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* Skatteverket
Efternamn
Anmälan
Datum

Läs först bifogade upplysningar om makars 
efternamn och mellannamn. 

Blanketten skickas till
Skatteverkets inläsningscentral 
FE 2002 
205 76 Malmö

Blivande make/maka Blivande make/maka
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Fullständigt namn (var god texta) Fullständigt namn (var god texta)

①

②

Efternamn Sätt kryss vid anmält efternamn

Vi väljer gemensamt efternamn

Vi behåller de efternamn, som vi hade före vigseln

Namn (var god texta)

Mellannamn (inte obligatoriskt)
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) Ska bära mellannamnet (var god texta)

Blanketten måste vara undertecknad av er.

Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

Telefon dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

Telefon dagtid (även riktnummer)

E-postadress

Myndighetens anteckningar (Fylls i manuellt)
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Upplysningar om efternamn och 
mellannamn vid vigsel

De som gifter sig ska enligt namnlagen (1982:670) senast i samband med vigseln 
anmäla vilket efternamn de ska ha i äktenskapet. Anmälan görs till Skatteverket i 
samband med ansökan om hindersprövning eller till vigselförrättaren. Anmälan görs 
på blankett Efternamn - Anmälan (SKV 7831). På denna blankett finns även möjlighet 
att anmäla mellannamn. Om du gör anmälan senare använder du blanketten Anmälan 
- Namnändring (SKV 7630). 
  
Skatteverket registrerar namnändringen när vigselintyget har kommit in. Därefter 
meddelar Skatteverket andra myndigheter om ert nya namn.

        Efternamn 
Vid vigsel 
Ni som gifter er kan välja mellan att 
- ha den enes eller den andres efternamn som 
  gemensamt efternamn 
- behålla era tidigare efternamn. 
  
Ni får inte som gemensamt efternamn välja ett 
efternamn som någon av er förvärvat genom ett 
tidigare äktenskap eller registrerat partnerskap. 
  
Om ni väljer den enes namn som gemensamt efter- 
namn är det inte möjligt att sedan ångra sig och ta 
den andres namn som gemensamt efternamn genom 
en anmälan till Skatteverket. 
  
Den som anmäler namnbyte förvärvar det nya efter- 
namnet vid vigseln. 
  
Var och en får behålla sitt efternamn även om det 
förvärvats genom ett tidigare äktenskap. 
  
Byte av efternamn under äktenskapet 
Du som har behållit ditt efternamn vid vigseln kan 
med vissa begränsningar - under äktenskapet byta 
till makens/makans efternamn genom anmälan till 
Skatteverket. Du måste dock ha din makes/makas 
samtycke till bytet. 
  
Du som anmält byte av namn vid vigseln kan återta 
ditt efternamn som ogift genom anmälan till Skatte- 
verket. Därefter är det inte möjligt att på nytt få 
gemensamt efternamn genom anmälan. 
  
Om en namnändring inte kan ske genom anmälan 
till Skatteverket kan du i stället lämna en ansökan till 
Patent- och registreringsverket www.prv.se. En 
sådan ansökan är avgiftsbelagd. 
  
Gemensamma barns efternamn 
Observera att ett barns efternamn inte ändras auto- 
matiskt om föräldrarna ändrar namn. Om ni vill att 
barnet ska byta efternamn måste ni gemensamt 
anmäla detta till Skatteverket. Blankett Anmälan - 
Namnändring (SKV 7630) kan då användas. Det 
finns mer information om barns namn på 
Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se.

①        Mellannamn 
Den av er som väljer den andres efternamn har 
möjlighet att anmäla ett tidigare efternamn som 
mellannamn. Detta namn kan vara ett namn som 
du senast bar som ogift eller i ett tidigare äktenskap 
eller registrerat partnerskap. 
  
Väljer ni att ha olika efternamn har en av er, med den 
andres samtycke, möjlighet att anmäla den andres 
efternamn som mellannamn. En förutsättning är att 
det namnet inte har förvärvats genom ett tidigare 
äktenskap. Det är bara en av makarna som kan ha 
den andres mellannamn. Man kan alltså inte ha 
varandras. 
  
Det är frivilligt att anmäla mellannamn. Vill du anmäla 
mellannamn kan du göra det i samband med vigseln 
eller senare. Anmälan gör du till Skatteverket. Genom 
en ny anmälan kan du senare ta bort mellannamnet. 
  
Mellannamnet är ett namn som, till skillnad från 
efternamn, inte kan föras vidare till make, maka eller 
barn. 
  
Mellannamn bärs alltid närmast framför efternamnet. 
Bindestreck anges inte mellan mellannamn och 
efternamn. 
  
  
 

②
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Så här fyller du i blanketten 
Texta tydligt på blanketten eftersom uppgifterna läses maskinellt. 
Det är även viktigt att alla uppgifter är fullständiga och korrekta.

1. Blivande make/maka 
Fyll i uppgift om personnummer och fullständigt namn. Kom ihåg att ta 
med sekelsiffran i personnumret. Saknas personnummer, fyll i 
födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) i rutan för ”Personnummer”. 
  
Så här fyller ni i om personnummer finns

Blivande make/maka
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

19800009-2389

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

19800416-2395
Fullständigt namn (var god texta)

Emmi Andersson

Fullständigt namn (var god texta)

Alfons Karlsson

Så här fyller ni i om personnummer saknas

Blivande make/maka
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

19761022-2387

Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

1979-05-30
Fullständigt namn (var god texta)

Lotta Arvidsson

Fullständigt namn (var god texta)

Jordan Glaar

2. Efternamn 
Ni måste alltid markera med ett kryss i någon av kryssrutorna. Om ni väljer att ha 
ett gemensamt efternamn så fyller ni dessutom i efternamnet. 
  
Så här fyller ni i om ni väljer gemensamt efternamn

① Efternamn Sätt kryss vid anmält efternamn

Vi väljer gemensamt efternamn

Namn (var god texta)

Andersson

Vi behåller de efternamn, som vi hade före vigseln

och så här om ni väljer att behålla efternamnen

① Efternamn Sätt kryss vid anmält efternamn

Vi väljer gemensamt efternamn

Namn (var god texta)

Vi behåller de efternamn, som vi hade före vigseln

3. Mellannamn 
Du som vill anmäla mellannamn ska fylla i ditt personnummer och det efternamn som 
du vill ha som mellannamn. Kom ihåg att ta med sekelsiffran i personnumret. 
  
T.ex. fyller du i så här

② Mellannamn (inte obligatoriskt)
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

19800416-2395

Ska bära mellannamnet (var god texta)

Andersson

4. Underskrift 
Anmälan måste vara underskriven av er båda. Texta även era namn 
under namnförtydligande. Det är bra om ni också fyller i telefonnummer 
och eventuell e-postadress, det underlättar om Skatteverket skulle 
behöva kontakta er. 
  
I och med undertecknandet ger du samtidigt eventuellt samtycke till att 
ditt efternamn får bäras som gemensamt efternamn.


