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Midlertidig import til Island 
 

Kommersielle formål (forretningsformål) 
For alle kjøretøy som ikke er til personlig bruk. 

 

Tollprosedyren: «Deponering» (midlertidig kommersiell import). 

 

Dette har vi bruk for: 

- E9-formular utfylt, adressert til bedriften 
- Faktura eller leieavtale, som viser verdi til tollberegning 
- Pakkeliste med varer som befinner seg i kjøretøyet 
- Sjøforsendelsen kan omfatte mer enn et kjøretøy 

 

Hvis det importeres varer til Island med kjøretøyet skal dette bookes på en separat booking, som 

importeres som en vanlig forsendelse. Denne forsendelsen må ha en islandsk mottager. Det skal betales et 

depositum til tollen ved ankomst. Depositumsbeløpet beregnes av det Islandske Tollvesen, og en stor del av 

dette refunderes når kjøretøyet forlater Island igjen. Depositumet kan kun betales til tollvesenet med 

kontanter, bankoverførsel eller islandsk betalingskort. 

 

 

Midlertidig import for turister 
For alle kjøretøyer som er for personlig bruk, inkl. arbeidsturer, hvis personer bruker en personlig bil. 

 

Tollprosedyre: E9 (midlertidig import) 

 

Dette har vi bruk for: 

- E9-formular skal utfylles. 
o Formålet med oppholdet må være korrekt. 
o Påtenkt opphold er datoer for kjøretøyets innreise / utreise (ikke førerens). 

o Påtenkt opphold til / fra er lengden av midlertidig godkjennelse og er maks. 1 år. 

o Hvis der er mer enn en sjåfør, skal du angi medreisende i kommentarfeltet.  

- Kopi av sjåførens pass 
- Registreringspapirer, hvis ikke kjøretøyer er registrert i sjåførens navn. 
- Kun et kjøretøy pr. Sjøforsendelse. 
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Sjåføren må selv sikre at den innsendte E9 er blitt godkjent før ankomstområdet i Seyðisfjörður forlates. 

Permanent import av biler booket på passasjerbillett 
For alle kjøretøy (booket på passasjerbillett), som skal innregistreres på Island 

Dette har vi bruk for: 

- E9-formular utfylles senest en uke etter at bilen er ankommet Island.  
- Dokumenter til permanent tollgodkjennelse: faktura og registreringsnummer.  

 

Tollen har tillatelse til å gi passasjerer som ankommer med Norrönna en ukes midlertidig lisens, inntil bilen 

er innregistrert på Island – hvis bilens eier betaler tollgebyret + 25% i depositum ved innreise. Det som er 

for mye betalt, refunderes når bilen er innregistrert.  

Permanent import av gods lastet i turistbiler booket på passasjerbillett 
Gjelder alt gods som er lastet i biler, booket på passasjerbillett 

Tollprosedyre: regelmessig import, booket i fraktsystem 

 

Dette har vi bruk for: 

- Beskrivelse, vekt og mengde av varer. 
- Faktura for varer. 
- Passasjerens bookingnummer (skrives i feltet ved forsendelse) 
- Info til islandsk mottaker 
- E9 til bilen, hvis den midlertidig importeres (kan skje på samme sjøforsendelse). 

 

Forsendelsen av varer skal være toll og E9-godkjent før ankomstområdet i Seyðisfjörður forlates. I tilfeller 

som dette kan man forvente at kjøretøyet kontrolleres grundig av tollen. 

 

Import av personlige effekter (búslóð) 
Til alle personlige effekter i forbindelse med flytting til Island 

Dette har vi bruk for: 

- Pakkeliste over varer inklusiv mengde og vekt. 
- Faktura for varer som er under ett år gamle. 
- Bekreftelse av flytting fra Þjóðskrá (Registers Iceland). 
- Importangivelsesformula r utfylt:  
https://www.tollur.is/library/Skrar/Eydublod/buslodaryfirlysing_o.pdf 

- E9 til kjøretøy/trailere i 1 mnd, hvis du ikke har islandske skilter på kjøretøyer. 
 

https://www.tollur.is/library/Skrar/Eydublod/buslodaryfirlysing_o.pdf
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Du blir nødt til å vente på godkjennelse av import fra personlige effekter, før ankomstområdet i 

Seyðisfjörður forlates.  

 

Import af ATA-Carnet 
For alle forsendelser importert av ATA-Carnet 

 

Dette har vi bruk for: 

- En kopi av Carnets forside på forhånd 
- Orginal Carnet sendt med mail til Smyril Lines kontor i Hafnafjörður (inn@cargo.fo). 
- Et E9-formulær utfylt for hvert kjøretøy, som er en del av carnet. 

o Adresseret til bedriften. 
o Skriv sjåførens navn i kommentarfeltet.  

- Carnet-nummer i forsendelsreferansefeltet 
o En forsendelse for hvert carnet. 
o Hvis mer enn 1 bil pr.carnet, kan de registreres på samme forsendelse. 

- Vekt på Carnet og forsendelsens vekt skal stemme overens. 
 

Du blir nødt til å vente på tollens carnet-godkjennelse før ankomsområdet i Seyðisfjörður forlates. 

 

Navnet på E9 formularen må alltid være det samme som 

på forsendelsen / waybill. 

 

 

mailto:inn@cargo.fo

