Ansøgningen skal indsendes eller
afleveres til et skattecenter og samtidig
betales 50 kr.

Ansøgning om ny registreringsattest (erstatningsattest)
Hvilket køretøj drejer det sig om:
Fabrikat

Stelnummer

Registreringsnummer

Art: (sæt x)
Bil

Traktor

Motorcykel

Campingvogn

Trailer

Knallert

Andet

Årsag til ansøgning: (sæt x)
Vejledning om reglerne for udstedelse af ny registreringsattest (erstatningsattest) er anført på næste side
Registreringsattesten er beskadiget (beskadiget attest skal vedlægges)
Hele registreringsattesten er bortkommet
En del af registreringsattesten er bortkommet (øvrige dele af attesten skal vedlægges)
Aldrig modtaget
Hvordan er attesten bortkommet?

Hvis attesten eller dele heraf kommer til veje, skal den afleveres på et skattecenter
Oplysning om registreret ejer:
Navn

CPR-/CVR-nummer

Gade/vej

Nummer

Postnummer

By

Sal

Side

Telefon:

Attesten sendes til den registrerede ejer, medmindre andet er anført herunder
Navn

CPR-/CVR-nummer

Gade/vej

Nummer

Postnummer

By

Sal

Side

Telefon

Erklæring afgives under strafansvar, jf. straffelovens § 163*
Underskriften skal være læselig eller tillige være gengivet med blokbogstaver, maskinskrift eller lignende.
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Dato

21.056

Underskrift

•••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••
*Straffelovens § 163: Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner
noget,som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.

Vejledning
1. Blanketten vedrører ansøgning om ny registreringsattest (erstatningsattest). Blanketten kan udfyldes på
skærmen og udskrives. Klik i første felt og udfyld
feltet. Skift fra felt til felt med tabulatortasten.
Blanketten kan udskrives og udfyldes med maskinskrift/kuglepen (blokbogstaver). Blanketter, der er
udfyldt utydeligt eller ufuldstændigt, afvises.
2. I blankettens rubrik ”Årsag til ansøgning” afkrydses,
hvorfor der ansøges om en erstatningsattest.
Hvis registreringsattesten eller en del heraf er bortkommet, angives årsagen til bortkomsten.

1) Den, der er registreret som ejer af køretøjet, afgiver
en skriftlig erklæring om, at den originale attest
helt eller delvis er bortkommen, eller afleverer den
originale registreringsattest i beskadiget stand.

Hvis en del af attesten er bortkommet, afleveres
øvrige dele.
I følgende situationer er det en betingelse for udstedelse af en erstatningsattest, at den senest udstedte
registreringsattest afleveres:

3) Den, der ifølge skriftlig erklæring fra den registrerede
ejer nu er blevet ejer af køretøjet, sandsynliggør, at
den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes.

- registreringsattesten eller en del af attesten er
beskadiget.

Ombytning til ny registreringsattest
§ 105. For køretøjer, der er registreret før den 5. december 2005, kan registreringsattesten, mod betaling efter
reglerne i færdselsloven for udstedelse af en genpart af
registreringsattesten, ombyttes til en registreringsattest i
to dele.

4. Hvem skal underskrive
- Hvis køretøjet er registreret for både en ejer og en
bruger, skal ejeren underskrive ansøgningen.
- Hvis køretøjet er registreret for flere ejere, skal
samtlige ejere underskrive ansøgningen.
- Hvis køretøjet er registreret for en juridisk person
(A/S, ApS mv.), skal selskabets stempel være
påført, og ansøgningen skal underskrives af en
person, som kan forpligte selskabet.
- Hvis registreret ejer er død vedlægges skifteretsattest. Bobestyreren, eller den som er bemyndiget
hertil, skal underskrive.
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§ 62. Erstatningsattesten kan kun udstedes i følgende
tilfælde:

2) Den, der ifølge udskrift af fogedbog, dombog eller
lignende er ejer af køretøjet, uden at dette fremgår af
registeret, sandsynliggør, at den originale registreringsattest ikke kan fremskaffes.

3. Ved registreret ejer forstås den person, som står
anført på registreringsattesten som ejer eller indehaver af registreringsattesten samt øvrige personer,
der er anmeldt som ejer(e) af køretøjet.
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Uddrag af Skatteministeriets bekendtgørelse om
registrering af køretøjer mv. (Registreringsbekendtgørelsen):

Yderligere vejledning
Der kan fås yderligere vejledning ved henvendelse til
SKAT.

