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Ulkomailla rekisteröityjen
ajoneuvojen käyttö Norjassa

Ulkomailla asuvat henkilöt voivat käyttää ulkomailla
rekisteröityjä ajoneuvoja Norjassa. Määräys koskee
Norjassa väliaikaisesti työskenteleviä henkilöitä sekä
henkilöitä, jotka sukkuloivat Norjassa sijaitsevan
työpaikkansa ja ulkomailla sijaitsevan asuntonsa
välillä.
Ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon ajamiseen
Norjassa liittyy tiettyjä vaatimuksia. Lisätietoja
määräyksistä saa osoitteesta www.toll.no kohdassa
Ajoneuvot/Ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen
käyttö Norjassa (Kjøretøy/bruk av utenlandsregistrert
kjøretøy i Norge). Voit myös ottaa yhteyttä Norjan
tullilaitoksen palvelupuhelimeen 0 30 12. Ulkomailta
soittaessasi voit ottaa yhteyttä Norjan tullilaitoksen
palvelupuhelimeen +47 22 86 08 50.
Moottoriajoneuvojen maahantuonti Norjaan
muuttotavarana maksamatta siitä veroa on kielletty.
Useimmissa tapauksissa ajoneuvo on tullattava ja
varustettava norjalaisilla rekisterikilvillä. Lisätietoja
ajoneuvojen tullauksesta ja siihen liittyvistä
maksuista saa osoitteesta www.toll.no.
Jos et ole varma siitä, voitko käyttää ulkomailla
rekisteröityä ajoneuvoasi Norjassa, ota yhteyttä
Norjan tullilaitokseen. Määräysten rikkominen
merkitsee, että ajoneuvosta on maksettava veroa.
Normaaliveron lisäksi voidaan veloittaa myös
lisävero.
Veroton maahantuonti ja väliaikainen käyttö
Ajoneuvojen verotonta maahantuontia ja väliaikaista
käyttöä koskevat määräykset sisältyvät asetukseen
ulkomailla rekisteröityjen ajoneuvojen verottomasta
maahantuonnista ja väliaikaisesta käytöstä Norjassa.
Asetus koskee myös ulkomailla rekisteröityjä autojen
perävaunuja ja matkailuperävaunuja.
Pääsääntönä on, että ulkomailla rekisteröityjen
moottoriajoneuvojen käyttö on sallittu ainoastaan
henkilöille, joilla on vakituinen asuinpaikka Norjan
ulkopuolella. Moottoriajoneuvon käyttö
ammattikuljetukseen Norjassa on myös kielletty.
Sukkulointia koskeva poikkeus (pykälä 3)
Henkilöt, jotka sukkuloivat työnsä yhteydessä Norjan
ja jonkin muun maan välillä tai jotka asuvat
väliaikaisesti Norjassa, voivat käyttää ulkomailla
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rekisteröityä moottoriajoneuvoa. Tämä koskee niitä,
jotka sukkuloivat työpaikkaansa Norjassa ulkomailta
käsin. Lisäksi vaatimuksena on, että asianomainen
henkilö sukkuloi joka päivä, tai oleskelee ulkomailla
vähintään 185 päivää 12 kuukauden kuluessa.
Asianomaisen henkilön aviopuoliso tai alle
18-vuotiaat lapset eivät saa asua vakituisesti
Norjassa.
Norjassa asuvat henkilöt, joiden aviopuoliso tai alle
18-vuotiaat lapset asuvat ulkomailla, voivat myös
käyttää ulkomailla rekisteröityä moottoriajoneuvoa
Norjassa. Vaatimuksena on, että asianomainen
henkilö käy säännöllisesti aviopuolisonsa tai lastensa
luona ulkomailla, normaalisti vähintään kerran
kuukaudessa. Lisäksi vaatimuksena on, että
asianomaisella henkilöllä on yhteinen koti kyseisten
ulkomailla asuvien henkilöiden kanssa.
Jos täytät nämä vaatimukset, Tullilaitokselta ei
tarvitse hakea ajolupaa. Autossa on pidettävä
mukana dokumentointi, joka osoittaa, että kyseiset
vaatimukset on täytetty. Asetuksen pykälässä 8 on
esimerkkejä vaadittavasta dokumentoinnista.
Väliaikaisesti Norjassa asuvat henkilöt (pykälä 4)
Jos aiot asua Norjassa väliaikaisesti korkeintaan
yhden vuoden, Tullilaitokselta ei tarvitse hakea ajolupaa. Autossa on pidettävä mukana
dokumentointi, joka osoittaa, että ajoneuvon käyttö
on väliaikaista. Jos oleskeluaikasi pidentyy niin, että
asut Norjassa enintään 2 vuotta, ajolupaa on
haettava. Hakemus on lähetettävä Tullilaitokselle
ennen kuin oleskeluaikasi Norjassa on ylittänyt
yhden vuoden. Jos työsuhteessasi tapahtuu
muutoksia kyseisen yhden vuoden aikana, asiasta on
ilmoitettava viivyttelemättä Tullilaitokselle.
Jos matkustaessasi Norjaan pystyt dokumentoimaan,
että oleskeluaikasi Norjassa ei kestä yli 2 vuotta,
Tullilaitokselta on haettava lupaa ajaa ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa. Tarvittava dokumentointi voi
esimerkiksi olla työsopimus. Huomaa kuitenkin, että
koeaikaa ei katsota väliaikaiseksi työsuhteeksi.
Ajoluvan myöntämisen edellytys asetuksen pykälän 4
mukaan on, että et ole oleskellut Norjassa, tai että
Norjan väestörekisteri ei osoita sinun oleskelleen
Norjassa yli 365 päivän ajan kahden viimeisen
vuoden aikana ennen Norjaan matkustamista.
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Hyödyllisiä puhelinnumeroita ja verkko-osoitteita:
Tollregion Øst-Norge
Puh. 69 36 22 00

ostnorge@toll.no

Tollregion Oslo og Akershus
Puh. 22 86 03 00

oslo@toll.no

Tollregion Sør-Norge
Puh. 38 12 00 12

sornorge@toll.no

Tollregion Vest-Norge
Puh. 55 57 37 00

vestnorge@toll.no

Tollregion Midt-Norge
Puh. 73 88 43 00

midtnorge@toll.no

Tollregion Nord-Norge
Puh. 77 62 55 00

nordnorge@toll.no

Tullilaitoksen tiedotuskeskus
(Tollvesenets informasjonssenter)
Puh. 0 30 12

Puh. +47 22 86 03 00
tad@toll.no
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