Pdf-instruktion

Töm blanketten

Utredning om skrotning av fordon

Observera följande innan du fyller i blanketten:
Du kan inte göra anmälan om en person- eller paketbil som har skrotats efter den 2 november 2007. Om fordonet har skrotats på ett av Finlands
Bilåtervinning Ab:s officiella mottagningsställen, kontakta det ställe som ansvarat för skrotningen av fordonet för att uppdatera registeruppgifterna.
Du kan göra anmälan ifall
person- eller paketbilen har skrotats före den 2 november 2007
fordonet har skrotats utomlands (bifoga ett utländskt skrotningsintyg)

fordonet som har skrotats är något annat fordon än person- eller paketbil
fordonet har förstörts i en olycka (bifoga en myndighetsutredning)

Om person- eller paketbilen fortfarande finns kvar och du vill skrota den, kontakta Finlands Bilåtervinning Ab.

Fälten märkta med asterisk (*) bör ifyllas.
Uppgifter om
fordonet*

Registreringsnummer*

Märke och modell*

Tillverkningsnummer*
Uppgifter om
ägaren*

Namn*

Personbeteckning/FO-nummer*

Gatuadress*
Postnummer och adressort*
Telefonnummer*

E-post*

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.
Jag har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden och vill att beslutet skickas till mig elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden.
Uppgifter om
skrotningen
och bilagor*

Skrotningsdatum*

Ort*

Fordonet skrotat av*
Följande utredningar bifogas*
Myndighetsutredning (t.ex. av polisen eller räddningsverket) om att fordonet har förstörts
Utländskt skrotningsintyg

Annat bevis på att fordonet skrotats

Ge en fritt formulerad redogörelse för skrotningen (bl.a. om hur chassit har förstörts), om du inte har något dokument om skrotningen
eller om det inte framgår entydigt av bilagan att fordonet har skrotats.

Fortsätt vid behov på omstående sida eller på ett separat papper.
Underskrifter*

Jag intygar att uppgifterna jag har lämnat är korrekta.
Ort och datum*

Ägarens underskrift och namnet förtydligat*
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Underskrifter och namnförtydliganden av två vittnen
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Skriv ut blanketten

Följande sida

Redogörelsen för skrotningen av fordonet fortsätter

Skriv ut blanketten

Till början av blanketten

