Tips för bilköpet

Innehåll

Ska du köpa en begagnad bil?

Ska du köpa en begagnad bil?						

Det finns många saker du bör beakta när du ska köpa en begagnad bil.
Denna broschyr innehåller råd och anvisningar som kan vara till hjälp
när du köper en bil som är registrerad i Finland.
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Information om köp, import och registrering av en begagnad bil från
utlandet finns bland annat i broschyrer utgivna av Tullen samt på
webben på traficom.fi/sv/transport/vagtrafik/import-av-fordon eller
www.tulli.fi.

Kontrollera bilens ”identitet” och eventuella
begränsningar för köpet
Bekanta dig noggrant med bilen och dess registeruppgifter
Det första och viktigaste är att kontrollera bilens ”identitet”. Är bilen
faktiskt det exemplar som uppges? Köp en bil endast av den som
är införd i registret som fordonets ägare, så slipper du problem med
betalningsskyldigheter som hänför sig till bilen. Du kan kontrollera
uppgifterna om bilen som har införts i registret i Traficoms e-tjänst på
traficom.fi/sv/vara-tjanster.
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Du kan kontrollera uppgifterna om bilen per telefon, via sms eller på webben.

KONTROLLERA
BILENS
”IDENTITET”

Om du köper

Olika tjänsteleverantörer hittar du på traficom.fi/sv/tjansteleverantorer
Traficoms tjänster finns på traficom.fi/sv/vara-tjanster

1.

I Traficoms e-tjänst kan ägaren eller innehavaren beställa en 		
pappersversion av registreringsbeviset.

I biljämförelsetjänsten autovertaamo.traficom.fi kan du utifrån
registreringsnumret ta fram energimärket för bilen. Märket
berättar bl.a. om bilens utsläpp och bränsleförbrukning,
uppskattade årliga kostnader, fordonsskattens storlek och
om bilen förbrukar mer eller mindre än EU:s utsläppsmål.

Trafik- och transportregistret innehåller uppgifter om fordonets 		
ägare, när fordonet har tagits i bruk, eventuell avställning samt 		
andra uppgifter om fordonet.
Du kan även beställa ett informationspaket med mer omfattande
och teknisk information om fordonet.
I sms-tjänsten får du basuppgifter om bilen enkelt och snabbt.

BASUPPGIFTER
OM BILEN ENKELT
OCH SNABBT

Välj klokt. Välj en bil som är lämpad för dina behov och som
har låga utsläpp. Tänk också på att välja en säker modell, och
kontrollera därför t.ex. bilens Euro NCAP-krocktestresultat. Nyare
bilar har vanligen mer avancerade säkerhetsanordningar.

2.

Förvissa dig om bilens ”identitet” genom att kontrollera
att bilens tillverkningsnummer och registreringsnummer är
desamma som i registeruppgifterna.

3.

Kontrollera att bilen inte är belagd med
användningsförbud på grund av avställning. Det är
sannolikt att bilen har registreringsskyltarna på plats trots att
den är avställd. Ett avställt fordon får inte användas i trafik
utan förflyttningstillstånd eller påställning. Vid behov kan du
få tillförlitlig och aktuell information via Traficoms e-tjänst på
traficom.fi/sv/vara-tjanster.
Om du köper en avställd bil utan registreringsskyltar, ska du
kontrollera att skyltarna inte har returnerats av myndigheten.
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Bilen kan ha ett betydande belopp obetald kvar- och tilläggskatt,
och kvar- och tilläggskatten är alltid minst 1010 euro.

karosseri så att de avviker från de ursprungliga), borde det finnas
en anteckning om antalet delar som bytts ut på bilen i registret. Du
kan kontrollera bilens tekniska uppgifter antingen i den tekniska
delen av registreringsbeviset eller i besiktningsintyget, om säljaren
har detta. Du kan även ta del av de tekniska uppgifterna i Traficoms
e-tjänst på traficom.fi/sv/vara-tjanster. Kom ihåg att andelen
ursprungliga delar på en bil som är registrerad i Finland alltid ska
vara över 50 procent. Om det har gjorts en ändringsbesiktning
av bilen, kan du ta reda på vilka ändringar som då godkändes
genom att kontakta det besiktningsställe som utförde
ändringsbesiktningen. Vid behov kan du låta en expert bedöma
bilens skick samt de ändringar som gjorts på bilen.

