Ansökan om direktanmälan till vägtrafikregistret
Datum för ansökan

Namn- och adressuppgifter
Företag/myndighet

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon till kontaktperson

Mobilnummer

Telefonnummer företag/myndighet

E-post kontaktperson

Ange tidigare organisationsnummer vid organisationsförändring (gäller endast befintliga kunder)
Bifoga handling som styrker överlåtelse av verksamhet.

Uppgifter för bedömning om verksamhet och ändamål
Kryssa i ert verksamhetsområde:
bilhandlare

generalagent

kreditmarknadsbolag

vagnparksägare

bilskrotare

biluthyrare

försäkringsbolag

ackrediterad verkstad
Ackrediteringsnummer

Har sökt saluvagnslicens (gäller bilhandlare)

Vill ansluta till Transportstyrelsens tjänst Fordon Direkt.
Tecknar avtal om anslutning med annan informationsförmedlare.

Vem kan få medgivande från Transportstyrelsen?
Transportstyrelsen får lämna medgivande om direktanmälan till
• försäkringsanstalter
• dem som i sin yrkesmässiga verksamhet handhar fordon och bedöms ha förutsättningar att
lämna uppgifter på ett tillförlitligt sätt.
Endast de bilskrotare och biluthyrare som är auktoriserade och de verkstäder som är ackrediterade
av Swedac kan få tillgång till direktanmälan. Kreditmarknadsbolag ska vara godkända av
Finansinspektionen.
Se nästa sida vilka handlingar som ska bifogas ansökan.
Transportstyrelsen får återta medgivandet om förutsättningarna för det inte längre finns eller om det
finns någon annan särskild anledning att återta det.
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Krav på utbildning
Den person som ska direktanmäla genom elektronisk överföring (datauppkoppling) ska först
genomgå en utbildning. Utbildningen och utbildaren ska vara godkända av Transportstyrelsen.
Om utbildningen redan är genomförd, ska en kopia på kursintyg bifogas ansökan.

Fortsätt fylla i ansökan på baksidan!

Styrkta handlingar och uppgifter
Vad gäller för försäkringsbolagen?
Försäkringsbolag ska genom intyg visa att bolaget har rätt att meddela trafikförsäkring
enligt 5 § trafikskadelagen (1975:1410).
Vad gäller för er som handlar med fordon?
Den som handlar med fordon ska visa att verksamheten är yrkesmässig genom att bifoga
föjande handlingar:
- ett bolagsbevis från Bolagsverket som inte är äldre än tolv månader och av vilket det framgår
att företaget bedriver handel med fordon
- ett registerutdrag från Skatteverket, som inte är älre än tolvmånader och där det framgår att
företaget är godkänt för F-skatt samt att företaget bedriver handel med fordon
- ett hyresavtal eller köpeavtal för lokalen. Det ska visa på lokalens lämplighet att bedriva
handel med fordon (t.ex. utställningslokal, uppställningsplatser och kontor)
- uppgift om antalet sålda fordon (ange registreringsnummer) under de senaste tolv månaderna
och redovisning av beräknad försäljning under de närmaste tolv månaderna
Den som har eller har sökt saluvagnslicens för yrkesmässig handel med fordon eller är
generalagent behöver dock inte inkomma med ovan nämnda uppgifter. En generalagent ska
kunna visa att företaget är tillverkarens representant i Sverige för berörda fabrikat.
Den som administrerar ett betydande antal fordon, dvs. är vagnparksägare, åt andra företag,
ska lämna handling som visar att de yrkesmässigt handhar fordon åt dessa (t.ex. ett avtal).

Undertecknad har tagit del av Transportstyrelsens villkor för medgivande om direktanmälan till
vägtrafikregistret.
Ort och datum

Underskrift av firmatecknare

........................................................ .....................................................................................
Namnförtydligande
.....................................................................................
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Blanketten sänds ifylld till Transportstyrelsen, 701 88 Örebro

