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Tyhjennä lomake

Henkilöauton vientirekisteröintihakemus
ulkomailla tapahtuvaa kilpailua varten
Saapunut Traficomiin

Asiakirjat lähetetään osoitteella:
Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM
Hakija

Ajoneuvon omistaja

Henkilötunnus/Y-tunnus

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Ajoneuvon haltija

Henkilötunnus/Y-tunnus

Osoite
Vientikilpien
toimitus- ja
maksutapa

Vientikilpien toimitusosoite

Puhelinnumero

Vientikilpien maksutapa
laskulla
postiennakolla
Laskutusosoite, mikäli maksutapana lasku (henkilön/yrityksen nimi, osoite, yrityksen Y-tunnus)

Liikennevakuutus

Ennen hakemuksen jättämistä asiakkaalla tulee olla voimassa oleva liikennevakuutus. Vakuutusyhtiön tulee viedä liikennevakuutustiedot
ajoneuvon valmistenumerolla vakuutustietovarastojärjestelmän (VATI) tietoihin. Vakuutuksen tulee alkaa viimeistään vientirekisteröinnin
voimassaolon alkamispäivänä, mutta se ei saa alkaa edellisen kuukauden puolella.
Vakuutusyhtiö
Vakuutuksen alkamispäivä

Lisätiedot

Tullikäsittelypaikkakunta ja postinumero

Luovutuspaikkakunta ja postinumero

Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä

Kilpailun nimi. Kilpailun oltava vähintään EM-tason kilpailu.
Kilpailupaikkakunta/ Maa
Asiakirjat

Ajoneuvon kuljettaja kilpailussa

Rekisteröintiasiakirjat on toimitettava alkuperäisinä, täytettyinä ja allekirjoitettuina.
Valitse ensin ajoneuvo ja sen jälkeen ko. ajoneuvoon liittyvät asiakirjat, jotka toimitat hakemuksen liitteenä.
Huomaa, että osa liiteasiakirjoista on pakollisia.
Ajoneuvolle ei ole tehty aiemmin vientirekisteröintiä
Tarvittavat asiakirjat
Kopio N- tai A-luokitustodistuksesta
(kaksi ensimmäistä sivua)

Ajoneuvolle on tehty aiemmin vientirekisteröinti
Tarvittavat asiakirjat
Kopio Verohallinnolle tehdystä käyttöönottoilmoituksesta /
kilpailukäyttöön ottamisesta
- jos ajoneuvo on ollut kilpailussa Suomessa siirtoluvalla

Kopio AKK:n katsastuskortista
Kopio Verohallinnolle tehdystä käyttöönottoilmoituksesta / kilpailukäyttöön ottamisesta
- jos ajoneuvo on ollut kilpailussa Suomessa siirtoluvalla

Omistusoikeusselvitys

- Rekisteröimätön ajoneuvo: selvitys viimeisestä ulkomaisesta
omistajasta sekä mahdolliset luovutustodistukset
- Käytetty ajoneuvo: kopio vanhasta rekisteröintitodistuksesta
ja mahdolliset luovutustodistukset

Omistusoikeusselvitys
- mahdolliset luovutustodistukset

Kilpailun osanottajaluettelo
- ajoneuvon ja kuljettajan tulee olla kilpailun osanottajaluettelossa

Valtakirja
- jos ajoneuvoa käyttää kilpailussa muu kuin ajoneuvon omistaja

Valtakirja
- jos rekisteröintiasiakirjat allekirjoittaa muu kuin ajoneuvon omistaja

Kilpailun osanottajaluettelo

- ajoneuvon ja kuljettajan tulee olla kilpailun osanottajaluettelossa

Valtakirja

- jos ajoneuvoa käyttää kilpailussa muu kuin ajoneuvon
omistaja

Valtakirja
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- jos rekisteröintiasiakirjat allekirjoittaa muu kuin ajoneuvon
omistaja

Hakijan
allekirjoitus

Lisäksi toimitettava valtakirja, mikäli hakija muu kuin ajoneuvon omistaja.
Paikka ja päivämäärä
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys
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