Kontrollera aktuell information om beloppet för en eventuell
kvar- och tilläggsskatt genom att ringa till Traficoms fordonsskatterådgivning 029 534 5125 (lna/msa) eller via Traficoms e-tjänst på
traficom.fi/sv/vara-tjanster.

4. Kontrollera att fordonsskatten är betald och att den

periodiska besiktningen har utförts. Även fordonsskatter som
tidigare ägare lämnat obetalda samt försummelse av den periodiska
besiktningen leder till att bilen beläggs med användningsförbud.
Förfallodagen för en påbörjad fordonsskatteperiod kan vara
förestående, vilket innebär att skatten förfaller till betalning först
efter köpet. Uppgifter om bilens tidigare innehavares och ägares
obetalda fordonsskatt eller fordonsskatt som snart ska betalas
får du på traficom.fi/sv/vara-tjanster. E-tjänsten ger uppgifter
om både skatter som redan förfallit till betalning och skatter
som kommer att förfalla till betalning. Du kan också kontrollera
skatteuppgifterna genom att ringa Traficoms servicenummer för
fordonsskatterådgivning 029 534 5125 (lna/msa).

5.

Köp en bil endast av den som är införd i registret
som bilens ägare, så slipper du problem med äganderätt,
trafikförsäkring och skatter. När en bil byter innehavare och
ägare övergår också skyldigheten att betala fordonsskatt.

6. Ta reda på bilens historia, eventuella krockskador,

mätarställningens korrekthet och att bilen stämmer överens med
de tekniska uppgifter som antecknats i registret. Om det har gjorts
betydande konstruktionsändringar på bilen (t.ex. byte av teknik eller
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7.

Kontrollera bilens miljövänlighet, bränsleförbrukning,
skatter och andra årliga kostnader med hjälp av dess
energimärke. Energimärket, som liknar energimärket
för hushållsapparater, får du genom att mata in bilens
registreringsnummer i Traficoms biljämförelsetjänst på
autovertaamo.traficom.fi. Energimärket innehåller bilens
utsläppsinformation och utsläppsklass jämfört med EU:s mål.
Via Traficoms biljämförelsetjänst kan du få fram energimärket
för alla personbilar av årsmodell 2001 eller senare som
är registrerade i Finland.I biljämförelsetjänsten finns
också utsläppsdatabasen för nya personbilar, som utöver
uppgifterna i energimärket även innehåller uppgifter om bl.a.
bilens tekniska egenskaper och extrautrustning. Grundskatten
i fordonsskatten bygger på biltillverkarens uppgifter om CO2utsläpp. Om det inte finns utsläppsuppgifter för en bil i trafikoch transportregistret, baseras skatten på bilens totalmassa.
Tabeller över grunderna för fastställandet av grundskatten och
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skattebeloppen finns i fordonsskattelagen och på Traficoms
sidor om fordonsbeskattning.

Efter köpet

8. Jämför priset på bilen som är till salu med priset på

Teckna en försäkring för bilen utan dröjsmål, dock 		
senast inom 7 dagar. Om trafikförsäkringen inte tecknas inom 		
7 dagar från det att den registrerade ägaren har överlåtit bilen, 		
höjs försäkringspremien.

9. Provkör bilen en tillräckligt lång sträcka i olika

Gör registeranmälan inom 7 dagar från överlåtandet av 		
äganderätten. Du kan göra en registeranmälan via Traficoms eller
ditt försäkringsbolags e-tjänst. Du kan också sköta ärendet
genom att besöka ditt försäkringsbolag eller ett besiktningsställe
som utför registreringar Om du köper bilen från en bilaffär eller 		
ett finansbolag kan de sköta registreringen åt dig.

motsvarande bilar. Jämförelsematerial får du t.ex. på webben, i
biltidskrifter eller bilaffärer. Om bilens pris verkar anmärkningsvärt
lågt, bör du vara extra försiktig och ta reda på vad det beror på.

hastigheter och testa bilens beteende och styrförmåga till
exempel vid inbromsning. Observera att det inte är tillåtet
att ens provköra ett avställt fordon utan förflyttningstillstånd
eller påställning. Kontrollera att utrustningen (t.ex. klimatanläggningen samt utsläpps- och säkerhetsutrustningen) och
varnings- och signallampor fungerar.

