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* Skatteverket
Underlag
Tilldelning samordningsnummer
Datum

Skatteverket 
Utlandsenheten 
205 31 Malmö

Denna blankett finns på www.skatteverket.se 
Blanketten används för person som inte är bosatt i Sverige och omfattas 
av reglerna om A-SINK och t.ex 
- vistas i Sverige under kortare tid än sex månader eller ombord på 
svenskt handelsfartyg. 
- dagpendlar till arbete i Sverige. 
 
Om svenskt person-/samordningsnummer saknas ska kopia av pass 
eller fram- och baksida av nationellt id-kort bifogas. 
 
Bifoga arbetstillstånd om personen kommer från land utanför EES-
området eller Schweiz. 
 
Bifoga A1-intyg om personen är socialförsäkrad i ett EU-land. 
 
Handläggningstiden förkortas om underlaget är komplett.

Underlag för tilldelning av samordningsnummer för 
personer som omfattas av A-SINK
Utbetalare av ersättning till artist eller idrottsman
Namn Person-/organisationsnummer

Adress

Kontaktperson Telefonnummer dagtid

E-postadress

Artist/idrottsman
Efternamn Födelsedatum (år, mån, dag)

Tidigare efternamn Kön

Man Kvinna
Samtliga förnamn Skatteregistreringsnummer/TIN-

nummer i hemlandet

Adress i hemlandet Telefonnummer dagtid

E-postadress

Medborgarskap Vistelse i Sverige fr.o.m. T.o.m. Utförs uppdraget i Sverige?

Ja Nej
Födelseort och land Uppdragets art

Övriga upplysningar (t.ex. tidigare namn eller adress i Sverige)

Svar Datum

Tilldelat samordningsnummer
Samordningsnummer

Personen har redan person-/samordningsnummer
Person-/samordningsnummer
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Information

Skattskyldig enligt lagen om särskild inkomstskatt för 
utomlands bosatta artister m.fl. (SFS 1991:591), A-SINK, 
är den som är bosatt eller hemmahörande utomlands och 
som tar emot ersättning för artistisk eller idrottslig verk-
samhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg. 
 
Samordningsnummer är en enhetlig identitetsbeteckning 
för fysiska personer som inte är eller har varit folkbok-
förda i Sverige. 
 
Följande uppgifter behövs för att Skatteverket ska kunna 
tilldela nummer. 
 
Namn 
Uppgift om namn ska lämnas så fullständigt och korrekt 
som möjligt. Var noga med att ange för- och efternamn i 
rätt ordning och med den stavning som framgår av pass 
eller annan handling.  
 
Födelsedatum 
Födelsedatum anges med år, månad och dag. Var noga 
med att ange födelsetiden i den ordningen även om 
datumuppgiften skulle vara omkastad i pass eller annan 
handling. 
 
Kön 
Kön anges med man eller kvinna. 
 
Adress i hemlandet 
Uppgift om adress i hemlandet anges här.

Födelseort 
Födelseort anges med namn på orten, dvs. stad, kom- 
mun, region eller motsvarande, samt land. Uppgiften 
framgår som regel av pass, men även annan godtagbar 
handling kan användas som underlag. Födelseort kan 
i undantagsfall anges med enbart födelseland. 
 
Medborgarskap 
Uppgift om medborgarskap framgår som regel av pass, 
men även andra godtagbara handlingar kan användas 
som underlag. Uppgift om personens medborgarskap 
anges med landets namn. Om personen har mer än ett 
medborgarskap kan uppgift om ytterligare medborgar- 
skap lämnas under rubriken Övriga upplysningar. 
 
Identitetskontroll 
Handling som kan ligga till grund för identifieringen är 
i första hand ett pass eller ett nationellt identitetskort 
som kan användas vid resa mellan länder. Om en 
sådan handling saknas bör underlaget istället innehålla 
annan officiell handling som innehåller uppgift om en 
etablerad och registrerad identitet, t.ex. ett 
medborgarskapsbevis 
 
Vistelse i Sverige 
Här anges den tid som vistelsen i Sverige ägt/äger rum. 
 
Uppdraget 
Ange med kryss om uppdraget utförts inom eller utanför 
Sverige samt ge en beskrivning av uppdragets art.
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