
 RÄttelse av f×rsÄljning(endast f×r direktanmÄlare, se baksida)Datum.............................................. RegistreringsnummerBegÄran frÅnF×retagets namn OrganisationsnummerTelefonnummer (inkl riktnr) dagtidKontaktperson Alt. telefonnummer (inkl riktnr) dagtidF×retagets adress Datum f×r den aktuella f×rsÄljningenBeskrivning av feletF×rsÄljningen Är helt fel och ska annulleras.Fordonet ska Återf×ras till tidigare Ägare:Intyga att:               kunden aldrig hÄmtade fordonetF×rsÄljningen Är korrekt men Är registrerad vid fel tidpunkt.  *RÄtt ×verlÅtelsedatum Är:F×rsÄljningen Är gjord till fel person-/organisationsnummer.  *RÄtt person-/organisationsnummer Är:F×rsÄljningen Är korrekt, men jag har f×rvÄxlat kreditk×p och leasing.  *RÄtt uppgift Är:F×rsÄljningen Är korrekt, men jag har angett fel kredit-/leasinggivare.  *RÄtt kredit-/leasinggivare Är:F×rsÄljningen Är korrekt, men jag har gl×mt att ange leasing.  *Leasinggivare Är:F×rsÄljningen Är korrekt, men jag har gl×mt att ange kredit.Kreditgivare och slutdatum Är:Annan anledning till rÄttelse: FortsÄtter pÅ baksidanGL·M INTE ATT BIFOGA KOPIA PÑ UNDERSKRIVET AVTAL - KRñVS VID *Vi begÄr Även rÄttelse av felaktig fordonsskatt.BegÄran om rÄttelse skickas i vissa fall vidare till Skatteverket, Fordonsskatten.Ort och datum                                      Underskrift201.005  (U05) 081114 Postadress Telefon Texttelefon WebbadressTransportstyrelsen, 70181 ·REBRO 0771 - 14 15 16 019-19 77 80 www.transportstyrelsen.se



FortsÄttning frÅn framsidan:
TÄnk pÅ f×ljande:- Blanketten kan endast anvÄndas av direktanmÄlare som har tillstÅnd att lÄmna   anmÄlningar i elektronisk form eller tonvalssignalering per telefon.- Ni ska alltid ha ett skriftligt avtal med kunden innan ni fÅr g×ra en direktanmÄlan.- Avtalet ska omfatta varje del av registreringen som ni g×r via direktanmÄlan.- PÅ uppmaning frÅn Transportstyrelsen ska ni lÄmna ut avtalet som ligger till grund f×r en utf×rd   direktanmÄlan.- Endast personer som Är utbildade av Transportstyrelsens godkÄnda utbildare fÅr anvÄnda   systemen f×r direktanmÄlan.- Det finns Även andra regler som mÅste f×ljas (se instruktion och beslut f×r direktanmÄlan).- Transportstyrelsen Återkallar tillstÅnd till direktanmÄlan vid regelbrott.- Har Ägarbyte skett skriftligen pÅ registreringsbeviset kan denna blankett inte anvÄndas.Har ni problem? HÄr finns hjÄlp att fÅ:Vid tekniska problem- Kontakta f×rmedlaren av ert system f×r direktanmÄlan.Vid problem som r×r vÄgtrafikregistret.- Kontakta Helpdesk Fordon telefon 019-19 76 50.OBS! Helpdesk Fordon Är bara till f×r kunder med direktanmÄlan.

 201.005B  


	T1005
	T1005B

