
Jei Norvegijoje ketinate vykdyti kabotažo veiklą  
(pvz., vairuoti užsienyje registruotą turistinį 
autobusą), turite įstatymais reglamentuotas teises, 
pvz., teisę į minimalų darbo užmokestį, kuris yra 
158,37 kronos už valandą.

Valstybinė kelių transporto valdyba (norv. - Statens 
vegvesen) vykdo atsitiktines kursuojančių autobusų 
patikras. Jei Jūsų vairuojama transporto priemonė 
registruota kaip skirta vežti daugiau nei devynis 
asmenis (įskaitant vairuotoją) ir patikrai Jus sustabdo 
Valstybinė kelių transporto valdyba, turite pateikti 
šiuos dokumentus: 

 Tarptautinio bendradarbiavimo licenciją.
 Vieną iš šių dokumentų, kuris arba patvirtina, kad

 – Jums priklauso autobusas;
 – turite sudaręs darbo sutartį;
 – turite sudaręs nuomos sutartį.

 Kelionės lapą, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 1073/2009, 12 str. Jei transportavimo veikla 
registruota vienoje iš Šiaurės šalių (Švedija, Danija 
ar Suomija), Jums užtenka parodyti tarptautinio 
bendradarbiavimo sutartį.

 Transporto priemonės registracijos liudijimą ir 
vairuotojo pažymėjimą.

 Pažymėjimą, patvirtinantį, kad turite profesinę 
vairuotojo kvalifikaciją, atitinkančią ES 
reikalavimus.

 Įrodymą, kad esate pasiruošę važiuoti mokamais 
Norvegijos keliais, pvz., kad turite elektroninį 
įrenginį, registruojantį mokamų kelio pervažų 
kirtimus. Jis yra privalomas transporto 
priemonėms, sveriančioms virš 3,5 tonos.  
Įrenginį galite nusipirkti pasienyje.

Vairavimo ir poilsio laikas atitinka ES reglamentą ir 
yra tikrinamas Valstybinės kelių transporto valdybos.

PVM
Įmonė turi mokėti PVM (šiuo metu 12 %), jei jos 
apyvartinės apmokestinamos prekės ir paslaugos 
per dvylika mėnesių viršija NOK 50 000 sumą. 
Įmonę turite užregistruoti PVM mokėtojų registre. 
Registruodamiesi PVM mokėtojų registre (norv. 
- MVA-register) įsipareigojate susipažinti su jo 
taisyklėmis ir jų laikytis.

Jei įmonė privalo mokėti PVM, bet neturi Norvegijoje 
registruoto įmonės adreso, turite užsiregistruoti per 
norvegišką PVM atstovą. PVM mokėjimą kontroliuoja 
Mokesčių inspekcija.

SANKCIJOS
Jei už vairuotojo darbą Norvegijoje gaunate mažiau 
nei nustatytas minimalus darbo užmokestis, 
darbdaviui gali būti paskirta bauda. Jei klausimas nėra 
sprendžiamas, baudų dydis gali kilti tol, kol problema 
būna išsprendžiama. Valstybinės kelių transporto 
valdybos reglamento pažeidimai taip pat gali 
užtraukti baudą. Jeigu transporto priemonės techninė 
būklė neatitinka reikalavimų, gali būti uždrausta ja 
naudotis.                                                                                             

DĖMESIO: Dažniausiai patikra keliuose būna aiškiai 
pažymėta šiuo ženklu. 

VAIRUOSITE TURISTINĮ AUTOBUSĄ  
NORVEGIJOJE? JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS:

fellesforbundet.no transport.no


