Ansökan

Skatteverket

Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Datum

Inkomstår

Denna blankett f inns på www.skattev erket.se
Blanketten anv änds f ör person som inte är bosatt i Sv erige och t.ex.
- v istas i Sv erige under kortare tid än sex månader
eller ombord på sv enska handelsf arty g
- f år pension f rån Sv erige
- dagpendlar till arbete i Sv erige
Om sv enskt person-/samordningsnummer saknas ska kopia av pass
eller annan identitetshandling, t.ex. nationellt ID kort, bif ogas.

Obs e rve ra att e n ans ök an s k a läm nas pe r utbe talare .

Ange typ av inkomst
Arbetsinkomst

Pensionsinkomst

Sjö-inkomst

Offentlig tjänst

Annan inkomst

Sökande

Födelsetid eller svenskt person-/samordningsnummer

Efternamn

År

Mån

Dag

Nummer
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Tidigare efternamn

Man
Alla förnamn

Telefonnummer dagtid

Adress i Sverige

Yrke

Kvinna

E-postadress

Vistelse i Sverige
fr.o.m.

Tidigare vistelsetid i Sverige under den senaste
12-månadersperioden

t.o.m.

Bostadsadress i bosättningslandet

Medborgarskap

Bosättningsland

Utbetalare
Arbets-/uppdragsgivarens-/pensionsutbetalarens namn, adress och e-postadress

Organisationsnummer

Telefonnummer

Arbetsinkomst

Ersättning för resa till och från Sverige samt bostad i Sverige
vid tillfällig anställning max 6 mån (ej inräknat i arvodet)

Lön/arvode (inklusive kostnadsersättning), SEK

Anställnings-/uppdragstid
fr.o.m.

Uppdragets art

Dagpendlare

Gränsgångare

t.o.m.

Ja
Utförs uppdraget bara i Sverige?

Ange kommun/kommuner

Ja
Utförs uppdraget i Sverige och i
annat land/länder?

Ja

Utförs uppdraget
bara i annat land?

Ange land/länder

Ja
Ange kommun/kommuner

Ange land/länder

Ja

Födelsetid eller svenskt person-/samordningsnummer
År

Mån

Pensionsinkomst
När flyttade du från Sverige? Var god ange tidpunkt samt från vilken kommun
Utflyttningsdatum

Typ av pension

Utflyttningskommun

(Observera att en ansökan ska lämnas per utbetalare)

Allmän pension
Statlig och kommunal tjänstepension
Enskild tjänstepension och direktpension
Privat pensionsförsäkring
Annat:
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Sjöinkomst
Fartygets namn

Annan inkomst från Sverige
Belopp, SEK

Betalningen avser

Övriga upplysningar

Sökandes underskrift

Eventuell representant

Underskrift

Namn

Namnförtydligande

Adress

E-postadress

Telefonnummer

Dag

Nummer

