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Svensk Travsport  
Box 20151, 161 02 BROMMA 
Telefon 08-475 27 00 (kundtjänst) 
 
 
Företrädare 

Namn/Bolag Personnummer/Organisationsnummer Kundnummer 

Gatuadress Postadress Land 

Momsregistreringsnummer E-post Telefon 

 
Jag företräder häst i flera enkla bolag och vill anmäla flera momsregistreringsnummer 

Ägarskap Momsregistreringsnummer 

Ägarskap Momsregistreringsnummer 

Ägarskap Momsregistreringsnummer 

Ägarskap Momsregistreringsnummer 

Ägarskap Momsregistreringsnummer 

Ägarskap Momsregistreringsnummer 

Ägarskap Momsregistreringsnummer 

Ägarskap Momsregistreringsnummer 

Företrädaren för ägarskapet ansvarar för att alla lämnade uppgifter är korrekta och aktuella. När det gäller momsregistrering 
ansvarar förträdaren för:  
- att angivna momsregistreringsnummer är giltiga och registrerade hos Skatteverket, 
- att momsregistrerade personer uppfyller samtliga förutsättningar för momsregistrering 
- att momsregistreringarna  avser ägarskapets hästverksamhet 
 

Företrädaren ansvarar för att hålla uppgifterna uppdaterade och ska omedelbart meddela Svensk Travsport om moms-
registrering upphör. Företrädaren ska tillse att alla skyldigheter avseende momsdeklaration rörande ägarskapet fullgörs på ett 
korrekt sätt. Varken Svensk Travsport eller travsällskapen har således något ansvar för att tillse att företrädaren för ägarskapet 
fullgör vad som åligger denna i momshänseende, innefattande vad som anges ovan. För det fall anspråk riktas mot Svensk 
Travsport och/eller travsällskapen med anledning av brister i fullgörandet av företrädarens skyldigheter i momshänseende, 
innefattande vad som anges ovan, så är företrädaren skyldig att hålla Svensk Travsport samt travsällskapen skadeslösa. 
Företrädaren ska därvid bland annat ersätta Svensk Travsport och/eller travsällskapen för alla deras kostnader i anledning av 
felaktiga eller inaktuella uppgifter, inklusive kostnader i form av obetald eller felaktigt avdragen skatt, skattetillägg, 
kostnadsränta och kostnader för arbete med rättelse av skatteredovisning. 
 
Underskrift företrädare 

Namnteckning Datum 

Blanketten skickas i original till Svensk Travsport, Ekonomiavdelningen, Box 20151, 161 02 Bromma. 
 
För Svensk Travsports anteckningar 

Inkommet Registrerat Signatur 

 
        Information om Svensk Travsports hantering av personuppgifter finns beskrivet på travsport.se/integritetspolicy. 

 
ANMÄLAN  

MOMSREGISTRERINGSNUMMER 
 

Här fyller du i momsregistreringsnummer för ditt hästägande.  
Under rubriken Företrädare anger du momsregistreringsnummer för dig som fysisk 
person och om du driver enskild firma (och du som fysisk person företräder ett 
ägarskap). Alternativt för en juridisk person som du är firmatecknare för (och den 
juridiska personen företräder ett ägarskap).  
Under rubriken Ägarskap anger du momsregistreringsnummer för de ägarskap som du 
företräder som fysisk person och där de som ingår i ägarskapet har bildat ett enkelt 
bolag. Alternativt för de ägarskap där en juridisk person är företrädare och du är 
firmatecknare för den juridiska personen och där de som ingår i ägarskapet har bildat 
ett enkelt bolag. 
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