Ansökan

Ändrad beräkning skatteavdrag
År (inkomstår)

Person-/Organisationsnummer

Namn och adress

Civilstånd
66

Ensamstående
(ogift **)

Gift *

Ogift ** sammanboende som har
eller har haft gemensamt barn

* Som gift räknas även registrerad partner
** Som ogift räknas även änka, änkling, frånskild

Inkomster - Tjänst
1

Inkomster hittills under året

4

Avdrag - Tjänst
20

02
Lön och förmåner

Resor till och från arbetet
21

03
Tjänsteresor

Pensioner

22

11
Dubbel bosättning

Arbetsskadelivränta m.m.

23

04
Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m.

Övriga utgifter
05
5

Samråd enligt SFS 1982:668 har skett med Näringslivets Regelnämnd.

Kostnadsersättningar
Avdragen A-skatt

45
Pensionssparande m.m.
6

2

Inkomster resten av året

Inkomsten avser tiden

06

Ange med siffror vilka månader inkomsten
avser. T.ex. mars - december skrivs 03 - 12

Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag
inte görs från

30
32
33

07
Lön och förmåner
08
Pensioner
14
Arbetsskadelivränta m.m.

Inkomst uthyrning av privatbostad
31
Kapitalvinster
34
Utgiftsräntor
38
Förvaltningsutgifter

Summa lön/förmåner, pensioner och
arbetsskadelivränta m.m.
- varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från huvudarbetsgivare

Kapital

Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag
görs från

35
96

94
- varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta som skatteavdrag inte görs från
09

W 07-11

Allmänna avdrag

01

Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m.
10

Kapitalförluster
7

Schablonintäkt uppskovsbelopp
37

Uppskovsbelopp
8

Utländsk försäkring - Avkastningsskatt
80

Kostnadsersättningar
Underlag för kapitalförsäkring

81

SKV

4302

39

01

Underlag för pensionsförsäkring
3

Övriga tjänsteinkomster

9

Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt
53

120
Hobbyinkomster
110

Småhus

Vissa inkomster från fåmansbolag
Andra tjänsteinkomster inkl periodiskt
understöd

Hel avgift
54
Halv avgift

130

55
Tomt för småhus

Person-/Organisationsnummer

10

Inkomst av näringsverksamhet

12

Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt
64

40
Överskott aktiv näringsverksamhet
401

Hyreshus,
bostäder

- varav sjukpenning m.m.

Hel avgift
59
Halv avgift

41
Överskott passiv näringsverksamhet

63
Tomt för hyreshus, bostäder

Underlag särskild löneskatt pensionskostnader, eget

89

Underlag särskild löneskatt pensionskostnader, anställda

88

48
Hyreshus, lokaler
Industri- eller elproduktionsenhet,
värmekraftverk

67

47
50

Elproduktionsenhet, vattenkraftverk

Ökning expansionsfond
68
Minskning expansionsfond

51
Elproduktionsenhet, vindkraftverk

86
Utgående mervärdesskatt

Övriga uppgifter

87

13

97

Förhöjt grundavdrag pga. norsk pension

83

Ingående mervärdesskatt
Underlag avkastningsskatt
pensionskostnader

17
Antal sjödagar, närfart

11

Allmänna avdrag (näringsverksamhet)
46

Underskott aktiv
näringsverksamhet
14

36
Antal sjödagar, fjärrfart
95
Jag önskar procentbeslut

Skattereduktion för hushållsnära tjänster
70

Typ av tjänst

Övriga upplysningar

90

02

Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 4200
839 86 Östersund

SKV

4302

Ansökan skickas till

39

W 07-11

15

Underskrift
Datum

Namnteckning

Telefonnummer – bostaden
Telefonnummer – arbetet

Viktig information till
dig som ansöker
om ändrad beräkning av
skatteavdrag (jämkning)
Nya regler för fastighetsskatt och pensionssparande m.m.
Läs mer om detta under rubriken "Nyheter 2008".

Det är viktigt att uppgiften om din huvudinkomst är riktig
Läs mer om detta under rubriken "Huvudarbetsgivare".

Maskinell läsning av uppgifterna
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan kommer att läsas
maskinellt. Skriv därför tydliga siffror.

