
Person-/Organisationsnummer
Fastighetsägare  (ange endast en ägare)

Ansökningsdatum

Fastighetsbeteckning Kommun Taxeringsenhetsnummer

Sökandens/Befullmäktigat ombuds underskrift

Om din ansökan gäller 5 fastigheter, eller fler, använd i stället 
ansökningsblanketten SKV 3358 för "Storägare - tidsplan".

Län

Anståndsansökan
Fastighetsdeklaration 

Jag ansöker om att få lämna allmän/förenklad Fastighets-
deklaration senast 

Sökandens namn, var god texta

Postadress

Telefonnummer

Datum
Anståndsbeslut

Namn och postadress

Skatteverkets beslut

Skäl till avslag
Anstånd medges att lämna Fastighetsdeklaration senast Ansökan avslås

datum

Handläggarens underskrift SignNamnförtydligande

Underskrift

Skäl för ansökan

Beslutet önskas sänt till (fylls i av sökanden):

Beslutet 
reg. i FTR

Ansökan gäller nedan angivna fastigheter

Datum
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Skatteverket
Fastighetstaxeringskontoret



Upplysningar - Anståndsansökan

Uppgifter som du ska fylla i
Fyll i uppgifterna om dig själv och vilken eller vilka fastigheter din ansökan gäller. Ange 
varje fastighet med uppgift om län, kommun och taxeringsenhetsnummer. Dessa 
uppgifter kan du normalt hämta från den utsända fastighetsdeklarationen, där de redan 
är ifyllda av Skatteverket.

Beskriv också vilka skälen är för att du inte hinner lämna fastighetsdeklarationen till den 
1 november.

Skäl för anstånd
Särskilda skäl
För att anstånd ska kunna medges, behöver du visa att det finns något som gör att du 
inte kan lämna fastighetsdeklarationen i rätt tid utan stora svårigheter. Det kan vara 
något oförutsett som gör att deklarationen inte kan lämnas utan stora olägenheter. Det 
kan även vara en sedan tidigare planerad, längre utlandsvistelse eller arbete på annan 
ort. Du kan då få anstånd längst till och med februari månad fastighetstaxeringsåret.

Synnerliga skäl
I undantagsfall kan längre anstånd medges om det har inträffat något oförutsett som   
gör det i praktiken omöjligt för dig att lämna din fastighetsdeklaration i rätt tid. Längre 
anstånd kan dock aldrig medges än till den 1 maj fastighetstaxeringsåret. 

Gör ansökan i tid
Ansökan måste vara Skatteverket tillhanda i god tid före den 1 november. För att 
ansökan ska hinna behandlas, bör du lämna den minst tio dagar i förväg. 

Skicka din ansökan till ett fastighetstaxeringskontor, se adresslista nedan.

Har du frågor?
Ring Skatteupplysningen, 0771-567 567.
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Sänd din anståndsansökan till något av följande fastighetstaxeringskontor, som har 
fastighetstaxering. Du kan välja det fastighetstaxeringskontor som finns närmast dig, 
eller det som ligger närmast fastigheten.
Dessa är (från norr till söder):

Adresslista till fastighetstaxeringskontor med fastighetstaxering

Kontor Postadress

Fastighetstaxeringskontoret Söderhamn Box 507, 
826 27 Södehamn

Box 133
745 23 Enköping

Box 563
451 22 Uddevalla

291 87 Kristianstad

Fastighetstaxeringskontoret Enköping

Fastighetstaxeringskontoret Uddevalla

Fastighetstaxeringskontoret Kristianstad

Fastighetstaxeringskontor


