Ansökan - Skattereduktion för
byggnadsarbeten (ROT) 1
Ankomststämpel

Ärendenummer (fylls i av myndigheten)

Siffror inom ring hänvisar till upplysningar på
sidorna 7, 8 och 9 i broschyren.
Om ansökan gäller bostadsrätt glöm inte
intyget från bostadsrättsförening.
Sista ansökningsdag 1 mars 2005
respektive 1 mars 2006.

Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus
Fyll i vad ansökan avser.
Småhus

Sökande 1

5

Sökande 2
Ägarandel

Namn

Adress

Adress

5

Uppgifter om taxeringsenheten/bostadsrätten

6

8

Kommun

Församling

Fastighetsbeteckning

Taxeringsenheten är en småhusenhet med minst
9
två bostadshus som till övervägande del varit uthyrda.

Lägenhetsbeteckning (endast bostadsrätt)

Föreningens/bolagets organisationsnummer

Underlag - arbetskostnader för utförda byggnadsarbeten på bostadshus
Bifoga kopia på fakturorna

SKV 4500 W utgåva 1 04-06

Ägarandel

Sätt kryss om du har ansökt om statligt 4
stöd eller bidrag eller annan skattereduktion

Sätt kryss om ansökan 7
avser fler än två sökande

Fakturabilaga nr 11

Bostadsrätt - Småhus

Person-/organisationsnummer

6

Namn

Län

3

Bostadsrätt - Lägenhet

Hyreshus

Person-/organisationsnummer

2

Arbetet utfört under tiden

Betalningsdatum

Lämna beskrivning av arbetena på sidan 3.

10

Person-/organisationsnr på den du anlitat

Arbetskostnad inkl. moms, kr 12

Transportsumma från sidan 2 14
eller från särskild bilaga

13

Underlag för skattereduktion 15
(summa arbetskostnader)

Fördelning av underlag för skattereduktion
Sökande 1
Underlag, kr

Sökande 2

Skattereduktion, kr

2005 års tax.

Underlag, kr

Skattereduktion, kr

Underlag, kr

Skattereduktion, kr

2005 års tax.
Underlag, kr

2006 års tax.

16

Skattereduktion, kr

2006 års tax.

2

Underlag - arbetskostnader för utförda byggnadsarbeten på bostadshus
Bifoga kopia på fakturorna
Fakturabilaga nr 11

Arbetet utfört under tiden

Lämna beskrivning av arbetena på sidan 3.

Betalningsdatum

13

10

Person-/organisationsnr på den du anlitat

Summan av underlagen för du in
på första sidan vid punkt 14.

Arbetskostnad inkl. moms, kr 12

3

Sammanfattande beskrivning av utförda byggnadsarbeten

Övriga upplysningar
Här anges t.ex. fördelning av underlaget för delägare i handelsbolag m.m.
Om du köpt fastigheten under 2004 eller 2005 anger du här köpekontraktsdatum, tidigare ägares namn, adress och
person-/organisationsnummer

I underlaget ingår inte utgifter för åtgärder som det har beviljats försäkringsersättning eller
statliga stöd och bidrag 4 för, eller annan skattereduktion. Om du får sådant stöd eller
försäkringsersättning beviljat efter det att du lämnat ansökan ska du meddela detta till
Skatteverket inom en månad från den dag då detta beviljades.
Jag försäkrar att de uppgifter som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor är
riktiga och sanningsenliga.

