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* Skatteverket
Wyjaśnienia do wypełnienia
Wniosku o wypłatę 
Tymczasowa ulga podatkowa – prace domowe
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.Jesli wnioskodawca jest wykonawca/przedsiebiorca posiadajacym szwedzki numer organizacyjny, podane konto powinnobyc firmowym kontem w szwedzkim banku.Mozna takze wypelnic formularz (SKV 4802) i przeslac go do swojego banku lub Bankgirot (zarejestrowanie konta wsystemie Skatteverket trwa zwykle okolo czterech tygodni). Formularz dostepny jest na stronie internetowej urzeduwww.skatteverket.se.Jesli wnioskodawca jest wykonawca/przedsiebiorca nieposiadajacym szwedzkiego konta w banku, powinien przekazacdane 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 formacieRRRRMMDD-NNNN lub RRMMDDNNNN), date platnosci, cene wykonanych prac domowych, czesc ceny zaplaconejprzez nabywce oraz kwote, która wnioskodawca chcialby otrzymac od Skatteverket.Jeśli z ulgi podatkowej korzysta kilka osób, należy podać dane każdego nabywcy oddzielnie poprzez dodanie kolejnychnabywców. Kwoty należy podzielić odpowiednio na wszystkich nabywców. 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 winnym roku,powinien zlozyc dwa wnioski. Nalezy podac numer faktury, która zostala wyslana do nabywcy, wystawionej za pracedomowe, za które wnioskowany jest zwrot. Mozna uzyc zarówno cyfr, jak i liter.
4. Koszt wykonanych prac domowych
Cena prac domowych to calkowity koszt wykonanych prac wraz z podatkiem. Kwota, która wnioskodawca otrzymal, to czesc cenyprac domowych wrazz podatkiem, która zaplacil nabywca. Wnioskowana kwota zwrotu to róznica pomiedzy cena wykonanych prac domowych a kwotaotrzymana odnabywcy. Wnioskowana kwote nalezy podac z uwzglednieniem podatku. W zadnym wypadku nie moze byc ona wieksza niz kwota,która wnioskodawca otrzymal od nabywcy. 
5. Wykonywanie usług domowych
Proszę podać ilość godzin przepracowanych w zakresie odpowiednich prac domowych. Zaokrąglenia należy dokonać w górę donajbliższej pełnej godziny. Należy podać ilość rzeczywiście przepracowanych godzin bez względu na to czy praca odbywała sięustaloną z góry cenę czy według bieżącego rachunku. Należy również podać godziny ewentualnych podwykonawców.
 
5A Opieka nad dziećmi
Opieka na dziećmi w ich domu. Odprowadzanie oraz przyprowadzanie do/ze szkoły, przedszkola oraz świetlicy. Gotowanie posiłkóww związku z opieką nad dziećmi tylko jeśli jest to w ograniczonym zakresie. 
 
5B Pomoc przy przeprowadzkach
Przeniesienie mienia. Koszt pakowania, załadunku, transportu, rozładunku oraz rozpakowania. Koszt pojazdu transportowego niedaje podstaw do redukcji podatkowej.
 
5C Usługi informatyczne
Prostsze instalacje, naprawy oraz konserwacja baz danych oraz wyposażenia informatycznego, programów komputerowych orazsieci komputerowych, które mają miejsce w domu zamawiającego. Również doradztwo i wskazówki związane z pracą. 
 
5D Pranie odzieży
Pranie, prasowanie oraz prostsze naprawy odzieży i tkanin, które odbywa się w domu zamawiającego.
 
5E Opieka osobista
Opieka osobista, która nie wymaga specjalnych kwalifikacji w domu oraz na spacerach, przy wizytach w bankach oraz w punktachopieki zdrowotnej.
 
5F Naprawa sprzętu AGD
Naprawa i konserwacja sprzętu AGD, np. lodówek, zamrażarek, pralek - prace są wykonywane w mieszkaniu nabywcy usługi.
 
5G Odśnieżanie
Odśnieżanie podjazdów, dachu lub altan.
 
5H Sprzątanie
Drobniejsze sprzątanie, sprzątanie po przeprowadzkach, mycie okien lub zmywanie naczyć. Sprzątanie, które zazwyczajwykonywane jest przez zamawiającego i która nie wymaga zaawansowanego wyposażenia. 
 
5I Prace ogrodnicze
Koszenie trawy, pielenie, przycinanie żywopłotów, przycinanie drzew, usuwanie drzew i krzewów.
 
6. Koszt nabytych materiałów
Koszty materiałowe, w tym podatek VAT, musi być powiązane z zakresem pracy, którą podano w godzinach. Jeżeli nie zaistniałykoszty materiałowe należy podać 0.
 
7. Pozostaly koszt prac domowych
Nalezy podac kwote pozostalych kosztów brutto poniesionych w zwiazku z wykonaniem takich prac. Na przyklad kosztyadministracyjne, zobowiazan gwarancyjnych, maszyn, podrózy, serwisowania lub transportu. Jesli nie mozna odliczyc zadnychkosztów pozostalych wykonanych prac domowych, nalezy wpisac 0 koron.
 
8. Podpis odreczny
Formularz musi byc podpisany przez osobe upowazniona do reprezentowania firmy lub jej przedstawiciela. Nalezy takze wpisacpelne imie i nazwisko.
Zaznacz kratke podpisu i zlóz swój podpis za pomoca myszki, panelu dotykowego lub innego narzedzia.
Begäran om utbetalning
Preliminär skattereduktion rutarbete informationstext
SKV
4551
03
SKV
Hunten
Hunten
pl
web
01
20170210
Hunten ROT-arbete informationstext
Formulärkonstruktör Timur Ullman Önener
9.0.0.2.20101008.2.720808
	txtMyndighet: 
	txtFormularId: 
	txtUtgava: 
	txtSprak: 
	txtVariant: 
	txtVersion: 



