Pdf-instruktion

Töm blanketten

Ansökan om godstrafiktillstånd
Fylls i av myndigheten
Dnr

1. Sökandens
uppgifter

Namn på enskild näringsidkare (= firma)
Namn på juridisk person (= t.ex. Ab, Kb, öppet bolag)
Sökandens födelsehemkommun (om sökanden är en enskild person)

Sökandens personbeteckning/FO-nummer

Nummer på intyget över kursen för godstrafikföretagare (om sökanden är en enskild)
Postadress (OBS: besöksadress, ej postbox)

2. Trafikansvarig persons
uppgifter

Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Namn
Födelsehemkommun

Personbeteckning

Nummer på intyget över kursen för godstrafikföretagare
Postadress

3. Ansökan
gäller
(ange vid behov
mer information
i punkt 4)

Postnummer

Postanstalt

Telefonnummer

E-postadress

Nytt gemenskapstillstånd för

__________ fordon

Extra kopia av gemenskapstillståndet för

__________ fordon

Förnyande av gemenskapstillstånd för

__________ fordon

Inrikes godstrafiktillstånd för

__________ fordon

Förnyande av inrikes godstrafiktillstånd för

__________ fordon

Ändring av tillståndshavarens namn/adress		
Ändring av tillståndshavarens företagsform
Ändring av trafikansvarig person
Trafiktillstånd istället för det förkomna/försvunna trafiktillståndet nr _____________________
Verksamheten med stöd av trafiktillstånd nr ______________________ läggs ner fr.o.m. ______________________
Anmälan om bedrivande av taxitrafik, godstrafiktillståndets nr ________________________
Anmälan om bedrivande av godstrafik med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över 2 000 kg men högst 3 500 kg
Annat, vad? __________________________________________________________________________________________________

E406r - 1/2019

4. Mer
information

Transport- och kommunikationsverket, PB 320, 00059 TRAFICOM • FO-nummer 2924753-3 • www.traficom.fi

Följande sida

Skriv ut blanketten
5. Postning och Beslutet postas till
fakturering av
Sökanden		
beslutet
Nätfaktureringsadress

Upprättaren

Operatör
6. Sökandens/
upprättarens
underskrift

Till början av blanketten

Fakturering
Fakturan skickas som nätfaktura

Förmedlarkod

Jag godkänner att myndigheten i anslutning till handläggningen av tillståndsärendet får göra registerförfrågningar i
befolkningsdatasystemet och i andra register som myndigheterna upprätthåller och som anges i lag.
Jag intygar att de uppgifter jag meddelat till myndigheternas register är aktuella och att uppgifterna jag angett i blanketten är korrekta.
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande
Postadress
7. Bilagor till
ansökan

Telefon

Utredning över sökandens solvens
Kopia av intyg över uppfyllande av yrkeskompetens (vid behov)
Fullmakt (vid behov)
Annan bilaga, vad? ____________________________________________________________________________________________

