
Tolldirektoratet
Toll - og vareførselsavdelingen
Rettsseksjonen

Vår ref: 18/19736 - 2 | Arkivkode : 334
Vår dato: 16.05.2018 | Deres d ato: 11.05.18
Deres ref:

Postadresse : Besøksadresse : Org.nr: 974761343 Vår saksbehandler:
Postboks 8122 Dep Schweigaards gate 15 E - post: post@toll.no Ole Henrik Olsen
0032 OSLO Oslo Internett: www.toll.no Tlf. direkte: +47 22 86 08 83

Sentralbord: +47 22 86 03 12

Norges Bilsportforbund
v/ Vera Bakke Andresen
Postboks 60 Bryn
0611 OSLO

Unntatt offentlighet
offl. § 13 første ledd, jf. toll. § 12 - 1

Svar på søknad – henvendelse vedrørende grensepassering i forbindelse med
arrangementer i 2018
Vi viser til deres søknad av 11. mai 2018 om toll - og avgiftsfritak i forbindelse med flere
d ragracing - stevner . Søknaden gjelder midlertidig innførsel av kjør etøy og utstyr som skal
benyttes under fem dragracing - stevner i Norge i perioden mai - september 2018. Vi forstår dere
slik at dere søker om toll - og avgiftsfritak, samt fritak fra å stille depositum.

I det følgende forutsettes det at det er tale om kjøretø y, reservedeler og drivstoff som skal
benyttes i forbindelse med følgende arrangementer:

NM, 19. - 20. mai 2018, Norsk Dragracing Gardermoen
NM, 23. juni 2018, Evenes
NM, 13. - 15. juli 2018, Fyresdal
NM, 26. - 29. juli 2018 , Norsk Dragracing Gardermoen
NM, 14. - 16. september 2018, Norsk Dragracing Gardermoen

Vi viser til at det i e - post av 15. mai 2018 er opplyst om at det for førstkommend e stevne er
påmeldt tre svenske deltakere , og at det er grenseovergangene Charlottenberg og Svinesund
som er mest relevant for grensepassering. For de andre løpene på Østlandet opplyses det om at
grenseovergangene ved Charlottenberg, Svinesund og Ørje er mest relevante. Vi viser for øvrig
til e - posten, inntatt i saksnummer 18/19736 - 4.

Vi oppfordrer til at dere, eventuelt delt akerne, selv tar kontakt med tollmyndighetene lokalt noe
tid i forkant av grensepasseringen, slik at den lokale grensekontrollstasjonen er forberedt når
deltakerne krysser grensen. Dere er selv ansvarlige for at deltakerne er innforstått med
innholdet i de tte vedtaket.

Digitalt signert
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1. Utstyr som innføres i de utenlandske deltakernes navn 

Dette gjelder utstyr som deltakerne bringer med seg selv, samt utstyr som sendes på forhånd 
eller blir ettersendt under arrangementet. 

1.1 Kjøretøy og deler/utstyr til disse, samt servicekjøretøy inkludert verktøy 

Den enkelte deltaker har ved innførsel en selvstendig plikt til å melde fra til tollmyndighetene 
og fremlegge bilen for kontroll, jf. tolloven § 3-1. Bilene må dermed tollekspederes ved 
innførselen med fremleggelse av en tolldeklarasjon, jf. tolloven § 4-10. Tilsvarende gjelder 
deklarasjonsplikten for utstyr, materiell og verktøy som innføres separat. 
 
Toll- og merverdiavgiftsfritak gis ved midlertidig innførsel mot depositum av utstyr og 
materiell som innføres til bruk i idrettsarrangementer av internasjonal karakter, jf. 
merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd og tolloven § 6-2 første ledd bokstav d. Tolldirektoratet 
har imidlertid besluttet at det ikke skal oppkreves depositum for merverdiavgift og toll av 
bilene og det øvrige materiellet og utstyret. Dokumentasjon på deltakelse i det aktuelle 
arrangementet må fremlegges ved tollekspedisjonen for at fritak fra depositumsplikten kan 
innvilges. 
 
