Pdf-instruktion

Töm blanketten

Anmälan om överlåtelse
av fordon till en okänd

Beakta följande innan du fyller i blanketten:
• Du kan inte göra anmälan om fordonet är försvunnet, övergivet eller tillgripet.
• Du kan göra anmälan om köparen inte har registrerat fordonet i sitt namn och du inte känner till köparens namn, adress och
exakt datum för överlåtelsen. Du ska göra en vanlig, avgiftsfri överlåtelseanmälan om du har de ovannämnda uppgifterna.
• I trafik- och transportregistret antecknas som överlåtelsedatum den dag då Traficom fått en tillförlitlig utredning om överlåtelsen,
inte den dag då överlåtelsen de facto ägde rum.
• Lämna in anmälan till ett besiktningsställe. Besiktningsstället tar ut en avgift och skickar anmälan sedan till Traficom. En anmälan som
skickats direkt till Traficom behandlas inte.
För att ärendet ska kunna handläggas måste varje punkt vara ifylld.
Uppgifter om
fordonet

Registreringsnummer

Märke

Tillverkningsnummer
Uppgifter om
den tidigare
ägaren

Efternamn/Företagets namn

Personbeteckning/FO-nummer

Förnamn
Gatuadress

Postnummer och adressort
E-post

Telefonnummer

Jag ger mitt samtycke till att jag kan kontaktas per e-post i frågor som gäller ärendet och att beslutet kan skickas till mig per e-post.

Utredning om
försäljningshändelse

Jag har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden och vill att beslutet skickas till mig elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden.
Plats där överlåtelsen ägde rum

Överlåtelsedatum (minst månad preciserad)
Beskrivning av köpslutet

Beskrivning av köparen

Redogörelse för varför uppgifter om köparen (t.ex. överlåtelsebrev) inte är tillgängliga

Andra omständigheter i samband med överlåtelsen

Vid behov kan redogörelsen skrivas på omstående sida eller på ett separat papper.
Tidigare ägares
namnteckning

Den tidigare ägarens namnteckning och namnförtydligande

Om den tidigare
ägaren är ett
företag, anges
företagets
namn och
namntecknarens
ställning i företaget
Besiktningsställets anteckningar
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Identifiering av
kunden

Efternamn och förnamn

Personbeteckningens fyra sista tecken Besiktningsställets stämpel

Handläggnings- Datum för anmälan
uppgifter

Handläggare

Bilagor ______ st.

Identifiering:

Avgift €

körkort

personkort

pass

Skriv ut blanketten

Följande sida

Utredning om försäljningshändelse (fortsättning)

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

