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Anmälan om ändring av uppgifter i registret över aktörer som bedriver 

indrivningsverksamhet 

Uppgifter om anmälaren 

En enskild näringsidkares fullständiga namn och firma eller en juridisk persons (t.ex. ett 

företag) firma 

FO-nummer eller annan motsvarande beteckning 

1. Ändring av firma och/eller bifirma 

1.1 Indrivningsaktörens tidigare firma och/eller eventuella bifirmor som tagits ur bruk 

1.2. Ny firma och/eller eventuella nya bifirmor för aktören som bedriver 
indrivningsverksamhet 

2. Ändring eller tillägg till verksamhetsställets besöksadress och andra 
kontaktuppgifter 

2.1. Den i registret antecknade besöksadressen för verksamhetsstället 

2.2. Verksamhetsställets nya besöksadress utöver den tidigare anmälda adressen 

2.3. Verksamhetsställets nya besöksadress som ersätter den tidigare anmälda adressen 

2.4. Ny postadress 

2.5. Nytt telefonnummer 2.6. Ny e-postadress för myndighetskontakt 

2.7. Ny e-postadress, dit begäran om bemötande och beslut i registreringsärenden skickas 

2.8. Ny e-postadress, dit begäran om bemötande och beslut i tillsynsärenden skickas 

2.9. Ny webbplatsadress 

2.10. Faktureringsadress (e-fakturaadress eller postadress)
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3. Ändring av den ansvariga personen för indrivningsverksamheten 

Bifoga alltid bilaga A och vid behov bilaga B till anmälan (punkt 7 i blanketten). 

3.1. Den nya ansvariga personens fullständiga namn 

3.2. Personbeteckning eller, om sådan saknas, födelsedatum 

3.3. Beskrivning av vilken ställning den ansvariga personen har i indrivningsbyrån 

3.4. Jag samtycker till uppgiften som ansvarig person för den ovan nämnda anmälarens 

indrivningsverksamhet (eller separat bilaga) 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

4. Ändring av de personer hos en juridisk person vilkas tillförlitlighet och 
solvens ska utredas (vid behov separat bilaga) 

Se punkt 7 i blanketten 

Bifoga vid behov bilaga B till anmälan (punkt 7 i blanketten). 

4.1. De nya personernas 

fullständiga namn 

Personbeteckning/ 

födelsedatum 
Ställning/grund för ställningen 

4.2. Namn på de personer som ska strykas 

5. Andra ändringar (exempelvis att indrivningsverksamheten upphör) 
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6. Underskrift 

Ort och datum Underskrift av den person som idkar näring eller av den 

juridiska personens företrädare 

Namnförtydligande 

7. Bilagor till anmälan 

Bilaga A: Intyg på att den ansvariga personen för indrivningsverksamheten har en 

genom lämplig examen visad kännedom om den lagstiftning som behövs vid 

bedrivandet av indrivningsverksamhet (examensbevis). 

Examensbetyg som påvisar att personen har den kännedom om lagstiftningen om 

indrivningsverksamhet som krävs. Dessutom en redogörelse över personens som är 

ansvarig för indrivningsverksamhetens anställning hos aktören som bedriver 

indrivningsverksamhet, till exempel ett arbetsavtal, om den ansvariga personen inte 

är medlem i ett organ inom aktören som bedriver indrivningsverksamhet. 

Bilaga B: Straffregisteruppgifter om en person som inte är finländsk medborgare eller 

om en finländsk medborgare som någon gång under de senaste 10 åren har haft sin 

hemort i ett annat land än ett EU-medlemsland eller nordiskt land. 

Handlingarna som behövs för att bedöma tillförlitlighet och solvens ska lämnas till 

regionförvaltningsverket (se anvisningen) 

I ifyllnadsanvisningen till blanketten finns ytterligare information om 

innehållskraven för bilagorna. 

Regionförvaltningsverket begär på tjänstens vägnar om andra utredningar som behövs för 

registrering av ändringen. 

8. Avgift för ändringen 

Att anmäla ändring av den ansvariga personen eller ändring av de personer hos en juridisk 

person vilkas tillförlitlighet och solvens ska utredas är avgiftsbelagt. Avgiftsförteckningen 

finns på regionförvaltningsverkets webbsida https://avi.fi/sv/valj-

arende/myndighet/kontakta-oss/kundservice-och-andra-kontaktkanaler/serviceprislista. 

Kontaktuppgifter till Regionförvaltningsverket i Södra Finland (www.avi.fi) 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

PB 1, 13035 AVI 

Ändringsanmälan behandlas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

Blanketten kan skickas med skyddad e-post eller per post. 

https://avi.fi/sv/valj-arende/myndighet/kontakta-oss/kundservice-och-andra-kontaktkanaler/serviceprislista
https://avi.fi/sv/valj-arende/myndighet/kontakta-oss/kundservice-och-andra-kontaktkanaler/serviceprislista
https://www.avi.fi/yhteystiedot
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