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* Skatteverket
Upplysningar se sidan 2. 
Skattekontoret
Skattekontoinnehavare
Utbetalningsspärr - förhindra oönskad utbetalning från skattekontot
Avser spärren inbetalning av slutlig skatt, var vänlig ange beskattningsår
(ange nedan om spärren avser ett visst belopp eller totalspärr)
Beloppsspärr - nedanstående belopp ska inte utbetalas
Totalspärr - ingen utbetalning från skattekontot
Kontakta skattekontoret om du vill ändra eller häva din utbetalningsspärr.
Underskrift
Upplysningar
Automatiska utbetalningar
Om du har ett överskott på skattekontot kan pengar
betalas ut automatiskt i fyra fall
-         om en tidigare påförd skatt sätts ned
-         om du har redovisat moms att få tillbaka i en                                   
         skattedeklaration        
-         om du får pengar tillbaka i samband med avstäm
         ningen av slutlig skatt
-         om du får ett beslut om återbetalning av punktskatt.
 
En automatisk utbetalning kan medföra att ett belopp
som du vill ha kvar på ditt skattekonto kan komma att
betalas ut till dig.
 
Utbetalningsspärr
Om du vill låta pengar stå kvar på ditt skattekonto för
att täcka framtida skatter och avgifter kan du begära
en utbetalningsspärr.
 
Har du begärt en utbetalningsspärr står pengarna kvar
på skattekontot och betalas inte ut till dig. Ett över-
skott som står kvar på ditt skattekonto kan dock an-vändas för att täcka eventuella obetalda skatter och
avgifter. Du kan alltså inte styra beloppet som du
spärrar till en viss skatt.
 
Du kan antingen begära beloppsspärr eller totalspärr
på ditt skattekonto.
 
Vid beloppsspärr spärras bara det begärda beloppet
från utbetalning medan resten kan betalas ut. Vid total-spärr sker ingen utbetalning alls utan hela beloppet står
kvar på ditt skattekonto. Du kan i båda fallen välja om
du önskar att spärren ska gälla tills vidare eller att den
ska gälla t.o.m. en viss dag.
 
Du kan själv häva en egen spärr som gäller tills vidare,
använd e-tjänsten Skattekontot. Du kan även häva
spärren genom att kontakta ditt skattekontor.
 
 
Beräknad ränta tas tillbaka
Om du gjort en egen inbetalning i avsikt att undvika
kostnadsränta på den slutliga skatten, uppkommer ett
överskott på skattekontot. På detta överskott beräknas
intäktsränta dag för dag. Den slutliga skatten ränte-beräknas från den 13 i andra månaden efter beskatt-ningsårets utgång. Om den slutliga skatten täcks av
den egna inbetalningen kommer ingen kostnadsränta
att beräknas, men samtidigt har du fått intäktsränta
som tas tillbaka. Intäktsräntan som återtas redovisas
då som korrigerad intäktsränta på kontoutdraget.
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