Töm blanketten

Ansökan om exportregistrering för
motorcykel för tävling i utlandet
Inkommit till Traficom

Dokument skickas antingen per e-post till adressen kirjaamo@traficom.fi
eller per post till adressen Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM
Sökande

Fordonets ägare

Personbeteckning/FO-nummer

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Fordonets innehavare

Personbeteckning/FO-nummer

Adress
Exportskyltarnas leveransadress
Telefonnummer
Exportskyltarnas
leverans- och
betalningssätt
Faktureringsadress, om annan än leveransadress (personens/företagets namn, adress, företagets FO-nummer)

Uppgifter
om fordonet
och trafikförsäkring

Innan ansökan lämnas ska kunden ha en gällande trafikförsäkring.
Försäkringsbolaget ska mata in trafikförsäkringsuppgifterna med fordonets tillverkningsnummer i försäkringsdatasystemet VATI.
Försäkringen ska träda i kraft senast på exportregistreringens startdatum, men den får inte börja under föregående månad.
Tillverkningsnummer
Ibruktagningsdatum
Försäkringsbolag

Ytterligare
information

Tullbehandlingsort och postnummer

Försäkringens startdatum
Överlåtelseort och postnummer

Tävlingen börjar och slutar

Tävlingens namn
Tävlingsort/Land
Dokument

Fordonets förare i tävlingen

Registreringsdokumenten ska lämnas ifyllda och undertecknade.
Välj de handlingar som du fogar till ansökan. Observera att bilagorna märkta med asterisk (*) är obligatoriska.
Fordonet har inte exportregistrerats tidigare
Nödvändiga handlingar

Fordonet har exportregistrerats tidigare
Nödvändiga handlingar
Utredning över äganderätt*

Intyg över klassificeringen utfärdat av en i Finland registrerad
riksomfattande centralorganisation för motorcykelsport*

- eventuella överlåtelsebevis

Intyg över förhandsanmälan (del I och II)

Förteckning över deltagare i tävlingen*

- intyg över förhandsanmälan kan användas för
exportregistrering om motorcykelns konstruktion eller
utrustning inte har ändrats
- om fordonet har förhandsanmälts ska intyg över
förhandsanmälan bifogas som bevis på äganderätten

Utredning över äganderätt*

- oregistrerat fordon: utredning över senaste utländska ägare
och eventuella överlåtelsebevis
- begagnat fordon: kopia av gammalt registreringsbevis och
eventuella överlåtelsebevis

- fordonet och föraren ska vara införda i deltagarförtäckningen

Fullmakt

- om fordonet används i tävlingen av någon annan än fordonets ägare

Fullmakt

- om registreringsdokumenten undertecknas av någon annan än
fordonets ägare

Förteckning över deltagare i tävlingen*

- fordonet och föraren ska vara införda i deltagarförtäckningen

Fullmakt

- om fordonet används i tävlingen av någon annan än fordonets ägare

Fullmakt
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- om registreringsdokumenten undertecknas av någon annan än fordonets ägare

Sökandens
underskrift

Dessutom ska en fullmakt lämnas om sökanden är någon annan än fordonets ägare.
Ort och datum
Sökandens underskrift och namnförtydligande
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