* Skatteverket
1. Numer wniosku
Wniosek nalezy ponumerowac lub oznaczyc. Mozna uzyc zarówno cyfr, jak i liter. Maksymalnie mozna uzyc 10 znaków. Numer ulatwia
identyfikacje wniosków, jesli wnioskodawca sklada ich wiecej niz jeden w ciagu roku.
2. Dane osoby otrzymujacej platnosc
Nalezy podac imie i nazwisko oraz numer organizacyjny/ewidencyjny.Skatteverket (Urzad skarbowy) dokonuje wyplaty na konto podane wczesniej przez
wnioskodawce.Jesli wnioskodawca nie przekazal do Skatteverket danych bankowych, musi to zrobic, zanim urzad dokona wyplaty. Najlatwiej zrobic to
przez
e-usluge Skattekontot, która jest dostepna na stronie internetowej Skatteverket. Aby skorzystac z uslugi, nalezy posiadac e-legitymacje.Mozna takze
wypelnic formularz (SKV 4802) i przeslac go do swojego banku lub Bankgirot (zarejestrowanie konta w systemie Skatteverket trwa zwykle okolo czterech
tygodni). Formularz dostepny jest na stronie internetowej urzedu www.skatteverket.se.Jesli wnioskodawca jest wykonawca/przedsiebiorca
posiadajacym szwedzki numer organizacyjny, podane konto powinno byc firmowym kontem w szwedzkim banku.Jesli wnioskodawca jest wykonawca/
przedsiebiorca nieposiadajacym szwedzkiego konta w banku, powinien przekazac dane dotyczace numeru IBAN (numer konta bankowego) oraz kod
BIC/SWIFT.
3. Dane nabywcy
W przypadku kazdej osoby, której dotyczy wniosek o wyplate, nalezy podac jej numer ewidencyjny (w formacie RRRRMMDD-NNNN lub RRMMDDNNNN), date platnosci, cene wykonanych prac remontowo-budowlanych, czesc ceny zaplaconej przez nabywce oraz kwote, która wnioskodawca
chcialby otrzymac od Skatteverket.Jesli wniosek dotyczy kilku nabywców, nalezy oddzielnie podac kwoty dla poszczególnych nabywców. Dotyczy to
wszystkich informacji, zarówno na temat kwoty, która nabywca zaplacil, oraz kwoty wnioskowanej do wyplaty. Przyklad: Koszt pracy wyniósl 10 000 SEK,
kwota, która nabywca zaplacil, to 5000 SEK, stad wnioskodawca moze dochodzic zwrotu 5000 SEK. Dwie osoby moga podzielic sie odpisem na prace
remontowo-budowlane. Wówczas nalezy napisac: Cena prac remontowo-budowlanych 5000 SEK, zaplacona kwota to 2500 SEK i wnioskowana kwota
to 2500 w przypadku kazdego nabywcy.Data platnosci
Data platnosci to data, kiedy wnioskodawca otrzymal zaplate od nabywcy.Kazdy formularz wniosku moze zawierac tylko daty platnosci mieszczace sie w
jednym i tym samym roku kalendarzowym. Jesli np. wnioskodawca otrzymal platnosc od jednego nabywcy w jednym roku, a od drugiego nabywcy w
innym roku, powinien zlozyc dwa wnioski. Nalezy podac numer faktury, która zostala wyslana do nabywcy, wystawionej za prace remontowo-budowlane,
za które wnioskowany jest zwrot. Mozna uzyc zarówno cyfr, jak i liter.Oznaczenie nieruchomosci
Oznaczenie nieruchomosci to nazwa nieruchomosci, gdzie wykonano prace remontowo-budowlane. Zwykle nieruchomosc oznacza sie w nastepujacym
formacie:
NYBY 1:1, BLOMMAN 2, NORRA VISLINGE 11:11, VIBYGGERA-BERG 2:12. N
alezy koniecznie uzywac oznaczen Lantmäteriet (Urzad Geodezyjny).Jesli nieruchomosc zostala niedawno wybudowana i nie jest jeszcze
zarejestrowana w rejestrze Skatteverket lub zostanie podane jej bledne oznaczenie, czas rozpatrywania wniosku bedzie dluzszy.Jesli wnioskodawca
wykonal prace w lokalu wspólnoty mieszkaniowej, NIE nalezy podawac oznaczenia nieruchomosci. W takim przypadku nalezy podac numer
organizacyjny wspólnoty mieszkaniowej oraz numer lokalu.
