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Fastsatt av Stortinget 24. november 2005, for bud-
sjetterminen 2006.

§ 1
For 2006 betales i henhold til lov 19. juni 1959 nr. 2

om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter, års-
avgift til statskassen for innenlandsregistrerte kjøretøy
med tillatt totalvekt mindre enn 7 500 kg etter følgende
satser:
1. kr 2 865 av:

a) personbiler,
b) varebiler,
c) campingbiler,
d) busser,
e) kombinerte biler,
f) lastebiler,
g) trekkbiler med tillatt totalvekt fra og med 3 500 kg,
h) årsprøvekjennemerker for kjøretøy.

2. kr  955 av campingtilhengere med egenvekt over
350 kg.

3. kr 1 615 av motorsykler; trehjuls, lette, mellom-
tunge og  tunge.

4. kr 365 av:
a) motorvogn som er registrert på innehaver av løyve

etter § 9 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkes-
transport med motorvogn eller fartøy som drosje
(ikke reserve- eller erstatningsdrosje) eller for
transport av funksjonshemmede,

b) motorvogn som er registrert på innehaver av løyve
etter § 6 i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport
med motorvogn eller fartøy, eller som er utleid på
kontrakt med varighet på ett år eller mer mellom
innehaver av slikt løyve og selskap i samme kon-
sern. Dette gjelder også motorvogn som utfører
rutetransport basert på kontrakt med varighet på ett
år eller mer inngått med myndighet eller selskap
som innehar slikt ruteløyve,

c) motorvogn som er godkjent og registrert som ambu-
lanse eller som er registrert som begravelseskjøretøy
på begravelsesbyrå og lignende,

d) kjøretøy som er registrert på kjennemerker som lyse-
gule typer på sort bunn,

e) motorvogner som bare bruker elektrisitet til fremdrift,
herunder motorvogner hvor elektrisiteten er produ-
sert i brenselceller,

f) motorredskap,
g) beltekjøretøy,
h) trekkbiler som ikke faller inn under nr. 1 bokstav g,
i) mopeder,
j) traktorer,
k) motorvogner som er 30 år eller eldre.

§ 2
Unntatt fra avgiftsplikt er:

a) Kjøretøy som er registrert på kjennemerker med gule
tegn på blå reflekterende bunn.

b) Motorvogn som er registrert på Den nordiske

investeringsbanken og som er nødvendig for bankens
offisielle virksomhet.

c) Motorvogn som er registrert på NATO eller NATOs
hovedkvarter, styrker eller personell i den utstrekning
dette følger av internasjonale avtaler Norge er for-
pliktet av. Fritaket omfatter på tilsvarende vilkår også
styrker fra landene som deltar i Partnerskap for Fred.

d) Kjøretøy registrert til bruk på Svalbard.
e) Campingtilhengere som er 30 år eller eldre.

Departementet kan gi forskrifter om avgrensing av
og vilkår for fritak.

§ 3
For kjøretøy som er registrert pr. 1. januar eller som blir

registrert i 1. halvår, og for årsprøvekjennemerker som er
tildelt pr. 1. januar eller som blir tildelt i 1. halvår, skal det
svares full avgift.

Det skal ikke svares avgift for kjøretøy som doku-
menteres levert senest innen avgiftens forfall til god-
kjent oppsamlingsplass for bilvrak eller til bilopphuggeri
for vraking/hugging.

På vilkår departementet kan fastsette, skal det svares
halv avgift på kjøretøy som:
1. dokumenteres levert til godkjent oppsamlingsplass for

bilvrak eller til bilopphuggeri for vraking/hugging i
første halvår, men etter avgiftens forfall,

2 . registreres eller tildeles årsprøvekjennemerker i
annet halvår.

§ 4
Avgift som ikke er betalt innen forfall, forhøyes med

kr 250. For kjøretøy som nevnt i § 1 nr. 4, forhøyes avgiften
med kr 50. Departementet kan gi forskrifter om innkreving
av tilleggsavgiften.

§ 5
Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres

spørsmålet av departementet.

§ 6
Departementet1 kan frita for eller sette ned avgiften når

det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var
overveiet da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i
det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.

1 Tollregionen

§ 7
Departementet kan gi forskrifter om at skyldig avgifts-

beløp og tilgodebeløp som er lavere enn en nærmere fast-
satt grense, ikke skal betales eller tilbakebetales.

§ 8
Departementet kan gi forskrifter om at betalt årsav-

gift kan refunderes i tilfelle der motorkjøretøy stjeles i
løpet av avgiftsåret.
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Lov om avgifter vedrørende motorkjøre-
tøyer og båter av 19. juni 1959 nr. 2

Sist endret ved lov 20. desember 2002 nr. 93, i kraft
fra 1. januar 2003. Lovens tittel endret ved lov 21 april
1978 nr. 10. - Jfr. lover 19 mai 1933 nr. 11, 18 juni
1965 nr. 4 § 8. - Jfr. tidligere midl. lov 18 juli 1917 nr.
1 kap 1.

§ 1
For så vidt det til statskassen besluttes pålagt av-

gifter vedrørende motorkjøretøyer, tilhengere til motor-
kjøretøyer eller båter, utferdiger Kongen 1 de nærmere
bestemmelser om beregning og oppkreving av avgif-
ten, herunder om kontroll. Departementet 2  kan gi re-
gler om bankers plikt til å avvise betalingsoppdrag med
mangelfulle opplysninger.

Det som i denne lov er fastsatt vedrørende motor-
kjøretøyer gjelder også tilhengere til motorkjøretøyer.

Kongen1  kan påby at motorkjøretøyer og båter for-
synes med måleapparater, telleapparater, avgiftsmerker o.l.
som finnes påkrevd av hensyn til beregning og kontroll av
avgiften. Kongen gir nærmere bestemmelser om godkjen-
ning, montering og kontroll av slikt utstyr. Utgiftene til
anskaffelse, montering og vedlikehold av utstyret dekkes
av vedkommende eier. 3

0Endret ved lover 21  april 1978 nr. 10, 14 april 2000 nr. 25.
        Endres ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (i kraft fra den tid
        Kongen bestemmer).

1Finansdepartementet iflg.res.27 juni 1959.
2Finansdepartementet.
3Se §9.

