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1

Skatteverkets förmedlingsuppdrag

Post till personer med skyddade personuppgifter ska förmedlas av Skatteverket.
All post som ska förmedlas ska sändas till en av Skatteverkets särskilda
postförmedlingsadresser.
Det finns mer information om postförmedling på Skatteverkets hemsida.
Post kan kan även skickas med REK till personer som har skyddade
personuppgifter.

Skatteverket

Ett REK lämnas bara ut till mottagaren mot kvittens och mot
uppvisande av legitimation.

Box 2820

Förmedlingsuppdrag

403 20 GÖTEBORG

2 Utförande

2.1 Skicka vanligt brev via Skatteverkets förmedlingsuppdrag
För att skicka ett brev till en person med skyddade personuppgifter, ska två (2)
kuvert användas.
2.1.1

Inre kuvert (kuvert 1)

1. Det brev som ska förmedlas ska läggas i ett slutet kuvert (kuvert 1).
2. Kuvertet ska ha uppgift om avsändaradress så att Skatteverket kan
returnera försändelsen, om brevet inte kan nå mottagaren.
3. På kuvertet ska det stå mottagarens personnummer och om möjligt,
fullständiga namn, enligt följande:

Personnum
mer
Namn

Inre kuvert (1)

000000-0000 (personnummer)
Namnet på mottagaren (för- och efternamn)
2.1.2

Yttre kuvert (kuvert 2)

Flera försändelser kan läggas i samma yttre kuvert.
4. Inre kuvertet ska sedan läggas i ett yttre kuvert (kuvert 2)
5. Adress till Skatteverkets förmedlingsuppdrag ska skrivas på kuvertet.

Skatteverket
Förmedlingsuppd
rag
Box 2820
403 20
GÖTEBORG
Yttre kuvert ( 2)

2.2 Skicka REK via Skatteverkets förmedlingsuppdrag
För att skicka ett brev med REK till en person med skyddade personuppgifter,
ska två (2) kuvert användas.
2.2.1

Inre kuvert (kuvert 1)

1. Det brev som ska förmedlas ska läggas i ett slutet kuvert (kuvert 1).
2. Kuvertet ska ha uppgift om avsändaradress så att Skatteverket kan
returnera försändelsen, om brevet inte kan nå mottagaren.
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Namn
Personnummer
Skatteverket
Förmedlingsuppdra
g
Box 2820
403 20 GÖTEBORG

Inre kuvert , REK (1)
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3. På kuvertet ska det stå mottagarens fullständiga namn, personnummer
och Skatteverkets förmedlingsadress, enligt följande:
Namnet på mottagaren (för- och efternamn)
000000-0000 (personnummer)
Skatteverkets förmedlingsadress
2.2.2

Yttre kuvert (kuvert 2)

Flera försändelser kan läggas i samma yttre kuvert.
4. Inre kuvertet ska sedan läggas i ett yttre kuvert (kuvert 2)
5. Adress till Skatteverkets förmedlingsuppdraget ska skrivas på
kuvertet.
2.3 Retur från Skatterverket
Brev som Skatteverket inte kan förmedla till aktuell person returneras till Region
Kronoberg.

Skatteverket
Förmedlingsuppdr
ag
Box 2820
403 20
GÖTEBORG

Yttre kuvert, REK ( 2)

Det är oftast Säkerhetsenheten som handlägger brev som kommer i retur.
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