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Side 5

Norvēģijas Muitas un Akcīzes aģentūra

Noderīgi tālruņu numuri un interneta adreses:

Austrumnorvēģijas muitas apgabals
Tā lrunis 69 36 22 00
ostnorge@toll.no

Oslo un Ākešhusas muitas apgabals
Tā lrunis 22 86 03 00
oslo@toll.no

Dienvidnorvēģijas muitas apgabals
Tā lrunis 38 12 00 12
sornorge@toll.no

Rietumnorvēģijas muitas apgabals
Tā lrunis 55 57 37 00
vestnorge@toll.no

Vidusnorvēģijas muitas apgabals
Tā lrunis 73 88 43 00
midtnorge@toll.no

Ziemeļnorvēģijas muitas apgabals
Tā lrunis 77 62 55 00
nordnorge@toll.no
Muitas dienesta informācijas centrs
Tā lrunis 0 30 12

Izdevusi
Muitas un nodokļu pārvalde
Schweigaards gate 15
Postboks 8122 Dep
N-0032 Oslo
Tā lrunis: +47 22 86 03 00
tad@toll.no

Ārvalstīs reģistrētu
transportlīdzekļu
izmantoš ana Norvēģijā
2006. gada septembris

Broš ūra nav visaptveroš a.
Muitas dienests atgā dina, ka ir iespējamas
noteikumu izmaiņas.

Atjaunināta informācija ir atrodama
www.toll.no

Latvia

18093_utenlreg_LAT:18091_UtenlrEST

02-05-07

09:43

Side 2

Ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošana Norvēģijā

Ja jūs pastāvīgi dzīvojat ārzemēs un atbilstat attiecīgajiem
nosacījumiem, jūs varat Norvēģijā izmantot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli. Tas attiecas uz tiem, kuri īslaicīgi strādā
Norvēģijā, kā arī uz tiem, kuri pastāvīgi pārvietojas starp darbavietu Norvēģijā un dzīvesvietu ārzemēs.

Ir virkne prasību, kurām jābūt izpildītām, pirms drīkst izmantot Norvēģijā ārvalstīs reģistrētu automašīnu. Vairāk informācijas par šiem noteikumiem var atrast www.toll.no sadaļā:
transportlīdzekļi/ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu izmantošana Norvēģijā. Informāciju var iegūt arī Muitas dienesta
informācijas centrā, zvanot pa tālruni 0 30 12. Zvanot no
ārzemēm, ar Muitas dienestu var sazināties pa tālruni
+47 22 86 08 50.

Nav atļauts ievest Norvēģijā motorizētu transportlīdzekli kā
kustamu preci, nemaksājot par to nodokli. Vairumā gadījumu
transportlīdzeklis ir jānomuito un jāpiereģistrē ar Norvēģijas
numuru. Vairāk informācijas par transportlīdzekļa muitošanu
un ar to saistītajām izmaksām var atrast www.toll.no.

Ja jums nav skaidrs, vai jums ir tiesības izmantot ārvalstīs
reģistrētu transportlīdzekli Norvēģijā, tad jums jāsazinās ar
Muitas dienestu. Iespējamā noteikumu pārkāpuma gadījumā
jāmaksā nodoklis par transportlīdzekli. Var tikt arī aprēķināta
papildu summa pie jau esošā nodokļa.

Ar nodokli neaplikta ievešana un pagaidu izmantošana
Noteikumi, kas attiecas uz ar nodokli neapliktu ievešanu un
pagaidu izmantošanu, atrodami norādījumos par ārvalstīs
reģistrētu motorizētu transportlīdzekļu ar nodokli neapliktu
ievešanu un pagaidu izmantošanu Norvēģijā. Norādījumi
attiecas arī uz ārvalstīs reģistrētām piekabēm un dzīvojamajiem vagoniņiem.

Pamatnoteikums nosaka, ka ārvalstīs reģistrētu motorizētu
transportlīdzekli var izmantot tikai tāda persona, kurai ir
pastāvīga uzturēšanās vieta ārpus Norvēģijas. Motorizētais
transportlīdzeklis nevar tikt izmantots Norvēģijā kā dienesta
transports.

