
FAKTAI APIE MOKESTĮ  

Norvegijos automobilių draudikų biuras (TFF) yra visų Norvegijos draudimo bendrovių, siūlančių 
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimą (transporto priemonių draudimą), 
bendradarbiavimo institucija. Visos draudimo bendrovės, siūlančios transporto priemonių draudimą 
Norvegijoje, pagal įstatymą privalo būti TFF narės.  TFF užtikrina atsiskaitymą, jeigu žalos sukėlėjas yra 
nežinomas, užsienietis arba neapdraustas.   

 

Ką reiškia šis mokestis? 
Visi asmenys, kurie yra registruotos transporto priemonės 
savininkai, privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės 
draudimą.  Jeigu savo transporto priemonės neapdraudėte, 
nuo 2018 m. kovo 1 d. jums už kiekvieną neapdraustos 
transporto priemonės dieną bus skiriamas mokestis.   
 
Kiek tai kainuoja šiandien? 
Moped, tractor, motor vehicle, veteran vehicle: 50 NOK per 
day 
Car, van, caravan, tracked vehicle, motorcycle, snowmobile: 
150 NOK per day 
Bus, truck: 250 NOK per day 
 
Kodėl įvedamas šis mokestis? 
Mokesčio tikslas yra paraginti savininkus apdrausti savo 
neapdraustas transporto priemones.   
 
Kaip galiu šio mokesčio išvengti? 
Jūs turite dvi alternatyvas:  
- Apdrausti transporto priemonę, arba   
- Įteikti Valstybės kelių tarnybai (Statens vegvesen) 

registracijos numerius   
 

Kokios transporto priemonės privalo būti apdraustos?   
Visos transporto priemonės: automobiliai, mopedai, 
motociklai, ATV motociklai, traktoriai, autobusai ir kt., 
kurios turi registracijos numerius arba yra registruotos, turi 
būti apdraustos.  
 
Kokioms transporto priemonėms draudimas 
nereikalingas?   
Transporto priemonėms, nuo kurių yra nuimti registracijos 
numeriai, kurios yra išregistruotos, priduotos į laužą arba 
pavogtos, draudimas nereikalingas. Priekaboms ir 
nameliams - autopriekaboms draudimas taip pat 
nereikalingas.   
 
Nuo kokios dienos transporto priemonė privalo būti 
apdrausta?   
Transporto priemonė privalo būti apdrausta nuo tos dienos, 
kai ją nusiperkate arba kitokiu būdu perimate.   

 
Kas yra atsakingas už transporto priemonių valdytojų 
civilinės atsakomybės draudimo įsigijimą?   
 Savininkas yra atsakingas už draudimo įsigijimą.   

 
Savininkas privalo apdrausti transporto priemonę, 
net jeigu:    
- Ji yra nenaudojama  
- Ji yra naudojama tik dalį metų   
- Ji yra nevažiuojanti    
…Kol registracijos numeriai yra ant transporto priemonės, ji turi būti 
apdrausta   

Išregistravimas 
Į laužą priduotas arba eksportuotas į užsienį automobilis 
turi būti išregistruojamas. Automobilis išregistruojamas 
Valstybinėje kelių tarnyboje.  
 
Klaidinga informacija Motorinių transporto priemonių 
registre    
Jeigu, jūsų nuomone, Motorinių transporto priemonių 
registro turima informacija yra klaidinga, kreipkitės į 
Valstybinę kelių tarnybą.   
 
Nesumokėtas mokestis   
Jeigu mokesčio nesumokėsite, Norvegijos automobilių 
draudikų biuras atsiųs jums raginimą ir persiųs ieškinį 
teisiniam išieškojimui. Praktiškai tai reiškia, kad eismo 
kontrolės metu nuo transporto priemonės bus iškart nuimti 
registracijos numeriai. Atkreipkite dėmesį, kad draudimo 
įsigijimo metu ankstesnieji mokesčiai už kiekvieną 
neapdraustos transporto priemonės dieną nebus panaikinti.   
 
Nesumokėta draudimo įmoka   
Draudimo bendrovė turi teisę nutraukti transporto 
priemonių draudimą, jeigu draudimo įmoka nesumokama 
laiku. Be galiojančio transporto priemonės draudimo 
važinėti yra draudžiama, eismo kontrolės metu nuo 
transporto priemonės gali būti nuimti registracijos 
numeriai.           

 
 
 


