eller andre fiskale avgifter (som
f.eks. vekselskatt, aksjeavgift o.l.), eller som avgift for tjenester vedrørende betaling av,
eller fritakelse for betaling av slike avgifter, er skattemerker.

2.3  Avgiftsmerker ("Fee stamps", tysk "Gebühren-Wertzeichen")

Merker utgitt for å bekrefte betaling eller fritakelse for avgift for tjenester som er ytt eller
skal ytes, er avgiftsmerker.

2.4  Kredittmerker

Merker utgitt for å dokumentere en eller annen form for kreditt til fordel for kjøperen eller
dennes oppdragsgiver eller fullmektige, er kredittmerker.
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ART.3: PRINSIPPER FOR OPPBYGGING AV EKSPONATER

3.1  Et stempelmerkeeksponat består av ubrukte eller brukte (inn-) pregede, påtrykte eller
pålimbare stempelmerker. Dersom de i eksponatet finnes på dokumenter, må slike
dokumenter brukes slik at de klart viser den transaksjon eller tjeneste som merkene
dekker. Eksponatet kan omfatte noen av følgende kategorier stempelmerker:

1. Tinglysing eller registrering av avtaler og dokumenter
2. Generelle statlige stempelavgifter
3. Rettsgebyrer
4. Tinglysing av eiendomsoverdragelser og løsøreforretninger
5. Kvitteringer
6. Dokumentavgifter
7. Betaling for offentlige tjenester
8. Regninger og veksler
9. Gebyrmerker
10. Verdipapirforretninger
11. Forsikringer og poliser
12. Konsulærgebyrer
13. Attester
14. Justeravgifter
15. Lisenser
16. Frimerker brukt som stempelmerker, stempelmerker brukt som frimerker
17. Andre stempelmerker.

Planen eller konseptet for eksponatet skal klart beskrives i en innledning (jfr. GREV art.
3.4).

3.2 Dersom det tjener til å klargjøre og balansere eksponatet, kan det også inneholde:

1. Utkast, prøvetrykk av antatte eller forkastede utkast
2. Rettsdokumenter og postale helbrev i den utstrekning det er aktuelt
3. Varianter av alle slag, inkludert vannmerke-, taggings-, papir- og trykkvarianter
4. Kart, trykk, dokumenter, forordninger og tilsvarende opplysende og forklarende

materiale

Slike objekter må ha direkte relevans i forhold til den fiskale tjenesten som beskrives i
eksponatet (jfr. GREV art. 3.4).
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ART.4: KRITERIER FOR VURDERING AV EKSPONATER (JFR. GREV ART. 4)

"Kunnskap" (jfr. GREV art. 4.5)

I et stempelmerkeeksponat kan det være behov for, eller det kan tillates mer omfattende tekster og
kommentarer enn det som tillates i tilsvarende postale eksponater, men slik tekst må likevel være
kort og konsis.

ART.5: JURYERING AV EKSPONATER

5.1 Stempelmerkeeksponater skal juryeres av anerkjente eksperter på det aktuelle området og i
overenstemmelse med kap. V (art. 31-47) i GREX (jfr. GREV art. 5.1).

5.2 For stempelmerkeeksponater skal følgende forholdstall legges til grunn for å nå fram til en
avbalansert juryering (jfr. GREV art. 5.2):

Bearbeidelse og betydning av eksponatet 30
Kunnskap og forskning 35
Tilstand og sjeldenhet 30
Presentasjon   5

         100

ART.6: SLUTTBESTEMMELSER

6.1 Den engelske orginalteksten gjelder foran alle oversettelser.

6.2 Dette spesialreglementet (SREV) for juryering av stempelmerkeeksponater på FIP-
utstillinger ble vedtatt på den 60. FIP-kongressen i Tokyo 25.november 1991. Det trådte i
kraft 25. november 1991, og gjelder for alle utstillinger under FIP-beskyttelse, -
medvirkning eller -støtte vedtatt på denne FIP-kongress og i framtiden.


