Tollerklæring for
turistfartøyer
Fjern utfylling
Fartøyets navn

Ankomststed

Førerens navn
Meklerens navn
Meklerens adresse

Undertegnede fartøysfører erklærer seg kjent med følgende bestemmelser for
turistfartøyers anløp av norske havner:
Vilkårene for forenklet kontroll og ekspedisjon av turistfartøyer er:
1. at fartøyet besettes med tollvakt på egen bekostning under opphold ved land, og
vanligvis også under fart hvis fartøyet skal ha opphold på steder hvor det ikke er
stasjonert tollvesen.
2. at føreren treffer nødvendige tiltak for å hindre smugling av varer fra fartøyet og at
tollvesenet blir ydet hjelp under vakthold og kontroll, (herunder på anmodning stiller
båt m/mannskap til disposisjon).
3. at tillatelser til besøk ombord fra land innskrenkes til person som har nødvendige
ærend ombord og at det ikke skjer salg til slike personer verken fra skipets
beholdning eller fra besetning og passasjer.
4. at føreren sørger for at kunngjøringer fra tollvesenet blir slått opp ombord slik at de
kan bli lest av besetning og passasjer.
5. at fartøyet under reisen følger den rute som på forhånd er oppgitt til tollvesenet og
ikke anløper andre steder eller endrer anløpenes rekkefølge uten tollvesenets
tillatelse.
6. at det ikke bringes iland eller ombord varer uten spesiell tillatelse fra tollvesenet.
7. at eventuell avmønstring bare må skje på steder hvor tollvesenet er fast stasjonert.
8. at føreren skaffer tollvakten tilfredsstillende oppholdssted og køyeplass ombord.
9. at føreren ved hvert cruise's første anløpssted i Norge avgir fartøysdeklarasjon,
tollerklæring for turistfartøyer og helseerklæring.
Såfremt noen av de under 1 til 9 nevnte vilkår ikke blir overholdt kan fartøyet:
a) bli besatt med tillvakt under hele turen langs kysten, eventuelt med dobbelt vakt, på
fartøyets egen bekostning.
b) bli nektet å bruke medbrakt ufortollet proviant og å gå med uforseglede
proviantbeholdninger. Proviant- og besetningsdeklarasjoner vil i slike tilfeller bli
forlangt fremlagt.
Sted og dato
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