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Tillfällig import till Island 
Kommersiella ändamål (affärsändamål) 
För alla fordon som inte är till personligt bruk.  

Tullproceduren: "Deponi" (tillfällig kommersiell import). 

Vi behöver: 

- Ifyllt E9-formulär, adresserat till företaget. 

- Faktura eller leasingavtal som visar värdet för beräkning av tullavgift.  

- Packlista med varor som finns i fordonet.  

- Sjöförsändelse kan omfatta mer än ett fordon. 

Om man importerar varor till Island med hjälp av fordonet ska dessa bokas på en separat bokning som 

importeras som en vanlig försändelse. Denna försändelse ska ha en isländsk mottagare. Deposition ska 

betalas till tullen vid ankomst. Depositionsbeloppet beräknas av det isländska Tullväsendet och en stor del 

av avgiften återbetalas i samband med att fordonet lämnar Island. Depositionen kan bara betalas till 

Tullväsendet med kontanter, banköverföring eller isländskt betalkort.  

Tillfällig import för turister 
För alla fordon för personligt bruk, inkl. affärsresor där någon tar med privat bil 

Tullprocedur: E9 (tillfällig import) 

Vi behöver: 

-Ifyllt E-formulär.  

o Resans ändamål ska vara korrekt. 

o Planerad vistelse är datum för fordonets inresa/utresa (ej förarens). 

o Planerad vistelse är längden av tillfälligt tillstånd och max 1 år.   

o Om det finns mer än en chaufför ska medresenären upplysas i kommentarsfältet.  

- Kopia av chaufförens pass.  

- Registreringsbevis, om fordonet inte är registrerat i chaufförens namn.  

- Endast ett fordon per sjöförsändelse.  

Chauffören ska försäkra sig om att det inskickade E9-formuläret godkänts innan man lämnar 

ankomstområdet i Seyðisfjörður.  

  



2 
 

Permanent import av bilar bokade på passagerarbiljett  
För alla fordon (bokade på passagerarbiljett) som ska registreras på Island  

Vi behöver:  

- E9-formulär ifylles senast en vecka efter att bilen har anlänt till Island 

- Dokument för permanent tulltillstånd: faktura och registreringsnummer 

Tullen har möjlighet att ge passagerare som anländer med Norröna en veckas tillfällig licens tills dess att 

bilen registrerats på Island – om bilens ägare betalar tullavgiften + 25% i deposition vid inresa. Det extra 

beloppet återbetalas när bilen registrerats.  

 

Permanent import av gods lastat i turistbilar som bokats på 

passagerarbiljett  
Gäller allt gods som lastas i bilar bokade på passagerarbiljett  

Tullprocedur: regelmässig import, bokat i fraktsystem 

Vi behöver:  

- Beskrivning, vikt och antal varor. 

- Faktura för varor. 

- Passagerarens bokningsnummer (skrivs i fältet vid försändelse).  

- Info till isländsk mottagare.  

- E9 för bilen om den ska importeras tillfälligt (kan göras på samma sjöförsändelse). 

Försändelsen av varor ska vara tull- och E9-godkända innan man lämnar ankomstområdet i Seyðisfjörður. 

Man ska räkna med att fordon under dessa omständigheter kontrolleras noggrant av tullen.  

 

Import av personligt gods (búslóð) 
För alla personliga föremål i samband med flytt till Island  

Vi behöver:  

- Packlista över gods inklusive antal och vikt. 

- Faktura för varor som är under ett år gamla.  

- Bekräftelse för flytt från Þjóðskrá (Registers Iceland). 

- Ifyllt Importupplysningsformulär: 

ttps://www.tollur.is/library/Skrar/Eydublod/buslodaryfirlysing_o.pdf 

- E9 för fordon/trailers i 1 månad om de saknar isländska registeringsskyltar 

Du måste vänta på att få godkänt import av personligt gods innan du lämnar ankomstområdet i 

Seyðisfjörður. 
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Import av ATA-Carnet 
För alla försändelser importerade av ATA-Carnet 

Vi behöver:  

- En kopia av Carnets framsida i förväg. 

- Original Carnet skickat via mail till Smyril Lines kontor i Hafnafjörður (inn@cargo.fo).  

- Ett E9-formulär som fyllts i för samtliga fordon som är en del av carnet. 

o Adresserat till företaget. 

o Skriv chaufförens namn i kommentarsfältet.  

- Carnet-nummer i försändelsereferensfältet. 

o En försändelse per carnet. 

o Om det finns fler än 1 bil pr. carnet, kan de registreras på samma försändelse 

- Vikt på Carnet och försändelsens vikt ska stämma överens.  

 

Du måste vänta på tullens carnet-godkännande innan du lämnas ankomstområdet i Seyðisfjörður. 

Namnet på E9-formuläret ska alltid vara samma som på 

försändelsen/ waybill. 
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