
 Kund

 Namn Svenskt personnummer

 Födelsedatum (åååå-mm-dd) Födelseort

 Adress i land för skatterättslig hemvist

 Postnummer Ort

 Land Landskod

 E-post Telefonnummer

 Skatteregistreringsnummer

 Skatteregistreringsnummer (TIN-kod) i landet för skatterättslig hemvist (max 20 siffror)

 Underskrift
  Härmed intygas att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga. Jag förbinder mig samtidigt att 

meddela eventuella förändringar till Riksgälden.

 Ort och datum

 Underskrift

Omfattningen av en fysisk persons skattskyldighet i Sverige avgörs av 
om personen har skatterättslig hemvist i Sverige eller inte. En sådan per-
son är skattskyldig här för alla sina inkomster oavsett om de förvärvats 
i Sverige eller utomlands (obegränsat skattskyldig). Den som inte har 
skatterättslig hemvist i Sverige är däremot endast skattskyldig här för 
vissa inkomster som har anknytning till Sverige (begränsat skattskyldig). 
En begräsat skattskyldig person ska inte betala vanlig svensk inkomst-
skatt på ränta och utdelning.

Som obegränsat skattskyldig anses
a) den som är bosatt i Sverige
b)  den som, utan att vara bosatt här, stadigvarande  

vistas i Sverige eller
c)  den som har väsentlig anknytning till Sverige och  

som tidigare varit bosatt här

Övriga fysiska personer är begränsat skattskyldiga i Sverige.  
Om du har frågor rörande skattskyldighet i Sverige och om du har  
skatterättslig hemvist i Sverige kontakta Skatteverket 0771-567 567 
(från utlandet +46 2 707 34 98) eller besök Skatteverkets hemsida:  
www.skatteverket.se.

Ovan har översiktligt beskrivits den interna svenska lagstiftningens 
bestämmelser om skattskyldighet. Sverige har dessutom ingått skat-
teavtal med ett flertal andra stater. Dessa avtal syftar till att undvika dub-
bel beskattning av en och samma inkomst. Även om det enligt interna 
svenska bestämmelser föreligger skattskyldighet för en viss inkomst kan 
inkomsten ändå vara undantagen från beskattning i Sverige och beskat-
tas i ett annat land till följd av bestämmelser i ett sådant avtal.

För frågor kring tillämpningen av olika skatteavtal,  
vänligen kontakta Skatteverket, se ovan.

Bestämmelser om skattskyldighet i Sverige

Intyg om begränsad skattskyldighet  
i Sverige

Den här blanketten fyller du i och skickar in om du har skatterättslig hemvist i ett annat land och 
endast är begränsat skattskyldig i Sverige. Har du frågor om hur du ska fylla i blanketten? Ring  
oss så hjälper vi dig: +46 8 613 45 00. Blanketten återsänds till: Riksgälden, 103 74 Stockholm.

 

Postadress: SE-103 74 Stockholm  •  Telefon: +46 8 613 45 00  •  Fax: +46 8 21 62 43 

E-post: kundservice@riksgalden.se  •  Webbadress: www.riksgalden.se
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