ANMÄLAN
Flyttning inom Sverige/Särskild postadress

Anmälan sänds till skattekontoret.

Om du redan anmält flyttning eller
särskild postadress på blanketter från
Posten eller Svensk Adressändring AB
ska denna blankett inte fyllas i.

Anmälan avser
flyttning
särskild postadress

UPPLYSNINGAR - se baksidan.

upphörande av särskild postadress

Mellannamn, efternamn och alla förnamn (tilltalsnamnet stryks under)

Personnummer

Personer
som
omfattas
av anmälan

Bostadsadress före
flyttning
Bostadsadress
efter
flyttning

Utdelningsadress (ange även eventuellt lägenhetsnummer)
Postnummer och postort
Utdelningsadress (ange även eventuellt lägenhetsnummer)

Fastighetsbeteckning

Postnummer och postort

Församling

Inflyttningsdatum

Den nya adressen gäller

tills vidare

ange antal

antal månader

Ja

Hyresvärd/Fastighetsägare (namn och postadress)
Utdelningsadress (ange även eventuellt lägenhetsnummer)

Särskild
postadress

Postnummer och postort
Ändringsdatum

Den särskilda postadressen gäller

tills vidare

ange antal

antal månader
datum

Den särskilda postadressen ska upphöra fr.o.m.
Datum

Telefon dagtid (även riktnummer)

Underskrift

SKV 7645 W utgåva 6 04-03

Underskrift

(För barn
underskrift
av båda
vårdnadshavarna)

Namnförtydligande (var god texta)
Datum
Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

Flyttar alla i bostaden

Telefon dagtid (även riktnummer)

Nej

UPPLYSNINGAR
Flyttanmälan

Särskild postadress

Anmälan om flyttning till Skatteverket kostar inget.

Anmälan om särskild postadress kostar inget.

Kommer anmälan in till Skatteverket inom en vecka
efter att du har flyttat in på den nya adressen, gäller
din folkbokföring från och med inflyttningsdagen.
Kommer anmälan in senare gäller folkbokföringen
från och med den dag anmälan kommer in.

Särskild postadress anmäler du om du under minst
6 månader vill ha din post till annan adress än
bostadsadressen.

Samtliga familjemedlemmar som omfattas av
anmälan ska antecknas på blanketten. Om utrymmet
inte räcker till eller om personerna anmäler olika
adresser används flera blanketter. Om anmälan även
gäller barn under 16 år ska anmälan undertecknas av
båda vårdnadshavarna. Om barnet är mellan 16 och
18 år kan barnet själv eller båda vårdnadshavarna
underteckna.
Uppgift om fastighetsbeteckning finner du i köpebrev
eller får av hyresvärden.

Den särskilda postadressen registreras som ett
komplement till bostadsadressen i folkbokföringsregistren, och medför inte att din folkbokföring
ändras.
Det är den särskilda postadressen som normalt
används av myndigheter och företag som hämtar
sin information från folkbokföringen.

Observera att du själv måste anmäla när den
särskilda postadressen ska upphöra eller ersättas
av en annan. Adressen upphör inte automatiskt i
och med att flyttning anmäls.

Flyttning till utlandet anmäls på särskild blankett,
Anmälan - Flyttning till utlandet SKV 7665 eller
Moving Abroad SKV 7665a.

Självbetjäning dygnet runt:
Webbplats: www.skatteverket.se
Servicetelefon: 020-567 000

Skatteservice

Personlig service:
Skatteupplysning: 0771-567 567
Växel: 0771-778 778
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