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FORTROLIG 
NORGES BILS PORTFORBUND 

Postb ok s 60 BRYN 
0611 OSLO 

Un n tatt offen tligh et 
Offl. § 13 første ledd, jf. toll. § 12-1 

Vedtak om fritak for toll- og avgifter ved midlertidig innførsel - Dragrace 
Norge - Norges Bilsportforbun d 

1. In n ledn ing 
Det vises til søk nad datert 06.04.2022 fra Norges Bilsportforb und ved Vera Bak k e Andresen om 
fritak for toll- og avgifter ved m idlertidig innførsel av k jøretøyer i forb indelse m ed «Dragrace 
Norge» i 2022. Det opplyses at det gjelder uregistrerte k jøretøy som k un k an b rukes på b ane og 
som sk al utføres fra landet etter k onk urransen. Da serviceb ilene m å anses som m ateriell/ utstyr 
til b ruk i forb indelse m ed k onk urransen søk es det om m idlertidig tollfri innførsel også av disse, 
sam t eventuelle deler som innføres sam m en m ed servicek jøretøyet da form ålet opplyses å væ re 
at disse sk al b enyttes for å reparere et k onk urransek jøretøy. Det søk es om fritak fra 
dek larasjonsplik t. S øk naden gjelder også drivstoff som m edb ringes, da dette er tilpasset 
k onk urranseb ruk, og utøverne m edb ringer dette til eget forb ruk . 

S øk naden gjelder følgende løp i 2022: 
20.-22. mai - S pring Nats - Gardermoen Raceway 
9.-10. juli - Fyresdal Drag Weekend - Fyresdal Flyplass 
4.-7. august - Drag Challenge - Gardermoen Raceway 
9.-11. september - Drag Finals- Gardermoen Raceway 

2. Utsty r som innfør es av de u ten landske deltaker ne: 
Tillatelsessek sjonen finner at de om søk te k onkurranse- og servicek jøretøyene, verk tøy, 
reservedeler og drivstoff som sk al b enyttes under k onk urransen, k an innføres m idlertidig fritatt 
for toll og m erverdiavgift i m edhold av tolloven § 6-2 første ledd b ok stav d, jf. 
m erverdiavgiftsloven § 7-2 annet ledd (utstyr og m ateriell til b ruk ved idrettsstevner av 
internasjonal k arak ter). 

Tillatelsessek sjonen finner videre at det ik k e er nødvendig å oppk reve depositum for tollen og 
m erverdiavgiften av k jøretøyene og det øvrige m ateriellet og utstyret. Ved slik m idlertidig 
innførsel av utstyr til b ruk under en k onkurranse sk al utstyret dek lareres ved at det frem legges 
en tolldek larasjon b åde ved innførselen og ved gjenutførselen. Dersom tollm yndighetene 
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ønsker å foreta en eventuell kontroll skal arrangøren kunne dokumentere dette ved 

fremleggelse av startliste over hvilke kjøretøy som innføres midlertidig til Norge. Dersom et 

konkurransekjøretøy av ulike årsaker blir etterlatt for en periode 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.  

 

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, kan ikke innføres toll- og avgiftsfritt, da det 

midlertidige fritaket kun omfatter varer som etter bruk her i landet gjenutføres i sin helhet.  
 

3. Utstyr som innføres av andre:  

Midlertidig innførsel:  

Dette kan f.eks. dreie seg om tidtakerutstyr. Utstyret skal 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.  

 
Tillatelsesseksjonen har besluttet at det heller ikke skal 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 eller andre og som ikke er til bruk i arrangementet, må 

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

Tillatelsesseksjonen gjør oppmerksom på at virksomheter som er registrert i Merverdiavgifts-
registeret ikke 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 innførselen 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.  
 

4. Restriksjonsbelagte varer:  
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I forbindelse med den midlertidige innførselen forutsetter Tillatelsesseksjonen at det er 

innhentet nødvendige tillatelser fra kompetent myndighet for varer som er underlagt 

restriksjoner (sambandsutstyr, matvarer osv.).  

 
5. 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.  

 
6. Tollkontroll:  

Tillatelsesseksjonen 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 

Tolletaten krever det.  
 

Ytterligere henvendelser knyttet til arrangementet rettes til Tolletaten lokalt. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 
 

Tor Børre Kvernland 

underdirektør Anne Berit Eriksen 

 rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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