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Särskild postadress registreras endast om den
ska gälla i minst sex månader.

Skatteverkets inläsningscentral
FE 2001
205 76 Malmö

Skicka blanketten till

Namn på alla personer, även barn (var god texta)

Personuppgifter
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

(Är utrymmet inte tillräckligt kan även baksidan användas)

Särskild postadress inom Sverige

Postnummer

c/o Utdelningsadress

Giltig fr.o.m. (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Den nya adressen beräknas gälla

Postort

tills vidare

Lgh/Övr

Alternativt antal månader

Fr.o.m. (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Särskild postadress ska upphöra

Särskild postadress upphör

Adressrad 3

Särskild postadress i utlandet
Adressrad 1 Adressrad 2

Land

Giltig fr.o.m. (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Den nya adressen beräknas gälla tills vidare
Alternativt antal månader

Namnförtydligande (var god texta)

E-postadress

Telefon, dagtid (även riktnummer)

Underskrift (för barn - underskrift av vårdnadshavare)

Namnförtydligande (var god texta)

E-postadress

Telefon, dagtid (även riktnummer)

UnderskriftUnderskrift

Datum

Myndighetens anteckningar (Fylls i manuellt)

Särskild postadress
Anmälan* Skatteverket

Nummer och bokstav Uppg



Upplysningar om särskild postadress
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Att anmäla särskild postadress kostar inget.

Särskild postadress anmäler du till Skatteverket på blankett, Särskild postadress - anmälan 
(SKV 7844), om du under minst 6 månader vill ha din post till annan adress än bostadsadressen. 

Den särskilda postadressen registreras som ett komplement till bostadsadressen i Skatteverkets 
folkbokföringsdatabas. Den medför inte att din folkbokföring ändras. Adressen vidarebefordras till 
myndigheter, banker, försäkringsbolag m.fl. som hämtar sin information från folkbokföringen. 
Övriga måste du själv meddela. Det är den särskilda postadressen som normalt används av 
myndigheter och företag. 

Du kan anmäla en svensk eller en utländsk särskild postadress. Om du ska bo i utlandet under 
en tid av minst ett år ska du inte anmäla särskild postadress utan då ska du anmäla flyttning till 
utlandet. Det gör du på blankett, Anmälan - flyttning till utlandet (SKV 7665).

Anmälan för barn under 18 år ska göras av barnets vårdnadshavare. I vissa fall får barn mellan 
16 och 18 år själva göra anmälan.

Borttag av särskild postadress
Om den särskilda postadressen inte längre ska gälla, måste du själv anmäla detta till 
Skatteverket på blankett, Särskild postadress -  anmälan (SKV 7844). Adressen upphör inte 
automatiskt i och med att du anmäler flyttning.

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 personnummer och namn för samtliga som anmäler särskild postadress. Kom 
ihåg att ta med sekelsiffran i personnumret.

Om ni är fler än fem personer som vill anmäla särskild postadress samtidigt, skriver 
du personnummer och namn även för dessa på baksidan av blanketten.

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Namn på alla personer, även barn (var god texta)
Personuppgifter (är utrymmet inte tillräckligt stort kan även baksidan användas)

T. ex. så här

19781129-2395 JOEL JAKOB KÄCK

19770602-2386 LUCIA KÄCK



Adressrad 1

USA

521 MAGNOLIA AVE.c/o MURPHY

13850 VESTAL, NEW YORK

2. Särskild postadress inom Sverige
När den särskilda postadressen är en svensk adress fyller du i den under detta avsnitt. Det är 
särskilt viktigt att du delar upp adressen och skriver gatunamnet i ruta ”Utdelningsadress” och 
gatunumret och eventuell bokstav i ruta "Nr och bokstav" samt eventuell uppgift om lägenhets-
nummer/antal trappor m.m. i ruta "Lgh/Övr".

Lägenhetsnummer anges med LGH och fyrställig kod.

I  ruta ”Giltig fr.o.m.” fyller du i det datum när du vill att den särskilda postadressen 
ska börja gälla. 

Dessutom fyller du i om den särskilda postadressen ska gälla tillsvidare (sätt kryss i rutan) eller 
skriver hur många månader den ska gälla. 

Giltig fr.o.m. (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Den nya adressen beräknas gälla Tills vidare
Alternativt antal månader

Adressrad 3

Adressrad 2

Land

2007-11-30 7

Särskild postadress i utlandet

c/o

STOCKHOLM

KUNGSGATANJOHANSSON

112 30
Giltig fr.o.m. (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Den nya adressen beräknas gälla Tills vidare
Alternativt antal månader

Postnummer

Utdelningsadress

Postort

2009-11-01

Särskild postadress inom Sverige

3. Särskild postadress i utlandet
När den särskilda postadressen är en utlandsadress fyller du i den under detta avsnitt. 

I  ruta ”Giltig fr.o.m.” fyller du i det datum då du vill att den särskilda postadressen ska börja 
gälla. 

Dessutom fyller du i om den särskilda postadressen ska gälla tillsvidare (sätt kryss i rutan) eller 
skriver hur många månader den ska gälla.

4. Särskild postadress upphör 
Under detta avsnitt anger du det datum då din särskilda postadress inte längre ska gälla. 
Adressen avslutas det datum du angivit i rutan. 

5. Underskrift (för barn  underskrift av vårdnadshavare)
Skriv under anmälan och texta namnet i ruta ”Namnförtydligande”. För barn under 18 år ska 
barnets vårdnadshavare skriva under anmälan.
Det är bra om du också fyller i telefonnummer och eventuell e-postadress, det underlättar om 
Skatteverket skulle behöva kontakta dig.

Fr.o.m. (ÅÅÅÅ-MM-DD)

Särskild postadress ska upphöra 2009-09-09

T.ex. så här

T.ex. så här

T.ex. så här
Särskild postadress upphör

x

Nummer och bokstav Lgh/Övr

28 B LGH 1004

S
K

V
 7

81
3 

W
 0

2 
02

 0
9-

10

Uppg
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