§ 21

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestem-
melser gitt i medhold av denne lov, straffes med bøter,2

for så vidt forholdet ikke rammes av noen strengere
straffebestemmelse.3

Påtale finner sted etter begjæring av vedkommende
departement.4

1Jfr. §§3, 4 og 5.
2Jfr. strl. §27 og kap. 3 a.
3Jfr. strl. §406.
4Finansdepartementet.

§ 31

Dersom den avgiftspliktige 2  på straffbar måte har
overtrådt bestemmelser gitt i medhold av denne lov, kan
han av vedkommende departement 3  pålegges å betale
inntil det dobbelte av det avgiftsbeløp som er eller kunne
vært unndratt statskassen. Hvis vedkommende tidligere er
straffet for overtredelse av bestemmelser som nevnt eller
pålagt forhøyet avgift etter første punktum, kan avgifts-
beløpet økes inntil det firedobbelte.

Er det tvil om avgiftsbeløpets størrelse, fastsettes be-
løpet av vedkommende departement.3

Ved anvendelsen av bestemmelsene i denne paragraf

4

teller likt med den avgiftspliktiges egne handlinger de hand-
linger som er begått av hans medhjelpere, ektefelle 4 og
barn og som er straffbare eller ville ha vært straffbare hvis
disse personlig hadde vært avgiftspliktige.

Når særlige grunner taler for det, kan vedkommende
departement3 helt eller delvis frita for ansvar etter denne
paragraf.

1Jfr. §2 og 4. - Sml. lov 19 mai 1933 nr. 11 §4.
2Se §6.
3Finansdepartementet.
4Se lover 4 juli 1991 nr. 47 og 30 april 1993 nr. 40.

§ 4
Hvis den avgiftspliktige 1 ikke sender inn forskrifts-

messig oppgave i rett tid for beregning og utskriving av
avgift, kan avgiften for vedkommende termin forhøyes
med kr. 200,-. Forhøyelsen kan foretas inntil 3 år etter
utløpet av vedkommende termin. Når særlige grunner
taler for det, kan departementet 2 helt eller delvis frafalle
krav på forhøyet avgift. Forhåndsvarsel etter forvaltnings-
lovens 3 § 17 er ikke nødvendig ved vedtak etter første
punktum.

0Tilføyd ved lov 21 april 1978 nr. 10.
1Se §6.
2Finansdepartementet.
3Lov 10 feb 1967.

§ 5
Dersom skyldig avgift ikke betales i rett tid, kan bru-

ken av det motorkjøretøy eller den båt avgiften gjelder,
påbys stanset inntil avgiften og renter er betalt.1 Kjøre-
tøyet eller båten kan også påbys stanset så lenge påbud
eller bestemmelser gitt i medhold av § 1 ikke blir etter-
kommet.

Når bruken av motorkjøretøy er påbudt stanset etter
første ledd, skal kjennemerker inndras dersom motor-
kjøretøyet er registrert. Departementet 2 bestemmer hvem
som kan inndra kjennemerker.  Departementet gir nær-
mere forskrift 3 om framgangsmåte for inndragningen.

Dersom skyldig avgift og renter ikke betales rett-
tidig eller påbud gitt i medhold av § 1 ikke etterkommes,
kan det etter nærmere forskrift 3 fastsatt av departementet,
2  kreves et gebyr til dekning av utgifter i samband med
avskiltingen. Departementet 2 fastsetter gebyrets stør-
relse.  Gebyr som oppkreves etter denne bestemmelse
tilfaller statskassen.

Kongen 4 kan gi forskrift 3 om plikt til å betale renter
av avgift som ikke er betalt i rett tid, og om rentegodt-
gjørelse ved tilbakebetaling av avgift.

Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg 5 hos enhver
som er ansvarlig for den.

Denne paragrafs bestemmelser kommer også til an-
vendelse på forhøyet avgift etter §§ 3 og  4.

0Endret ved lover 23  mars 1961 nr. 4, 31 mai 1963 nr. 2, 21  april 1978
  nr. 10, endret paragraftallet fra §4, 16 juni 1989 nr. 57, 22  mars 1991
  nr. 10, 26  juni 1992 nr. 86.  Oppheves ved lov 17 juni nr. 67 (i kraft
  fra den tid Kongen bestemmer).
1 Jfr. lov 18 juni 1965 nr. 4 §36.
2 Finansdepartementet.
3 Jfr. lov 10 feb 1967 §2 og kap VII.
4 Finansdepartementet iflg. res. 27 juni 1959.
5 Jfr tvangsl. §7-2, e.
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§ 5 a
Når Statens Innkrevingssentral 1  er pålagt å innkreve års-

avgift for motorvogn og tilhørende tilleggsavgift fastsatt av
Stortinget, kan den inndrive kravet ved trekk i lønn og lig-
nende ytelser etter reglene i dekningsloven 2 § 2-7. Innkrevings-
sentralen kan også inndrive kravene ved å stifte utleggspant 3

for kravet dersom panterett kan gis rettsvern ved registrering i
et register eller ved underretning til en tredjeperson, jf. pante-
loven 4 kapittel 5, og utleggsforretning kan holdes på
innkrevingssentralens kontor etter tvangsfullbyrdelsesloven 5

§ 7-9 første ledd.
Krav som nevnt i første ledd kan innkrevingssentralen også

motregne i tilgodebeløp på skatt etter reglene i skattebetalings-
loven. 6

 0Tilføyd ved lov 20 des 2002 nr. 93 (i kraft 1  jan  2003).
         Oppheves ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (i kraft fra den tid
         Kongen bestemmer).

1 Jfr. strpl. §456.
2 Lov 8 juni 1984 nr. 59.
3 Jfr. kov 26 juni 1992 nr. 86 (tvangsl.) kap. 7.
4 Lov 8 feb 1980 nr. 2.
5 Lov 26 juni 1992 nr. 86 (tvangsl.).
6 Lov 21 nov 1952 nr. 2.

§ 6
For avgift, forhøyet avgift 1  og renter 2 på motor-

kjøretøyer eller båter eller i samband med bruk av motor-
kjøretøy eller båt som omfattes av denne lov, er eieren 3

ansvarlig.
Ved overdragelse av motorkjøretøy og båt er er-

ververen solidarisk ansvarlig med den tidligere eier for
siste termin av forfalte avgifter, forhøyede avgifter og
renter som nevnt i første ledd, samt for avgifter, for-
høyede avgifter og renter som er påløpt etter utløpet av
siste termin fram til overdragelsestiden.

