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Deklarationen ska lämnas till
* Skatteverket
Rättelsedatum om rättad uppgift
sänds in (ex. 150311)
Månad (då utbetalningen gjorts)
Utbetalare (arbetsgivare)
Mottagare (den som utfört arbetet)
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Bruttolön inkl. förmåner (bostad, kost, bil m.m.)
Mottagare född 1950 - 1988
Underlag för skatteavdrag
(bruttolön inklusive förmåner)
Mottagare född 1989 -  
x  31,42 %
x  15,49 %
 x  10,21 %
Avdragen skatt
Arbetsgivaravgifter       =
Arbetsgivaravgifter       =
Arbetsgivaravgifter       =
+
Mottagare född 1938 - 1949                
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Avdrag, skattereduktion för rot- och rutarbete
Underlag för preliminär skattereduktion
för rutarbete
Underlag för preliminär skattereduktion
för rotarbete på fastighet
Underlag för preliminär skattereduktion
för rotarbete i bostadsrätt
Preliminär skattereduktion
för rutarbete
Preliminär skattereduktion
för rotarbete på fastighet
Summa att betala
Preliminär skattereduktion
för rotarbete i bostadsrätt
-
-
-
Uppgift om var rotarbete utfördes
Kostnadsersättningar
=
Markera med ett kryss om du har fått ett beslut från Skatteverket om "Särskild
inkomstskatt för utomlands bosatta" (SINK). Fyll i så fall också i rutorna 76 och 81.
Markera med ett kryss om mottagaren av ersättningen har ett intyg på blankett A1/E101.
 29
 28
Mottagarens utländska skatteregistreringsnummer
Mottagarens medborgarskap
Underskrift (av den som betalat ut ersättningen)
Lämna deklarationen och betala till Skatteverket.
Skattekontoret Stockholm
(Stockholms län)
106 61 Stockholm
Skattekontoret Linköping
(Östergötlands, Jönköpings och Gotlands län)
581 80 Linköping
Skattekontoret Gävle
(Dalarnas och Gävleborgs län)
801 73 Gävle
Skattekontoret Malmö
(Skåne län)
205 30 Malmö
Skattekontoret Växjö
(Kronobergs, Kalmar och Blekinge län)
351 97 Växjö
Skattekontoret Västerås
(Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län)
721 50 Västerås
Betalning
Du ska betala till Skatteverkets bankgiro 5050-1055.
Om du gör din skatteinbetalning via Internet måste du ha ett OCR-nummer.
Gå in på www.skatteverket.se/ocr så kan du räkna ut ditt eget eller din huvudmans OCR-nummer.
Information och upplysning
Vill du få information så ringer du till vår skatteupplysning eller till
ditt skattekontor på telefon 0771- 567 567.
Skattekontoret Örebro
(Värmlands och Örebro län)
701 87 Örebro
Skattekontoret Göteborg
(Västra Götalands och Hallands län)
Box 2845
403 20 Göteborg
Skattekontoret Kiruna
(Västerbottens, Norrbottens, Västernorrlands
och Jämtlands län)
Box 844
981 28 Kiruna
Förenklad arbetsgivardeklaration 2015
för utbetalningsmånad januari - april
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