Underrättelse

Anställning av utlänning
Datum

Date

Skatteverket
Box 653
551 19 Jönköping

Person-/organisationsnummer

Address

Arbetstagare

Efternamn, förnamn

Adress

Personal identity/coordination number

Employee

Person-/samordningsnummer

Surname, given names

Address

Anställning fr.o.m.
Ange datum ÅÅÅÅ-MM-DD

Employment from
State date YYYY-MM-DD

Signature

Underskrift

Underskrift arbetsgivare

Signature, employer

Namnförtydligande

1160

01

sv

00

08

Telefonnummer

SKV

Swedish Tax Agency
Box 653
SE-551 19 Jönköping

Personal identity/registration number

Arbetsgivare Employer
Företagets namn
Company name
Adress

Notification1 (1)
Employment of a
foreigner

Name in block letters

Phone number

En arbetsgivare som anställer en utlänning ska senast den 12:e i månaden efter den
kalendermånad då anställningen påbörjades underrätta Skatteverket om anställningen
genom att fylla i och skicka in denna blankett. Med utlänning avses en person som inte är
medborgare i ett EU-land, i ett annat EES-land eller i Schweiz, och inte heller deras
familjemedlemmar, om dessa har rätt till fri rörlighet enligt de regler som gäller inom
Europeiska unionen. Arbetsgivaren måste innan anställningen påbörjas kontrollera att
den anställde har rätt att vistas och arbeta i Sverige och spara handlingar som visar detta
i minst 12 månader efter det att anställningen har upphört. Se ytterligare information på
www.skatteverket.se.
An employer who employs a foreigner shall notify the Swedish Tax Agency of the employment no
later than the 12th of the month after the calendar month when the employment started by completing
and sending in this form. The term ‘foreigner’ means a person who is not a citizen of an EU country,
another EEA country or Switzerland and is not a family member of a citizen of an EU country, another
EEA country or Switzerland either if they are entitled to free movement under the rules applicable in
the European Union. Before the employment starts the employer must check that the employee is
entitled to stay and work in Sweden and save documents showing this for at least 12 months after the
termination of the employment. For further information see www.skatteverket.se.
www.skatteverket.se

