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Racing 2019

Det vises til søknad 1 4. mars 2019 fra Norges Bilsportforbund ved Vera Bakke Andresen.
Det opplyses at det skal arrangeres Racingløp i 2019 . Racing samarbeider med andre land,
spesielt nordiske, og har utenlandske deltakere på alle løp. Det opplyses at dette er uregistrerte
kjøretøy som kun skal brukes på bane og utføres fra landet etter konkurransen.

Det søkes om tollfritak ved midlertidig innførsel av konkurr ansebilene og at de kan unntas
deklarasjonsplikt. Tilsvarende søkes det om fritak for merverdiavgift og engangsavgift for
bilene. Videre søkes det om midlertidig tollfri innførsel av servicebiler og materiell/utstyr
herunder for drivstoff tilpasset konkurr ansebruk. Det søkes også om at utstyret blir fritatt for
deklarasjonsplikt da dette er utstyr som det er avhengighet av for service på bilene underveis
i konkurransen.

Søknaden gjelder følgende Racingløp i 2019 :

23. april Rudskogen Motorsenter
29. april Rudskogen Motorsenter
3. – 5. mai Rudskogen Motorsenter
10. mai Rudskogen Motorsenter
13. – 14. mai Rudskogen Motorsenter
18. – 19. mai Rudskogen Motorsenter
24. – 26. mai. Vålerbanen
26. – 27. mai Rudskogen Motorsenter
30. mai – 1. juni Vålerbanen
13. juni Rudskogen Motorsenter
17. juni Rudskogen Motorsenter
18. juni – 1. juli Rudskogen Motorsenter
12. – 14. juli Rudskogen Motorsenter
25. – 27. juli Rudskogen Motorsenter
12. august Rudskogen Motorsenter
16. – 18. a ugust Rudskogen Motorsenter
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24. – 26. august  Rudskogen Motorsenter 

28. august   Rudskogen Motorsenter 

6. – 8. september  Vålerbanen 

9. september   Rudskogen Motorsenter 

13. - 14. september  Rudskogen Motorsenter 

16. – 28. september  Rudskogen Motorsenter 

 

Tolldirektoratet har behandlet saken, og har i dag fattet følgende vedtak: 

Utstyr som innføres av de utenlandske deltakerne: 

I medhold av tolloven § 6-2 første ledd bokstav d, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd, kan 

konkurransekjøretøyene, verktøy, reservedeler og drivstoff som skal benyttes under 

konkurransen og som er på tanken ved innførsel innføres midlertidig fritatt for toll og 

merverdiavgift (utstyr og materiell til bruk ved idrettsstevner av internasjonal karakter).  

 

Det er ikke nødvendig å oppkreve depositum for tollen og merverdiavgiften av kjøretøyene og 

det øvrige materiellet og utstyret. 

 

De aktuelle uregistrerte kjøretøyer og materiell/utstyr som innføres av utenlandske deltagere til 

bruk i konkurransen omfattes ikke av de unntak fra deklarasjonsplikten som følger av 

tollforskriften § 4-10-4. Ved midlertidig innførsel av utstyr til bruk under en konkurranse skal 

materiellet/utstyret således deklareres ved at det fremlegges en tolldeklarasjon både ved 

innførsel og ved gjenutførsel.  

 

Registrerte kjøretøy som kan innføres avgiftsfritt etter forskrift 20. juni 1991 nr. 381 om avgiftsfri 

innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge er unntatt fra 

deklareringsplikt, jf. tollforskriften § 4-10-4 bokstav h). 

 

Dersom et konkurransekjøretøy av ulike årsaker blir etterlatt etter konkurransen, må en 

tolldeklarasjon straks legges fram for tollmyndighetene, men kan likevel fortsatt defineres 

innenfor vilkårene for midlertidig innførsel av utstyr til bruk under idrettsstevner av 

internasjonal karakter, jf. tolloven § 6-2 første ledd bokstav d. 

 

Dersom tollmyndighetene ønsker å foreta kontroll skal arrangøren kunne fremlegge startliste 

over hvilke uregistrerte kjøretøy som innføres midlertidig til Norge.  

 

- Drivstoff 

Fritaket for toll og avgift omfatter kun det drivstoffet som er på tanken ved innførselen. 

Dette gjelder både konkurransekjøretøyene og servicekjøretøyene. Drivstoff som medbringes i 

egne tanker/enheter for påfylling under konkurransen tillates ikke innført toll- og avgiftsfritt, da 

det midlertidige fritaket kun omfatter varer som etter bruk her i landet gjenutføres i sin helhet. 
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Utstyr som innføres av andre: 

 

- Midlertidig innførsel: 

Hva gjelder eventuelt utstyr som innføres midlertidig av andre, som f. eks. tidtakerutstyr, skal 

dette deklareres på vanlig måte ved innførselen. Utstyret kan innføres midlertidig fritatt for toll 

og merverdiavgift 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. 

 

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.  

 

Tolldirektoratet gjør oppmerksom på at virksomheter som er registrert i merverdiavgifts-

registeret fra 1. januar 2017 ikke lenger skal betale merverdiavgift til tollmyndighetene ved 

innførsel av varer, men rapportere merverdiavgiften til Skatteetaten på mva-meldingen. 

Merverdiavgiftsregistrerte skattepliktige trenger ikke å stille sikkerhet for merverdiavgift ved 

midlertidig innførsel av varer. Eventuelle spørsmål om ordningen kan rettes til Skatteetaten.  

 

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

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

- 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. 

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 til Skatteetaten via Altinn. For mer informasjon, se 

www.skatteetaten.no.  

 

Eventuelle spørsmål om fritak for engangsavgiften eller øvrige motorvognavgifter må rettes til 

Skatteetaten.  

http://www.skatteetaten.no/
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Tollkontroll:  

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

for øvrig, ikke er unntatt fra eventuell kontroll mens de er her i landet, dersom 

tollmyndighetene krever det. 

 

Ytterligere henvendelser knyttet til arrangementene rettes til tollmyndighetene lokalt. 

Klage 

Vedtaket kan påklages til Finansdepartementet. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 

29. En eventuell klage stiles til Finansdepartementet og sendes Tolldirektoratet, jf. forvaltnings-

loven § 32. 

 

Med hilsen 

 

 

Linn Marie S. Nymoen  

rådgiver Anders M. Pilgaard 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent. 

 

 

 

Kopi: Tollregion Øst-Norge 
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