Namn

Undanröjande av dubbelbeskattning av inkomst
Vanlig Credit

Organisationsnummer

Datum

Taxeringsår

Adress
Till
Telefonnummer (även riktnummer)

Blanketten används av juridisk person för ansökan hos skattemyndighet eller för
begäran om omprövning/överklagande och avser nedsättning av svensk
inkomstskatt genom avräkning av utländsk skatt (vanlig credit).
Vanlig credit
Nedsättning av svensk inkomstskatt genom avräkning
av utländsk skatt kan ske på grund av skatteavtal eller
lagen (1986:468) om avräkning för utländsk skatt.
Avräkning enligt avtal för skattskyldig som enligt avtalet
har hemvist i Sverige och avräkning enligt
avräkningslagen (vanlig credit) sker alltid av utländsk
skatt på utländsk inkomst. I ansökan ska uppges
samtliga berörda utländska skatter och inkomster för
vilka vanlig credit ska tillämpas.
Se särskilt upplysningsblad för bestämmelser om
avräkning.

Ansökan/begäran om omprövning/överklagande
Nedsättning av statlig inkomstskatt genom
avräkning av utländsk skatt yrkas. 1
Specifikation lämnas på sidan 2. 2
Avräkning för i utlandet erlagd skatt hänförlig till
tidigare år (carry forward) yrkas.

(Underskrift)

RSV 2706 W utgåva 2 03-01

Observera! Om den utländska skatten sätts ned i
den utländska staten ska anmälan om detta göras
inom tre månader på blankett 2705. Beslutet eller
bestyrkt kopia av beslutet ska bifogas.

Uppgift om omkostnadsavdrag för utländsk skatt.
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Vid taxeringen har omkostnadsavdrag för utländsk
skatt yrkats. Specifikation lämnas på sidan 2.
Vid taxeringen har omkostnadsavdrag för utländsk
skatt inte yrkats.

Credit
Följande utländska skatter och inkomster ska beaktas
Utländsk skatt

4

Land, skattens art, betalningsmottagare (stat, provins,
distikt etc)

Myntslag

Belopp

Svenska kr

Kurs

Summa

Inkomst som härrör från verksamhet i utlandet (vanlig credit)
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Inkomst (före avdrag), kr

Land, utbetalare, inkomstens art, tillämpligt skatteavtal

Avdrag (exklusive
omkostnadsavdrag Omkostnadsavdrag
för utländsk
för utländsk
6
7
skatt, kr
skatt), kr
Nettoinkomst, kr

Summa

Utländsk skatt som inte kunnat avräknas tidigare år
(carry forward) och för vilken avräkning yrkas 8
Inkomstår

Överskjutande belopp
för vilket avräkning
yrkas, kr

Medgivet omkostnadsavdrag, kr *

* I det fall den medgivna skattesänkningen inte beaktats
tidigare (9 § sista meningen AvrL).
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Skattemyndighetens anteckningar
1. Summa utländsk skatt (högre belopp än vad som får tas ut enligt skatteavtal ska inte tas med).
Statlig inkomstskatt, kr

2. Statlig inkomstskatt (skatten ska räknas ut som om eventuellt omkostnadsavdrag för
utländsk skatt inte erhållits).

Avkastningsskatt, kr

3.

+
Summa, kr *

4.

=

Spärrbeloppsberäkning
5. Summa utländsk inkomst
6. Sammanlagd inkomst före omkostnadsavdrag för utländsk skatt;
rad 5 x rad 4
7. Spärrbelopp:
rad 6
8. Justering pga. omkostnadsavdrag för utländsk skatt. Det lägsta av beloppet
på rad 1 och beloppet på rad 7.
Kr

9. Svensk skatt före omkostnadsavdrag; beloppet på rad 4
Kr

10. Svensk skatt efter omkostnadsavdrag
11. Avgår: Skatteminskning pga. omkostnadsavdrag (beloppet på rad 9 minus
beloppet på rad 10)

-

12. Återstår: (beloppet på rad 8 minus beloppet på rad 11)

=

Skatteuträkning
Statlig inkomstskatt, kr

13. Skatt: Statlig inkomstskatt, beloppet på rad 4 minus beloppet på rad 11
14. Att avräkna **: 1. Utländsk skatt, hänförlig till någon av de närmast föregående tre åren,
för vilken avräkning inte medgetts tidigare (carry forward). Utländsk skatt
avräknas i kronologisk ordning. Avräkning får ske upp till beloppet på rad 7
även om detta är högre än beloppet på rad 1.
15.

2. Det lägsta av värdena på rad 1 och rad 7 eller vid justering pga. omkostnadsavdrag för utländsk skatt, beloppet på rad 12. Observera att summan
av beloppet på rad 14 och rad 15 inte får överstiga beloppet på rad 7.

16. Skatteminskning pga. omkostnadsavdrag hänförligt till utländsk skatt för vilken avräkning
inte medgetts tidigare (carry forward).
17. Svensk skatt efter tillämpning av credit .
Utländsk skatt för vilken avräkning inte medgetts tidigare
Taxeringsår

Överskjutande
belopp, kr

Utnyttjat innevarande
år, kr

Kvarvarande överskjutande belopp, kr

Innevarande
taxeringsår
* Avkastningsskatt som betalas enligt 2 § 5 lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel likställs med statlig inkomstskatt.
** Avräkning sker i första hand från den statliga inkomstskatten. Förslår inte den statliga inkomstskatten ska avräkning för återstående belopp ske från avkastningsskatten.

3

