
DETALII DESPRE TAXĂ 

Asociația asigurărilor de trafic (TFF) este un organ de cooperare pentru toate companiile de asigurări din 
Norvegia care oferă asigurarea de răspundere civilă pentru vehicule (asigurarea de trafic). Toate 
companiile de asigurări care oferă asigurarea de trafic în Norvegia sunt obligate prin lege să fie membre 
ale TFF. TFF asigură soluționarea /decontarea dacă cel care a provocat daunele este necunoscut, 
cetățean străin, sau nu este asigurat. 

 

Ce implică taxa? 
Toţi cei care sunt proprietarii unui autovehicul înregistrat   
sunt obligați să aibă o asigurare de răspundere civilă 
valabilă.  Dacă nu v-ați asigurat vehiculul, de la data de  
1 martie 2018 va trebui să plătiți o taxă pentru fiecare zi în 
care autovehiculul dvs. este neasigurat.  
 
Care este preţul zilnic? 
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 
 
De ce se introduce această taxă? 
Scopul schemei de taxe este ca proprietarii să încheie o 
asigurare pentru vehiculele lor neasigurate. 
 
Cum pot să evit să plătesc taxa? 
Aveți două alternative: 
- asigurarea vehiculului, sau 
- predarea tăblițelor de înmatriculare către Statens 

vegvesen (Administrația Drumurilor Publice 
Norvegiene). 

 
Care autovehicule trebuie să aibă asigurare? 
Toate autovehiculele, ca de exemplu: mașini, motorete, 
motociclete, ATV-uri, tractoare şi autobuze ş.a., care posedă 
şi folosesc tăblițe de înmatriculare sau au statutul ca 
înregistrate trebuie să fie asigurate. 
 
Care autovehicule nu au nevoie de asigurare? 
Se consideră că nu au obligaţia de a plăti polița de asigurare 
acele autovehicule care sunt radiate din circulație, 
neînregistrate, distruse sau furate. Nu este nevoie de 
asigurare nici pentru remorci şi rulote de camping.  
 
De când trebuie autovehiculul să fie asigurat?  
Autovehiculul trebuie să fie asigurat din ziua când îl 
cumpărați sau îl preluați într-un fel sau altul. 
 

Cine este răspunzător pentru a încheia asigurarea de 
trafic? Asigurarea autovehiculului este răspunderea 
proprietarului acestuia.  
 
Proprietarul are răspunderea de a asigura 
autovehiculul chiar dacă acesta: 
- Nu este în folosință 
- Se foloseşte doar în anumite perioade ale anului 
- Nu este într-o stare în care poate să fie condus 
… Atâta vreme cât are pe el tăblițele de înmatriculare, 
vehiculul trebuie să fie asigurat 

Radierea 
- În cazul în care este distrus sau exportat în străinătate, 

vehiculul va fi radiat. Radierea se operează la Statens 
vegvesen (Administrația Drumurilor Publice 
Norvegiene). 
 
Informaţii eronate la Registrul autovehiculelor  
Dacă considerați că la Registrul autovehiculelor există 
informaţii eronate, luați legătura cu Statens vegvesen 
(Administrația Drumurilor Publice Norvegiene).  
 
Neplata taxei 
În cazul când nu plătiți taxa, Asociația asigurărilor de trafic 
(TFF) vă va trimite somații şi va trimite pretenţia sa la 
colectarea legală. Aceasta înseamnă în practică că în cazul 
unui control de circulație vă vor fi reținute tăblițele de 
înregistrare ale autovehiculului. Atenție: taxele zilnice care 
au fost emise anterior nu vor fi șterse odată cu încheierea 
unei asigurări.   
 
Neplata primei de asigurare 
Compania de asigurări are dreptul de a înceta asigurarea de 
circulație dacă prima de asigurare nu se plătește la timp. 
Este interzisă conducerea mașinii fără asigurare de trafic 
valabilă, şi în cazul unui control de circulație vă vor fi 
reținute tăblițele de înregistrarea ale autovehiculului.    

 
 
 

 


