Ansökan

Tillfällig registrering – Export av begagnat fordon
Application

Temporary registration – Export of used vehicle
Var god texta!
Please use block letters!

Personuppgifter / Personal data/information
Efternamn, förnamn / Last name, first name

EXB
Svenskt person-/organisationsnr. 1)

Födelsedatum 1)

eller / or
Telefon dagtid i Sverige / Telephone daytime in Sweden

Telefon dagtid i utlandet / Telephone daytime abroad

1) Ange svenskt person- eller organisationsnummer. Om personnummer saknas för fysisk person, ange födelsetid (ÅÅÅÅ-MM-DD).
State Swedish personal identity number or organization registration number. If a personal identity number is not available, state date of birth (YYYY-MM-DD).

Adress i utlandet / Address abroad
Utdelningsadress / Street address

Postnummer / Postal code

Ort / Town

Land / Country

Adress i Sverige / Address in Sweden
Utdelningsadress / Street address

Postnummer / Postal code

Ort / Town

Uppgifter om fordonet / Vehicle data
Fordonsslag/Category of vehicle 2)

Årsmodell / Year model 3)

Fabrikat och modell / Make and model

Färg / Colour

Fullständigt chassinummer / Vehicle identification number

Svenskt registreringsnummer / Swedish number plates

Finns fordonet i Sverige? / Is the vehicle in Sweden?

Förvärvsdatum i Sverige / Date of acquisition in Sweden YYYY-MM-DD

Ja / Yes

Nej / No

2) Personbil / Car, Buss / Bus, Lastbil / Lorry, Motorcykel / Motorcycle, Släpvagn / Trailer.
3) Årsmodell eller tillverkningsår / Model year or year of manufacture.

Försäkran / Declaration of intent
Jag kommer att föra ut fordonet inom en månad från den dag då den tillfälliga registreringen meddelats.
I will be taking the vehicle out of Sweden within one month of the day of notification of temporary registration.
Fordonet ska exporteras till följande land (slutdestination).
The vehicle will be exported to the following country (final destination).

Land / Country

Underskrift / Signature
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och sanningsenliga

Med ansökan ska
särskilda handlingar
bifogas.

I solemnly declare that the information I have given above is true and correct
Egenhändig namnteckning / Signature

Datum / Date YYYY-MM-DD

The application must be
accompanied by the
documents specified.

201.021 (U09) 2014-04-03

Namnförtydligande / Name in block letters

Transportstyrelsen
701 88 Örebro
Besöksadress

Tunnlandsgatan 3, Örebro

www.transportstyrelsen.se
kontakt@transportstyrelsen.se

Telefon
Telefax

0771-14 15 16
019-26 26 12
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Tillfällig registrering på grund av export av begagnat fordon
Transportstyrelsen kan bevilja tillfällig registrering av ett begagnat fordon som ska föras ut ur Sverige och som därför inte
ska vara registrerat för varaktigt bruk här. Den tillfälliga registreringen gäller i en månad och kan beviljas då sökanden, det
vill säga köparen, inte är permanent bosatt i Sverige men har köpt ett begagnat fordon här.
Om fordonet inte får användas på grund av obetalda skatter eller avgifter, beviljar Transportstyrelsen inte en tillfällig
registrering.

Hur man ansöker
Det är köparen som ska göra ansökan. Följande handlingar ska bifogas ansökan:
•

Ett försäkringsbevis för tillfällig registrering som är utfärdat i mottagarlandet, om exporten sker till ett annat EU- eller
EES-land och exporten sker inom 30 dagar från köpet. Om det vid ansökan gått mer än 30 dagar från köpet i
Sverige, ska ett svenskt försäkringsbevis för tillfällig registrering användas. Ett svenskt försäkringsbevis för tillfällig
registrering används även vid export till land utanför EU och EES. (Försäkringsbevis behövs inte för släpfordon.)

•

Ett protokoll som visar att fordonet har godkänts vid kontrollbesiktning i Sverige högst 12 månader före ansökan,
om uppgift om godkänd kontrollbesiktning saknas i vägtrafikregistret. Om det inträder körförbud på grund av
utebliven kontrollbesiktning inom en månad från att tillfällig registrering beviljas eller om fordonet efter senaste
besiktningen fått ett körförbud eller ett föreläggande, anses kontrollbesiktningen inte vara godkänd.

•

Det svenska registreringsbeviset i original med anmälan om avregistrering, underskrivet av säljaren, och de
svenska registreringsskyltarna. (Detta gäller inte för oregistrerade fordon).

Den sista punkten är säljarens ansvar i samband med ansökan.
Tillfällig registrering kan även beviljas för oregistrerade fordon.
Någon avgift tas inte ut för denna typ av tillfällig registrering.

