Innførsel av flyttegods
Erklæring

Se side 2 for mer informasjon

Fjern utfylling

1. Personopplysninger
Navn
Adresse i Norge

Postnr.

Poststed

2. Mengde flyttegods og sendingsmåte
Antall kolli flyttegods

Spesifikasjon vedlagt
Ja
Nei

Antall kolli medtatt av meg

Antall kolli i egen sending

Kolliene kan bare inneholde flyttegods som du selv har eiet og brukt i utlandet og som du fortsatt skal bruke i Norge.
Inneholder kolliene tollpliktige varer, må du oppgi det i pkt. 3

3. Tollpliktige varer
Har du med deg nye varer?
Nei
Ja
Har du med deg næringsmidler?

Hvis ja, spesifiser
Hvis ja, spesifiser

Nei
Ja
Har du med deg alkohol?

Hvis ja, hva?

Nei
Ja
Har du med deg tobakksvarer?

Øl/rusbrus
Hvis ja, hva?

Nei
Ja
Har du med deg andre varer, for
eksempel yrkesutstyr?

Sigaretter
Hvis ja, spesifiser

Nei

Antall liter

Antall liter
Vin

Antall stk

Antall gram
Snus

Ja

4. Innførsel av tv og liknende (underlagt spesielle bestemmelser)
Har du med deg tv

Nei

Ja

Har du med deg dvd/blu-ray etc.

Nei

Ja

5. Innførsel av våpen og ammunisjon
Har du med deg våpen eller ammunisjon?
Nei

Ja (Krever spesiell innførselstillatelse fra politiet)

6. Erklæring vedrørende pakkingen
Jeg erklærer at jeg har gjennomført og kontrollert pakkingen av flyttegodset. Det er ikke tatt med andre
tollpliktige varer enn de som er oppført på listen under punkt 2, 3 og 4.
Jeg har ikke selv gjennomført og kontrollert pakkingen (forklar under)
Forklaring på hvem som har pakket, og hvordan pakkingen er utført

Før innflyttingen til Norge har jeg oppholdt meg i utlandet sammenhengende i minst ett år.
Jeg er kjent med at det er straffbart etter norsk lovgivning å gi feil opplysninger eller å legge fram uriktige
legitimasjonsdokumenter.
Sted og dato
Underskrift
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Antall liter
Brennevin
Andre
tobakksvarer

Antall gram

Forklaring til erklæringen

Du må ha vært bosatt i utlandet sammenhengende i minst ett år for å kunne ta med deg flyttegodset ditt
uten å betale toll og avgifter. Du må selv ha eiet og brukt tingene i utlandet. Du må ta med deg flyttegodset
kort tid etter flytting til Norge, og du må levere erklæringen samtidig som du fortoller flyttegodset.
Sammen med denne erklæringen skal du legge ved en liste over alle varene du har med deg. På listen skal
du angi om varene er brukte eller nye. Har du med deg nye varer, skal du betale merverdiavgift og
eventuell toll og særavgifter for disse.
Du får ikke toll- og merverdiavgiftsfritak for kjøretøy, fly, yrkesutstyr, næringsmidler, alkohol eller
tobakksvarer. Har du med deg slike tollpliktige varer skal du oppgi det i punkt 3 i erklæringen.
Du må opplyse om du har med deg tv, dvd, blu-ray eller liknende. Det er på grunn av tv-lisens og krav til
kontroll av elektrisk utstyr som kommer til Norge. Dette oppgir du i punkt 4.
Skal du ha med deg våpen eller ammunisjon, må du ha tillatelse fra politiet som du legger ved denne
erklæringen. Du må oppgi det i punkt 5.
Det er egne regler om tollfritak for brukt båt som du tar med deg når du flytter til Norge. Du må skrive en
egen søknad om dette.
Du skal levere denne erklæringen om innførsel av flyttegods til Tolletaten ved tollbehandling av varene.

