Innførsel av flyttegods

TOLLVESENET

Erklæring
Fjern utfylling

Se orientering under infoknappen

1. Mengde flyttegods og sendingsmåte
Antall kolli flyttegods

Spesifikasjon vedlagt
Ja
Nei

Antall kolli medtatt av meg

Antall kolli ankommet til meg i
egen sending

I punkt 2 er angitt det som er tollpliktig.
For øvrig inneholder kolliene utelukkende flyttegods som jeg har eiet/besittet, samt brukt i utlandet og som jeg fortsatt skal bruke her i landet.

2. Innførsel av tollpliktige varer
Innføres nye varer
Nei

Hvis ja, spesifiser
Ja

Innføres husholdningsvarer
Nei

Hvis ja, spesifiser

Ja

Innføres brennevin

Hvis ja, antall

Nei
Innføres øl

Ja

Nei
Innføres sigarer

Ja

Hvis ja, antall

liter
Hvis ja, antall

Nei
Ja
Innføres andre varer
Nei

Innføres vin

liter

stk.

Nei
Innføres sigaretter

Hvis ja, antall
Ja

Nei
Ja
Innføres andre tobakksvarer
Nei

liter
Hvis ja, antall

stk.
Hvis ja, spesifiser

Ja

Hvis ja, spesifiser

Ja

3. Innførsel av fjernsynsapparater og video (underlagt spesielle bestemmelser)
Fjernsyn, farge

Innføres
Nei
Innføres

Video

Nei

Fabrikat

Type

Fabrikat

Type

Ja (angi)
Ja (angi)

4. Innførsel av våpen og ammunisjon
Innføres
Nei

Ja (Krever spesiell innførselstillatelse fra vedkommende politidistrikt)

5. Erklæring vedrørende pakkingen
Jeg erklærer at jeg har forestått og kontrollert pakkingen av flyttegodset og derfor kan innestå for at det ikke er tatt med flere eller andre
særskilt tollpliktige varer enn de som er oppført på listen under punkt 2, 3 og 4.
Jeg har ikke selv forestått og kontrollert pakkingen (se nedenfor)
Spesifikasjoner

Før innflyttingen til Norge har jeg oppholdt meg i utlandet i et sammenhengende tidsrom av minst 1 - ett - år.
Jeg er kjent med at angivelse av uriktige erklæringer eller opplysninger eller fremleggelse av uriktige legitimasjonsdokumenter er
straffbart etter norsk lovgivning, jf. blant annet tollovens §§ 61 og 64.
Sted og dato
Hvis ektefeller har pakket flyttegodset sammen, må begge underskrive
Underskrift
Underskrift

Fullstendig adresse i Norge
RD-0030 B (Utg. 10-2005) Elektronisk utgave

Orientering om
tollfrihetsbestemmelser mv. for innbo og liknende flyttegods
I henhold til gjeldende bestemmelser kan "innbo og liknende
flyttegods" innføres fri for toll og merverdiavgift under forutsetning
av:
1) at vedkommende umiddelbart før innflyttingen har vært bosatt
i utlandet i et sammenhengende tidsrom av minst ett år,
2) at vedkommende har eiet eller besittet samt brukt
gjenstandene under sitt opphold i utlandet og selv fortsatt
skal bruke dem her i landet,
3) at gjenstandene bærer spor av å være brukt, og
4) at det ved innførselen blir lagt fram for Tollvesenet skriftlig
erklæring fra eieren på fastsatt blankett, jf. omstående side .

Videre må vedkommende i sin erklæring opplyse om våpen og
ammunisjon innføres, da slik innførsel er betinget av spesiell
innførselstillatelse fra politimesteren på bostedet, jf. omstående
blankett, punkt 4.
1) Av radio og fjernsynsmateriell må fjernsynsapparater og video
m/tuner (innebygget eller frittstående) spesielt oppføres under
punkt 3 på omstående side - da materiellet i henhold til lov av
24. mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg er undergitt
kontrollplikt ved Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) og
da i henhold til lov om kringkasting av 13. juni 1980 og
Stortingets vedtak pliktes betalt kringkastingsavgift (lisens).
--- --- ---

Som «innbo og liknende flyttegods» anses i denne forbindelse
blant annet flygler, pianoer, husorgler, grammofoner, radio- og
fjernsynsmateriell1), kjøleskap, vaskemaskiner, skrivemaskiner,
sykler (uten motor) og sølvtøy , men derimot ikke blant annet
motorkjøretøyer, lystfartøyer og yrkesutstyr (f.eks. tannlegeutstyr,
urmakerverktøy mv.).
Det er fastsatt spesielle bestemmelser om fritakelse på bestemte
vilkår for toll og avgifter for brukte lystfartøyer som innføres i
forbindelse med eierens flytting til Norge. Avtrykk av disse
bestemmelser vil kunne fås ved henvendelse til Tollvesenet.
Nye gjenstander og konsumvarer (husholdningsvarer, brennevin,
vin, øl og tobakksvarer) kan ikke innføres tollfritt som flyttegods.
Eieren må i sin erklæring opplyse om innførselen omfatter slike
ting, jf. omstående blankett, punkt 2.

Flyttegods bør ved innførsel være ledsaget av en spesiell
fortegnelse over gjenstandene med opplysning om hvorvidt
disse er nye eller brukte. Dette vil bidra til å forenkle
tollkontrollen.
Tollvesenet vil på anmodning kunne samtykke i at tollkontrollen
av flyttegods blir foretatt i mottakerens hjem, når dette er
hensiktsmessig.
Forannevnte erklæring leveres Tollvesenet når flyttegodset
angis til tollbehandling. Eier eller besitter som ikke har anledning
til å være til stede ved tollbehandlingen, må sørge for at
transportfirmaet eller andre som opptrer på vedkommendes
vegne kan legge fram en erklæring underskrevet av eier eller
besitter. Flyttegodset kan ikke bli tollbehandlet før erklæringen er
avgitt og korrekt utfylt.

