
Snabbhets-

premie!
2 trisslotter till dig som 

Målare för 
halva priset!

www.schoonsmaleri.se

Schööns-2012-1.indd   1 2012-10-16   08.47

 beställer före den 30/4.



Utnyttja rOt-avdraget nu!
Upp till 50 000 kr i skatterabatt per person och år
Nu behöver du bara betala halva arbetskostnaden för målning, tapetsering och 
annat arbete vi gör i din bostad eller sommarstuga. Resten betalar Skatteverket. 
En arbetskostnad på 100 000 kr ger en skatterabatt på 50 000 kr, detta gäller 
per person och år. 
Få saker är så lämpade för ROT-avdraget som just målning och tapetsering 
eftersom så mycket som 85-90% av den totala kostnaden kan utgöra arbete 
som ger rätt till skattereduktion.

småhus, bostadsrätter och sommarstugor 
ROT-avdraget gäller både utvändiga och invändiga 
arbeten på småhus och sommarstugor samt invändiga 
arbeten i bostadsrätter. Skattereduktionen gäller för 
individen, inte fastigheten, och kan därför fördelas 
mellan permanentbostad och fritidshus.
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Utnyttja rOt-avdraget nu!
Offert och information
Innan arbetet påbörjas lämnar vi en offert där arbetskostnaden som berättigar 
till ROT-avdrag är specificerad. Om uppdraget omfattar arbete som inte ger 
rätt till skattereduktion informerar vi om det. För att undvika att för mycket 
skattereduktion betalas ut vill vi alltid ha information om det har utförts andra 
arbeten med sådan reduktion.

trygghet och tradition
Hos oss är ni i trygga händer. Schööns Måleri är ett 
familjeföretag som har målat bostäder och sommar-
hus sedan 1917. Vi är medlemmar i Målarmästarna 
och lämnar full garanti på alla arbeten. Samtliga 
entreprenadarbeten utförs enligt vår miljöpolicy.
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Korta fakta om rOt-avdraget och måleritjänster
•  ROT-avdraget ingår i det som kallas husarbete (ROT-arbete och hushållsarbete).  
 Den som köper husarbete för upp till 100 000 kr inklusive moms betalar hälften
 av arbetskostnaden till entreprenören. Detta gäller per person och år.

•  Den som utför arbetet måste ha F-skattsedel. Det har vi.

•  Skattereduktionen är preliminär och det är köparens ansvar att den totala skatte- 
 reduktionen är maximalt 50 000 kr per person och år och ryms inom den slutliga 
 skatt  som ska betalas.

•  ROT-avdraget gäller målning, tapetsering, fasadtvätt och annat  
 arbete på villor och sommarstugor samt allt invändigt 
 måleriarbete i bostadsrätter.

•  Den som söker skattereduktion för ROT-arbete måste 
 vara 18 år, obegränsat skattskyldig i Sverige och 
 äga bostaden.

•  Mer information finns på www.skatteverket.se

” N y m å l at  ä r  s c h ö ö ö ö N t”

Schööns Måleri AB, Pilotgatan 1, 212 39 Malmö, Tfn 040-18 00 35
mail@schoonsmaleri.se, www.schoonsmaleri.se

Gå in på vår hemsida www.schoonsmaleri.se för mer 
information, där finns också formulär för enkel kontakt.
 

Kontakta oss för kostnadsfri offert, information och rådgivning redan idag!
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