For avgift som oppstår ved førstegangsregistrering
her i landet er likevel den som melder kjøretøyet til re-
gistrering ansvarlig for avgiften. Departementet kan i
forskrift 4 gi utfyllende bestemmelser om dette.

0Endret ved lover 21 april 1978 nr. 10, endret paragraftallet fra
        §5,  6 april  2001 nr. 11 (i kraft 1 april  2001).

  Endres ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (i kraft fra den tid Kongen
        bestemmer).

1 Jfr. §3.
2 Jfr. §5 fjerde ledd.
3 Se §9.
4 Jfr. lov 10 feb 1967 §2 og kap. VII.

§ 7
Kongen 1  kan gi bestemmelser om plikt 2 for eier av

motorkjøretøy eller båt til å gi melding til vedkommende
avgiftsmyndighet når motorkjøretøy eller båt overdras
og når det inntrer forhold som fører til at motorkjøretøy
eller båt som tidligere var avgiftsfri blir avgiftspliktig
eller kommer inn under andre avgiftsbestemmelser enn
tidligere.

Importører og forhandlere av motordrivstoff, motor-
kjøretøyer og båter eller deler og utstyr til motorkjøretøy
eller båt samt forsikringsselskaper plikter på forlangende
å gi vedkommende avgiftsmyndighet oppgaver og opp-
lysninger om priser, eierforhold og annet av betydning
for å kunne bestemme avgiftspliktens omfang.

Kongen1 gir nærmere bestemmelser om plikt for
a. vedkommende registreringsmyndighet til å gi opp-

gaver over registrerte motorkjøretøyer og båter i
distriktet

b. importører og forhandlere og forsikringsselskaper
til å gi oppgaver over eierforhold og type av båt og
motor - spesifikasjoner av båt og motor - herunder
pris på båt og motor, eventuelt forsikringssum -
vedrørende samtlige båter og båtmotorer som er
forhandlet eller forsikret, til vedkommende avgifts-
myndighet for etablering og vedlikehold av regis-
ter og for utskrivning av avgiften.

Ligningsmyndighetene skal uoppfordret gi avgifts-
myndighetene opplysninger som foreligger og er av be-
tydning for avgiftskontrollen. Ligningsmyndighetene kan
også gi slike opplysninger til bruk ved innfordringen av
avgift etter denne lov.

0Endret ved lover 21 april 1978 nr. 10, (endret paragraftallet fra
  §6, 24  april 1981 nr. 9, 26  mars 1999 nr. 14 (i kraft 1  jan
  2000). Endres ved lov 17 juni 2005 nr. 67 (i kraft fra den tid
  Kongen  bestemmer).
1 Finansdepartementet iflg. res. 27 juni 1959.
2 Jfr. §2.

§ 8
Hvis bruk av motorkjøretøy eller båt ved offentlig til-

tak hindres eller vesentlig innskrenkes, kan vedkommende
departement 1  helt eller delvis frafalle avgift for den tid
hindringen eller innskrenkingen gjelder.

0Endret ved lov 21 april 1978 nr. 10, (endret paragraftallet fra
  §7.
1 Finansdepartementet.

§ 9
For motorkjøretøy eller båt som er solgt med forbe-

hold om eiendomsrett for selgeren, regnes kjøperen som
eier med hensyn til bestemmelser gitt i eller i medhold av
denne lov.

0Endret ved lover 21 april 1978 nr. 10, endret paragraftallet fra
  §8, 21  juni 1985 nr. 82.

§ 10
Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.1

0Endret ved lov 21 april  1978 nr. 10, endret paragraftallet fra §
  9.
1 Fra 1 juli 1959 iflg. res. 19 juni 1959.



Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 4. juli 1986 i
medhold av lov av 19. juni 1959 nr. 2 og Stortingets ved-
tak om årsavgift. Endret 16 feb 1989 nr. 91, 15 des 1989
nr. 1248, 9 nov 1990 nr. 890, 2 des 1998 nr. 1105, 17
juni 1999 nr. 729, 14 des 1999 nr. 1299, 8 nov 2000 nr.
1103 jf. 13 feb 2001 nr. 130, 27 mai 2002 nr. 480, 25 nov
2003 nr. 1393, 12 des 2003 nr. 1535, 14 juni 2004 nr.
923 og 10. des 2004 nr. 1600. Endres 1 jan 2006, jf.
forskrift 31 aug 2005 nr. 944.

§ 1
Avgiftsgrunnlag - avgiftspliktens omfang

I samsvar med Stortingets avgiftsvedtak skal avgift
betales til tollregionen for kjøretøy som er eller skal være
registrert i Statens vegvesens motorvognregister. Det
samme gjelder for årsprøvekjennemerke.

0 Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1393 (i kraft 1 jan
           2004), 12 des 2003 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2004), 10 des 2004
          nr. 1600  (i kraft 1 jan 2005).

§ 2
Utskriving og betaling av avgift

For kjøretøy som pr. 1. januar står registrert i motor-
vognregisteret blir avgiften skrevet ut av tollregionen. Det
samme gjelder for årsprøvekjennemerke. Innbetalingskort
sendes eier eller bruker. Avgiften skal betales selv om
utskrevet krav ikke mottas. Avgiften forfaller til betaling
15. mars.

Dersom betalingsfristen utløper på en lørdag, søndag
eller hellig-/høytidsdag, utskytes fristen til nærmeste vir-
kedag som ikke er lørdag.

I henhold til § 6 i lov om avgifter vedrørende motor-
kjøretøyer og båter er eieren ansvarlig for avgiften. Ved
overdragelse av kjøretøy, er erververen solidarisk ansvarlig
med den tidligere eier. Med eier forstås i denne forskrift
den som står registrert som eier av kjøretøyet i motorvogn-
registeret, eller er ny eier i henhold til gyldig salgsmelding.
Det er et vilkår at slik salgsmelding er registrert innkom-
met til Regionvegkontoret. Registreringsdato for salgs-
melding anses avgiftsmessig som dato for eierskifte. For
årsprøvekjennemerke anses den som er tildelt kjennemerke
som eier.

Eventuell fordeling av avgiften mellom kjøper og sel-
ger er staten uvedkommende.

Avgiften anses betalt i rett tid dersom innbetalingen
er stemplet av bank, postkontor eller distriktstollstedet
innen fristens utløp.

Ved betaling av avgift til bank skal innbetaling skje
til den bankkonto avgiftsmyndighetene bestemmer.

