
Angående förnyelse av Internationell FIA HTP. 
 

 

Som tidigare har meddelats på SBF, s hemsida, skall Internationella FIA HTP handlingar förnyas. Det 

finns några möjligheter att göra för att kunna fortsätta tävla nästa säsong. 

 

 

Alla FIA HTP handlingar utfärdade före 2010 med FIA identity nr: 20000 – 31335 utgår den 2014-12-

31.  

För att erhålla den nya Internationella 26 sidiga HTP får man 50 % rabatt på själva FIA-avgiften, om 

man förnyar en Internationell HTP handling före 2014-09-30. 

 

 

Den nya Internationella HTP-handlingen gäller därefter till den 31 dec 2025. 

 

 

Alla FIA HTP handlingar utfärdade under 2010 med FIA identity nr: 31336 – 32996 utgår den 2015-

12-31. 

För att erhålla den nya Internationella 26 sidiga HTP får man 50 % rabatt på själva FIA-avgiften, om 

man förnyar en Internationell HTP handling före 2014-09-30. 

 

Om man inte kan förnya sin handling av ovan nämnda, FIA identity nr: 31336 – 32996 före den 2014-

09-30, kan man få 20 % rabatt på själva FIA-avgiften om man istället förnyar HTP-handlingen mellan 

2014-10-01 och 2015-09-30. 

 

 

Den nya Internationella HTP-handlingen gäller därefter till den 31 dec 2025. 

 

 

Alla FIA HTP handling utfärdad under 2011 med FIA identity nr: 32997 – 34096 utgår 2016-12-31. 

För att erhålla den nya Internationella 26 sidiga HTP får man 50 % rabatt på själva FIA-avgiften, om 

man förnyar under giltighetstiden. 

 

FIA HTP handlingar som har FIA identity nr: 34097 – 35020 gäller till 2017-12-31. 

 

Alltid gäller följande, den nya handlingen gäller till det datum som står på den 26 sidiga handlingens 

1:a sida. 

 

Att observera denna årsförlängning gäller endast och enbart för den nya 26-sidiga FIA HTP 

handlingen. 

 

HU har noterat att det har uppstått en viss förvirring eller rättare sagt missförstånd angående den 

Nationella HTP med kostnaden på 1500: - som lanserades i syfte att göra det lättare för dem som anser 

att en ny FIA HTP är för dyr vid en förnyelse av sin gamla Internationella FIA HTP. Denna 

”ekonomiska NAT HTP” går inte att byta ut mot en ny 2014 26 sidiga FIA HTP.  

 

 

Att observera det går bara att förnya en giltig FIA HTP handling enligt vad som ovan beskrivs om FIA 

HTP handlingar.  

 

Kostnader för ovan nämnda HTP-handlingar finner ni på SBF, s prislista. 

 

Ta gärna kontakt med din närmaste Historiska Reg. besiktare för en besiktning av ditt fordon i tid före 

den 2014-09-30. 