Izņēmums, kas attiecas uz personām, kuras pastāvīgi
izmanto transportlīdzekli, lai pārvietotos starp savu darbavietu un dzīvesvietu (3. paragrāfs)
Personas, kuras pastāvīgi pārvietojas starp Norvēģiju un kādu
citu valsti vai arī dzīvo Norvēģijā pagaidām, drīkst izmantot
ārvalstīs reģistrētu motorizētu transportlīdzekli. Tas attiecas
uz tiem, kuri pastāvīgi brauc uz darbu Norvēģijā no
ārzemēm. Tiek prasīts, lai persona brauktu turp un atpakaļ
katru dienu vai arī lai tā uzturētos ārzemēs vismaz 185 dienas
12 mēnešu laikā. Personai, kurai tiek piemērots šis izņēmums, nedrīkst būt Norvēģijā dzīvojošs laulātais vai
Norvēģijā dzīvojoši bērni, kas vēl nav 18 gadus veci.
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Personas, kuras dzīvo Norvēģijā, bet kurām ir ārzemēs dzīvojošs laulātais vai ārzemēs dzīvojoši bērni, kas vēl nav 18
gadus veci, arī drīkst Norvēģijā izmantot ārvalstīs reģistrētu
motorizētu transportlīdzekli. Tiek prasīts, lai viņš vai viņa

regulāri apmeklētu laulāto vai bērnu ārzemēs, parasti vismaz
reizi mēnesī. Tiek prasīts arī, lai personai, kurai tiek
piemērots šis izņēmums, un personām, kuras dzīvo ārzemēs,
būtu kopīgas mājas.
Ja jūs atbilstat minētajām prasībām, jums nav jāprasa Muitas
dienestam braukšanas atļauja. Braucot transportlīdzeklī, jums
ir jābūt līdzi dokumentiem, kas apliecina, ka jūsu gadījums
atbilst minētajām prasībām. Šo dokumentu paraugus jūs varat
atrast norādījumu 8. paragrāfā.

Īslaicīga uzturēšanās Norvēģijā (4. paragrāfs)
Ja jūs Norvēģijā uzturēsieties ilgākais vienu gadu, jums nav
jāprasa Muitas dienestam braukšanas atļauja. Braucot transportlīdzeklī, jums ir jābūt līdzi dokumentiem, kas apliecina
jūsu īslaicīgo uzturēšanos. Ja uzturēšanās tiek pagarināta un
jūs dzīvojat Norvēģijā līdz diviem gadiem, jums ir jāprasa
braukšanas atļauja. Iesniegums jāiesūta Muitas dienestam,
pirms jūs esat uzturējies Norvēģijā vienu gadu. Ja viena gada
periodā notiek izmaiņas darba attiecībās, par to nekavējoties
ir jāziņo Muitas dienestam.

Ja jūs, iebraucot Norvēģijā, uzturēsieties šajā valstī līdz
diviem gadiem un varat dokumentāri apliecināt, ka jūsu
uzturēšanās Norvēģijā nepārsniegs divus gadus, jūs varat
Muitas dienestam lūgt atļauju braukt ar ārvalstīs reģistrētu
transportlīdzekli. Šādos gadījumos iesniegums Muitas dienestam ir jāiesniedz iebraucot.

Nepieciešamais dokuments ir, piemēram, darba līgums.
Ņemiet vērā, ka pārbaudes laiks netiek uzskatīts par pagaidu
darba attiecībām.

Norādījumu 4. paragrāfā ietvertajā nosacījumā par
braukšanas atļaujas saņemšanu teikts, ka jūs nedrīkstat būt
uzturējies Norvēģijā vai bijis reģistrēts Norvēģijas iedzīvotāju
reģistrā vairāk par 365 dienām pēdējo divu gadu laikā pirms
iebraukšanas Norvēģijā.
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