ROT-KLAUSUL FÖR HÅLTAGNINGSARBETE

A. Parter

Beställare/namn__________________________________________________________________________________________

Adress ________________________________________________________________Telefon___________________________

Personnummer ______________________________________________Fastighetsbeteckning___________________________
Entreprenör HÅLGRUPPEN HGA AB, innehar F-skattsedel.

B. Omfattning

Entreprenören skall utföra håltagning på ovannämnda fastighet och faktureras med s.k. ROT-avdrag. Beställaren avser att nyttja
möjligheten till skattereduktion för hushållsarbeten enligt 67 kap Inkomstskattelagen avseende det aktuella uppdraget. Partnerna
gör den gemensamma bedömningen att arbetena är av den arten att de helt eller delvis utgör sådana arbeten avseende
reparation, underhåll, ombyggnad eller tillbyggnad (ROT-arbeten) som omfattas av dessa regler. Enligt den s.k. fakturamodellen
gäller från den 1 juli 2009 att beställaren ska faktureras hela ersättningen för arbetena och betala hela ersättningen minskad med
ett belopp som motsvarar halva arbetskostnaden inklusive moms, dock högst 50.000 kronor.

C. Intyg

Beställare försäkrar och medsänder intyg från Skatteverket där det klart framgår att det finns utrymme för ytterligare ROT-avdrag
motsvarande det belopp som vårt håltagningsarbete innebär. Beställaren försäkrar även att han är - helt eller delvis –
ägare/innehavare av angiven fastighet/bostadsrätt.

D. Betalning

Entreprenören ska i faktura särskilt redovisa arbetskostnaden. Fakturering sker efter utfört arbete och skall betalas inom 10 dagar
från fakturadatum. Om inte betalning erläggs i rätt tid utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

E. Återkrav

Om det visar sig att återbetalning av ROT-avdrag ej medges från Skatteverket är beställaren återbetalningsskyldig med
motsvarande belopp inkl. en straffavgift på 150:- samt dröjsmålsränta (enligt räntelagen) från och med den dag entreprenören
begärde utbetalning från Skatteverket. Beställaren är betalningsskyldig för detta belopp och betalning ska erläggas till
entreprenören inom 10 dagar från fakturadatum.

F. Garanti

Garanti för väl utfört arbete lämnas och vid ev. klagomål och reklamation skall avsedd blankett användas.

G. Övrigt

Beställaren skall utan ersättning tillhandahålla erforderlig elström, vatten och erforderligt utrymme för omklädning, matlagning
samt uppställning av verktyg och maskiner. Se även ”Förutsättningar” längst ner på detta formulär. Läs gärna mer på företagets
hemsida eller på Skatteverkets hemsida.
AVTALSBEKRÄFTELSE, beställare
Jag accepterar ovanstående avtal med anledning av ROT-avdrag

Ort och datum ________________________________

Ort och datum ______________________________

____________________________________________
Underskrift av beställare enligt punkt A

__________________________________________
Underskrift av entreprenör

DETTA AVTAL SKALL INSÄNDAS TILL HÅLGRUPPEN INNAN HÅLTAGNINGSARBETE PÅBÖRJAS:
HÅLGRUPPEN
BOX 13012
250 13 HELSINGBORG
Förutsättningar:

Arbetstiden är förlagd till vardagar kl.07.00-16.00.

Fri tillgång till 16 A/380 V ström samt rinnande under tryck maximalt 50 meter från arbetsstället.

Ev. byggnadsställningar eller liftar tillhandahålls av beställaren/kunden.

Utsättning av mått görs av beställaren/kunden.

Beställaren/kunden ansvarar för utsättning av dolda el.- och vatteninstallationer som kan finnas i tex. väggar och bjälklag.

Tilläggsarbete debiteras enligt gällande prislista daterad 2009-01-01.
Prisreservation:
I priset ingår ej, utöver vad som däri särskilt angivits, avfallsskatt i enlighet med lagen (1999:673) om skatt på avfall, avgifter som uttas av avfallsanläggning och anläggning som omhändertar farligt
avfall samt transporter till sådana anläggningar. Kostnader som uppkommer till följd av ovanstående skatt, avgifter och transporter skall medföra reglering. Anbudet är giltigt från dags datum och en
månad framöver.
Reservation:
För åtagandet gäller i övrigt konsumenttjänstlagen och Allmänna bestämmelser – RO 05 (version 1).
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Postadress

Telefon/Fax

Hemsida/E-post

Bank

Org.nr

Box 13012
250 13 Helsingborg

042-16 22 79
042-16 18 81

www.halgruppen.se
info@halgruppen.se

SEB

556354-7479

Bankgiro
5621-7326
Postgiro
440 27 03-5