Ved elektronisk betaling av avgift skal kunde-
identifikasjon (KID) oppgis sammen med betalings-
oppdraget til betalers bank.

Betalingsformidlere skal avvise elektroniske betalings-
oppdrag for avgift dersom det ikke er oppgitt gyldig
kundeidentifikasjon (KID).

0 Endret ved forskrifter 14 des 1999 nr. 1299, 8 nov 2000 nr.
           1103 (i kraft 1 mars 2001 jf. forskrift 13 feb 2001 nr.
           130), 25 nov 2003 nr. 1393 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003
            nr. 1535  (i kraft 1 jan 2004),10 des 2004 nr. 1600  (i kraft 1
          jan 2005).

§ 3
Avgiftsbetaling ved registrering m.v. etter 1. ja-
nuar.

For kjøretøy som registreres etter 1. januar og for
årsprøvekjennemerke som tildeles etter samme dato, opp-
står avgiftsplikten ved registreringen eller tildelingen.
Det samme gjelder for kjøretøy som i løpet  av året går
over fra avgiftsfritt til avgiftspliktig kjøretøy. Avgiften
skal  betales til den bankkonto tollregionen bestemmer
før registrering eller tildeling kan skje. Region-
vegkontoret skal påse at riktig avgift er betalt før regis-
treringen eller tildelingen.

Tollregionen  utsteder betalingsblankett påført kunde-
identifikasjonsnummer (KID). Kvittering for at avgift er
betalt skal fremlegges for Regionvegkontoret før regis-
treringen eller tildelingen. Regionvegkontoret skal over-
stemple kvitteringen.

Dersom et avgiftspliktig kjøretøy i løpet av året en-
drer avgiftsgruppe til en gruppe med høyere avgiftsats,
skal differansen mellom lav og høy avgift betales. Skjer
endring av avgiftsgruppe i annet halvår, skal avgiften
utgjøre halvparten av differansen mellom lav og høy
avgift. Tollregionen foretar etterskuddsvis beregning og
utskriving av avgiften.

0 Endret ved forskrifter 14 des 1999 nr. 1299, 25 nov 2003 nr.
            1393 (i kraft 1 jan 2004), 12 des 2003 nr. 1535 (i kraft 1 jan
            2004), 10 des 2004 nr. 1600 (i kraft 1 jan 2005).

§ 4
Tillegg ved for sen betaling

Avgift som ikke er betalt ved forfall forhøyes med et
tillegg fastsatt i Stortingets avgiftsvedtak.

Tilleggsavgiften kreves i alminnelighet opp i for-
bindelse med utsendelsen av påkrav på skyldig avgift.

For kjøretøy som er registrert på ny eier i tiden 1.
januar til forfallsdatoen 15. mars, forhøyes skyldig av-
gift med tilleggsavgift først ved utløpet av fristen for
betaling av påkravet, jfr. § 5.

0 Endret ved forskrift 27 mai 2002 nr. 480 (i kraft 1 jan 2003).

 § 5
Avgiftsrefusjon/-reduksjon

Kjøretøy som dokumenteres levert senest innen av-
giftens forfall til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak el-
ler til bilopphuggeri for vraking/hugging, er fritatt for
avgift.

For kjøretøy som dokumenteres vraket/hugget eller le-
veres til godkjent oppsamlingsplass for bilvrak etter avgift-
ens forfall, men før 1. juli, refunderes halv avgift til siste
eier. For kjøretøy som ikke er vrakpantberettigede, gis
refusjon etter søknad til tollregionen

Halv avgift skal også betales for kjøretøy som regi-
streres i annet halvår. Det samme gjelder for årsprøve-
kjennemerker som tildeles i annet halvår.

For kjøretøy som stjeles i løpet av avgiftsåret og som
ikke kommer til rette i løpet av 30 dager eller mer, refun-
deres innbetalt avgift forholdsmessig for den tiden kjøre-

Forskrift om årsavgift for motorvogn.
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tøyet har vært stjålet.  Avgift refunderes etter avgiftsårets
utløp til den som var eier på tyveritidspunktet. Et kjøretøy
anses stjålet fra og med dagen det meldes stjålet, til dagen
det kommer til rette eventuelt utgangen av året dersom
kjøretøyet ikke har kommet til rette innen da.

Beløp under 50 kroner refunderes ikke.
0 Tilføyd ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999).

            Endret ved forskrifter 12 des 2003 nr. 1535 (i kraft 1 jan
           2004), 14 juni 2004 nr. 923 (i kraft 1 juli 2004).

 § 6
Påkrav, varsel om inndraging av kjennemerker

Etter forfallsdato sender tollregionen påkrav med var-
sel om inndragning av kjennemerker for skyldig avgift
med eventuelt tillegg. Påkravet sendes den sist registrerte
eier eller bruker, som gis en kort betalingsfrist fastsatt av
tollregionen.

0 Endret ved forskrifter 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999,
           tidligere § 5), 12 des 2003 nr. 1535 (i kraft 1 jan 2004).

§ 7
Begjæring om inndraging av kjennemerker

Ved manglende betaling av avgift og tillegg kan bru-
ken av kjøretøyet eller årsprøvekjennemerket påbys stan-
set inntil skyldig avgift er betalt, i henhold til § 5 i lov om
avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter.

0 Endret ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999,
         tidligere § 6).

§ 8
Meldeplikt

Når eier av kjøretøy eller den som er tildelt årsprøve-
kjennemerke flytter til ny adresse, skal melding om dette
gis skriftlig innen 3 dager til Regionvegkontoret. Det samme
gjelder når kjøretøy overdras, eller det inntrer forhold som
fører til at et kjøretøy som tidligere var avgiftsfritt blir
avgiftspliktig, eller kommer inn under andre avgifts-
bestemmelser enn tidligere.

0 Endret ved forskrifter 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999,
           tidligere § 7), 14 des 1999 nr. 1299, 25 nov 2003 nr. 1393 (i
          kraft 1 jan 2004).

§ 9
Overføring av avgift

Avgift som er betalt for et kjøretøy kan ikke helt eller
delvis overføres som betaling av avgift for et annet kjøre-
tøy.

Avgift som er betalt for et årsprøvekjennemerke som
er meldt tapt, skadd eller stjålet, gjelder også for nytt
prøvekjennemerke (erstatningskjennemerke) som tildeles
som erstatning for det tapte.

