
Uppgifter för ROT-avdrag enligt fakturamodellen

Konsument/beställare 1: Person/Org. nr:

Postadress:

FASTIGHET

Tel:

Ort:Postnr:

Mob:

Jag intygar härmed att alla lämnade uppgifter är korrekta och att jag är fullt införstådd med gällande regler för ROT-avdrag.

Datum & Ort:

Underskrift konsument/beställare 1:

Namnförtydligande: 

KONSUMENT/BESTÄLLARE
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Fastighetsbeteckning:

ENTREPRENÖR
Företagsnamn: Org. nr:

IFYLLES AV INNEHAVARE AV BOSTADSRÄTT/ÄGARLÄGENHET
Beteckning för bostadsrätt/ägarlägenhet: Bostadsrättsföreningens/bolagets org. nr:

• Beställaren avser att utnyttja möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten avseende det aktuella uppdraget. 
• Parterna gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten  

avseende reparation, underhåll, om- eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. 
• Enligt den s.k. fakturamodellen som gäller från den 1 juli 2009, ska beställaren faktureras hela ersättningen för arbetet  

minskad med ett belopp som motsvarar halva arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50 000 kr.
•  Beställaren ska på begäran överlämna meddelande från Skatteverket om den totala preliminära skattereduktion som  

beställaren tillgodoräknats.
•  Beställaren försäkrar att han är helt eller delvis ägare av angiven fastighet eller bostadsrätt.
•  Fakturering sker efter avslutat arbete. Betalningsvillkor 10 dagar. Entreprenören ska i sin faktura särskilt redovisa  

arbetskostnaden. 
•  Om Skatteverket, efter entreprenörens ansökan, helt eller delvis inte medger utbetalning, är konsumenten skyldig att till  

entreprenören betala in återstående del av arbetskostnaden (motsvarande beloppet för skattereduktionen) inom 10 dagar 
från fakturering. Beloppet ska betalas jämte dröjsmålsränta från och med den dag företaget skickade in ansökan till  
Skatteverket.

Konsument/beställare 2: Person/Org. nr:

Datum & Ort:

Underskrift konsument/beställare 2:

Namnförtydligande: 

Datum & Ort:

Underskrift entreprenör:

Namnförtydligande: 
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