Midlertidig import til Island
Kommercielle formål (forretningsformål)
For alle køretøjer, der ikke er til personlig brug.
Toldproceduren: "Deponering" (midlertidig kommerciel import).
Det, som vi har brug for:
- E9-formular udfyldt, adresseret til virksomheden.
- Faktura eller lejeaftale, der viser værdi til toldberegning.
- Pakkeliste med varer, der befinder sig i køretøjet.
- Sø forsendelse kan omfatte mere end et køretøj.
Hvis der importeres varer til Island med køretøjet, skal de bookes på en separat booking, der importeres
som en almindelig forsendelse. Denne forsendelse skal have en islandsk modtager. Der skal betales et
depositum til tolden ved ankomst. Depositumsbeløbet beregnes af det Islandske Toldvæsen, og en stor del
af dette refunderes, når køretøjet forlader Island igen. Depositummet kan kun betales til Toldvæsenet med
kontanter, bankoverførsel eller islandsk betalingskort.

Midlertidig import for turister
For alle køretøjer, der kommer til personlig brug inkl. arbejdsture, hvis folk medbringer en personlig bil.
Toldprocedure: E9 (midlertidig import)
Det, som vi har brug for:
- E9-formularen skal udfyldes.
o Formålet med opholdet skal være korrekt.
o Påtænkt ophold er datoer for køretøjets indrejse / udrejse (ikke førerens).
o Påtænkt ophold til / fra er længden af midlertidig godkendelse og er maks. 1 år.
o Hvis der er mere end en chauffør, skal du angive medrejsende i kommentarfeltet.
- Kopi af chaufførens pas.
- Registreringspapirer, hvis ikke køretøjet er registreret i chaufførens navn.
- Kun et køretøj pr. sø forsendelse.
Chaufføren skal sikre sig, at den indsendte E9 er blevet godkendt, før ankomstområdet i Seyðisfjörður
forlades.
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Permanent import af biler booket på passagerbillet
For alle køretøjer (booket på passagerbillet), som skal indregistreres i Island
Det, som vi har brug for:
- E9-formularer udfyldes senest en uge efter bilen er ankommet til Island.
- Dokumenter til permanent toldgodkendelse: faktura og registreringsnummer.
Tolden har tilladelse til at give passagerer, der ankommer med Norröna, en uges midlertidig licens, indtil
bilen er indregistreret i Island – hvis bilens ejer betaler toldgebyret + 25% i depositum ved indrejse. Det, der
er for meget betalt, refunderes når bilen er indregistreret.

Permanent import af gods lastet i turistbiler booket på passagerbillet
Gælder alt gods, der er lastet i biler, booket på passagerbillet
Toldprocedure: regelmæssig import, booket i fragtsystem
Det, som vi har brug for:
- Beskrivelse, vægt og mængde af varer.
- Faktura for varer.
- Passagerens booking nummer (skrives i feltet ved forsendelse).
- Info til islandsk modtager.
- E9 til bilen, hvis den midlertidigt importeres (kan ske på samme sø forsendelse).
Forsendelsen af varer skal være told og E9 godkendt, før ankomstområdet i Seyðisfjörður forlades.
I tilfælde som dette kan man forvente, at køretøjer kontrolleres grundigt af tolden.

Import af personlige effekter (búslóð)
Til alle personlige effekter i forbindelse med flytning til Island
Det, som vi har brug for:
- Pakkeliste over varer inklusive mængde og vægt.
- Faktura for varer, der er under et år gamle.
- Bekræftelse af flytning fra Þjóðskrá (Registers Iceland).
- Importangivelsesformular udfyldt:
ttps://www.tollur.is/library/Skrar/Eydublod/buslodaryfirlysing_o.pdf
- E9 til køretøjer / trailere i 1 måned, hvis ikke de har islandsk nummerplade.
Du bliver nødt til at vente på godkendelse af import af personlige effekter, før ankomstområdet i
Seyðisfjörður forlades.
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Import af ATA-Carnet
For alle forsendelser importeret af ATA-Carnet
Det, som vi har brug for:
- En kopi af Carnets forside på forhånd.
- Original Carnet sendt med mail til Smyril Lines kontor i Hafnafjörður (inn@cargo.fo).
- En E9-formular udfyldt for hvert køretøj, der er en del af carnet.
o Adresseret til virksomheden.
o Skriv chaufførens navn i kommentarfeltet.
- Carnet-nummer i forsendelsesreferencefeltet.
o En forsendelse for hvert carnet.
o Hvis mere end 1 bil pr. carnet, kan de registreres samme forsendelse.
- Vægt på Carnet og forsendelsens vægt skal stemme overens.
Du bliver nødt til at vente på toldens carnet-godkendelse, før ankomstområdet i Seyðisfjörður forlades.

Navnet på E9 formularen skal altid være det samme som
på forsendelsen / waybill.
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