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Porsche Club Norge
v/ Runar S. Olsen

Billøp på Rudskogen 21. mai 2016

Det vises til e - post med vedlagt brev av 29. april 2016 fra Porsche club Norge ved Runar S.
Olsen. Det opplyses at det skal arrangeres billøp på Rudskogen 21. mai 2016 og at det i den
forbi ndelse vil komme 10 til 15 racerbiler og en trailer med reservedeler fra Sverige .

Utstyr som innføres av de utenlandske deltakerne:

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

- Kjøretøy og utstyr og materiell til bruk i konkurransene:
Den enkelte deltaker har ved innførselen en selvstendig plikt til å melde seg for
tollmyndighetene og fre mlegge konkurransekjøretøyet for kontroll, jf. tolloven § 3 - 1, jf. § 4 - 10.
Kjøretøyene må tollekspederes ved innførselen ved fremleggelse av en tolldeklarasjon.
Tilsvarende gjelde r melde - og fremleggelsesplikten og deklarasjonsplikten for annet utstyr og
materiell som innføres separat til bruk i arrangementet. De t gis følgelig intet unntak for
deklarasjonsplikten, da det ikke foreligger hjemmel i regelverket til å dispensere fra
deklarasjonsplikten.

I medhold av tolloven § 6 - 2 første ledd bokstav d, jf. merverdiavgiftsloven § 7 - 2 annet ledd, kan
konkurranse - og servicekjøretøyene, verktøy, reservedeler og drivstoff som skal benyttes under
konkurransene, innføres midlertidig toll - og avgiftsfritt (utstyr og materiell til bruk ved
idrettsstevner av internasjonal karakter). Det er besluttet at det ikke skal oppkreve s depositum
for merverdiavgiften av kjøretøyene og det øvrige materiellet og utstyret, jf.
merverdiavgiftsloven § 7 - 2 annet ledd.

Ved g jenutførselen skal varene på ti lsvarende måte som ved innførselen tollekspederes
ved fremleggelse av en to lldeklarasjon, jf. tolloven § 4 - 11.

- Drivstoff
Toll - og avgiftsfritaket omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen.
Dette gjelder både konkurranse - og servicekjøretøyene. Drivstoff som evt. medbringes i
egne tanker/enheter for påfylling under konkur ransen, tillates ikke innført toll - og
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avgiftsfritt i medhold av bestemmelsene i tolloven § 6-2, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 annet 

ledd og må derfor fortolles på ordinært vis. 

Utstyr som innføres av andre: 

- Midlertidig innførsel: 

Dette kan f.eks. dreie seg om tidtakerutstyr. Utstyret skal deklareres på vanlig måte. 

Utstyret kan innføres midlertidig toll- og avgiftsfritt i medhold av tolloven § 6-2 første ledd 

bokstav a, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd. Det skal heller ikke kreves depositum eller 

annen sikkerhet for dette utstyret. Forutsetningen for fritaket er at utstyret 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. annet ledd. 

Ved gjenutførsel skal varene på tilsvarende måte som ved innførselen tollekspederes ved 

fremleggelse av tolldeklarasjon, jf. tolloven § 4-11, jf. tollforskriften § 4-11-1. 

 

Utstyr som innføres av sponsorer og som ikke er til bruk i arrangementet, må behandles som 

enhver innførsel og fortolles i henhold til gjeldende bestemmelser i tolloven. 

 

- Ordinær innførsel: 

Utstyr som innføres med det formål å bli forbrukt under arrangementet, eller som skal forbli 

her i landet, skal behandles som enhver innførsel og må følgelig fortolles i henhold til gjeldende 

bestemmelser i tolloven og merverdiavgiftsloven, jf. tolloven § 1-2 annet og tredje ledd, og 

merverdiavgiftsloven § 3-29. 

 

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.). 

 

Utenlandskregistrerte kjøretøyer som skal kjøres av personer hjemmehørende i Norge: 

Søknad må sendes elektronisk via Altinn. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no.  

 

Tollkontroll: 

Tolldirektoratet bemerker at de midlertidig innførte kjøretøyene, og innført utstyr og 

materiell forøvrig, ikke er unntatt fra eventuell kontroll mens de er her i landet, dersom 

tollmyndighetene krever det. 

 

Ytterligere henvendelser knyttet til arrangementet rettes til tollmyndighetene lokalt. 

 

Framtidige arrangement: 

Denne tillatelsen til forenklinger ved grensepassering gjelder kun for det nevnte arrangementet 

i 2016. For eventuelle framtidige arrangementer må det sendes ny søknad. 
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Med hilsen 

 

 

 

Bjørn Fredriksen 

seniorrådgiver Erik Løvseth 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

Mottaker(e): 

Runar S. Olsen 

 

Kopimottaker(e): 

TØN / Grensekontrollavdelingen 

TØN / Grensekontrollseksjonen Svinesund 

TØN / Grensekontrollseksjonen Fredrikstad 

TØN / Grensekontrollseksjonen Ørje 

TØN / Grensekontrollseksjonen Kongsvinger 
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