Målerigruppen Växjö AB org.nr 556895-6659
Uppgifter och godkännande från kund för att få ROT-fakturering.
Det är beställarens ansvar att, före arbetet påbörjas, upplysa Målerigruppen Växjö AB om
ROT-avdraget redan utnyttjats helt eller delvis och redogöra för Målerigruppen Växjö AB hur stort
belopp som kvarstår av ROT-avdraget att utnyttja. Beställaren kontaktar Skattemyndigheten för att
få skriftligt besked på hur stort möjligt avdrag är. Målerigruppen Växjö AB påtar sig inte ansvaret att
driva beställarens ärende om Skatteverket avslår begäran om skattereduktion, ROT-avdrag,
beställaren får själv processa det med Skatteverket.
1. Beställaren skall till Målerigruppen överlämna aktuellt meddelande från Skatteverket om den
skattereduktion för ROT-avdrag som beställaren har att tillgodoräkna sig.
2. Beställaren försäkrar att hen helt eller delvis äger och nyttjar angiven fastighet/bostadsrätt.
3. För att få dela upp ROT-avdrag måste båda, gifta eller sambo, stå som formella delägare av
fastigheten/bostadsrätten enligt Skatteverket. Uppdelningen av ROT-avdrag innebär också
att båda delägarna skall få besked från Skatteverket hur mycket ROT-avdrag som är möjligt.
4. Målerigruppen ska i faktura särskilt redovisa arbetskraftskostnaden.
5. Fakturan skall vara betalad inom 10 dagar och därefter skickar Målerigruppen Växjö AB
ansökan om ROT-avdrag till Skattemyndigheten.
6. Godkänner inte skatteverket ansökan från Målerigruppen om utbetalning för ROT-arbete
äger företaget rätt att från beställaren, omgående inom 5 dagar, erhålla kvarstående belopp
för arbetet utan ROT-avdrag eller ROT-avdrag enligt den summa som Skatteverket beslutat.
7. Vid eventuell omfakturering då Skatteverket inte godkänt ansökan om ROT-avdrag
förbehåller sig Målerigruppen Växjö AB rätt att debitera 500 kr inkl moms för administrativ
merkostnad.
8. Beställaren garanterar att arbetet som utförs inte gäller ett försäkringsärende.
För att utnyttja ROT-avdrag: skriv ut, fyll i, underteckna och skicka till: Målerigruppen Växjö AB,
C/O Samuel Norén, Novembervägen 37, 352 60 Växjö
För frågor kontakta platschef Samuel Norén telefon 0767-80 00 34
eller vårt kontor Gunilla Norén, telefon 0708-75 22 85.
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Fastighetsbeteckning/ Bostadsrättsföreningens org.nr och lägenhets nr: --------------------------------------

