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* Skatteverket
Skicka blanketten till
Skatteverkets inläsningscentral
FE 2001
839 86 Östersund
Särskild postadress registreras bara om den ska gälla i minst sex månader.
Observera: Har du anmält dig till tjänsten "Spärra obehörig adressändring" ska du i stället för den här blanketten anmäla din särskilda postadress i e-tjänsten på Skatteverket.se.Upplysningar - se sidan 2.
Personuppgifter  
Den nya adressen beräknas gälla
1.  Särskild postadress inom Sverige
2.  Särskild postadress utanför Sverige
Den nya adressen beräknas gälla
3.  Ta bort särskild postadress 
Särskild postadress ska tas bort
Underskrift (för barn - underskrift av vårdnadshavare)
Fyll i det alternativ som din anmälan gäller
Upplysningar
Särskild postadress
Fyll i det alternativ som din anmälan gäller.
1.  Särskild postadress inom Sverige
Skriv adressen i respektive fält. Lägenhetsnummer anges med förkortningen LGH och en fyrsiffrig kod.
I rutan "Gäller fr.o.m." fyller du i det datum när du vill  att den särskilda postadressen ska börja gälla. Dess-utom fyller du i hur länge den särskilda postadressen beräknas gälla (sätt kryss i en av rutorna).
Observera att postadressen inte tas bort automatiskt. Du anmäler det när den ska tas bort. Detta gäller även om du anmäler flyttning och ändrar din folkbokförings-adress.
2.  Särskild postadress utanför Sverige
Observera att varje adressrad maximalt kan innehålla   35 tecken inklusive mellanslag. I rutan ”Gäller fr.o.m.” fyller du i det datum då du vill att den särskilda post-adressen ska börja gälla. Dessutom fyller du i hur länge den särskilda postadressen beräknas gälla (sätt kryss i en av rutorna).
Om du ska bo utanför Sverige mer än ett år ska du istället anmäla flyttning till utlandet. Det gör du på blankett Flyttning från Sverige, Anmälan (SKV 7665).
3.  Ta bort särskild postadress
Om du vill ta bort din särskilda postadress ska du inte ange någon adress igen utan bara fylla i det datum
då du vill att din särskilda postadress ska tas bort. 
Detta gäller även om du i din tidigare anmälan skrivit hur många månader som adressen ska gälla.
Observera att postadressen inte heller tas bort automa-tiskt om du anmäler flyttning och ändrar din folkbok-föringsadress.
Underskrift 
(för barn underskrift av vårdnadshavare)
Skriv under anmälan och texta namnet i rutan ”Namn-förtydligande”. För barn under 18 år ska barnets (båda) vårdnadshavare skriva under anmälan. Barn mellan      16 år och 18 år får själva göra anmälan. Det är bra om  du också fyller i telefonnummer och eventuell mejl-adress då detta underlättar om Skatteverket skulle behöva kontakta dig.
Observera: Har du anmält dig till tjänsten "Spärra obehörig adressändring" ska du i stället för den här blanketten anmäla din särskilda postadress i e-tjänsten på Skatteverket.se.
Särskild postadress anmäler du till Skatteverket om du under minst sex månader vill ha din post till en annan adress än folkbokföringsadressen. Att anmäla särskild postadress kostar inget.
Du kan också anmäla särskild postadress på 
www.skatteverket.se med din e-legitimation.
En särskild postadress är ett komplement till en folkbokföringsadress och din folkbokföring ändras  alltså inte om du anmäler en särskild postadress. Du kan inte ha en särskild postadress till samma adress som du är folkbokförd på.
Den särskilda postadressen sprids automatiskt till de flesta myndigheter och andra viktiga aktörer i sam- hället som hämtar sin information från folkbokföringen.
Så här fyller du i blanketten
Texta tydligt på blanketten eftersom uppgifterna läses maskinellt. Observera att du bara kan anmäla en ny adress eller ta bort adress. Ska du byta särskild postadress anmäler du bara den nya som då ersätter
den gamla.
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, använder du en till blankett.
Observera!
Du kan inte lämna några meddelanden på den här sidan
Särskild postadress
Anmälan
SKV
7844
06
Folkbokföring
SKV
Formulär avd.
sv
web
01
120226
Exempelvis namn på formuläret alternativt användningsområdeExempel: Beslut, Förfrågan o.s.v.
Script som är kopplade mellan fält eller speciella lösningar som kan vara svåra för en konstruktör att hitta.
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