Ansökan ska du skicka till
Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 4200
839 86 Östersund
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Du som har e-legitimation kan lämna din ansökan på
Internet, www.skatteverket.se

Läs igenom anvisningarna på följande sidor innan du fyller i blanketten.
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Nyheter 2008
Regeringen har föreslagit följande.

Fastighetsskatt
- Fastighetsskatten på bostäder ersätts av en fastighetsavgift.
- För småhus är fastighetsavgiften 6000 kr, dock högst 0,75 %
av taxeringsvärdet.
- För småhus på lantbruk är fastighetsavgiften 6000 kr, dock
högst 0,75 % av bostadsbyggnadsvärdet och tomtmarksvärdet.
- För hyreshus är fastighetsavgiften 1 200 kr per bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av taxeringsvärdet.
- Nuvarande regler för befrielse från fastighetsskatt för
nybyggda bostäder gäller också fastighetsavgiften.
- För småhus under uppförande och obebyggda tomter
avsedda för småhus tas fastighetsskatt som tidigare ut med
1 % av taxeringsvärdet.
- För hyreshus med bostäder under uppförande och
obebyggda tomter avsedda för hyreshus med bostäder tas
fastighetsskatt som tidigare ut med 0,4 % av taxeringsvärdet.
- Fastighetsskatten för privatbostäder i utlandet avskaffas.
- För lokaler, industrier, värmekraftverk, vattenkraftverk samt
vindkraftverk tas fastighetsskatt ut som tidigare.
- Såväl fastighetsskatten som fastighetsavgiften ska betalas
av den som var ägare till fastigheten vid kalenderårets
ingång.

Inkomst av kapital
Den som fått uppskov med beskattningen av kapitalvinst vid
avyttring av privatbostad (småhus eller bostadsrätt) ska betala
en ränta på uppskovsbeloppet. Räntan tas ut genom att en
schablonintäkt ska tas upp på 1,67 % av uppskovsbeloppet.

Gör din ansökan på Internet

Du som har e-legitimation kan enkelt och med snabbare hantering göra din ansökan på Internet, www. skatteverket.se

Beslut

Beslutet skickas hem till dig. Med beslutet bifogas en specifikation av uppgifterna som legat till grund för beslutet samt
en skatteuträkning.

Om inte annat framgår av Skatteverkets beslut, kommer detta
att grundas på de uppgifter du lämnar i ansökan. Tänk därför
på att du i inkomstdeklarationen måste kunna styrka de avdrag
som du åberopar i ansökan.

Huvudarbetsgivare

Huvudarbetsgivare är den arbetsgivare/utbetalare från vilken du
har din huvudinkomst, dvs. den högsta inkomsten inkl.
förmåner.
Observera att pensionsutbetalare också räknas som
arbetsgivare.
Beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag ska tillämpas
av din huvudarbetsgivare. Andra utbetalare ska göra skatteavdrag med 30 %. I ruta 96 anger du den inkomst inkl. förmåner som du räknar med att erhålla under resten av året
från den arbetsgivare som betalar ut din högsta inkomst.
Om du räknar med att byta huvudarbetsgivare under året
ska du summera inkomsterna som du räknar med att få från
båda arbetsgivarna under resten av året och fylla i beloppet
i ruta 96.

Pensionssparande
Nuvarande avdrag för pensionssparande med ett halvt
basbelopp begränsas till 12 000 kr. Tillägget med 5 % av
inkomsten mellan 10 och 20 prisbasbelopp slopas. Tillägget för
den som saknar pensionsrätt i anställningen och för den som
har inkomst av näringsverksamhet kvarstår däremot oförändrat.

Resor till och från arbetet med bil
Avdraget höjs med 50 öre per mil till 18:50 kr per mil för resor
med egen bil, till 9:50 kr för resor med förmånsbil samt till 6:50
kr för resor med förmånsbil som drivs med dieselolja.

Allmänna upplysningar

Ett beslut om ändrad beräkning av skatteavdrag innebär att
huvudarbetsgivaren ska göra ett lägre eller högre A-skatteavdrag från inkomsten än vad som ska göras enligt skattetabell. Detta för att uppnå bättre överensstämmelse mellan
preliminär och beräknad slutlig skatt.
Ändrad beräkning av skatteavdrag kan medges bl.a. av
följande skäl om du har:
- utgifter för t.ex. skuldräntor eller pensionssparande
- höga kostnader för resor mellan bostad och arbetsplats
- inkomster bara en del av året.
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Om dina inkomst- eller avdragsförhållanden förändras under
året bör du lämna in en ny ansökan så att du inte riskerar att
betala felaktig preliminär skatt.

