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

