Søknad om midlertidig kjøretillatelse for utenlandsregistrert
firmabil
Forskrift av 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge, § 5
bokstav i.
SKJEMAET SKAL VÆRE TYDELIG OG FULLSTENDIG UTFYLT.
VENNLIGST BENYTT BLOKKBOKSTAVER VED UTFYLLING FOR HÅND.

Fjern utfylling
Personopplysninger
Søkerens navn (etternavn-fornavn)

Fødselsnummer (11 siffer)

Adresse i Norge

Telefonnummer i Norge

Firmaopplysninger (firma som stiller kjøretøy til rådighet)
Firmaets navn

Organisasjonsnummer (utland)

Firmaets adresse (herunder land)

Kontaktperson i firmaet
Telefonnummer

Kjøretøyet
Fabrikat/type
Registreringsnummer

Årsmodell

Understellsnummer

Nasjonalitet på skiltet

Kjøretøyets kilometerstand

km
Dokumentasjon som må vedlegges søknaden:
- Dokumentasjon fra arbeidsgiver/oppdragsgiver på nødvendig bruk
- Beskrivelse av planlagt bruk fra søker (betingelsene vesentlig og varig)
- Kopi av kjøretøyets vognkort
- Kopi av søkers førerkort
- Kontrakt på ansettelse/oppdrag
Ytterligere dokumentasjon vil ved behov kunne bli etterspurt av Tollvesenet.

Viktig informasjon til søker
Kjøretøyet tillates ikke innført og tatt i bruk i Norge før innvilget kjøretillatelse foreligger. Denne tillatelsen i original må bringes med i kjøretøyet,
sammen med dokumentasjon på at bruken er rettmessig. Dokumentasjonen kan bestå av kjørebok som føres fortløpende, og underbilag som
bekrefter opplysningene i kjøreboken. Annen betryggende dokumentasjon kan i noen tilfeller også være tilstrekkelig (ta kontakt med
tollregionen). Tillatelsen og dokumentasjonen må legges fram ved kontroll.
Hvis bruken endres slik at forutsetningene for tillatelsen bortfaller, må brukeren umiddelbart melde fra til tollregionen.
Tillatelsen gjelder bare for den brukeren og det kjøretøyet som er oppført i tillatelsen. Hvis kjøretøyet skal benyttes av en annen person eller
byttes med et annet kjøretøy, må brukeren på forhånd innhente ny tillatelse.

Reaksjoner ved overtredelser
Brukeren har ansvaret for at alle opplysninger som er gitt, er riktige og fullstendige, og at bruken til enhver tid er i samsvar med tillatelsen og
regelverket. Urettmessig bruk medfører at avgiftsplikt inntrer, og kan medføre tilbakeholdelse eller stansning av kjøretøyet, tilleggsavgifter
og/eller straffereaksjoner.
For mer informasjon: Kontakt Tollvesenets informasjonssenter på telefon 0 30 12 eller se www.toll.no

Erklæring - Underskrift
Jeg erklærer at jeg har gitt korrekte opplysninger, og er kjent med at jeg i henhold til § 2 i forskriften skal tollekspedere kjøretøyet dersom forholdene
endres slik at vilkårene etter § 5 bokstav i ikke lenger er til stede.
Sted og dato
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Søkers underskrift
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Tollvesenets kjøretillatelse
Tollregion / saksnummer

Kjøretøyets registreringsnummer

Kjøretillatelsen innvilget til og med (dato)

Kjøretillatelsen gjelder for (etternavn - fornavn)
Sted, dato, stempel og underskrift

Andre opplysninger
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