0 Endret ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999,
         tidligere § 8).

§ 10
Kontroll

Tjenestemenn fra Tollvesenet og Regionvegkontoret samt
politi og lensmenn kan når som helst uten varsel kontrollere
kjøretøy (utekontroll) for å påse at avgiftsbestemmelsene blir
overholdt.

Ved slik kontroll plikter føreren å:
a) stanse straks og ellers forholde seg som det blir an-

vist ved tegn eller skilt,
b) oppholde seg ved kjøretøyet til kontrollen er avsluttet

eller til det er gitt tillatelse til å forlate stedet,
c) vise frem offentlige dokumenter som det er påbudt å

ha med under kjøringen og gi opplysninger som kon-
trollmyndigheten mener har betydning for avgifts-
kontrollen,

d) kjøre til anvist veie- eller kontrollplass.
Tollvesenet kan påby kjøretøy innkalt til Regionveg-

kontoret for kontroll av kjøretøyets registreringsforhold
av hensyn til avgiften.

For avgift som er betalt etter forfall, bør vognføreren
som bevis ved eventuell kontroll ha med seg avgifts-
kvittering under kjøringen.

0 Endret ved forskrifter 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999,
          tidligere § 9), 14 des 1999 nr. 1299, 25 nov 2003 nr. 1393 (i
         kraft 1 jan 2004).

§ 11
Taushetsplikt

Enhver som innehar offentlig verv, stilling eller opp-
drag knyttet til avgiftsforvaltning skal, med de be-
grensninger som følger av hans gjøremål, bevare taushet
om det han i sitt arbeid har fått vite om noens forretnings-,
drifts-, formues- og inntektsforhold og om andre økono-
miske og personlige forhold som ikke er alminnelig kjent.
Han må heller ikke gjøre bruk av sin viten om slike for-
hold i egen næringsvirksomhet.

Bestemmelsene i første ledd er ikke til hinder for at
opplysninger kan gis til annen offentlig myndighet for
bruk i dennes arbeid med toll og andre avgifter til staten
eller med skatter til stat eller kommune, eller for bruk i
statistisk øyemed. Bestemmelsene gjelder heller ikke når
allmene hensyn tilsier at opplysningene gis og departe-
mentet samtykker i dette.

Den som mottar opplysninger i medhold av annet
ledd, har selv taushetsplikt om disse.

0 Endret ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999,
         tidligere § 10).

§ 12
Utfyllende bestemmelser

Spørsmål om avgiftspliktens omfang forelegges Toll-
og avgiftsdirektoratet. Direktoratet kan gi nærmere bestem-
melser til presisering, utfylling og gjennomføring av denne
forskrift, herunder beregning, tilbakebetaling og kontroll
m.v.

0 Endret ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999,
           tidligere § 12), 17 juni 1999 nr. 729 (tidligere § 13).

§ 13
Ikrafttreden.

Denne forskrift trer i kraft 1. august 1986.
Fra samme tidspunkt oppheves Finansdepartementets

forskrift av 27. juni 1959 om årsavgift.
0 Endret ved forskrift 2 des 1998 nr. 1105 (i kraft 1 jan 1999,

           tidligere §13), 17 juni 1999 nr. 729 (tidligere §14).
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Forskrift om Tollvesenets avskilting m.m.
Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 15. desem-

ber 1989 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2.
Endret 9 nov 1990 nr. 894, 22 des 1994 nr. 1166, 21
des 1995 nr. 1146, 25 nov 2003 nr. 1395, 12 des 2003
nr. 1565, 12 mai 2004 nr. 744 (bl.a tittel).

§ 1
Tollregionen kan uten videre varsel inndra kjennemerke

på kjøretøy som avskiltes i medhold av § 5 i lov 19. juni
1959 nr. 2 og etter arbeidsinstruks for Tollvesenets tjenes-
temenn ved avskilting.

Tollregionen kan også gi avskiltningsoppdrag til po-
liti, lensmenn eller annen offentlig myndighet etter Toll-
og avgiftsdirektoratets nærmere bestemmelse.

0 Endret ved forskrift 12 des 2003 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2004).

§ 2
Tollregionen eller den som er gitt avskiltingsoppdrag,

har rett til å inndra kjennemerker når kjøretøyet påtreffes.
Inndratte kjennemerker skal straks sendes til nær-

meste regionvegkontor.1

0 Endret ved forskrifter 25 nov 2003 nr. 1395 (i kraft 1 jan
         2004), 12 des 2003 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2004).

1 Trafikkstasjon

§ 3
Skyldig avgift og renter kan betales til den som foretar

inndragningen ved frammøte i forbindelse med inn-
dragningsarbeidet.

I tillegg til skyldig avgift og renter, må det betales et
gebyr for å forhindre inndragning av kjennemerkene.

Gebyret utgjør kr. 900,-.
Skyldig avgift, renter og gebyr skal betales kontant

og det skal gis kvittering for innbetalt beløp.
0 Endret ved forskrifter 22 des 1994 nr. 1166, 21 des 1995 nr.

         1146 (i kraft 1 jan 1996), 12 mai 2004 nr. 744.

§ 4
Regionvegkontoret utleverer inndratte kjennemerker.

Kjennemerkene kan bare utleveres dersom skyldig avgift,
renter og gebyr er betalt, og dersom eventuell telleravlesning
er avgitt.

0 Endret ved forskrift 25 nov 2003 nr. 1395 (i kraft 1 jan 2004), 12
          des 2003 nr. 1565 (i kraft 1 jan 2004).

§ 5
Kjøretøyets eier/bruker skal yte den hjelp som er nød-

vendig for inndragningsarbeidet og ikke hindre utføringen
av arbeidet.

§ 6
Toll- og avgiftsdirektoratet kan gi nærmere be-

stemmelser til presisering, utfylling og gjennomføring av
denne forskrift.

§ 7
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1990.
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Toll- og avgiftsdirektoratet sine
kommentarar
1. Innleiing

Årsavgifta gjeld for kalenderåret, 1. januar til 31. de-
sember. Storleiken på avgifta blir vedteke av Stortinget
kvart år. Avgifta skal betalast for innenlandsregistrerte
køyretøy med tillatt totalvekt mindre enn 7500 kg.

Frist for betaling av årsavgifta er 15. mars kvart år.
Frå 1. januar 2004 blei personskadeavgifta, som har

vært kravd opp av forsikringsselskapa (òg kalla trafikk-
skadeavgift), samordna med års- og vektårsavgifta. Dette
inneber at personskadeavgifta har felle bort som eiga av-
gift, og års- og vektårsavgifta auka tilsvarande.

