Melding om ny/endret postadresse
Du trenger bare fylle ut de hvite feltene, de grå
feltene er til intern bruk for skattekontoret.

Hvem kan levere dette skjemaet, og hvor kan det leveres?
DU SOM IKKE SKAL FLYTTE, MEN BARE ENDRE
POSTADRESSE, kan fylle ut og levere dette skjemaet.
Du kan også levere skjemaet hvis du allerede har oppgitt en
annen postadresse enn bostedsadressen til skattekontoret og
ønsker å slette den, eller hvis du bor i utlandet og har endret
postadresse der.

A

Hva slags endring gjelder meldingen?

B

Hva er den nye postadressen?

C

Dersom du skal flytte fra den bostedsadressen skattekontoret
har registrert på deg, skal du ikke levere dette skjemaet, men
melde flytting ved å bruke skjemaet Flyttemelding – flytting
innenlands. Du skal sende meldingen om endret postadresse
til et skattekontor eller levere den i skranken der. Adressen til
ditt skattekontor finner du på skatteetaten.no.

Jeg/vi ønsker å registrere en ny postadresse. Gå videre til felt B.
Jeg/vi ønsker å slette den eksisterende postadressen og bare ha bostedsadressen registrert i folkeregisteret. Gå videre til felt C.

Adresse

Postnummer

Sted

Land

Hvem gjelder den endrede postadressen for?

I dette skjemaet kan du endre postadresse for bare deg selv, flere eller alle i husstanden.
Navn (etternavn, fornavn, ev. mellomnavn)
1.

Fødselsnummer

2.
3.

D

4.

Hva slags legitimasjon legger du/dere ved meldingen om endret postadresse?

Du/dere som signerer meldingen, må legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Gyldig
legitimasjon er id-kort som inneholder fødselsdato, navn, signatur og bilde. Du/dere kan
imidlertid ikke sende oss kopi av bankkort, fordi det inneholder sensitiv informasjon.

Jeg/vi legger ved:

kopi av pass
kopi av førerkort

kopi av et annet id-kort som
inneholder fødselsdato, navn,
signatur og bilde (NB! Ikke
send kopi av bankkort.)

Hvis postadresseendringen gjelder hele husstanden, holder det med én underskrift og kopi
av legitimasjon for den som signerer. Men hvis dere er flere som deler på foreldreansvaret
for barn under 18 år, må den/de av foreldrene som barnet er registrert bosatt hos i folkeregisteret, signere meldingen og legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Hvis du ønsker å
endre postadressen på vegne av den du er verge for, må du dokumentere at du er oppnevnt
som verge eller hjelpeverge. For dødsbo må skifteattest med eventuell fullmakt legges ved.

E

Hvordan kan skattekontoret kontakte deg/dere?

F

Dato og underskrift

E-postadresse

Dato

RF-1454B

Telefon på dagtid

Underskrift(er)

Melding mottatt (reg. dato)

Skattekontorets stempel og underskrift
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