Dersom personer bosatt i Norge skal kjøre utenlandsk registrerte kjøretøy, må det fremsettes 
særskilt søknad om dette til Skatteetaten. Søknad må sendes elektronisk via Altinn. For mer 
informasjon, se www.skatteetaten.no. Det vises for øvrig til forskrift av 20. juni 1991 om 
avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsk motorvogn i Norge nr. 381. Eventuelle 
spørsmål om fritak for engangsavgift eller øvrige motorvognavgifter må rettes til Skatteetaten. 
 
Ved gjenutførsel skal varene på tilsvarende måte som ved innførselen tollekspederes ved 
fremleggelse av tolldeklarasjon, jf. tolloven § 4-11. 

1.2 Drivstoff 

Toll- og avgiftsfritaket omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen. Dette 
gjelder både konkurransebilene og servicekjøretøyene. Drivstoff som medbringes i egne 
tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt i 
medhold av bestemmelsene i tolloven § 6-2, jf. tollforskriften § 5-1-2 annet ledd, 
merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd, samt stortingsvedtak om særavgifter. 

2. Utstyr og materiell som innføres i arrangørens navn 

Utstyr og materiell skal deklareres på vanlig måte ved innførselen. 
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Utstyr og materiell kan innføres midlertidig fritatt for toll og merverdiavgift i medhold av 
tolloven § 6-2 første ledd bokstav a, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd. Direktoratet har 
besluttet at det heller ikke skal kreves depositum eller annen sikkerhet for dette utstyret. 
Forutsetningen for fritaket er at utstyret og materiellet eies av en person eller et firma som er 
hjemmehørende i utlandet, og at det innføres og benyttes av importøren selv (eier og importør 
må ikke nødvendigvis være den samme), eller under ledelse av denne, i forbindelse med 
oppdraget i Norge, jf. tolloven § 6-2 første ledd bokstav a, jf. § 6-2 annet ledd.  
 
Gjenutførsel skal foretas gjennom tollmyndighetene etter gjeldende bestemmelser i tolloven § 4-
11, jf. tollforskriften § 4-11-1. 

3. Utstyr og materiell som innføres av andre 

Utstyr og materiell som innføres av andre enn arrangøren og deltakerne (for eksempel 
sponsorer), og som ikke er til bruk i arrangementet, anses som en ordinær innførsel, og må 
følgelig fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser i tolloven. 
 
Direktoratet gjør oppmerksom på at virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret 
fra 1. januar 2017 ikke lenger skal betale merverdiavgift til tollmyndighetene ved innførsel av 
varer, men rapportere merverdiavgiften til Skatteetaten på mva-meldingen. 
Merverdiavgiftsregistrerte skattepliktige trenger ikke å stille sikkerhet for merverdiavgift ved 
midlertidig innførsel av varer. Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til Skatteetaten.  
 
Ved gjenutførsel skal varene på tilsvarende måte som ved innførselen tollekspederes ved 
fremleggelse av tolldeklarasjon, jf. tolloven § 4-11, jf. tollforskriften § 4-11-1. 

4. Ordinær innførsel 

Utstyr og materiell som innføres med det formål å bli forbrukt under arrangementet, eller som 
skal forbli her i landet, skal behandles som ordinær innførsel og må følgelig fortolles i henhold 
til gjeldende bestemmelser i tolloven. 

5. Restriksjonsbelagte varer 

I forbindelse med den midlertidige innførselen forutsetter Tolldirektoratet at det er innhentet 
nødvendige tillatelser fra kompetent myndighet for varer som er underlagt restriksjoner 
(sambandsutstyr, matvarer, osv.) 

6. Tollkontroll 

Direktoratet bemerker at det midlertidig innførte utstyret og materiellet ikke er unntatt fra 
eventuell kontroll mens de er her i landet, dersom tollmyndighetene krever det. 



Vår ref.: 18/19736-2  Side 4 
 

 
Ytterligere henvendelser om inn- og utførsel i forbindelse med arrangementet rettes til 
tollmyndighetene lokalt. 

7. Fremtidige arrangement 

Denne tillatelsen til forenklinger ved grensepassering gjelder kun for de nevnte 
arrangementene i 2018. For eventuelle fremtidige arrangement må det sendes ny søknad. 
 

 

Med hilsen 

 

Erik Løvseth 
seniorrådgiver Ole Henrik Olsen 
 rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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