Ansökan om saluvagnslicens

1 (4)

Ansökan skickas till Transportstyrelsen, 701 88 Örebro

Var god texta!
Namn- och adressuppgifter
Företag

Organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress

Kontaktperson
Telefonnummer företag

Telefon till kontaktperson

Mobilnummer

E-post kontaktperson

Adress till hemsida

Ort

Telefonnummer

Adress till det driftställe ansökan avser
Postnummer

Ange tidigare organisationsnummer vid övertagande av befintlig verksamhet

Skicka med handling som styrker överlåtelse av verksamhet.

Uppgifter om företaget
Verksamhetens art

☐Yrkesmässig handel

☐Yrkesmässig tillverkning, påbyggnad eller
lackering av fordon

☐Yrkesmässig
transport

Lokaler och anläggningar i verksamheten

☐Utställning

☐Kontor

☐Garage

☐Verkstad

☐Lager
*Ange hur många saluvagnsskyltar ansökan avser
Personbil, lastbil, buss *)

Motorcykel *)

Traktor/Motorredskap *)

Terrängmotorfordon *)

Antal skyltar

Antal skyltar

Antal skyltar

Antal skyltar

Släpfordon

Släpfordon 750 kg och under

Antal skyltar

Antal skyltar
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*) Om ansökan avser motorfordon, terrängmotorfordon eller traktorer, ska företaget ha flytande försäkring.

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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Redogörelse för de lokaler där verksamheten bedrivs
Lokalerna ska styrkas med kopia av köpe- eller hyresavtal
Kontorslokal
Adress

Lokalyta i kvadratmeter

Uppställningsplats (utomhus)
Adress

Uppställningsyta i kvadratmeter

Inhägnat

☐Ja

☐Nej

Utställningslokal (inomhus)
Adress

Lokalyta i kvadratmeter

Avsedd för antal fordon

Antal

Förklara varför företaget behöver saluvagnslicens

Redovisning av verksamhetens omfattning
Verksamheten, för vilken ni ansökt om licens, har bedrivits fr.o.m:

Omsättning i antal fordon de senaste 12 månaderna: (ska styrkas med fordonens registrerings- eller chassinummer) *
Beräknad omsättning i antal fordon de kommande 12 månaderna:
Omsättning i kronor de senaste 12 månaderna: *
Beräknad omsättning i kronor de kommande 12 månaderna:
Verksamheten har för närvarande antal anställda:

* Om verksamheten bedrivits under en kortare tid än 12 månader, ska omsättningen för denna tid anges.
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Följande handlingar ska skickas med ansökan.
(Om ansökan inte är fullständig, kommer vi att begära kompletterande uppgifter.)
-

Registerutdrag från Skatteverket som inte är äldre än 12 månader. Av detta ska framgå att
företaget är registrerat för betalning av moms och vilken verksamhet företaget bedriver.

-

Registreringsbevis från Bolagsverket som inte är äldre än 12 månader. (Registreringsbevis
behöver inte skickas med för enskild firma.)

-

Kopia av hyresavtal eller lagfart som visar lokalens lämplighet för att bedriva den verksamhet som
ansökan avser.

-

Förteckning med registreringsnummer eller chassinummer på de fordon som sålts under de
senaste 12 månaderna. Om verksamheten bedrivits under en kortare tid, ska förteckningen innehålla
registreringsnummer eller chassinummer på de fordon som sålts sedan verksamheten startades.

-

Ansökningsavgiften på 2000 kronor ska vara betald för att vi ska pröva ansökan. Avgiften tas ut
oavsett om den kommande prövningen medför att ansökan bifalls eller avslås. Betala till bankgiro
5051-6954. Ange företagets organisationsnummer, namn och adress på inbetalningskortet. Skicka
gärna med ett bevis på betalningen för att skynda på handläggningen.

Om ansökan avser motorfordon, krävs flytande trafikförsäkring.
-

Vid organisationsförändring
Skicka med en handling som styrker överlåtelse av verksamhet. Av handlingen ska framgå att det
överlåtande företaget återkallat sin saluvagnslicens. Om saluvagnsskyltar ska överlåtas, ska
skyltarnas beteckning anges. Handlingen ska vara undertecknad av det överlåtande företagets
firmatecknare

Underskrift av firmatecknare
Datum

Underskrift

Namnförtydligande
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Bra att veta om saluvagnslicens
Saluvagnslicens för brukande av avställda eller oregistrerade fordon får meddelas den som yrkesmässigt
-

tillverkar fordon (här avses endast nytillverkning)

-

transporterar fordon (med transport avses försäljning av tjänsten transport av fordon)

-

handlar med fordon (här avses endast försäljning)

-

utför fordonstester (här avses såväl komponent- som fordonstestning).

De fordon som innehavaren av saluvagnslicensen tillverkar, transporterar eller handlar med eller utför
fordonstester med får användas för
-

provkörning i samband med tillverkning och reparation samt testkörning

-

färd kortast lämpliga väg från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad förvaringslokal, plats
för testkörning eller liknande till sådan plats, lokal eller garage

-

färd kortast lämpliga väg till och från besiktningsorgan

-

körning i den omfattning som behövs för demonstration eller försäljning.

Ett fordon som har ett meddelat körförbud får tills det är besiktat och godkänt endast användas för färd
kortast lämpliga väg från den plats där reparationen utförts till bilprovning för besiktning (däremot inte till
verkstaden). Ett fordon som har körförbud på grund av att det inte har inställts till besiktning eller inte har
godkänts vid besiktning (ett s.k. inträtt körförbud) får tills det är besiktat och godkänt endast användas för färd
kortast lämpliga väg till verkstad för reparation och till bilprovning för besiktning.
Fordon med användningsförbud på grund av obetald skatt får inte användas.
Transportstyrelsen kan återkalla saluvagnslicens som missbrukas.
Ansökningsavgift
En avgift tas ut vid ansökan om saluvagnslicens. Avgiften är 2000 kronor. Betala till bankgiro 5051-6954.
Ange företagets organisationsnummer, namn och adress på inbetalningskortet. Bifoga gärna ett bevis på
betalningen för att skynda på handläggningen.
En förutsättning för att ett ärende ska prövas är att avgiften betalas. Avgiften tas ut oavsett om prövningen
medför att ansökan bifalls eller avslås. Så snart avgiften har kommit till Transportstyrelsen, påbörjar vi
handläggningen av ärendet.
Läs gärna mer på www.transportstyrelsen.se.

