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Anmälan om ändring av uppgifterna införda i registret över 
kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån –
ifyllnadsanvisning för blanketten 

Den som är införd i registret över kreditgivare och förmedlare av 

person-till-person-lån ska utan dröjsmål anmäla ändringar i 

registeruppgifterna till regionförvaltningsverket (RFV). 

I en ändringsanmälan ska man alltid ange fullständig firma och 

FO-nummer för den som är införd i registret över kreditgivare och 

förmedlare av person-till-person-lån. Anmälan kan göras genom 

att skicka en ändringsanmälanblankett eller ett fritt formulerat 

meddelande till regionförvaltningsverket per post eller e-post. De 

bilagor som behövs ska bifogas anmälan. 

A. Ändring i den bedrivna verksamheten och mottagande av 
kundmedel 

Anmäl eventuella ändringar i den registrerades verksamhet med 

blanketten. Den som vill registrera sig som kreditgivare ska alltid 

anmäla om den har för avsikt att lämna konsumentkrediter som 

har samband med bostadsegendom eller förmedla person-till-

person-lån. 

Om den som är registrerad som förmedlare av person-till-person-

lån vill bli registrerad som kreditgivare ska man i ändringsanmälan 

meddela om den fortsätter som förmedlare av person-tillperson-

lån och om avsikten är att lämna konsumentkrediter som har 

samband med bostadsegendom. 

Om den registrerade har för avsikt att börja ta emot kundmedel 

ska en utredning bifogas anmälan om hur kundmedlen förvaras 

och hanteras på det sätt som lagen kräver. 
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B. Ändring eller tillägg till verksamhetsställets besöksadress och 
andra kontaktuppgifter 

Fyll i följande i blanketten vid behov 

− verksamhetsställets besöksadress som är införd i registret 

oberoende om den förblir eller utgår ur registret 

− verksamhetsställets nya besöksadress 

– som är i kraft utöver den gamla besöksadressen eller 

– som ersätter den besöksadress som tidigare infördes i 

registret 

Därtill kan man anmäla ändringar i andra kontaktuppgifter: 

− postadress 

− e-postadress som myndigheten kan använda för att ta kontakt 

− telefonnummer 

C. Ändring av firma eller bifirma 

Ange vid anmälan ändringar av firma eller bifirma 

− Firma och/eller bifirmor som tas ut bruk 

− Ny firma och/eller bifirmor 

D. Ändring av person som har kännedom om kreditverksamhet 

Anmäl med blanketten 

− fullständigt namn, ställning i kreditgivarens organisation och 

personbeteckning för personen som utses till ny kännare av 

kreditverksamhet 

− namn på tidigare kännare av kreditverksamhet som eventuellt 

lämnar uppgiften 

E. Ansvarspersonsändringar 

Anmäl med blanketten namnet på nya ansvarspersoner samt deras 

personbeteckning, eller om sådan saknas födelsedatum. 
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Ändringar ska anmälas då de gäller följande personer: 

− verkställande direktören eller dennes ställföreträdare, 

− medlemmar och suppleanter i styrelsen, 

− medlemmar och suppleanter i förvaltningsrådet eller därmed 

jämförbart organ, 

− ansvarig bolagsman, 

− någon annan som ingår i den högsta ledningen, och 

− den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av 

aktierna i ett aktiebolag eller rösterna som aktierna medför 

eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt om det är 

fråga om annan sammanslutning än aktiebolag. 

F. Övriga ändringar / ytterligare information 

Anmäl eventuella övriga ändringar med blanketten. Under den här 

punkten kan man anmäla att verksamheten upphört och i 

samband med det begära att företaget stryks från registret över 

kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån. 

Underskrift och avgift 

I anmälan ska anges namnet på den person som är företrädare för 

den som är upptagen i registret. Personen ska ha rätt att teckna 

näringsidkarens eller den juridiska personens firma. 

En avgift tas ut för beslutet som fattas på grund av 

ändringsanmälan om ändringen förutsätter att 

regionförvaltningsverket bedömer om förutsättningarna för 

registrering uppfylls eller kraven som ställs på mottagande av 

kundmedel uppfylls. I praktiken innebär det anmälan om ny 

ansvarsperson eller kännare av kreditverksamhet och anmälan om 

att man har för avsikt att ta emot kundmedel inom verksamheten. 

Avgiftsförteckningen finns på regionförvaltningsverkets webbsidor 

www.avi.fi/sv/serviceprislista. 

Avgiften är utmätningsbar utan särskilt beslut. 

https://avi.fi/sv/serviceprislista
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Bilagor till anmälan 

I ändringsanmälans olika punkter står vilka bilagor som till 

följd av ändringen ska bifogas med anmälan. 

− Bilaga A: Om anmälan gäller i punkt D avsedd ändring av 

person med kännedom om kreditverksamhet ska arbets-

/studieintyg som visar kännedomen bifogas anmälan 

− Bilaga B: Om det bland de personer som har sin hemort 

utomlands eller en finsk medborgare vars hemort under de 

senaste 10 åren varit annanstans än ett EU-land eller de 

nordiska länderna ska den som gör anmälan lämna in 

straffregisteruppgifterna från registermyndigheten i hemorten 

utomlands till regionförvaltningsverket. Om uppgifterna inte är 

lämnade på svenska eller engelska krävs en auktoriserad finsk 

översättning av straffregisteruppgifterna. 

Straffregisteruppgifterna får vara högst 3 månader gamla, 

– Om uppgifterna inte är lämnade på svenska eller engelska 

krävs en auktoriserad finsk översättning av 

straffregisteruppgifterna, 

– Straffregisteruppgifterna får vara högst 3 månader gamla. 

− Bilaga C: Om den som gör anmälan har för avsikt att ta emot 

kundmedel i fortsättningen (punkt A) ska en utredning över hur 

kundmedlen förvaras och hanteras på det sätt som lagen 

kräver bifogas anmälan. 

Närmare information om innehållet i bilagorna finns i 

ifyllnadsanvisningen för blanketten Anmälan till registret över 

kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån under punkt 

6. Utredningar som ska bifogas anmälan. 

Ärendet behandlas på Regionförvaltningsverket i Södra 

Finland. 


