Ansökan om tillstånd att bedriva inkassoverksamhet
enligt 2 § inkassolagen (1974:182)
I en förnyelseansökan behöver endast de förhållanden redovisas som är nya
eller ändrade jämfört med vad som senast angivits till Datainspektionen.
Ifylld ansökan skickas till: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.
Har du några frågor om denna blankett kontakta Datainspektionen på tfn 08-657 61 00.
Sökande

Namn (juridisk eller fysisk person)

Personnummer

Adress

Organisationsnummer

Postnr

Inkassoverksamhet

Postadress

Besöksadress

Telefonnummer

Kontaktperson

Telefonnummer

Inkassoverksamhet ska avse indrivning av fordringar
för annans räkning

övertagna för indrivning

Beskriv den planerade
verksamhetens
omfattning och
inriktning *
Fortsättning lämnas på bilaga
Redogör för de
kravrutiner ni tänker
använda i inkasso
verksamheten **
Fortsättning lämnas på bilaga
Beskriv när och hur
ni avser att pröva
grunden för
fordran ***
Fortsättning lämnas på bilaga
Redogör för hur ni
avser att förvalta
och redovisa inkomna
medel ****
Fortsättning lämnas på bilaga
Fortsättning på nästa sida è

Till ansökan ska
följande bifogas
(obligatoriskt)

1.

Bestyrkta kopior av intyg och betyg som styrker teoretisk utbildning och/eller praktisk
erfarenhet av inkassoverksamhet eller därmed jämförlig praktik. Se vidare informationsbladet Bedömning av kvalifikationer hos sökanden vid ansökan om tillstånd att
bedriva inkassoverksamhet.

2.

Bevis om företagsregistrering eller motsvarande registrering.
Bör inte vara äldre än tre månader.

3.

Personbevis (utfärdas av Skatteverket). Bör inte vara äldre än tre månader.

4.

Bevis om att den som är föremål för bedömning inte är försatt i konkurs (utfärdas av
Bolagsverket). Bör inte vara äldre än tre månader.

5.

Bevis om att den som är föremål för bedömning inte har näringsförbud (utfärdas av
Bolagsverket). Bör inte vara äldre än tre månader.

6.

Utdrag ur Kronofogdemyndighetens register om eventuella obetalda skulder för dels
sökanden, dels för den person som är föremål för bedömning. Bör inte vara äldre än
tre månader.

7.

Handlingar i ett fingerat inkassoärende, omfattande inkassokrav, ansökan till
kronofogdemyndighet och domstol, amorteringsplan samt redovisningshandlingar.

8.

Utkast till eventuell skrift som ska användas vid marknadsföring samt eventuellt
formulär för uppdragsavtal.

Underskrift (Firmatecknare eller motsvarande)
Datum

Namn och namnförtydligande

Instruktioner
*

Sökanden bör ange vad för slags fordringar
verksamheten ska innefatta, till exempel
hyresfordringar, parkeringsavgifter. Om inkassoverksamheten ska kombineras med någon annan
slags verksamhet bör denna verksamhet anges.

**

Här ska i korthet bland annat anges hur
hanteringen av ett inkassoärende ska ske, vilka
anvisningar som kommer att meddelas anställda,
hur kontakten med gäldenären ska ske (till
exempel telefonkontakter). Även planerade rutiner
för att förhindra gäldenärsförväxling ska anges.

*** Enligt 8 § inkassolagen bör inkassoåtgärd inte
vidtas om det föreligger sannolika skäl för att
fordran ej är lagligen grundad. Sökanden ska
här ange hur han avser att pröva att fordran är
lagligen grundad. Bland annat ska anges vilket
underlag denne anser nödvändigt för att kunna
göra en sådan bedömning. Vidare ska anges
hur sökanden gör om gäldenären framställer
invändning mot inkassokravet.
**** Se vidare Datainspektionens allmänna råd
Tillämpning av inkassolagen sida 42.
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