* Skatteverket

Ändring av preliminär A-skatt (jämkning)
Skolungdom och studerande
Beskattningsår

Blanketten skickas till
Skatteverkets inläsningscentral
FE 4200
205 76 Malmö

Personnummer

Namn och adress

Skriv tydliga siffror.
Blanketten läses maskinellt.
Ange beloppen i hela kronor.

Inkomst av tjänst hittills under året
01 Avdragen preliminär skatt, kr

02 Bruttolön, kr

03 Skattepliktig barnpension, kr

Beräknade inkomster av tjänst under resten av året
Inkomsten avser tiden

06

Ange med siffor vilka månader du tänker arbeta.
T.ex. juni - augusti skrivs 06 - 08

_
07 Bruttolön, kr

08 Skattepliktig barnpension, kr

Arbetsgivarens/utbetalarens namn och adress

Anteckningar

Inkomst av tjänst hittills under året
Avdragen preliminär skatt

Beräknade inkomster av tjänst under resten av året
Inkomsten avser tiden

Här fyller du i de avdrag för skatt som din arbetsgivare gjort
från din lön. Summera avdragen som gjorts hittills under
året och fyll i summan i ruta 01.

Fyll i vilka månader du tänker arbeta i ruta 06. Skriv
månaderna med siffror.

Bruttolön och skattepliktig barnpension
Bruttolön och skattepliktig barnpension

Om du får barnpension ska du summera den barnpension
före skatteavdrag du fått hittills under året. Det är bara den
delen av barnpensionen som är skattepliktig som du ska ta
med. Fyll i summan i ruta 03.
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Fyll i den bruttolön du tror att du kommer få under resten av
året i ruta 07. Bruttolönen är lönen före skatteavdrag. Tänk
på att ta med alla inkomster t.ex. även semesterersättning
och kostförmån.
På den här blanketten kan du fylla i upp till tre arbetsgivare.
Skriv en arbetsgivare per rad. Har du fler än tre arbetsgivare
ska du i stället använda blankett "Ändring av preliminär
A-skatt, jämkning" (SKV 4302).
Om du får barnpension ska du summera den barnpension
före skatteavdrag du beräknar få under resten av året. Det
är bara den delen av barnpensionen som är skattepliktig som
du ska ta med. Fyll i summan i ruta 08.
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Bruttolön är lön före skatteavdrag. Summera den bruttolön
du hittills haft under året och fyll i summan i ruta 02. Tänk
på att ta med alla inkomster t.ex. även semesterersättning
och kostförmån.

Underskrift
Datum

Namnteckning

Telefonnummer

Namnförtydligande

1 (2)

2 (2)

När kan du inte använda denna blankett?
Den här blanketten vänder sig till dig som studerar och har sommar- eller extrajobb.
Du måste i stället använda blanketten SKV 4302 "Ändring av preliminär A-skatt (jämkning)"
(SKV 4302) om du
- inte kommer att vara bosatt i Sverige hela året
- äger en eller flera fastigheter
- har kapitalinkomster som det inte görs skatteavdrag från
- har annan inkomst än lön eller barnpension, t.ex. sjukpenning, a-kassa eller liknande.
Blankett SKV 4302 finns på www.skatteverket.se. Du kan även beställa den via
servicetelefonen 020-567 000, direktval 6501.

Du kan också ansöka på internet!
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Du vet väl om att du kan ansöka om ändrad beräkning av skatteavdrag (skattejämkning)
via internet? Då behöver du inte skicka in någon pappersblankett.
Läs mer på www.skatteverket.se/jamkning.

