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Rättelse av försäljning efter 
direktanmälan 

Blanketten skickas till Transportstyrelsen 

701 81 Örebro eller via e-post:  

rattelseab@transportstyrelsen.se 

Registreringsnummer 

Datum för försäljning (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

Företaget som begär rättelse 
Företagets namn Organisationsnummer 

Kontaktperson Telefonnummer 

E-postadress 

Fel vid direktanmälan 

 Försäljningen är fel och ska upphävas. Ange skäl nedan under Annan anledning. 

 Nya ägarens person-/organisationsnummer är fel. 
Rätt person-/organisationsnummer 

 Datum för ägarbyte är fel. 
Rätt datum för ägarbyte (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

– – 

 Uppgift om leasing saknas. 
Leasinggivarens organisationsnummer 

 Förväxlat kreditköp och leasing. 
Rätt uppgift är 

 Leasing   Kredit1 

 Fel leasing- eller kreditgivare.1 
Rätt organisationsnummer 

 Uppgift om kreditköp saknas.1 
Kreditgivarens organisationsnummer 

1) Vid kreditköp, ange slutdatum för krediten.
Slutdatum för krediten (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

– – 

 Annan anledning. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Underlag till registreringen 

Bifoga ett skriftligt underlag (till exempel ett underskrivet avtal med kunden) som styrker riktigheten i de anmälda 

uppgifterna. Underlaget behöver inte bifogas om försäljningen ska upphävas eller om det endast är uppgift om kreditköp 

som saknas. (Vid byte av kreditgivare ska underlag bifogas.) Kryssa i rutan om ni bifogar underlag. 

 Underlag till registreringen bifogas 

Kontaktuppgifter 

Vid tekniska problem, kontakta förmedlaren av ert system för direktanmälan. 

För övriga frågor, eller problem som rör vägtrafikregistret, kontakta Transportstyrelsens helpdesk på 

010-495 54 08. (Telefonnumret är bara till för kunder med direktanmälan.)
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