Innførsel av flyttegods
Erklæring
Se side 2 for mer informasjon

Fjern utfylling
1. Mengde flyttegods og sendingsmåte
Antall kolli flyttegods

Spesifikasjon vedlagt
Ja
Nei

Antall kolli medtatt av meg

Antall kolli ankommet til meg i
egen sending

I punkt 2 er angitt det som er tollpliktig.
For øvrig inneholder kolliene utelukkende flyttegods som jeg har eiet/besittet, samt brukt i utlandet og som jeg fortsatt skal bruke her i landet.

2. Innførsel av tollpliktige varer
Innføres nye varer
Nei

Hvis ja, spesifiser
Ja

Innføres husholdningsvarer
Nei

Hvis ja, spesifiser

Ja

Innføres brennevin

Hvis ja, antall

Nei
Innføres øl

Ja

Nei
Innføres sigarer

Ja

Hvis ja, antall

liter
Hvis ja, antall

stk.

Nei
Ja
Innføres andre varer
Nei

Innføres vin

liter

Nei
Innføres sigaretter

Hvis ja, antall
Hvis ja, antall

Nei
Ja
Innføres andre tobakksvarer
Nei

liter

Ja

stk.
Hvis ja, spesifiser

Ja

Hvis ja, spesifiser

Ja

3. Innførsel av fjernsynsapparater og video (underlagt spesielle bestemmelser)
Fjernsyn, farge

Innføres
Nei
Innføres

Video

Nei

Fabrikat

Type

Fabrikat

Type

Ja (angi)
Ja (angi)

4. Innførsel av våpen og ammunisjon
Innføres
Nei

Ja (Krever spesiell innførselstillatelse fra vedkommende politidistrikt)

5. Erklæring vedrørende pakkingen
Jeg erklærer at jeg har forestått og kontrollert pakkingen av flyttegodset og derfor kan innestå for at det ikke er tatt med flere eller andre
særskilt tollpliktige varer enn de som er oppført på listen under punkt 2, 3 og 4.
Jeg har ikke selv forestått og kontrollert pakkingen (se nedenfor)
Spesifikasjoner

Før innflyttingen til Norge har jeg oppholdt meg i utlandet i et sammenhengende tidsrom av minst 1 - ett - år.
Jeg er kjent med at angivelse av uriktige erklæringer eller opplysninger eller fremleggelse av uriktige legitimasjonsdokumenter er
straffbart etter norsk lovgivning.
Sted og dato
Hvis ektefeller har pakket flyttegodset sammen, må begge underskrive
Underskrift
Underskrift

Fullstendig adresse i Norge
RD-0030 B (Utg. 10-2009) Elektronisk utgave

Orientering om bestemmelsene om tollfritak
for innbo mv. som innføres ved flytting

I tollforskriften § 5-1-10 er det gitt tollfritak for innbo og andre gjenstander som innføres i forbindelse med
flytting til Norge. Tollfritaket gjelder tilsvarende for merverdiavgift. Tollfritaket gjelder ikke motorvogn,
luftfartøy, lystfartøy eller yrkesutstyr. Tollfritaket gjelder heller ikke mat-, drikke- eller tobakkvarer.
I tollforskriften § 5-1-11 er det gitt egne regler om tollfritak for brukt lystfartøy som innføres i forbindelse
med flytting. Søknad om slikt tollfritak skal gis i eget brev, og ikke på denne erklæringen.
Det er et vilkår for tollfritak etter § 5-1-10 at varene innføres av og er til bruk for personer som har
oppholdt seg i utlandet sammenhengende i minst ett år. Den som innfører varen må ha eiet eller besittet
og brukt gjenstandene i utlandet. Innførselen må skje innen rimelig tid etter flytting til Norge, og søknad
om fritak skal legges frem senest samtidig som flyttegodset fortolles.
Du må opplyse om du innfører våpen eller ammunisjon, da du ved innførsel av slike varer må ha tillatelse
fra politiet. Du må også opplyse særskilt i erklæringen om innførsel av TV. Dette er på grunn av TV-lisens
og krav til kontroll av elektrisk utstyr som innføres til Norge.
Flyttegodset bør ved innførselen vedlegges en liste over varene, med angivelse av om varene er brukte
eller nye.
Tollmyndighetene kan samtykke til at flyttegodset blir kontrollert i mottakerens hjem, der det er
hensiktsmessig.
Erklæringen om innførsel av flyttegods skal leveres til tollmyndighetene ved tollbehandling av varene.