Køyretøy som tidlegare ikkje var årsavgiftspliktige
men som var omfatta av personskadeavgifta, som
mopedar, traktorar og veterankøyretøy, betaler nå i sta-
den årsavgift.

2. Omorganisering av Statens vegvesen
I samband med omorganiseringa av Statens vegvesen

1. januar 2003, blei dei fylkesvise vegkontora erstatta
med fem regionvegkontor. Regionane er inndelte i dis-
trikt, med til saman 30 distriktsvegkontor med tilhørande
trafikkstasjonar.

Trafikkstasjonane vil framleis utføre tenester som
køyretøykontroll, førarprøver og registreringar.

Med nemninga  Regionvegkontor i forskrifta meines
difor i praksis trafikkstasjon. Vi nyttar difor denne
nemninga i det følgjande.

3. Utskriving av avgifta
(jf. forskrifta § 2)

Avgifta blir skriven ut for alle avgiftspliktige køyretøy
som er registrerte i Statens vegvesen sitt motorvognregister
den 1. januar i avgiftsåret. Desse køyretøya er avgiftsplik-
tige for heile dette året.

Det same gjeld for årsprøvekjennemerke som er til-
delte pr. 1. januar.

Tollregion Oslo og Akershus skriv ut avgifta. Eigar
får tilsendt innbetalingskort.

Manglar innbetalingskort, skal avgifta betalast til
følgjande konto: 6345 05 00099, Tollregion Oslo og
Akershus, Postboks 8122 Dep, 0032 Oslo.

4. Betaling utan utskriving
(jf. forskrifta § 3)

For køyretøy som ikkje er registrert eller påskilta og
for årsprøvekjennemerke som ikkje er tildelt pr. 1. januar
i avgiftsåret, skal avgifta vere betalt før køyretøyet kan
registrerast (påskiltast) eller årsprøvekjennemerke tildelast.
Det same gjeld køyretøy som i løpet av året går frå å vere
avgiftsfritt til å bli avgiftspliktig.

I slike høve må avgifta betalast på blankett med kunde-
identifikasjonsnummer (KID). Tollvesenet har eigne
blankettar til slikt bruk, og desse kan òg fåast på trafikk-
stasjonen.

Kvitteringa for betalt avgift må leggjast fram for
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trafikkstasjonen før registreringa eller tildelinga.
For slik førehandsbetaling skal følgjande konto nyt-

tast: 6345 05 00102, Tollregion Oslo og Akershus, Post-
boks 8122 Dep, 0032 Oslo.

5. Krav til kvitteringa
(jf. forskrifta § 3)

Kvitteringa må vere påførd anten kassamaskin-stem-
pel (terminalkvittering) eller ha anna datert påskrift/stem-
pel frå bank, poststad eller Tollvesenet, som stadfestar at
avgifta er betalt.

Dersom avgiftsbeløpet er girert, må det gå fram av
kvitteringa at beløpet er belasta/debitert vedkomande konto.

Dersom betaling er gjort i ei av Tollvesenet sine kas-
ser, må kassakvitteringa visast fram på trafikkstasjonen.

Elektroniske innbetalingar
Kvittering frå bank ved elektronisk betaling må ha gul

kvitteringsstripe/klistrelapp eller stempel/signatur frå banken.
Kvittering frå kunden sin eigen PC som inneheld KID,

beløp, kunden sitt kontonummer, Tollvesenet sitt konto-
nummer og kjennemerke eller chassisnummer kan
leggjast fram for trafikkstasjonen som kontrollerer at
innbetalinga er avrekna/utført eller liknande (motteke
for avrekning blir ikkje godtatt). Dersom PC-kvittering
ikkje inneheld kjennemerke eller chassisnummer, må til-
send faktura leggjast fram.

Ved betaling av avgifter for fleire køyretøy samstundes,
kan ”Skjema til bruk ved samlebetaling” nyttast. Dersom
KID og sum beløp er identisk på skjemaet og kvitteringa,
er det nok at kjennemerke og chassisnr. går fram av skje-
maet.

6. Betaling ved registrering etter 1. juli
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 3)

For køyretøy som blir registrert eller påskilta og for
årsprøvekjennemerke som blir tildelt etter 1. juli, skal av-
gifta betalast med halvt beløp. Beløpet skal rundast ned-
over til næraste heile krone.

7. Inndraging av kjennemerke
(jf. forskrifta § 7)

Dersom pliktig avgift ikkje blir betalt, kan kjenne-
merka bli inndregne, jf. lov om avgifter vedrørende
motorkjøretøyer og båter av 19. juni 1959 nr. 2 § 5.

I samsvar med dette er det i Vegdirektoratet sitt re-
gelverk teke inn reglar om at kjennemerke som er kravde
inndregne på grunn av manglande betaling av avgift,
ikkje kan tillatast utlevert på nytt før skuldig avgift er
betalt.

Tollvesenet har  hovudansvaret  for avskilting av køyr-
etøy som er vedteke avskilta pga. skuldig avgift. Avskilting-
soppdrag kan òg gis politi, lensmenn eller andre offentlege
myndigheiter, bl.a. Regionvegkontora, etter nærmare av-
gjerd frå direktoratet.
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8. Køyretøy som bytter eigar
(jf. forskrifta § 2)

I  henhold til § 6 i lov om avgifter vedrørende motor-
kjøretøyer og båter av 19. juni 1959 nr. 2, er ny eigar av
køyretøyet solidarisk ansvarleg med tidlegare eigar for av-
gifta. Tollregionen fordeler difor ikkje avgifta mellom tid-
legare og ny eigar.

Køyretøy som er kravd avregistrert på grunn av mang-
lande betaling av avgift, kan ikkje omregistrerast før
skuldig avgift er betalt.

9. Løyvekøyretøy
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 1 nr. 4 bokstav b)

Løyvekøyretøy som tidlegare vart fritekne for avgift
er no, etter innlemminga av personskadeavgifta i årsavgifta,
avgiftspliktig med lågaste sats.

