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Använd den här blanketten när ni ska ansöka om att bedriva 
inkassoverksamhet som avser att driva in fordringar för annans 
räkning eller fordringar som ni har övertagit.

Gör så här:

Spara ner filen och öppna den i Adobe 
Reader och fyll sedan i blanketten med 
hjälp av de interaktiva fälten. Skicka därefter 
den ifyllda blanketten och tillhörande 
underlag per e-post till imy@imy.se. 

Namn

Organisationsnummer, 
personnummer eller motsvarande

E-postadress

Postadress

Telefonnummer

PostortPostnummer

Besöksadress

Uppgifter om sökanden

Ansökan om tillstånd för att 
bedriva inkassoverksamhet

Om sökanden är en juridisk person ska ni även ange följande:
Kontaktperson för ansökan

Namn

E-postadress

Befattning eller roll

Telefonnummer

Person som ska ansvara för sakkunskap och omdömesgillhet

Namn

E-postadress

Befattning eller roll

Telefonnummer

Person som ska ansvara för omdömesgillhet  
– om det är en annan person än den som ska ansvara för sakkunskap

E-postadress

Namn

Telefonnummer

Befattning eller roll

Blanketten fortsätter på nästa sida
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Skicka in följande information och dokument 
tillsammans med er ansökan:
• En beskrivning av den planerade 

inkassoverksamhetens omfattning och inriktning. 
Till exempel: vilka slags fordringar verksamheten 
ska omfatta och om den ska kombineras med någon 
annan verksamhet. Det är också viktigt att ni anger 
om inkassoverksamheten ska avse indrivning av 
fordringar för annans räkning och/eller indrivning 
av fordringar som är övertagna för indrivning.

• En redogörelse för de kravrutiner som ni 
kommer att använda i inkassoverksamheten. 
Till exempel: gången i ett inkassoärende, hur ni 
kommer kontakta gäldenärer och på vilka sätt 
gäldenärerna kommer att kunna kontakta er.

• En beskrivning av er kontroll av grunden för 
fordringar. Det vill säga hur, i vilket skede och 
med vilket underlag ni avser att kontrollera att 
en fordran är lagligen grundad, och hur ni har 
tänkt hantera invändningar. Beskrivningen ska 
även innehålla vilka åtgärder ni avser vidta för 
att förhindra gäldenärsförväxling, vilka villkor ni 
kommer att använda gentemot uppdragsgivare om 
underrättelse om till exempel invändningar från 
gäldenärer, hur ni kommer att agera för att undvika 
oseriösa uppdragsgivare och hur ni avser hantera 
fordringar mot underåriga, alternativt vilka åtgärder 
ni planerar för att undvika den typen av fordringar.

• En redogörelse för hur ni kommer att 
förvalta och redovisa inkomna medel.

• Intyg och betyg som styrker att ni har teoretisk 
utbildning och/eller praktisk erfarenhet av 
inkassoverksamhet eller motsvarande praktik.

• Bevis om företagsregistrering eller motsvarande 
registrering – bör inte vara äldre än tre månader.

• Personbevis för den person (eller de personer) 
som ska ansvara för sakkunskap respektive 
omdömesgillhet – bör inte vara äldre än tre månader.

• Konkursfrihetsbevis för den person som 
ska ansvara för omdömesgillhet – bör 
inte vara äldre än tre månader.

• Bevis om att den person som ska ansvara 
för omdömesgillhet inte har näringsförbud 
– bör inte vara äldre än tre månader.

• Utdrag över eventuella obetalda skulder hos 
Kronofogdemyndigheten eller motsvarande.
 - För sökanden
 - För den person som ska ansvara för omdömesgillhet

Utdragen bör inte vara äldre än tre månader.

• Handlingar i ett fingerat  inkassoärende, 
omfattande inkassokrav, amorteringsplan 
och redovisningshandlingar.

Beställa bevis
• Personbevis ur folkbokföringsregistret kan du 

skriva ut eller beställa på www.skatteverket.se.
• Bevis ur insolvensregistret över konkurser 

(konkursregistret) och näringsförbudsregistret 
kan du beställa på www.bolagsverket.se.

Har ni frågor?

Läs mer om inkasso på vår 
webbplats www.imy.se

Läs om hur vi behandlar era 
personuppgifter på www.imy.se/
behandling-av-personuppgifter

Kontakta oss

Skicka den ifyllda blanketten 
och tillhörande underlag 
per e-post eller brev.

E-post: imy@imy.se
Telefon: 08-657 61 00
Adress:  
Integritetsskyddsmyndigheten 
Box 8114 
104 20 Stockholm 

Allmän handling

Innehållet i blanketten blir en allmän 
handling när den kommer in till oss. 
Om någon begär ut handlingen gör 
vi en sekretessprövning, det vill 
säga en prövning om alla uppgifter 
i handlingen får lämnas ut eller 
inte. Allmänna handlingar ska som 
huvudregel arkiveras i sin helhet.

När du har fyllt i formuläret och kollat att alla uppgifter stämmer kan 
du klicka på knappen här bredvid. Formuläret kommer då automatiskt 
sparas och bifogas i ett mejlutkast, redo att skickas in till oss. 
Dubbelkolla att allt ser rätt ut, och skicka mejlet till imy@imy.se.
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