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Anmälan skickas till Transportstyrelsen, 701 81 Örebro

Var god texta!
Uppgifter om fordonet (se senaste utfärdade Del 2 av registreringsbeviset)
Registreringsnummer

Fordonskategori

Identifieringsnummer/chassinummer

Märke (fabrikat/typ)

Registreringsbevisets kontrollnummer

Uppgifter om den registrerade ägaren i Sverige
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer dagtid

Postnummer och postort

Uppgifter om köparen utomlands (om fordonet har sålts)
Namn

Utdelningsadress

Telefonnummer dagtid

Postnummer och postort

Land

Uppgifter om exporten
Till vilket annat EU/EES-land har fordonet förts ut?...............................................................................................
Fordonets registreringsskyltar ska alltid bifogas.
Någon av nedanstående handlingar ska skickas med anmälan, markera vilken.

☐ ett bevis om att fordonet är registrerat i annat land
☐ en skriftlig bekräftelse från registreringsmyndighet i annat land att fordonet är registrerat där
☐ ett tullintyg som visar att fordonet varaktigt förts ut ur landet och/eller förts in i ett annat land
☐ ett intyg från en yrkesmässig transportör som visar att fordonet förts ut ur landet till ett annat
namngivet land
☐ annat intyg. (Uppge varför inget av ovanstående alternativ kan bifogas, till exempel att fordonet
inte är registreringspliktigt i det nya landet.) ...................................................................(Fortsätt
skriva på nästa sida.)
Om anmälan inte är fullständig kommer vi att begära kompletterande uppgifter.

Underskrift av registrerad ägare i Sverige
Datum

Namnförtydligande

TSFI7010, v2.5, 2020-11-30

Underskrift

Transportstyrelsen
Fordonsinformation
701 88 Örebro
Besöksadress

Tunnlandsgatan 5, Örebro

transportstyrelsen.se
kontakt@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-503 503
019-262 612
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Fortsättning på anledning varför annat intyg bifogas:

Undantag till regeln om att anmälan ska göras på registreringsbeviset i original
Normalt ska anmälan om avregistrering göras på det senaste utfärdade registreringsbeviset i original men det
finns undantag. Kravet gäller inte för fordon som varaktigt förts ut ur landet till ett annat land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet på annat sätt än med tillfällig registrering enligt 16 kap. första stycket 1 lagen
(2019:370) om fordons registrering och användning.
Till anmälan ska ett av följande bifogas:
•

ett bevis om att fordonet är registrerat i annat land

•

en skriftlig bekräftelse från registreringsmyndighet i annat land att fordonet är registrerat där

•

ett tullintyg som visar att fordonet varaktigt förts ut ur landet och/eller förts in i ett annat land

•

ett intyg från en yrkesmässig transportör som visar att fordonet förts ut ur landet till ett annat
namngivet land.

Annat intyg kan i enskilda fall godtas om det finns särskilda skäl.
Fordonet avregistreras i vägtrafikregistret från och med den dag en fullständig anmälan har kommit till
Transportstyrelsen.
Observera att fordonsskatten måste vara betald och att fordonet måste ha trafikförsäkring så länge det är
registrerat och påställt i vägtrafikregistret.
Tillämpade bestämmelser: 6 kap. 1 § första stycket 4 och 4 § förordningen (2019:383) om fordons
registrering och användning, 8 kap. 8-10 § Transportstyrelsens föreskrifter (2015:63) om registrering av
fordon mm i vägtrafikregistret.
Vid frågor kontakta Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-14 15 16.

