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Anmälan 

Anmälan gällande misstanke om att utövare av indrivningsverksamhet agerat 

lagstridigt eller utövat verksamhet som strider emot god indrivningssed. 

Anmälan leder inte nödvändigtvis till åtgärder; regionförvaltningsverket utreder i första 

hand fall där det finns en allvarlig misstanke om att verksamheten stridit mot lagen eller 

god indrivningssed. Regionförvaltningsverket har t.ex. inte behörighet att ta ställning till ett 

avtals giltighet, utdöma skadestånd eller sänka eller ändra indrivningskostnader. 

1. Den som anmäler 

Efternamn Förnamn 

Postadress 

Postnummer Postanstalt 

Telefonnummer E-postadress 

2. Individualisering av utövare av indrivningsverksamheten 

Namn på utövaren av indrivningsverksamhet FO-nummer 

Adressen till företagets kontor 

3. Beskrivning av varför anmälaren misstänker att den som idkar 
indrivningsverksamhet har handlat lagstridigt eller mot god indrivningssed. 
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4. Behandling av ärendet 

Har klagan anförts i ärendet eller har det delgivits åt annan myndighet eller sektor (t.ex. 

Konkurrens- och konsumentverket/konsumentombudsmannen, Konsumenttvistenämnden) 

Ärendet har anhängiggjorts i: 

Konkurrens- och konsumentverket/konsumentombudsmannen 

Konsumenttvistenämnden 

tingsrätten 

Ärendet har avgjorts i: 

Konsumenttvistenämnden 

tingsrätten (vilken tingsrätt, dat/dnr): 

5. Underskrift 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande 

6. Bilagor till anmälan 

Kopior av följande handlingar anmälaren fått med anledning av indrivningen: 

• fakturor, 

• betalningspåminnelser och 

• betalningskrav. 

Bifoga dessutom kopior av eventuella reklamationsmeddelanden samt svar på dem från 
den som bedriver indrivning eller från fordringsägaren. 

Kontaktinformation för Regionförvaltningsverken (www.avi.fi) 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

PB 1, 13035 AVI 

registratur.sodra@rfv.fi 

Ärendet behandlas på Regionförvaltningsverket i Södra Finland. 

https://www.avi.fi/yhteystiedot

	FO-nummer: 
	Telefonnummer: 
	Efternamn: 
	Adressen till företagets kontor: 
	Beskrivning av varför anmälaren misstänker att den som idkar indrivningsverksamhet har handlat lagstridigt eller mot god indrivningssed: 
	Postanstalt: 
	Postnummer: 
	Postadress: 
	Förnamn: 
	Namn på utövaren av indrivningsverksamheten: 
	E-postadress: 
	Ärendet har avgjorts i tingsrätten: Off
	Ärendet har anhängiggjorts i tingsrätten: Off
	Ärendet har avgjorts i Konsumenttvistenämnden: Off
	Ärendet har anhängiggjorts i Konsumenttvistenämnden: Off
	Ort och datum: 
	Ärendet har anhängiggjorts i Konkurrens- och konsumentverket/konsumentombudsmannen: Off
	vilken tingsrätt, dat/dnr: 
	Har klagan anförts i ärendet eller har det delgivits åt annan myndighet eller sektor: 
	Namnförtydligande: 