Tydliga siffror

Var noga med att skriva siffrorna tydligt och inom rutorna.
Eftersom siffrorna läses maskinellt kan otydligt skrivna siffror
läsas fel och leda till att beslutet blir felaktigt. Skriv beloppen i
heltal kronor. Ören ska inte anges.

Var ska ansökan lämnas
Ansökan om ändrad beräkning av skatt ska skickas till
Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 4200
839 86 Östersund

Exempel

Trine B. räknar med att gå i pension i maj 2008. Fram till dess
arbetar hon kvar hos sin arbetsgivare och räknar med följande
inkomster under 2008. Lön från arbetsgivare A 100 000 kr,
pension från F 76 000 kr samt pension från K 64 000 kr. I ruta
07 fyller Trine i lönen 100 000 kr, i ruta 08 summan av pensionerna 140 000 kr och i ruta 96 fyller hon i 176 000 kr, dvs.
summan av lönen från A och pensionen från F.
Edemunt K. har lön från två olika arbetsgivare. Hos A är lönen
274 000 kr. Dessutom har han en bilförmån värderad till
48 000 kr. Hos M är lönen 44 000 kr.
I ruta 07 fyller Edemunt i summan av lönerna och bilförmånen,
366 000 kr, och i ruta 96 fyller han i 322 000 kr, summan av
lön och bilförmån från A.

Viktigt!
Det är mycket viktigt att du fyller i din huvudinkomst
i ruta 96. Du måste göra detta även om
du bara har en utbetalare.

Frågor om ändrad beräkning av skatteavdrag

På www.skatteverket.se, kan du hitta våra broschyrer och
blanketter. Där kan du läsa om vilka regler som gäller för t.ex.
resor till och från arbetet, förmåner, hobbyverksamhet, pensionssparande m.m. Broschyrer som du kan ha nytta av är t.ex.
Skatteregler för privatpersoner
Skatteregler för enskilda näringsidkare

SKV 330
SKV 295

Du kan också beställa blanketter och broschyrer genom att
ringa Skatteverkets servicetelefon, 020-567 000.
Om du behöver ytterligare information kan du ringa vår skatteupplysning 0771-567 567.
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Så här fyller du i blanketten
1

Inkomster - Tjänst
Inkomster hittills under året

Lön och förmåner, Pensioner, Kostnadsersättningar,
Arbetsskadelivränta, Sjukpenning.
I rutorna 02, 03 och 05 ska du ange de löner inklusive förmåner,
pensioner samt kostnadsersättningar som du haft hittills under
året. I ruta 04 ska du ange sjukpenning, A-kassa, föräldrapenning
och liknande ersättningar som du haft hittills under året. I ruta 11
ska du ange egen arbetsskadelivränta och vårdbidrag som du
haft hittills under året.
Avdragen A-skatt
I ruta 01 ska du ange den preliminära A-skatt som dragits från
ersättningarna i rutorna 02, 03, 04 och 11.

