Ansökan
Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
Datum

Inkomstår

Denna blankett finns på www.skatteverket.se
Blanketten används för person som inte är bosatt i Sverige och t.ex.
- vistas i Sverige under kortare tid än sex månader
eller ombord på svenskt handelsfartyg
- får pension från Sverige
- dagpendlar till arbete i Sverige

2021
Återställ

Om svenskt person-/samordningsnummer saknas ska kopia av pass
eller nationellt ID-kort som styrker din identitet bifogas
- Bifoga arbetstillstånd om du kommer från land utanför EES-området
eller Schweiz

Observera att en ansökan ska lämnas per utbetalare.

Ange typ av inkomst
Arbetsinkomst

Pensionsinkomst

Sjöinkomst

Sökande

Offentlig tjänst

Annan inkomst

Födelsetid eller svenskt person-/samordningsnummer
Mån
Dag
Nummer
År

Efternamn

Tidigare efternamn

Man

Kvinna

Alla förnamn

Telefonnummer dagtid

Adress i Sverige

Yrke
Skatteregisteringsnummer/TIN-nummer i bosättningslandet
Jag tillhör Svensk socialförsäkring
Ja

Nej

E-postadress
Vistelse i Sverige
fr.o.m

Tidigare vistelsetid i Sverige under den senaste 12månadersperioden

t.o.m.

Bostadsadress i bosättningslandet

Medborgarskap

Bosättningsland

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

Organisationsnummer

Umeå universitet
901 87 Umeå

202100-2874
Telefonnummer

090-786 50 00
Arbetsinkomst

web 01

Har du en utländsk arbetsgivare men utför arbetet i Sverige för en svensk
uppdragsgivare(uthyrd)? Vänligen ange namn på denna.

Får du ersättning för resa till och från Sverige samt för bostad I Sverige?
Vänligen svara Ja eller Nej

Ja
Anställnings-/uppdragstid
fr.o.m

Nej

Typ av arbete eller uppdrag

Dagpendlare

4350

10

sv

Ja

SKV

Gränsgångare

t.o.m.

Utförs uppdraget bara i Sverige?

Ange kommun/kommuner

Ja

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

Utförs uppdraget
bara i annat land?

Ja, bifoga
hemvistintyg

Ange land/länder

Ja
Ange kommun/kommuner

Ange land/länder

Ja
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Födelsetid eller svenskt person-/samordningsnummer
Mån
Dag
Nummer
År

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

Utflyttningsdatum

Typ av pension

(Observera att en ansökan ska lämnas per utbetalare.)

Allmän pension
Tjänstepension på grund av anställning i offentlig tjänst
Tjänstepension på grund av anställning i privat tjänst
Privat pensionsförsäkring
Annat:
Sjöinkomst
Fartygets namn

Annan inkomst från Sverige
Belopp, SEK

Betalningen avser

Du har möjlighet att välja att bli beskattad enligt inkomstskattelagen i stället för enligt lagen om särskild
inkomstskatt (SINK). Skriv i så fall under Övriga upplysningar att du vill bli beskattad enligt inkomstskattelagen.
Övriga upplysningar

Sökandes underskrift

Eventuell representant

Underskrift

Namn

Namnförtydligande

Adress

Umeå univ. Löneadm. 90187 Umeå
Telefonnummer

SKV

4350

10

sv

web 01

E-postadress

SINKM-2-10-2021P4