När ansökan har beviljats
När vi har beviljat en tillfällig registrering, skickar vi följande handlingar till köparens adress i Sverige:
•

Särskilda registreringsskyltar med ett nytt registreringsnummer i vitt på röd botten.
De ska omedelbart monteras på fordonet.

•

Ett registreringsbevis och ett beslut om tillfällig registrering. De ska tas med vid färd och visas upp för polis eller
bilinspektör på uppmaning.

Används ett 30-dagarsbevis för försäkring vid ansökan? Då är fordonet oförsäkrat resten av giltighetstiden för den tillfälliga
registreringen, från dag 31 räknat från bevisets begynnelsedag, om inte en ny försäkring tecknas i ett svenskt
försäkringsbolag.
Om fordonet byter ägare, upphör den tillfälliga registreringen direkt.
Giltighetstiden kan inte förlängas. Först när 12 månader har gått från slutet av en tidigare period av tillfällig registrering, kan
vi bevilja en ny tillfällig registrering för fordonet. De särskilda registreringsskyltarna ska förstöras när den tillfälliga
registreringen upphör.

Användning i och utanför Sverige
I Sverige får ett tillfälligt registrerat fordon användas i normal trafik men inte i yrkesmässig trafik.
Reglerna för hur ett tillfälligt registrerat fordon får användas skiljer sig från land till land. Kontrollera därför hur man får
använda fordonet i det land eller de länder där det ska användas.
Du hittar mer information om tillfällig registrering på www.transportstyrelsen.se. Du kan även kontakta vår kundtjänst på
0771-14 15 16.
Tillämpade bestämmelser
23-24 och 27-28 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
11 kap. 1-2 §, 15 kap. 1-6 § förordningen om vägtrafikregister (2001:650).
9 kap. 12 §, 10 kap. 3 och 5 § fordonsförordningen (2002:925).
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Temporary registration - export of used vehicle
Transportstyrelsen (The Swedish Transport Agency) can approve a temporary registration of a used vehicle that is to be
exported from Sweden. A temporary registration is valid for one month and can be approved when the applicant, i.e. the
buyer of the vehicle, is not a permanent resident of Sweden but has bought a used vehicle here.
However, temporary registration of the vehicle will not be approved if there is a driving ban due to unpaid taxes.

How to apply
The application must be completed by the buyer. The following documents shall be attached to the application:
•

Insurance certificate for temporary registration issued in the country to which the export refers, when exporting to
another EEA country and the export is completed within 30 days from purchase in Sweden. If more than 30 days
have passed since purchase, or when exporting to a country outside of the EEA, use a Swedish insurance for
temporary registration instead. (This does not apply to trailers.)

•

Protocol of approved vehicle inspection (MOT test) in Sweden issued less than twelve months prior to application, if
this information does not show in the road traffic registry. The vehicle must have an approved vehicle inspection
(without any impositions) valid for at least one month from the date of approved temporary registration.

•

The Swedish registration certificate in original version with a notification of deregistration (export), signed by the
seller of the vehicle and the Swedish number plates. (This does not apply to unregistered vehicles.)

The last point is the responsibility of the seller in Sweden.
Temporary registration can also be approved for unregistered used vehicles.
Applying for this kind of temporary registration is free of charge.

When the application has been approved
When temporary registration has been approved, the following documents are sent to the applicant's address in Sweden:
•

Special number plates with a new registration number in white on a red background.
Mount the plates on the vehicle immediately.

•

A registration certificate and the approved temporary registration. Keep these documents with you during travel and
present to a police officer or vehicle inspector upon request.

If a 30-day insurance certificate is being used for the application, the vehicle will be uninsured as of day 31 and for the
remaining period of validity, unless the insurance is renewed through a Swedish insurance company.
If the vehicle changes owner, the temporary registration expires immediately.
The period of validity cannot be extended. We cannot approve a new temporary registration for the vehicle before twelve
months have passed since the end of a previous temporary registration period. Destroy the special number plates when the
temporary registration expires.

Use in Sweden and abroad
A vehicle with temporary registration may be used in normal traffic in Sweden, but not for commercial purposes.
Rules for use of temporarily registered vehicles may differ from country to country. It is therefore advisable to check the rules
in the intended country of use.
Further information about temporary registration is available on our website www.transportstyrelsen.se or by calling us on
0771-14 15 16.

Regulations applied
Sections 23-24, 27-28 of the Road Traffic Registry Act (SFS 2001:558).
Ch. 11, Sections 1-2, Ch. 15, Sections 1-6 in the Road Traffic Registry Ordinance (SFS 2001:650).
Ch. 9, Section 12, Ch. 10, Sections 3 and 5 in the Swedish Vehicle Ordinance (SFS 2002:925).

