
Uppgifter om utländskt körkort/utländskt
yrkeskompetensbevis när förare genomgår
grundutbildning eller fortbildning i Sverige
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Körkortsuppgifter (endast om utländskt körkort)

Postadress Telefon Webbadress

Transportstyrelsen, 701 98 Örebro 0771-503 503 www.transportstyrelsen.se

Förare
Namn

Postnummer

Telefonnummer dagtid (även riktnummer)Adress

Personnummer/samordningsnummer

Ort

Körkortsnummer

E-postadress

Utfärdande land

Ange behörigheter Datum för utfärdande (DDMMÅÅ) Upphör att gälla  (DDMMÅÅ)
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C

C1E

CE

D1

D

D1E

DE

Bifoga kopior på fram och baksida på utländskt körkort till Transportstyrelsen. 

Yrkeskompetensbevis (endast om utländskt yrkeskompetensbevis)
Serienummer Utfärdande land

Ange behörigheter Gemenskapskod, sista giltighetsdag (ÅÅMMDD)

Bifoga kopior på fram och baksida på utländskt yrkeskompetensbevis till Transportstyrelsen. 
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Datum för utfärdande (DDMMÅÅ) KörkortsnummerSista giltighetsdatum (DDMMÅÅ)

Datum för utfärdande (DDMMÅÅ) Upphör att gälla (DDMMÅÅ)
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Utbildare/Rapportör
Företagsnamn

Telefonnummer dagtid (även riktnummer)

Namn

E-postadress

Person-/Organisationsnummer

Underskrift förare

Foto och namnteckning

Vi tillverkar ditt yrkeskompetensbevis med foto och namnteckning från ditt senast utfärdade svenska 
körkort. Om du har ett utländskt körkort behöver vi få in ett fotografi samt namnteckning från dig. 
Fotografering sker på något av Trafikverkets förarprovskontor och du kommer att få visa en giltig 
legitimation.

Transportstyrelsen skickar en faktura på avgiften för yrkeskompetensbeviset när din rapportering om 
utbildning samt fotografering kommit till oss.

Läs mer information om yrkeskompetensbevis på Transportstyrelsen.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/yrkestrafik/gods-och-buss/yrkesforarkompetens/
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