2

Inkomster resten av året

Inkomsten avser tiden, ruta 06
Här anger du tiden som inkomsten avser. Endast månad ska
anges. Skriv månaderna med siffror, ex. 1 mars - 31 december
skrivs 03 - 12.
Lön och förmåner, ruta 07
Här anger du beräknad lön resten av året. Tänk på att ta med
värdet av skattepliktiga förmåner som t.ex. fri bil och fri kost
samt traktamente och bilersättning utöver schablonen och ersättning för resor mellan bostad och arbetsplats. Även sjöinkomst
och semesterersättning från semesterkassa ska anges här.
Pensioner, ruta 08
Här anger du beräknad pension resten av året, t.ex. allmän
pension, efterlevandepension, tjänstepension, skattepliktig del
av barnpension, sjukersättning, aktivitetsersättning och privata
pensionsförsäkringar. Här ska du också ange andra livräntor än
egen arbetsskadelivränta och avgångsbidrag (AGB).
Arbetsskadelivränta, ruta 14
Här anger du beräknad egen arbetsskadelivränta och
vårdbidrag resten av året.
- varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta från
huvudarbetsgivare, ruta 96
Se under rubriken "Huvudarbetsgivare". OBS! När du fyller i
ett belopp i ruta 96, ska du inte räkna med sjukpenning m.m.
som du redovisar i ruta 09.
- varav lön och förmåner/pension/arbetsskadelivränta som
skatteavdrag inte görs från, ruta 94
Om det i beloppen i rutorna 07, 08 och 14 ingår inkomster
som det inte kommer att göras något skatteavdrag från, fyller
du i de inkomsterna i ruta 94. Exempel på sådan inkomst är
norsk pension.
Sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa m.m., ruta 09
I ruta 09 fyller du i det belopp som du beräknar att få i form av
sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa och liknande ersättningar
under resten av året.
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Kostnadsersättningar, ruta 10
I ruta 10 fyller du i det belopp som du beräknar få i kostnadsersättning från din arbetsgivare under resten av året. Exempel på
kostnadsersättning är ersättning för telefon och representation.
Din kostnad avseende ersättningar du fått ska du dra av i någon
av rutorna 21, 22 eller 23 beroende på vad ersättningen gäller.
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Övriga tjänsteinkomster

Hobbyinkomster, ruta 120
Här ska du fylla i dina inkomster av hobbyverksamhet sedan
du gjort avdrag för kostnader och egenavgifter.
Vissa inkomster från fåmansbolag, ruta 110
Hit räknas bl.a.
- återföring av uppskovsbelopp vid andelsbyte
- belopp som ska tas upp på grund av ett s.k. förbjudet lån
som ska beskattas
- fördelning av kapitalvinst mellan tjänst och kapital.

3

Övriga tjänsteinkomster (forts.)

Andra tjänsteinkomster inkl. periodiskt understöd, ruta 130
Här anger du inkomster som inte är pensionsgrundande t.ex.
utbetalningar från vinstandelsstiftelse och vissa ersättningar till
idrottsmän. Hit räknas också erhållet periodiskt understöd.

4

Avdrag - tjänst

Resor till och från arbetet, ruta 20
Avdrag medges med den del av resekostnaderna som överstiger
8 000 kr. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med detta
belopp. Du ska därför fylla i den totala beräknade resekostnaden.
För resor med egen bil får du göra avdrag med 18:50 kr per mil.
För resor med förmånsbil är avdraget 9:50 kr per mil utom i de
fall när drivmedlet är dieselolja då avdraget är 6:50 kr per mil.
Om du gör avdrag för resor med egen bil till och från arbetet, får
du också göra avdrag för trängselskatt som du betalat i samband
med dessa resor. Detta gäller också för tjänsteresor.
Tjänsteresor, Dubbel bosättning, Övriga utgifter, rutorna
21, 22 och 23.
Om du har utgifter av ovanstående slag, fyller du i rutorna 21,
22 resp. 23. Om du yrkar avdrag för t.ex. tjänsteresor och får
ersättning för kostnaderna, ska ersättningen redovisas i ruta 10.
Avdrag för dubbel bosättning kan du läsa om i broschyren SKV
354. För övriga utgifter i ruta 23 medges avdrag med den delen
som överstiger 5 000 kr. Skatteverket minskar automatiskt
avdraget med detta belopp. Fyll i den totala beräknade utgiften.

5

Allmänna avdrag

Pensionssparande m.m., ruta 45
Här fyller du i det avdragsgilla belopp som du beräknar betala i
premie på din pensionsförsäkring samt det belopp som du
beräknar betala in på ditt pensionssparkonto under året.
Observera att avdraget är högst 12 000 kr om du har pensionsrätt
i anställningen (läs under "Nyheter 2008").
Här fyller du också i periodiskt understöd som du ska betala enligt
dom eller avtal. Under Övriga upplysningar kan du ange namn och
adress till mottagaren av understödet.