10. Fritak/reduksjon ved vraking
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 3 og forskrifta § 5)

Årsavgiftspliktige køyretøy som blir leverte seinast
15. mars 2006 til godkjend oppsamlingsplass for bilvrak
eller til bilopphoggeri for vraking/hogging, er fritekne
for avgift, jf. § 3 andre ledd i vedtaket. Avgiftsfritaket/
reduksjonen forutsetter at bilopphoggeriet er tilknytta det
offentlege vrakpantsystemet. Det er og eit krav at
køyretøyet faktisk blir vraka (full tilinkjesgjering). An-
dre sal til bilopphoggeri er ikkje godkjende som grunn-
lag for fritak/reduksjon.

Køyretøy som blir vraka etter forfall men før 1. juli,
skal betala halv avgift, jf. § 3 i vedtaket. I begge høve
må tollregionen  ha motteke vrakmelding datert seinast
anten 15. mars eller 30. juni for at fritak eller reduksjon
kan gis.

Med grunnlag i Stortinget sitt avgiftsvedtak vil det ikkje
aleine kvalifisere til fritak/reduksjon av avgifta at eit for-
sikringsselskap reknar køyretøyet for kondemnert. Andre
sal til bilopphoggeri, som t.d. delebil,  gir heller ikkje
grunnlag for fritak/reduksjon.

Avgift som er betalt for slike køyretøy som nemnd i
første ledd, kan betalast tilbake, heilt eller delvis, til den
sist registrerte eigaren eller ny eigar etter gyldig salgs-
melding.

Avskilting av køyretøyet i løpet av året kvalifiserer
ikkje til fritak eller reduksjon i avgifta.
      Refusjon av halv årsavgift vil skje automatisk ved
vraking innan 1. juli, og det vil ikkje vere nødvendig å
sende søknad med tilhørande dokumentasjon til toll-
regionen. Automatisk refusjon føreset at årsavgifta blei
betalt ved forfall. For køyretøy som det ikkje vert utbe-
talt vrakpant for, må det framleis dokumenterast at
køyretøyet er vraka ved søknad om refusjon

11. Refusjon ved tjuveri
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 8 og forskrifta § 5)

Det er opna for refusjon av årsavgifta for køyretøy
som blir stolne i løpet av året. Ordninga inneber at det
gis refusjon basert på dei dagane køyretøyet har vore
meldt stole. Det er eit vilkår for refusjon at køyretøyet
har vore stole i minimum 30 dagar. Av administrative
årsaker vil avgifta først bli refundert etter avgiftsåret
sitt utløp. Refusjon vil skje maskinelt til den som var
eigar av køyretøyet på tjuveritidspunktet.

Direktoratet vil presisere at ved tjuveri av kjøretøy skal
melding om dette sendast til politiet for registrering i poli-
tiet sitt register Elys.  Melding vil gå derifrå og til
motorvognregisteret.

12. Endring av avgiftsgruppe
(jf. forskrifta § 3)

Eit køyretøy kan endre avgiftsgruppe til ei gruppe
med høgare avgift i løpet av året. Dette gjeld for eksem-
pel når køyretøy registrert som drosje går over til per-
sonbil. I slike høve skal differansen i avgift mellom gamal
og ny gruppe betalast, dvs. differansen i avgift mellom
det som er fastsett/betalt og det som er satsen for den
nye gruppa med høgare avgift.

Differansen skal reknast ut med grunnlag i reglane
for nyregistrering av køyretøy (full avgift ved registrering
i første halvår og halv avgift ved registrering i andre
halvår).

Tollregionen skriv ut avgifta etterskotsvis.
Endring frå ei avgiftsgruppe med høg sats til ei gruppe

med lågare sats får ingen innverknad på utskriven av-
gift, dvs. at det ikkje blir gitt refusjon.

13. Den nordiske investeringsbanken
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 2 bokstav b)

I avtale 23. oktober 1998 mellom Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige om Den nordiske investerings-
banken, går det fram av art. 9 at Den nordiske
investeringsbanken og banken sine inntekter, aktiva og
eigedom skal vere friteke for all skattlegging, med dei
presiseringar som går fram av føresegna.

Fritaket skal berre gjelde avgift knytt til innkjøp som
er naudsynte for banken si offisielle verksemd, jf. art. 9
fjerde leddet i avtala.

14. Eldre køyretøy
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 1 nr. 4 bokstav k)

Motorkøyretøy som er 30 år eller eldre og som tid-
legare var fritekne for avgift, er no, etter innlemminga
av personskadeavgifta, avgiftspliktige med lågaste sats.

15. Oppbygd køyretøy
Ved avgiftsfri oppbygging av køyretøy (køyretøyet

behaldar sitt opphavlege registreringsår etter oppbygginga,
jf. kjøretøyforskriften § 7-2 nr. 6.3) skal årsavgifta følgje
køyretøyet.

Ved avgiftspliktig oppbygging (køyretøyet får ein ny
identitet og det blir oppretta nye registreringsdokument
for køyretøyet), skal årsavgift betalast som for nytt
køyretøy.

16. Avgiftsgruppe (kode)
Det nyttast følgjande årsavgiftskoder ved registrering

av køyretøy:
113: - personbilar med tillaten totalvekt mindre enn

  7500 kg
144:   - varebilar

- campingbilar med tillaten totalvekt mindre enn
  7500 kg
- kombinerte bilar med tillaten totalvekt mindre

enn 7500 kg
- busser under 6 meter med inntil 17 seteplasser
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155:   - årsprøvekjennemerke for køyretøy
166: - campingtilhengarar med eigenvekt over 350

kg
177:   - lastebilar

- trekkbilar
- bussar med tillaten totalvekt mindre enn 7500
  kg som ikkje faller inn under kode 144 eller

           133.
188:   - trehjuls, lette, mellomtunge og tunge motor-  
           syklar
133: - drosje (avgiftsvedtaket § 1 nr. 4 bokstav a)
         - rutebuss (avgiftsvedtaket § 1 nr. 4 nokstav b)
         - ambulanse, begravelseskøyretøy
         - motorkøyretøy reg. på kjennemerke med lyse-

  gule typar  på svart botn.
- elektriske køyretøy, brenselcellekøyretøy
- motorredskap
- beltemotorsyklar, beltekøyretøy
- trekkbilar

199: - mopedar
- traktorar
- motorkøyretøy som er 30 år og eldre

17. Avregistrering - innlevering av kjennemerke
Det følgjer av Stortinget sitt avgiftsvedtak § 3 at det

ikkje blir gitt reduksjon i avgifta for køyretøy som blir
avregistrerte i løpet av året. Det same gjeld for års-
prøvekjennemerke som blir innleverte i løpet av året.

