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Godkänd för F-skatt 

 

Avtal om överlåtelse av häst 

Nedan angivna parter har i dag träffat följande avtal angående överlåtelse av häst. 

 

1. Säljarens information 

Namn:    Personnummer/organisationsnummer: 

_____________________________  _____________________________ 

Adress:    Postnummer och ort: 

_____________________________  _____________________________ 

Telefonnummer:   E-post: 

_____________________________  _____________________________ 

Bank och kontonummer: 

_________________________________________________________________________ 

Godkänd för F-skatt? □ JA □ NEJ.   Registrerad för mervärdeskatt? □ JA □ NEJ 

□  Säljaren är privatperson     □ Säljaren är näringsidkare 

 

2. Köparens information  

Namn:     Personnummer: 

_________________________________ _____________________________ 

Adress:    Postnummer och ort:  

_________________________________ _____________________________ 

Telefonnummer:   E-post:   

_________________________________ _____________________________ 

 

3. Häst:  

 

Fullständigt namn: Kön: 

__________________________________ _____________________________ 

Födelsedatum: Chip/frysmarkering:  

__________________________________ _____________________________ 

Passnummer: Ras: 

__________________________________ _____________________________ 

Färg och kännetecken: 
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_____________________________________________________________________________ 

Hästen är försäkrad i följande försäkringsbolag ____________________________________ 

Försäkringsnummer __________________________________________________________ 

Försäkringens omfattning och belopp ____________________________________________ 

Hästens utbildningsståndpunkt:  

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

4. Hästens skick 

Säljaren lämnar följande upplysningar beträffande tidigare sjukdomar, skador, veterinärbehand-

lingar, medicinering och liknande. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Hästen har tidigare behandlats av veterinär __________________________________ för föl-

jande sjukdomar/skador__________________________________________________________ 

 

Hästen har hittills använts enligt följande: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Köparen förvärvar hästen i syfte att bruka den på följande sätt: 

□ Hoppning, tävling □ Dressyr, tävling  □ Fälttävlan, tävling  □ promenadridning 

□ Hoppning, träning □ Dressyr, träning □ Fälttävlan, träning □ Sällskap 

□ Allroundridning □ Distans □ Avel □ Läromästare 

Annat, specificeras: _____________________________________________________________ 

 

5. Besiktning 

Säljaren har anmodat köparen att utföra en noggrann besiktning av hästen före köpet. Följande 

besiktning har gjorts. 

□ Gårdsbesiktning den      /      20___ av veterinär _____________________ Protokoll bilägges 

□ Klinikbesiktning den      /     20___ av veterinär _____________________ Protokoll bilägges 

□ Röntgen av följande ___________________________________________ avläsning bilägges 
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□ Provridning den        /       20____ □ Köparen har avstått från veterinärbesiktning. 

 

6. Hästens skick 

□ Hästen säljs i besiktigat och av köparen godkänt skick.  □ Hästen säljs i ”befintligt skick”.  

□ Köparen friskriver med bindande verkan säljaren från alla fel och brister i hästen vilket bety-

der att köparen efteråt inte har möjlighet att återkomma och reklamera hästen skick. Det har ta-

gits hänsyn till denna olägenhet vid prissättningen på hästen. Detta alternativ är endast möjligt om säljaren är 

privatperson. 

□ Hästen säljs med prövorätt och kan utan kostnad för köparen återlämnas senast ____________ 

Om hästen återlämnas svarar köparen för återtransporten till säljaren och denna sker på köparens 

bekostnad. Hästen ska återlämna i väsentligen samma skick som den erhölls i.  

7. Försäkring och förutsättningar för köp 

□ Köparen förbinder sig att vidmakthålla hästens nuvarande försäkring under _____ månader 

från köpet. Om så inte sker minskas säljarens skadeståndsansvar med den summa som kunnat er-

hållas från försäkringen. 

□ En förutsättning för köpet är att hästen kan försäkras i den fullständiga försäkringsformen A1 

utan reservationer till fulla köpeskillingen inom 1 månad från köpet. Om detta villkor inte upp-

fylls har köparen rätt att häva köpet. Hävningsrätt finns för reservationer som påförs upp till 3 

månader från köpet om dessa beror på gamla skador/sjukdomar. 

□ Det är inte en förutsättning för köpet att hästen kan försäkras utan reservationer 

8. Köpeskilling och handpenning.  

Parterna är överens om en köpeskilling om ___________ kr, varav mervärdesskatt ________ kr.  

Köpeskillingen ska erläggas på följande sätt: 

 

□ _______________ kronor såsom handpenning den       /        20______  

□ _______________ kronor vid riskens övergång.  

  

9. Utrustning som följer med hästen. 

Följande utrustning följer med hästen _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

□ Utrustningen medföljer utan kostnad.  □ Köparen erlägger ________ kronor för utrustningen. 

 

10. Överlämnande av hästen 

□ Köparen hämtar hästen den       /        20___ på adress ________________________________ 
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□ Säljaren levererar hästen till köparen den       /        20__ på adress ______________________ 

□ Säljaren bekostar transporten □ Köparen bekostar transporten 

 

11. Riskens övergång  

□ Risken övergår på Köparen när hästen är lastad på transport och lämmen är stäng. 

□ Risken övergår på Köparen när hästen är avlastad från transport hos Köparen 

□ Risken övergår på Köparen den        /      20______ klockan _______________ 

12. Övriga avtalsvillkor och partsförbindelser 

A) Säljaren garanterar att denne har full och oinskränkt äganderätt till hästen och att hästen inte 

belastas av pantsättning, nyttjanderätt, förfoganderätt, restskuld eller liknande. 

B) Äganderätten till hästen övergår på köparen först när full betalning är erlagd. 

C) I samband med riskens övergång ska säljaren överlämna hästens pass, registreringsbevis och 

övrig dokumentation hänförlig till hästen till köparen.  

D) De upplysningar kring hästens sjukdoms- och behandlingshistorik som lämnats är inte att be-

trakta som garantier för att hästen är och förblir felfri från behandlade sjukdomar. Det erinras 

om att hästen är en begagnad vara. 

E) Om köparen menar att hästen är felaktig ska reklamation ske inom skälig tid och inte senare 

än 2 månader från det att felet upptäckts. Parterna förbinder sig att i möjligaste mån verka för 

att ev. tvister löses i samförstånd och med hästens bästa för ögonen.  

F) Tvister med anledning av detta avtal ska tas upp i ________________________ tingsrätt, och 

avgöras enligt svensk lag.  

G) Härutöver har Säljaren och Köparen kommit överens om följande: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit vars ett.  

 

 

____________________________  _______________________________ 
Ort och datum    Ort och datum 

 

____________________________  _______________________________ 
Signatur säljare    Signatur köpare 

 

____________________________  _______________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 


