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ANVISNINGAR FÖR NÄRINGSIDKARESOM ANTECKNATS I RESEGARANTIREGISTRET 

 

En leverantör av kombinerade resetjänster är själv ansvarig för sin säkerhets tillräcklighet och 

dess giltighet.  

 

Säkerheten ska trygga: 

• Återbetalning av alla betalningar som betalats av resenärer eller för deras räkning till den 

del som tjänsterna inte fullgjorts till följd av obestånd  

• Hemtransport av resenärerna, om transport ingår i paketreseavtalet 

 

Inlämnande av säkerhet 

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppmanar företaget skriftligen, senast två veckor  

innan säkerheten gått ut eller innan början av en period med större garanti, att förnya  

säkerheten eller att inlämna en större säkerhet som krävs för perioden. 

 

Om företaget inte före utsatt tid handlar enligt uppmaningen, förbjuder KKV företaget att  

fortsätta sådan verksamhet för vilken garanti behövs. En föråldrad eller otillräcklig säkerhet  

registreras även i det officiella garantiregistret (www.vakuusrekisteri.fi). 

 

Informationsskyldighet angående samtliga ändringar i verksamheten 

Även om det endast tillfälligt sker ändringar i verksamheten som påverkar säkerhetens storlek  

ska detta anmälas till Konkurrens- och konsumentverket i god tid på blanketterna för  

respektive verksamhet, dvs. A, C och D. Om det sker ändringar och tillägg i  

verksamhetsformen ska även detta meddelas i förväg. 

 

Om betalningsvillkoren för verksamheten för leverantören av kombinerade resetjänster 

ändras så att förskottsbetalningar inte längre uppbärs och avtalen inte omfattar transport,  

kan leverantören av kombinerade resetjänster avlägsnas från registret. 

 

Leverantören av kombinerade resetjänster som ställt säkerhet rapporterar till KKV enligt  

följande: 

 

• När säkerheten är mindre än 50 000 euro 

- Leverantören av kombinerade resetjänster ska rapportera minst en gång per år 

- Rapporteringen ska ske inom fyra månader från räkenskapsperiodens slut:  

blanketterna A, B, C och D 

 

• När säkerheten är jämnt eller mer än 50 000 euro 

- Leverantören av kombinerade resetjänster ska rapportera minst två gånger per år 

▪ Årets första rapportering ska ske inom fyra månader från räkenskapspe-

riodens slut: blanketterna A, B, C och D 

▪ Årets andra rapportering ska ske ett halvt år efter den föregående rapporte-

ringen: blanketterna A, C och D 

 

Bekräftelse av faktiska utfall för den avslutade räkenskapsperioden (blankett B) 

En leverantör av kombinerade resetjänster, som enligt revisionslagen (1141/2015) bör ha en  

revisor, ska förutom verkställande direktörens underskrift bekräfta de försäljningssiffror som  

denne angett i blankett B genom revisors underskrift. 

 

Övriga leverantörer av kombinerade resetjänster bör lämna in blankett B som bestyrkts, förutom  

med verkställande direktörens underskrift, av den person som ansvarar för den bokföringsskyldiges  

ekonomiförvaltning. 


