
Säljarens minneslista 
Överlämna ett giltigt certifikat ELLER 
anmälningsdelen till köparen i samband 
med fordonshandeln. 
• Skapa certifikatet på förhand i Traficoms 

e-tjänster. 
• Kontrollera att anmälningsdelen är giltig 

och beställa vid behov en ny.* 
• Fyll i uppgifterna om köparen och överlå-

telsedagen på anmälningsdelen innan den 
undertecknas. 
• Om du säljer fordonet till utlandet ska du 

överlämna båda delarna av registrerings-
beviset (tekniska delen och anmälnings-
delen). 

Kontrollera köparens identitet i samband 
med handeln. 
Gör upp överlåtelsebrevet i två exemplar 
tillsammans med köparen. Spara själv 
ena exemplaret. 
Gör en överlåtelseanmälan efter handeln 
för att försäkra dig om att avgifterna 
upphör. 
• För överlåtelseanmälan behöver du köpa-

rens namn, adress samt personbeteckning 
eller FO-nummer. 

• Du kan göra överlåtelseanmälan i Traficoms 
eller försäkringsbolagets e-tjänster, vid ett 
besiktningsställe som utför registreringar 
eller i ditt försäkringsbolag. 

Fordonshandel  
och registrering 

Registreringsbevisets anmälningsdel skrivs inte ut automatiskt i samband med registreringen. Ägarbyte kan göras med certifikat 
och övriga registreringar genom att identifiera sig som ägare eller innehavare av fordonet. 

En registeranmälan (t.ex. avställning) upphäver det tidigare registreringsbeviset även om ett nytt bevis inte skrivs ut.  
En anmälningsdel som gjorts ogiltig kan inte användas vid registrering och bör förstöras. 
*  Säljaren kan kontrollera ordningsnumret på den giltiga anmälningsdelen i Traficoms e-tjänster. Ordningsnumret kan också  
 kontrolleras i Traficoms chattjänst eller registerrådgivning. Du kan beställa ett nytt registreringsbevis via Traficoms e-tjänster eller  
 ett besiktningsställe som utför registreringar. 

Köparens minneslista 
Kontrollera uppgifterna om fordonet och  
ägaren som är upptagen i registret. 
• Kontrollera om: 

• fordonet är påställt 
• fordonsskatten är betald 
• den periodiska besiktningen har utförts 
• säljaren är upptagen som ägare i registret 
• fordonet har användningsbegränsningar i anslut-

ning till bilskatten (Skatteförvaltningens tjänst) 
• Köp helst ett fordon endast av den som är upptagen 

som ägare i registret. 

Kontrollera säljarens identitet i samband  
med köpet. 
Försäkra dig om att du får antingen ett giltigt 
certifikat ELLER anmälningsdelen av säljaren.*
• Fyll i anmälningsdelen tillsammans med säljaren. 

Gör upp överlåtelsebrevet i två exemplar  
tillsammans med säljaren. Spara själv ena  
exemplaret. 
Teckna en trafikförsäkring hos ett försäkrings- 
bolag och gör ägarbytet inom 7 dagar efter 
fordonshandeln. 
• I Traficoms eller ditt försäkringsbolags e-tjänster 

(certifikat). 
• Vid ett besiktningsställe som utför registreringar 

eller på ditt försäkringsbolags kontor (certifikat  
eller anmälningsdel). 

• Om säljaren har gjort en överlåtelseanmälan (med 
personbeteckning eller FO-nummer) kan du göra 
ägarbytet också utan certifikat eller anmälningsde. 



Överlåtelse- 
breven bör alltid 

göras upp för båda 
parterna.

SÄLJARE – gör  
överlåtelseanmälan 
efter handeln och  

säkerställ att  
avgifterna  

upphör! 

KÖPARE – gör  
ägarbytet inom  

7 dagar! 

Handel med certifikat

Säljaren skapar ett 
certifikat i Traficoms 
e-tjänster. 

Säljaren överlämnar  
certifikatet till köparen  
i samband med köpet. 

Köparen försäkrar fordonet 
och gör ägarbytet elektro-
niskt eller på ett registre-
ringsställe.

Handel med anmälningsdelen

Säljaren säkerställer att 
anmälningsdelen som 
används är giltig. 

Säljaren fyller i anmäl- 
ningsdelen tillsammans 
med köparen och ger 
den till köparen. 

Köparen försäkrar fordonet 
och gör ägarbytet på ett  
registreringsställe. 

Traficoms e-tjänster:  
traficom.fi/sv/vara-tjanster

• skapa certifikat 
• tjänst för granskning av certifikat 
• fordonets register- och skatteuppgifter 
• ägarbyte 
• överlåtelseanmälan 
• beställ registreringsbevis 
• uppgifter om det egna fordonet: ordningsnumret 
 på den giltiga anmälningsdelen 

Kontroll av fordons- och ägaruppgifter: 
traficom.fi/sv/vara-tjanster/register-och- 
beskattningsuppgifter-om-fordon 

Mer information och nyttiga länkar 
Traficoms anvisningar för köp och försäljning av fordon:
traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/kop-och- 
forsaljning-av-fordon  

Rådgivning om registrering av fordon: 
Telefon 029 534 5100 (lna/msa),  
asiakaspalvelu@traficom.fi 

Skatteförvaltningens tjänst: 
vero.fi/sv/privatpersoner/bil/bilskatt/tjansten_for_ 
prisuppgifter_for_fordo/

https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster
https://www.traficom.fi/sv/vara-tjanster/register-och-beskattningsuppgifter-om-fordon
https://www.traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/kop-och-forsaljning-av-fordon
https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/bil/bilskatt/beloppet_av_bilskatten/



