* Skatteverket

Äktenskapscertifikat
Ansökan och försäkran
Datum

Läs först bifogade upplysningar.
Blanketten skickas till

Skatteverkets inläsningscentral
FE 2002
839 86 Östersund

Jag ansöker om prövning av hinder mot äktenskap (hindersprövning)
och lämnar samtidigt följande försäkran.

Sökande
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Fullständigt namn (var god texta)

Äktenskapscertifikatet önskas utskrivet på

Svenska

Engelska

Blivande make/maka
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)

Fullständigt namn (var god texta)

Födelseort

Födelseland

Medborgare i (ange land)

Kön

Civilstånd

Man

Kvinna

Försäkran Härmed försäkrar jag på heder och samvete följande
Jag har aldrig ingått äktenskap/låtit registrera partnerskap

Jag har förut ingått äktenskap/låtit
registrera partnerskap

Såvitt jag känner till
- är jag och min blivande make/maka inte helsyskon
eller släkt med varandra i rätt upp- eller nedstigande led

- är vi inte halvsyskon*

* De som är halvsyskon får ingå äktenskap efter tillstånd av länsstyrelsen. Detsamma gäller
de som är helsyskon genom adoption. Om du bifogar tillstånd av länsstyrelsen ska du inte fylla i detta alternativ.

Övriga upplysningar

Underskrift
Underskrift

Namnförtydligande (var god texta)

Telefonnummer (dagtid)

e-post
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Ansökan och försäkran måste undertecknas av den sökande.

Myndighetens anteckningar (Fylls i manuellt)

Antal gånger

* Skatteverket

Upplysningar om äktenskapscertifikat

Använd blanketten Äktenskapscertifikat, Ansökan och försäkran (SKV 7881) för att ansöka om
äktenskapscertifikat för svensk medborgare som är folkbokförd i Sverige, vid vigsel eller
registrering av partnerskap inför en utländsk myndighet.
Blanketten kan bara användas för en sökande. Är ni två personer som samtidigt vill ansöka om
äktenskapscertifikat måste ni fylla i varsin blankett.
Det är inte alla länder som kräver ett äktenskapscertifikat vid vigsel eller registrering av
partnerskap. Ta därför först reda på vilka handlingar det aktuella landet kräver.
Skatteverket kontrollerar att det inte finns hinder mot äktenskapet eller partnerskapet och utfärdar
ett äktenskapscertifikat med svensk eller engelsk text (marriage licence). Äktenskapscertifikatet
skickas till din bostadsadress.
Certifikatet gäller i fyra månader från dagen för utfärdandet.
När du gift dig eller registrerat partnerskap i utlandet måste du själv underrätta
Skatteverket om detta genom att t.ex. skicka en vidimerad kopia av vigselbeviset.
Du behåller ditt efternamn vid vigseln. Om du vill byta ditt efternamn hittar du information om hur du gör på
www.skatteverket.se.

Så här fyller du i blanketten
Texta tydligt på blanketten. Alla uppgifter måste vara fullständiga och korrekta. Är något
felstavat eller om det finns felaktiga uppgifter kan det hända att den utländska myndigheten
vägrar att godta äktenskapscertifikatet.
Sökande
Fyll i ditt personnummer och ditt fullständiga namn. Kom ihåg att ta med sekelsiffran i
personnumret.
Du kan få certifikatet på svenska eller engelska. Sätt ett kryss vid det språk, som du vill ha det
utskrivet på.
Blivande make/maka/partner
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”.
Om din blivande make, maka eller partner inte är folkbokförd i Sverige ska du
också lämna uppgift om födelseort, födelseland, medborgarskap samt civilstånd.
Dessutom sätter du kryss i rutan för kön, man eller kvinna.
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Om möjligt bör uppgifterna vara styrkta med intyg, t.ex. med kopia av pass, som
du skickar med ansökan.
Försäkran
Här avger du din försäkran genom att kryssa i vad som gäller för dig. Om du
tidigare har varit gift eller registrerad partner ska du dessutom fylla i antalet
gånger.
Övriga upplysningar
Här kan du t. ex. skriva om du vill ha certifikatet skickat till en annan adress än
den som finns registrerad hos Skatteverket.
Underskrift
När du skriver under med ditt namn så försäkrar du att de lämnade uppgifterna
är riktiga och fullständiga. Blanketten måste vara undertecknad av dig för att
Skatteverket ska kunna behandla din ansökan. Skriv under anmälan och texta
även ditt namn under namnförtydligande.