10. Kontrollera i vilket skick däck och utrustning är samt

sommar- och vinterdäck och annan utrustning som medföljer
köpet (t.ex. motorvärmare och dragkrok).

11. Se till att du av säljaren får antingen ett giltigt certifikat

för bilen eller registreringsbevisets anmälningsdel. Fyll
i överlåtelsebrevet i två exemplar tillsammans med säljaren.
Behåll det ena exemplaret. Kontrollera ägarens namn och
certifikatets giltighetstid i Traficoms kontrolltjänst för certifikat på
traficom.fi/sv/vara-tjanster. Om säljaren i stället för ett certifikat
ger dig anmälningsdelen, ska du tillsammans med säljaren fylla
i alla uppgifter: uppgifter om ny ägare, överlåtelsedatum och
underskrifter.
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En registeranmälan ska också göras vid ägarbyte för ett avställt 		
fordon. Ett avställt fordon får inte användas i trafik utan att det 		
påställs, inte ens inom 7 dagar efter ägarbytet.
Debetsedeln för fordonsskatten skickas t.ex. per post 		
eller som e-faktura till nätbanken. Betala inte skatten med 		
den föregående ägarens debetsedel. Extra skatt som gäller tiden
efter köpet krediteras bilens tidigare ägare antingen via fordonsskatten för en annan bil som han eller hon köper eller i form av 		
skatteåterbäring utifrån ansökan. Utan ansökan återbetalas skatten 		
om ett år med en betalningsanvisning till banken. Du får information
om den tidigare innehavarens eller ägarens obetalda skatt eller
skatt som snart förfaller till betalning via Traficoms e-tjänst på
traficom.fi/sv/vara-tjanster eller Traficoms fordonsskatterådgivning tfn 029 534 5125 (lna/msa).
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Om du säljer
Kom ihåg säljarens skyldighet att överlåta antingen ett 		
certifikat eller registreringsbevisets anmälningsdel till köparen så
att han eller hon kan göra en registeranmälan. Du ska även ge 		
köparen besiktningsintyget för den senaste periodiska besiktningen.
Ge inte certifikatet eller anmälningsdelen till köparen 		
förrän alla villkor för affären är uppfyllda. Om du överlåter
anmälningsdelen till köparen ska du fylla i uppgifterna om köparen
och överlåtelsedatum innan du undertecknar.
Fyll i överlåtelsebreven tillsammans med köparen och 		
spara det ena exemplaret. Gör efter köpet en elektronisk
anmälan om överlåtelse till Traficom via e-tjänsten på
traficom.fi/sv/vara-tjanster. För anmälan behöver du köparens
personbeteckning eller FO-nummer. Du kan också göra en anmälan
om överlåtelse vid ett besiktningsställe som utför registreringar eller
hos ditt försäkringsbolag.
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KOM IHÅG
ÖVERLÅTELSEBREVET

Kom alltid ihåg att göra
ett överlåtelsebrev över
köpet. Äganderätten till
fordonet övergår när
överlåtelsehandlingen
undertecknas, inte när
överlåtelsen registreras.

MER INFORMATION

traficom.fi/sv/transport/vagtrafik
traficom.fi/sv/vara-tjanster
autovertaamo.traficom.fi
Du kan kontrollera fordonets uppgifter per telefon, sms eller
på webben. Tjänsteleverantörerna hittar du på
traficom.fi/sv/tjansteleverantorer

Transport- och kommunikationsverket Traficom
PB 320, 00059 TRAFICOM
tfn 029 534 5000
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