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Flyttning till utlandet* Skatteverket Anmälan

Upplysningar - se sidan 2.
Blanketten är avsedd för den som ska 
bo utomlands under minst ett år. 

Skatteverkets inläsningscentral 
FE 2005 
205 76 Malmö

Blanketten sänds till

Namn på 
den flyttande 
och alla 
medföljande 
familje-
medlemmar

Fullständigt namn (tilltalsnamnet stryks under) Personnummer

Nuvarande 
adress i 
Sverige

Utdelningsadress

Postnummer och postort

UtresedatumDatum,
adress i 
utlandet m.m.

Land (vid flyttning till nordiskt land anges även kommun)

Adress i utlandet

Vistelsens 
längd, 
avsikten 
med 
vistelsen   
m.m.

Vistelsens längd (beräknad varaktighet)

Ett år eller mer Annan
Ange tid

Avsikten med vistelsen (arbete, studier e.d.)

Arbetsgivare under vistelsen utomlands (namn och adress)

Fastighet eller bostad i Sverige som efter utflyttningen ägs eller förhyrs (fastighetsbeteckning) Fastigheten/bostaden

Ägs Förhyrs
Typ av bostad i utlandet

Pensionat, hotell e.d. Förhyrd lägenhet eller villa Egen lägenhet eller villa Annan typ av bostad

Underskrift 
(För barn 
underskrift 
av båda 
vårdnads-
havarna)

Datum och underskrift

Namnförtydligande Telefon dagtid (även riktnummer)

Datum och underskrift

Namnförtydligande Telefon dagtid (även riktnummer)
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Upplysningar

Om du flyttar från Sverige för att bo utomlands under  
minst ett år ska du senast en vecka före utresan 
anmäla detta till Skatteverket. Om utresan ställs in eller 
skjuts upp anmäler du detta till Skatteverket senast den  
tidigare uppgivna utresedagen. 
  
Samtliga familjemedlemmar som omfattas av anmälan 
ska tas med på blanketten. Om utrymmet inte räcker 
till används flera blanketter. När anmälan omfattar barn 
under 18 år ska vårdnadshavaren skriva under an- 
mälan. Är båda föräldrarna vårdnadshavare ska båda 
skriva under anmälan. Barn som fyllt 16 år får  
själva underteckna anmälan. 
  
Du blir registrerad som utflyttad från Sverige i folkbok- 
föringen om du ska bo utomlands under minst ett år. 
Om du bor både i Sverige och utomlands kan det 
innebära dubbel bosättning. Din folkbokföring bedöms 
då med hänsyn till samtliga omständigheter

Du som är utsänd för anställning på utländsk ort i 
svenska statens tjänst ska fortfarande vara folkbokförd 
i Sverige under denna tjänstgöring. Samma sak gäller 
för medföljande familjemedlemmar. 
  
Vid flyttning till annat nordiskt land registreras du som  
utflyttad från Sverige när du registreras i det andra  
landet. 
  
Om du ska bo utomlands under kortare tid än ett år 
och vill ha din post till annan adress än din bostads- 
adress, kan du göra anmälan till Skatteverket om 
särskild postadress på blankett Anmälan - Särskild 
postadress SKV 7844. 
  
Observera att du inte nödvändigtvis upphör att vara  
skattskyldig i Sverige när du avregistreras från folk- 
bokföringen. De uppgifter som lämnas i utflyttnings- 
anmälan kan komma att användas vid bedömningen 
av eventuell skattskyldighet.

OBS! 
Du kan inte lämna några meddelanden på den här sidan.