18. Tap/bytte av årsprøvekjennemerke m. v.
Avgift som er betalt for eit årsprøvekjennemerke som

er meldt tapt, gjeld òg for nytt prøvekjennemerke som
blir tildelt som erstatning for det tapte.

Når eit firma skifter eigar, skal det betalast årsavgift
for det nye prøvekjennemerket som blir tildelt den nye
eigaren/firmaet.

19. Tilleggsavgift
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 4 og forskrifta § 4)

Årsavgift som ikkje er betalt innan forfall, skal aukast
med kr 250. For køyretøy som er avgiftspliktige etter
vedtaket § 1 nr. 4 (lågaste sats) skal avgifta aukast med
kr 50. Ved ein inkurie visar vedtaket § 4 til § 1 nr. 5 og
6 som nå er oppheva. Dette fører til at avgifta for køyretøy
som er avgiftspliktige etter vedtaket § 4 (lågaste sats)
skal aukas med kr 250 i staden for kr 50. Denne end-
ringa er ikkje tilsikta, og Finansdepartementet har difor

fatta vedtak om dispensasjon slik at avgifta framleis skal
aukes med kr 50 for køyretøy som er avgiftspliktige et-
ter vedtaket § 1 nr. 4.

For køyretøy som har skifta eigar i tida 1. januar til
forfallsdato for årsavgifta, blir påkrav sendt utan tilleggs-
avgift. Ved manglande betaling av årsavgifta etter på-
krav, blir avgifta auka med tilleggsavgift samstundes med
påbod om inndraging av kjennemerka.

Det blir vanlegvis ikkje gjeve fritak frå tilleggsavgift
på grunnlag av påstand frå køyretøyeigar om at avgifts-
krav ikkje er motteke, når kravet er sendt vedkomande til
den adressa som er registrert i Folkeregisteret, eller for
firma Enhetsregisteret. Betalingsfristen i slike høve er òg
15. mars.

20. Innfordring
Ubetalt årsavgift blir tvangsinnfordra. Dette medfø-

rer at ubetalte krav vil bli rettsleg inndrivne gjennom
Statens Innkrevingssentral. Innfordring av krav vil bli
iverksett også der køyretøyet er avskilta etter 31. de-
sember eller vraka etter 15. mars. Kravet blir retta mot
den som er registrert som eigar den 1. januar. Ved sal
må den som eig køyretøyet 1. januar forsikre seg om at
avgifta blir betalt. Dette for å unngå tvangsinnfordring
dersom ny eigar ikkje betalar kravet. Ny og tidlegare
eigar vil vere solidarisk ansvarlege for avgifta det året
eigarskiftet finn stad.

21. Kontrollmerke (oblat)
Betalt årsavgift er eitt av krava som må oppfyllast

for at det skal skrivast ut kontrollmerke frå vegmyndig-
heita. I tillegg må det vere betalt lovpliktig trafikk-
forsikring og gjennomført godkjend periodisk kontroll
(EU-kontroll). Kontrollmerka blir sende ut frå veg-
myndigheita til bileigarar som har alle desse forholda i
orden.

22. Dispensasjon frå avgiftsplikta
(jf. Stortinget sitt avgiftsvedtak § 6)

Tollregionen kan etter søknad frita for avgiftsplikta.
Føresegna set to vilkår som begge må vere oppfylt, og
dispensasjonsfullmakta  er som ei følgje av desse sne-
ver. I samhøve med praksis blir det ikkje lagt vekt på
økonomiske, sosiale, helsemessige eller liknande for-
hold.
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Stikkordregister
A

Ambulanse  3
Avgiftsgrunnlag  6
Avgiftsgruppe endring  10
Avgiftsgruppe (kode)  10, 11
Avgiftspliktens omfang  6
Avregistrering - innlevering av kjennemerke  11

B

Begjæring om inndraging av kjennemerker  7
Betaling av avgift  6
Betaling utan utskriving  6, 9
Betaling ved registrering etter 1. juli  9
Betalingsfrist  6

C

Campingbilar  3
Campingtilhengarar  3

D

Den nordiske investeringsbanken  3, 10
Dispensasjon  3, 11
Drosje  3

E

Eierskifte  10
El-bilar  3
Eldre kjøretøy  10
Elektroniske innbetalingar  9

F

Fritak  3

G

Gebyr ved avskilting  8

I

Inndraging av kjennemerke  8, 9
Innfordring  11

K

Kombinerte bilar  3
Kontroll  7
Kontrollmerke  11
Krav til kvitteringa  9

L

Lastebilar  3

M
Meldeplikt.  7
Motorsyklar  3

N

NATO-kjøretøyer  3

O

Oblat  11
Oppbygd køyretøy  10
Overføring av avgift  7

P

Personbilar  3
Påkrav  7

T

Taushetsplikt  7
Tilleggsavgift  3, 11
Tjuveri  10

U

Utskriving av avgifta  6, 9

V

Varebilar  3
Varsel om inndraging av kjennemerker  78
Vraking av kjøretøy  3, 6, 10

Å

Årsprøvekjennemerke  3, 11



Oversikt over regiontollstedene

TOLLREGION REGION- POSTADRESSE TELEFON
TOLLSTED

Alle tollregioner Tollvesenets informasjonstelefon    0 30 12

Tollregion Fredrikstad Postboks 180 69 36 22 00
Øst-Norge 1601 FREDRIKSTAD

e-post: ostnorge@toll.no

Tollregion Oslo Postboks 8122 Dep 22 86 03 00
Oslo og Akershus 0032 OSLO

e-post: oslo@toll.no

Tollregion Kristiansand Postboks 247 38 12 00 12
Sør-Norge 4663 KRISTIANSAND

e-post: sornorge@toll.no

Tollregion Bergen Postboks 1893/95 Nordnes 55 90 91 00
Vest-Norge 5817 BERGEN

e-post: vestnorge@toll.no

Tollregion Trondheim 7495 TRONDHEIM 73 88 43 00
Midt-Norge e-post: midtnorge@toll.no

Tollregion Trondheim 8039 Bodø 75 54 95 00
Midt-Norge e-post: midtnorge@toll.no
avd. for vektårsavgift
og vrakpant

Tollregion Tromsø Postboks 2133 77 60 38 00
Nord-Norge 9267 TROMSØ

e-post: nordnorge@toll.no