6

Kapital

Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag görs från, ruta 30
Hit räknas bl.a.
- ränteinkomster från banker m.fl.
- utdelningar på aktier där utbetalaren ska göra skatteavdrag
Inkomsträntor m.m. som skatteavdrag inte görs från, ruta 32
Hit räknas bl.a. inkomsträntor från privatpersoner och räntebidrag.
Inkomst uthyrning av privatbostad, ruta 33
Här ska du redovisa överskottet av uthyrning av villa, fritidshus,
bostadsrätt, hyreslägenhet eller enstaka rum.
Kapitalvinster, ruta 31
Här anger du den skattepliktiga delen av vinsten vid försäljning
av t.ex. aktier, obligationer, villa, fritidshus och bostadsrätt.
Utgiftsräntor, ruta 34
Hit räknas bl.a.
- räntor på dina lån i banker och kreditinstitut
- andra ränteutgifter
- tomträttsavgäld
Tänk på att bara ta med din andel av skuldräntorna om du
delar lånet med annan person.

5

6

Kapital (forts.)

Förvaltningsutgifter, ruta 38
Avdrag medges med den del av förvaltningsutgifterna som överstiger 1 000 kr. Skatteverket minskar automatiskt avdraget med
detta belopp. Du ska därför fylla i den totala beräknade förvaltningsutgiften. Exempel på förvaltningsutgifter är aviseringsavgift
för lån och depåavgift.
Kapitalförluster, ruta 35
Här anger du den avdragsgilla delen av förlusten vid försäljningar av t.ex. aktier, obligationer, villa, fritidshus och bostadsrätt.
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Schablonintäkt uppskovsbelopp

Den som fått uppskov med beskattning av kapitalvinst vid
avyttring av privatbostad (småhus eller bostadsrätt) ska betala
en ränta på uppskovsbeloppet. Räntebeläggningen sker genom
att en schablonintäkt på 1,67 % tas upp på uppskovsbeloppet.
Skatteverket räknar ut schablonintäkten. Fyll därför i uppskovsbeloppet.
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Utländsk försäkring - Avkastningsskatt

Underlag för kapitalförsäkring, Underlag för pensionsförsäkring, rutorna 80 och 81
Om du har en utländsk kapitalförsäkring eller en utländsk
pensionsförsäkring kan du vara skyldig att betala avkastningsskatt. I så fall fyller du i underlaget här.

9

Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt

Småhus, rutorna 53 och 54
Här anger du underlag för fastighetsavgift avseende småhus
och småhus på lantbruk. Om fastighetens taxeringsvärde resp
summan av fastighetens bostadsbyggnads- och tomtmarksvärde
för småhus på lantbruk uppgår till högst 800 000 kr anger du
taxeringsvärdet resp bostadsbyggnads- och tomtmarksvärdet
som underlag och om nämnda värden överstiger 800 000 kr
anger du 800 000 kr som underlag för fastighetsskatt. Om du
äger småhuset tillsammans med annan person, tänk då på att
bara ange din andel av taxeringsvärdet alternativt 800 000 kr.
För nybyggda småhus med värdeår 1998 - 2002 tas halv
fastighetsavgift ut. Någon avgift tas inte ut för nybyggda småhus
med tillhörande tomtmark om byggnaden har värdeår 2003 2007. Sådana hus behöver du inte redovisa i ansökan.
Exempel
Göte äger en villa vars taxeringsvärde är 1 650 000 kr. Villan är
nybyggd och har värdeår 2001. Dessutom är han hälftenägare
till ett fritidshus vars taxeringsvärde är 386 000 kr. Fritidshuset
är byggt på 1950-talet.
Eftersom villan är nybyggd ska Göte bara betala halv fastighetsavgift. Han anger därför 800 000 i ruta 54. I ruta 53 anger han
hälften av 386 000, dvs. 193 000.
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Tomt för småhus, ruta 55
För småhus under uppförande och obebyggda tomter avsedda
för småhus tas fastighetsskatt ut med utgångspunkt från
taxeringsvärdet.
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Inkomst av näringsverksamhet

Här fyller du i uppgifter som har samband med din näringsverksamhet. Läs mer i broschyren "Skatteregler för enskilda
näringsidkare" SKV 295.

11

Allmänna avdrag (näringsverksamhet)

I vissa fall får du dra av underskott av aktiv näringsverksamhet som allmänt avdrag. Det gäller om verksamheten är nystartad eller om du bedriver konstnärlig, litterär eller liknande
verksamhet. Läs mer i broschyren SKV 295.

