
Ny adress/röstlängd för utvandrad
Anmälan

Personuppgifter

Adress

c/o

Land (skriv landets svenska namn)

Läs först bifogade upplysningar.
Blanketten skickas till
Skatteverkets inläsningscentral
FE 2001
205 76 Malmö

Ny adress. Fyll i den nya adressen nedan. Kvar i röstlängden

Fullständigt namn (var god texta)

Namnförtydligande (var god texta)

E-postadress

Telefon, dagtid (även riktnummer)

Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

E-postadress

Telefon, dagtid (även riktnummer)

Underskrift
UnderskriftUnderskrift

Utdelningsadress

Ort, region eller liknande

(Är utrymmet inte tillräckligt kan även baksidan användas)
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Datum

Myndighetens anteckningar (Fylls i manuellt)
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* Skatteverket



Upplysningar om ny adress/röstlängd för utvandrad
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Du kan använda Ny adress/röstlängd för utvandrad (SKV 7842)  om du är utflyttad från 
Sverige (utvandrad) och vill
- anmäla ny adress när du flyttar under vistelsen i utlandet eller
- anmäla dig till röstlängd.

För dig som har anmält utvandring registrerar Skatteverket din adress i utlandet. Du 
behöver därför bara anmäla om du byter adress i utlandet eller om du efter 10 års vistelse i 
utlandet vill vara kvar i röstlängden.

Detta gäller om rösträtt för svenska medborgare bosatta i utlandet
För att få rösta måste du vara med i röstlängden. Rösträtten gäller vid val till riksdagen och till 
Europaparlamentet samt till landsomfattande folkomröstningar.

Du kommer automatiskt med i röstlängden i tio år från dagen för utvandringen från Sverige om du 
- är svensk medborgare
- har fyllt eller fyller 18 år senast på valdagen och
- har flyttat utomlands. 

Det är uppgifter om personnummer, namn, adress och medborgarskap i Skatteverkets 
folkbokföringsdatabas 30 dagar före valdagen som ligger till grund för röstlängden. 
Valmyndigheten sänder röstkort till den adress som finns registrerad för dig. 

Det upprättas en ny röstlängd inför varje val och har du varit bosatt i utlandet i mer än tio års tid, 
måste du själv anmäla att du vill vara kvar i röstlängden. En ny tioårsperiod startar om du 
anmäler ny adress i utlandet eller anmäler att du vill vara kvar i röstlängden.

Flera personer i en familj kan samtidigt göra anmälan om röstlängd och anmäla ny adress i 
utlandet på blankett SKV 7842.

Anmälan ska vara skriftlig och ha kommit in till Skatteverket senast 30 dagar före valdagen, för 
att gälla vid det valet. 

Ytterligare information om folkbokföring och adress i utlandet finns på Skatteverkets webbplats: 
www.skatteverket.se. Har du frågor ring Skatteupplysningen på telefon 0771-567567 (inom 
Sverige) eller +46 8 564 851 60 (från utlandet).

Mer information om val och rösträtt finns på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

Så här fyller du i blanketten
Texta tydligt på blanketten eftersom uppgifterna läses maskinellt. Det är även viktigt att alla 
uppgifter är fullständiga och korrekta.

1. Personuppgifter
Här fyller du i svenskt personnummer och namn för samtliga familjemedlemmar som gör 
anmälan. Kom ihåg att ta med sekelsiffran i personnumret.

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Fullständigt namn (var god och texta)
Personuppgifter (är utrymmet inte tillräckligt stort kan även baksidan användas)

T.ex. så här

19770602-2386

19780321-2393

Lucia Käck

Hektor Kronstrå Käck



2. Adress
Här markerar du med ett kryss om anmälan avser ny adress i utlandet eller om du anmäler att 
du vill vara kvar i röstlängden. 

Om du sätter kryss i rutan för ”Ny adress” kommer du automatiskt att tas med i röstlängden om 
du är svensk medborgare. Du behöver då inte sätta något kryss i rutan för ”Kvar i röstlängden”. 
När du kryssat för ”Ny adress” ska du också fylla i den nya adressen som du har i utlandet. 
Skatteverket kommer att registrera den nya adressen och underrätta Valmyndigheten.

Om du inte flyttat i utlandet utan bara vill göra en anmälan till röstlängden, sätter du ett kryss i 
rutan ”Kvar i röstlängden”. Någon adress i utlandet ska du inte fylla i. Skatteverket kommer att 
underrätta Valmyndigheten.

Ny adress. Fyll i den nya adressen nedan. Kvar i röstlängden

c/o

Utdelningsadress

Ort, region eller liknande

Land (skriv landets svenska namn)

Adress

T.ex. så här

Ny adress. Fyll i den nya adressen nedan. Kvar i röstlängden

c/o

Utdelningsadress

Ort, region eller liknande

Land (skriv landets svenska namn)

Adress

3. Underskrift 
Skriv under anmälan och texta även namnet i ruta ”Namnförtydligande”. Det är bra om du också 
fyller i telefonnummer inklusive landsnummer och eventuell e-postadress, det underlättar om 
Skatteverket skulle behöva kontakta dig.

138 JENSEN ROAD

17030 GARDEN GROVE, CALIFORNIA

USA

X

X

T.ex. så här
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