
 ANSÖKAN/APPLICATION
TILLFÄLLIG REGISTRERING - EXPORT Begagnat fordon/
TEMPORARY REGISTRATION - EXPORT Used vehicle
Datum/Date

Var god texta!/
Please use block letters ..............................................

EXB
Personuppgifter/Personal data/information
Efternamn, f÷rnamn/Last name, first name σr, mσn, dag/year, month, dayF÷delsedatum  1)

eller

Svenskt person-/org.nr  1)

Adress i utlandet/Address abroad
Utdelningsadress/Street address Telefonnr dagtid/Telephone daytime

Postnummer och ortnamn/Postal code and town Land/Country

Adress i Sverige/Address in Sweden
Utdelningsadress/Street address

Postnummer och ortnamn/Postal code and town Telefonnr dagtid/Telephone daytime

Fordonsuppgifter/Vehicle data
Fordonsslag/Category of vehicle  2) Årsmodell/Year model   3) Fabrikat och modell/Make and model

FullstΣndigt chassinummer/Vehicle identification numberFΣrg/Colour

Svenskt registreringsnummer/Swedish  number plates
Fordonet Σr begagnat/Vehicle has been used

Finns fordonet i Sverige/Is the vehicle in Sweden                         Ja/Yes                     Nej/No

F÷rsΣkran/Declaration of intent

Jag kommer att f÷ra ut fordonet inom en mσnad frσn den dag dσ den tillfΣlliga registreringen meddelats   4)

Underskrift/Signature

Jag f÷rsΣkrar pσ heder och samvete att uppgifterna Σr riktiga och sanningsenliga/
I solemnly declare that the information I have given above is true and correct

Ans÷kan skall σtf÷ljas av
vissa handlingar/
Application must be
accompanied by the
documents specified

EgenhΣndig namnteckning/Signature

Namnf÷rtydligande/Name in block letters

1)  Ange svenskt person-/organisationsnummer. Om sσdant saknas f÷r fysisk person, ange f÷delsetid.
     Fill in Swedish personal code number/org.reg no. or date of birth.
2)  Personbil/Car, Buss/Bus, Lastbil/Lorry, Motorcykel/Motorcycle, SlΣpvagn/Trailer.
3)  Årsmodell eller tillverkningsσr/Model year or year of manufacture.
4)   I will be taking the vehicle out of Sweden within one month of the day of notification of temporary registration in Sweden.V
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Postadress Telefon Webbadress

VΣgverket, 701 81 ÖREBRO 0771 - 14 15 16 www.vv.se



TillfΣllig registrering pσ grund av export av begagnat fordon
VΣgverket kan bevilja tillfΣllig registrering av ett begagnat fordon som ska f÷ras ut ur Sverige och
som dΣrf÷r inte ska vara registrerat f÷r varaktigt bruk hΣr. Den tillfΣlliga registreringen gΣller 
i en mσnad och kan beviljas dσ s÷kanden, dvs k÷paren, inte Σr permanent bosatt i Sverige 
men har k÷pt ett begagnat fordon hΣr. 

Om fordonet har brukandehinder pσ grund av obetalda skatter eller avgifter, beviljar VΣgverket
inte en tillfΣllig registrering.

Hur man ans÷ker
Det Σr k÷paren som ska g÷ra ans÷kan. Blanketten pσ framsidan ska fyllas i. Dessutom ska
f÷ljande handlingar bifogas ans÷kan:
ò Ett svenskt trafikf÷rsΣkringsbevis f÷r tillfΣllig registrering (gΣller inte slΣpfordon).
ò Ett protokoll som visar att fordonet har godkΣnts vid kontrollbesiktning i Sverige h÷gst tolv
  mσnader f÷re ans÷kan, om uppgift om godkΣnd kontrollbesiktning saknas i vΣgtrafikregistret. Om
  k÷rf÷rbud intrΣder pσ grund av utebliven kontrollbesiktning inom en mσnad frσn att tillfΣllig
  registrering beviljas eller fordonet efter senaste besiktningen fσtt ett k÷rf÷rbud eller ett f÷relΣggande,
  anses kontrollbesiktningen inte vara godkΣnd.

ò Det svenska registreringsbeviset i original med anmΣlan om avregistrering, underskrivet
  av sΣljaren.
ò De svenska registreringsskyltarna.

De tvσ sista punkterna Σr sΣljarens ansvar i samband med Σgarbytet.

TillfΣllig registrering kan Σven beviljas f÷r oregistrerade begagnade fordon. I stΣllet f÷r svenskt
registreringsbevis och registreringsskyltar ska dσ kopia pσ k÷pehandlingen skickas in.

NΣr ans÷kan har beviljats
NΣr vi har beviljat en tillfΣllig registrering, skickas f÷ljande handlingar till k÷parens adress i Sverige:
ò SΣrskilda registreringsskyltar med ett nytt registreringsnummer i vitt pσ r÷d botten. De ska
  omedelbart monteras pσ fordonet.
ò Ett beslut om tillfΣllig registrering. Det ska tas med vid fΣrd och visas upp f÷r polis eller
  bilinspekt÷r pσ uppmaning.
ò Ett registreringsbevis.

Nσgon avgift tas inte ut f÷r denna typ av tillfΣllig registrering.

Om fordonet byter Σgare, upph÷r den tillfΣlliga registreringen direkt.

Giltighetstiden kan inte f÷rlΣngas. F÷rst nΣr tolv mσnader har gσtt frσn slutet av en tidigare period
av tillfΣllig registrering, kan vi bevilja en ny tillfΣllig registrering f÷r fordonet. De sΣrskilda
registreringsskyltarna ska f÷rst÷ras nΣr den tillfΣlliga registreringen upph÷r.

AnvΣndning i och utanf÷r Sverige
I Sverige fσr ett tillfΣlligt registrerat fordon anvΣndas i normal trafik men inte i yrkesmΣssig trafik.

Reglerna f÷r hur ett tillfΣlligt registrerat fordon fσr brukas skiljer sig frσn land till land. Kontrollera dΣrf÷r
hur man fσr bruka fordonet i det land eller de lΣnder dΣr det ska anvΣndas.

Mera information om tillfΣllig registrering kan du hitta pσ www.vv.se, vσr webbplats. Du kan Σven kontakta
VΣgverket pσ 0771-14 15 16.

TillΣmpade bestΣmmelser
23, 27-28 º lagen (2001:558) om vΣgtrafikregister.
85 och 93 º fordonskung÷relsen (1972:595).
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