Anvisningar
Sökandens uppgifter:
Endast den tillståndshavare som antecknats i tillståndshandlingen får bedriva yrkesmässig trafik med stöd av trafiktillståndet. Om yrkesmässig trafik
bedrivs av en juridisk person (t.ex. aktiebolag eller kommanditbolag), anges denna juridiska person jämte FO-nummer som sökande. Om
yrkesmässig trafik bedrivs av en enskild näringsidkare (firma), anges som sökande den fysiska personen med eget namn (inte personens firma)
och dessutom personens personbeteckning.
Trafikansvarig persons uppgifter:
Om tillståndet söks av en juridisk person, ska denne i anslökan visa att de krav som ställs på fysisk person som företagets trafikansvarig person i
lagen om transportservice uppfylls. Om tillståndet söks av en fysisk person som själv även är företagets trafikansvarig person, kan punkt 2 lämnas
tom. Om en fysisk person anger en annan fysisk person som trafikansvarig person, ska uppgifter om denna fysiska person anges i punkt 2.
Trafikansvarig person ska faktiskt och fortlöpande leda sökandens transportverksamhet. Personen ska ha en verklig anknytning till sökanden t.ex.
vara den organisationsanknutna person som angetts i handelsregistret eller vara ägare/delägare/anställd i företaget eller enligt avtal ha befogenhet
att genomföra uppdraget enligt artikel 4.2 i EU:s förordning (EG) nr 1071/2009 om trafikidkare. Vid behov kan en utredning över personens
koppling till sökanden samt dennes uppgifter och ansvar bifogas ansökan.
Ansökan gäller:
Med stöd av ett godstrafiktillstånd får yrkesmässig godstransport bedrivas med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över
3 500 kg. Gemenskapstillstånd för godstrafik är ett sådant godstrafiktillstånd som avses i lagen om transportservice. Nya sökanden beviljas
gemenskapstillstånd och det antal fordonsspecifika kopior som ansökts. Tillståndet gäller i tio år. Med stöd av ett gemenskapstillstånd får
yrkesmässig godstransport bedrivas på det finländska fastlandet och dessutom internationell godstransport i övriga länder som hör till det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-länder).
Även inrikes godstrafiktillstånd är ett sådant godstrafiktillstånd som avses i lagen om transportservice. Inrikes godstrafiktillstånd beviljas dock endast
till sökande som, när ansökan inleds, har minst ett giltigt inrikes godstrafiktillstånd. Dessutom beviljas inrikes godstrafiktillstånd endast om
sökanden inte uppfyller kravet på yrkeskompetens som är en förutsättning för att beviljas gemenskapstillstånd. Sökanden beviljas alltid ett
gemenskapstillstånd om sökanden uppfyller villkoren för gemenskapstillståndet. Med stöd av ett inrikes godstrafiktillstånd får yrkesmässig
godstransport bedrivas på det finländska fastlandet. Alla inrikes godstrafiktillstånd som beviljats efter att lagen om transportservice har trätt i kraft
upphör att gälla den 1 juli 2028.
Det rekommenderas att ansökan om att förnya tillståndet inleds senast en månad innan tillståndets giltighetstid löper ut. På så vis får man
fortsätta att bedriva trafik med stöd av det tillstånd som ska förnyas till dess att ansökan har avgjorts.
Ett trafiktillstånd kan återkallas på tillståndshavarens ansökan. Anhållan om återkallelse kan göras på denna blankett (nedläggning av verksamhet).
Trafiktillstånd som återkallas ska returneras till Transport- och kommunikationsverket (Traficom).
Taxitrafik får bedrivas med stöd av ett godstrafiktillstånd. Tillståndshavaren ska dock göra en anmälan om bedrivande av taxitrafik till Traficom.
Anmälan kan göras på denna blankett i samband med ansökan om tillstånd eller på en separat anmälningsblankett. Om anmälaren redan har
ett giltigt godstrafiktillstånd ska tillståndets nummer anges i ansökan. Om sökanden har flera giltiga inrikes godstrafiktillstånd räcker det att ange
ett tillstånds nummer i ansökan. Rätten att bedriva taxitrafik börjar när anmälan har inkommit till Traficom. Om anmälaren ännu inte har ett giltigt
godstrafiktillstånd, börjar rätten att bedriva taxitrafik när trafiktillståndet har beviljats och trätt i kraft. Anmälan gäller företaget, inte fordonet.
Tillståndshavaren ska se till att tillståndspliktig användning har angetts som användningssyfte för ett fordon som används i taxitrafik.
Om den som innehar ett godstrafiktillstånd utför godstransporter även med ett fordon eller en fordonskombination med en totalmassa på över
2 000 kg men högst 3 500 kg, ska tillståndshavaren göra en anmälan om bedrivande av godstrafik till Traficom. Anmälan kan göras på denna
blankett i samband med ansökan om tillstånd eller på en separat anmälningsblankett. Rätten att bedriva godstrafik börjar när anmälan har
inkommit till Traficom. Anmälan gäller företaget, inte fordonet. Tillståndshavaren ska se till att tillståndspliktig användning har angetts som
användningssyfte för ett fordon som används i godstrafik.
Sökandens/upprättarens underskrift:
Den som undertecknar ansökan ska ha rätt att teckna skönandens namn. Om tecknandet av sökandens namn kräver underskrifter av flera
personer, ska alla dessa personer underteckna ansökan.
Bilagor till ansökan:
Om ansökan gäller ett nytt tillstånd, fler tillstånd eller förnyande av tillstånd, ska i regel en utredning över sökandens solvens bifogas. En
utredning över sökandens solvens ska även göras i samband med ansökan om ändring av företagsform. Solvensen kan intygas av en CGR-,
GR- eller OFGR-revisor genom ett intyg över sökandens ekonomiska resurser och/eller genom en bankgaranti (eller pantsättning av konto).
Bankgarantin ska sändas i original till Traficom per post.
En kopia av intyg över sökandens/trafikansvarig persons yrkeskompetens ska i allmänhet endast sändas in om sökanden/trafikansvarig person
inte tidigare har ansvar i anslutning till godstrafiktillstånd i egenskap av tillståndshavare eller trafikansvarig person och om personens
yrkeskompetens har erhållits före den 1 september 2006.