Sökande 1

Sökande 2

Underskrift

Underskrift

Telefonnummer bostad

Telefonnummer arbete

Telefonnummer bostad

Telefonnummer arbete

4

Intyg från bostadsrättsförening eller bostadsaktiebolag
Föreningens/bolagets namn och adress

Föreningens/bolagets
organisationsnummer

Härmed intygas att nedanstående är bostadsrättsinnehavare och medlem i
bostadsrättsföreningen eller delägare i bostadsaktiebolaget.
Namn

Person-/organisationsnummer

Behörig firmatecknares underskrift
Underskrift

Namnförtydligande

Telefonnummer

Hjälp oss att utvärdera ROT-avdraget

Var god och svara på enkäten nedan.
De svar som du lämnar hjälper oss att utvärdera ROT-avdraget. Resultatet
av enkäten ska användas för att se om ROT-avdraget har fått den effekt på
arbetsmarknaden som det var tänkt.
Enkäten lämnar du tillsammans med ROT-ansökan till skattekontoret.
Uppgifterna kommer att databehandlas och sammanställas av Boverket.

Tack för er/din medverkan till att utvärdera ROT-avdraget.

Utvärdering
Skattereduktion för byggnadsarbeten (ROT)

Uppgifter om fastigheten
Organisations-/personnummer

Fastighetsbeteckning

Allmänt

(Markera val med kryss)
Hur tycker du det var att söka ROT-avdrag?
1. Krångligt

Vad anser du om bidragets storlek?

2. Hanterbart

3. Lätt

1. Tillräckligt

2. För litet

1. Avdraget hade stor eller helt avgörande betydelse för att vidta dessa åtgärder
2. Avdraget innebar en tidigareläggning av åtgärder som skulle ha gjorts vid ett senare tillfälle
Om åtgärder tidigarelagts på grund av avdraget innebar det även att
1. fler åtgärder än planerat vidtogs
2. andra åtgärder än planerat vidtogs

3. tidigareläggningen inte innebar någon skillnad

3. Avdraget hade liten eller ingen påverkan
Om avdraget hade liten eller ingen påverkan, vad berodde detta på?
1. Åtgärderna var ändå nödvändiga att vidta vid detta tillfälle.
2. Avdraget var för litet för att ha betydelse.
Hur många personer deltog i arbetet?
Totalt antal
varav kvinnor

3. Andra finansieringskällor som t.ex. lånevillkor var avgörande.
4. Annat, nämligen:

varav män

Om ROT-avdraget inte hade funnits skulle detta ha påverkat vem som skulle ha utfört arbetet?
1. Ja, utan ROT-avdraget hade jag utfört detta arbete själv/i egen regi
2. Nej, jag hade ändå tänkt att använda hantverkare för detta arbete
Har ni sökt statliga stöd för ombyggnadsåtgärder samtidigt som ROT-avdraget?
Har ni haft ROT-avdrag vid fler tillfällen?
1. Ja

1. Ja

2. Nej

Utförda byggnadsarbeten avser

(uppgifter för statistik)

1. Reparation/Underhåll
Fasad

2. Ombyggnad

3. Tillbyggnad

1. Fasadskikt
Yttertak

2. Fönster

3. Tilläggsisolering

4. Andra åtgärder

1. Takbeläggning
Byte av värmesystem från

2. Tilläggsisolering

3. Plåtarbeten

4. Andra åtgärder

1. Olja
Byte av värmesystem till

2. Elpanna

3. Direktverkande el

4. Annat:

1. Fjärrvärme
Övrigt

2. Berg-/Jordvärmepump

3. Biobränslebaserad panna

4. Annat:

1. Grund (fuktisolering)
2. Trapphus
3. Utvändig målning
4. Invändig målning och tapetsering
5. Golvvärme
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2. Nej

6. VA-arbeten (t.ex. stambyte)
7. El-arbeten

11. Åtgärder i badrum
12. Ny braskamin/kakelugn

8. Ny ventilation
9. Åtgärder i tvättstuga
10. Åtgärder i kök

13. Altan/Uterum
14. Garage/Carport/Förråd
15. Källar-/Vindsförråd

Total kostnad för ROT-åtgärderna

Berörda lägenheter

Arbete och material

Antal

Tack för er/din medverkan till att utvärdera ROT-avdrag.
Bl 982 utg 1

Ansökan kommer att registreras och hanteras med hjälp av ADB. (Automatisk databehandling)

Nybyggnadsår