12

Underlag för fastighetsavgift/fastighetsskatt

Hyreshus, bostäder, rutorna 64 och 59
För hyreshus med bostäder är fastighetsavgiften 1 200 kr per
bostadslägenhet, dock högst 0,4 % av taxeringsvärdet.
För nybyggda hyreshus som innehåller bostäder med värdeår
1998 - 2002 tas halv fastighetsavgift ut. Någon avgift tas inte ut
för nybyggda hyreshus som innehåller bostäder med tillhörande
tomtmark om byggnaden har värdeår 2003 - 2007.
För att få en riktig beräkning av fastighetsavgiften för hyreshus, bostäder anger du följande uppgifter under "Övriga
upplysningar". Antalet lägenheter, fastighetens nuvarande
taxeringsvärde, ägd andel samt om hel eller halv avgift ska
betalas för fastigheten. Äger du fler fastigheter, lämnas
uppgifter var för sig för varje fastighet.
Tomt för hyreshus, ruta 63
För hyreshus med bostäder under uppförande och obebyggda
tomter avsedda för hyreshus med bostäder tas fastighetsskatt
ut med utgångspunkt från taxeringsvärdet.
Hyreshus, lokaler, ruta 48, Industrier, Värmekraftverk,
ruta 47, Vattenkraftverk, ruta 50, Vindkraftverk, ruta 51
För ovanstående slag av fastigheter tas fastighetsskatt ut med
utgångspunkt från taxeringsvärdet.
13

Övriga uppgifter

Förhöjt grundavdrag pga. norsk pension, ruta 83
Du som får
- norsk ålderspension och är minst 70 år
- norsk ålderspension från folketrygden
- norsk invalidpension och arbetsförmågan är nedsatt med
minst 2/3
- norsk invalidpension från folketrygden eller annan lagreglerad
pensionsordning
har rätt till ett förhöjt grundavdrag motsvarande pensionen,
maximalt 20 000 kr. Tänk på att den norska pensionen ska
redovisas i de belopp som anges i rutorna 08 och 94.
Antal sjödagar, närfart och fjärrfart, rutorna 17 och 36
Om du har sjöinkomst får du ett sjöinkomstavdrag och en
skattereduktion. För att dessa ska bli korrekt beräknade
måste du lämna uppgift om antalet dagar som sjöinkomsten
avser uppdelat på närfart resp. fjärrfart. Fyll i antalet dagar här.
Procentbeslut, ruta 95
Det finns två olika typer av beslut, beloppsbeslut och procentbeslut.
Beloppsbeslutet innebär att skatteavdraget beräknas på
inkomsten minskad eller ökad med visst belopp.
Procentbeslut innebär att skatteavdraget ska göras efter en
viss procentsats. Procentbeslut kan vara lämpligt om du t.ex.
har en ojämn inkomst under året eller inkomst bara under en
del av året. Kryssa i ruta 95 om du vill ha procentbeslut. Du får
dock alltid procentbeslut om du har pension, arbetsskadelivränta, sjukpenning/föräldrapenning eller sjöinkomst.
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Skattereduktion för hushållsnära tjänster

Här anger du beräknade utgifter för hushållsnära tjänster.
Om du haft utgifter för hushållsnära tjänster kan du få en
skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden inkl. moms, dock
högst 50 000 kr. Arbetet ska vara utfört i eller i nära anslutning
till bostaden och vara utfört av någon som har F-skattsedel.
Reduktionen omfattas av bl.a. följande tjänster. Städarbete, vård
av kläder, matlagning, snöskottning, häck- och gräsklippning
samt barnpassning. Observera att du också måste skicka in en
särskild ansökan senast den 1 februari året efter det att arbetet
betalts för att du ska tillgodoräknas reduktionen. Läs mer i
broschyren "Skattereduktion för hushållsarbete", SKV 345.
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Övriga upplysningar

Här fyller du i ytterligare uppgifter som du anser kan vara av
vikt för bedömningen av din ansökan och som inte framgår
av de uppgifter som fyllts i tidigare på blanketten, t.e.x. om du
vill ansöka om skatteberäkning för ackumulerad inkomst.
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