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Side 5

Norra tolliamet

Estland

Kasulikud telefoninumbrid ja veebiaadressid:

Ida-Norra tollipiirkond
Telefon 69 36 22 00

ostnorge@toll.no

Lõuna-Norra tollipiirkond
Telefon 38 12 00 12

sornorge@toll.no

Oslo ja Akershusi tollipiirkond
Telefon 22 86 03 00
oslo@toll.no
Lääne-Norra tollipiirkond
Telefon 55 57 37 00

Kesk-Norra tollipiirkond
Telefon 73 88 43 00

Põhja-Norra tollipiirkond
Telefon 77 62 55 00
Tollidirektoraadi infotelefon
Telefon 0 30 12

Väljaandja
Tolli- ja aktsiisidirektoraat
Schweigaards gate 15
Postboks 8122 Dep
N-0032 Oslo
Telefon +47 22 86 03 00
tad@toll.no

vestnorge@toll.no

midtnorge@toll.no

nordnorge@toll.no

Välismaal registreeritud
autode kasutamine Norras
September 2006

Broš üür ei ole ammendav.
Tolliamet hoiatab, et käesolevad
reeglid võivad muutuda.

Uuendatud informatsioon
asub aadressil
www.toll.no
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Välismaal registreeritud autode kasutamine Norras

Kui Teil on välismaal alaline elukoht, siis võite eeldusel, et
Te täidate selleks ettenähtud tingimused, kasutada välismaal
registreeritud sõidukit Norras. See kehtib isikute kohta, kes
töötavad ajutiselt Norras ning ka isikute kohta, kes
pendeldavad Norras asuva töökoha ja välismaal asuva
elukoha vahet.

Selleks, et saaksite välismaal registreeritud sõidukit Norras
kasutada, peate täitma teatavad nõuded. Lähemat teavet
reeglite kohta leiate aadressil www.toll.no pealkirja all
Sõiduk/Välismaal registreeritud sõiduki kasutamine Norras.
Samuti võite ühendust võtta Tollidirektoraadi infokeskusega
telefonil 0 30 12. Välismaalt helistades saate Tollidirektoraadiga ühendust võtta telefonil +47 22 86 08 50.

Mootorsõiduki maksuvaba Norrasse toomine seoses
kolimisega ei ole lubatud. Enamikel juhtudel tuleb teha
sõiduki impordi tollivormistus ja sõiduk Norra autoregistris
arvele võtta. Lisateavet sõiduki tollimaksuga maksustamise
ja tollitariifide kohta leiate aadressil www.toll.no.

Kui Te kahtlete, kas Teil on õigus välismaal registreeritud
sõidukit Norras kasutada, võtke ühendust Tollidirektoraadiga.
Võimalikud määruste rikkumised tähendavad seda, et sõiduki
pealt tuleb tasuda makse. Eelnevale võivad lisanduda ka
lisamaksud ja -lõivud.

Mootorsõiduki maksuvaba riiki toomine ja ajutine
kasutamine
Sõiduki maksuvaba riiki toomise ja ajutise
kasutamise reeglid leiate Mootorsõiduki maksuvaba sisseveo
ja välismaal registreeritud mootorsõiduki ajutise Norras
kasutamise eeskirjast. Eeskiri kehtib ka välismaal
registreeritud haagiste ja haagiselamute kohta.

Kui eelnevad nõudmised on täidetud, ei ole Teil vaja
Tollidirektoraadilt sõiduluba taotleda. Teil peab sõidukit
kasutades alati kaasas olema dokumentatsioon, mis näitab,
et eelpooltoodud nõudmised on täidetud. Näiteid selliste
dokumentide kohta leiate eeskirja 8. paragraafist.

Ajutiselt elamine Norras (paragraaf 4)
Juhul, kui Teil on kavas Norras viibida maksimaalselt üks
aasta, ei ole Teil vaja Tollidirektoraadilt sõiduluba taotleda.
Teil peab ajutiselt Norras viibimist tõendav dokumentatsioon
alati autos käepärast olema. Juhul, kui riigis viibimise aeg
pikeneb, nii et elate Norras kuni kaks aastat, tuleb Teil
sõiduluba taotleda. Taotlus tuleb Tollidirektoraadile saata
enne, kui Teil täitub üks aasta Norras viibimist. Juhul, kui
Teie töösuhe aasta jooksul muutub, tuleb sellest
Tollidirektoraadile viivitamatult teatada.

Juhul, kui Teil on Norrasse sisenedes kavatsus jääda riiki
kuni kaheks aastaks ning Te suudate dokumenteerida, et Teie
Norras viibimine ei ületa kahte aastat, võite Tolliametilt
taotleda välismaal registreeritud sõiduki kasutamise luba.
Sel juhul tuleb taotlus esitada Tolliametile riiki sisenemisel.
Vajalik dokumentatsioon on näiteks tööleping. Juhime Teie
tähelepanu sellele, et katseaega ei loeta ajutiseks töösuhteks.

Sõiduloa saamise eelduseks on vastavalt eeskirja 4.
paragraafile see, et Te ei ole viibinud Norras või olnud
registreeritud Norra rahvastikuregistris rohkem kui 365 päeva
Norrasse sisenemisele eelnenud kahel aastal.

Põhireegel on see, et välismaal registreeritud mootorsõidukit
tohib kasutada ainult isik, kelle alaline elukoht on väljaspool
Norrat. Mootorsõidukit ei ole lubatud kasutada ka transpordiks Norra siseselt tulu saamise eesmärgil.

Piirialatöötajaid puudutavad erandid (paragraaf 3)
Isikutel, kes reisivad Norra ja mõne teise riigi vahet või kes
elavad ajutiselt Norras, on lubatud kasutada välismaal
registreeritud mootorsõidukit. See puudutab piirialatöötajaid,
kes käivad välismaalt Norras tööl. Siinkohal kehtib nõue, et
isik sõidab iga päev tagasi koju või viibib välismaal vähemalt
185 päeva 12 kuu jooksul. Asjassepuutuval isikul ei tohi olla
Norras elavat abikaasat või alla 18-aastaseid lapsi.
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Isikutel, kes elavad Norras, kuid kelle abikaasa või alla 18aastased lapsed elavad välismaal, on samuti lubatud Norras
viibides kasutada välismaal registreeritud mootorsõidukit.
Siinkohal kehtib nõue, et asjassepuutuv isik külastaks
regulaarselt oma välismaal elavat abikaasat või lapsi, seda
reeglina vähemalt kord kuus. Samuti nõutakse, et
asjassepuutuval isikul oleks välismaal elavate isikutega ühine
kodu.
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