4. Koszt wykonanych prac
Cena prac remontowo-budowlanych to calkowity koszt wykonanych prac razem z podatkiem.Kwota, która wnioskodawca otrzymal, to czesc ceny prac
remontowo-budowlanych wraz z podatkiem, która zaplacil nabywca.Wnioskowana kwota zwrotu to róznica pomiedzy cena wykonanych prac remontowobudowlanych a kwota otrzymana od nabywcy. Wnioskowana kwote nalezy podac z uwzglednieniem podatku. W zadnym wypadku nie moze byc ona
wieksza niz kwota, która wnioskodawca otrzymal od nabywcy.
5. Wykonane prace remontowo-budowlane
Nalezy podac liczbe przepracowanych godzin (lacznie) w kategorii, której dotycza dane prace. Uwaga: godziny zaokragla sie do góry. Nalezy wypelnic
co najmniej jedna kategorie. Przy roboczogodzinach nalezy równiez podac koszty materialów.
5.1 Prace budowlane
Naprawy, przebudowy, dobudowy wykonane w budynku mieszkalnym lub budynkach gospodarczych, np. wymiana kuchni, podlogi lub polozenie dachu.
5.2 Prace elektryczne
Na przyklad wymiana/poprowadzenie instalacji elektrycznej, szafek elektrycznych.
5.3 Prace szklarskie/blacharskie
Na przyklad wymiana okien lub naprawa starych okien w miejscu zamieszkania nabywcy pracy. Wymiana rynien.
5.4 Prace ziemne/drenaz
Wylacznie recznie wykonane prace na dzialce/w ogrodzie nabywcy pracy. Koszty maszyn nie podlegaja odpisowi. Na przyklad drenaz, wiercenie/
kopanie studni, studzienki kanalizacyjnej, montaz przydomowej oczyszczalni scieków, gruntowego wymiennika ciepla pionowego lub poziomego.
.
5.5 Prace murarskie
Na przyklad kladzenie plytek i glazury, polozenie nowej podlogi.
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5.6 Malowanie i tapetowanie
Wszelkie prace zwiazane z malowaniem i tapetowaniem.
.
5.7 Prace wodno-kanalizacyjne
Na przyklad wymiana lub poprowadzenie rur, baterii czy wykonanie bialego montazu. Montaz pompy ciepla.
6. Koszty materialu
Nalezy podac koszty brutto materialu zwiazane z wykonaniem prac remontowo-budowlanych z podzialem na poszczególne kategorie. Zarówno godziny
spedzone w miejscu zamieszkania nabywcy pracy, jak i koszty materialów nalezy odnotowac w jednej lub kilku odpowiednich kategoriach. Jesli
wykonanie danych prac nie wiazalo sie z poniesieniem kosztów na materialy, nalezy wpisac 0 koron. Nalezy wypelnic co najmniej jedna kategorie.
7. Pozostaly koszt prac remontowo-budowlanych
Nalezy podac kwote pozostalych kosztów brutto poniesionych w zwiazku z wykonaniem takich prac. Na przyklad koszty administracyjne, zobowiazan
gwarancyjnych, maszyn, podrózy, serwisowania lub transportu. Jesli nie mozna odliczyc zadnych kosztów pozostalych wykonanych prac remontowobudowlanych, nalezy wpisac 0 koron.
8. Podpis odreczny
Formularz musi byc podpisany przez osobe upowazniona do reprezentowania firmy lub jej przedstawiciela. Nalezy takze wpisac pelne imie i nazwisko.
Zaznacz kratke podpisu i zlóz swój podpis za pomoca myszki, panelu dotykowego lub innego narzedzia.

