Skatteåterbetalning till bankkonto
För att i fortsättningen få dina skattepengar direkt insatta på ditt bankkonto - gäller
även personkonto - ska du fylla i nedanstående blankett. Blanketten kan fyllas i direkt på
datorn. Blanketten lämnas sedan till ditt bankkontor eller skickas direkt till Bankgirot,
Skatteöverföring till bankkonto, 105 19 Stockholm.

Exempel: Så här fyller du i fälten längst ned på blanketten

Clearingnumret är ett fyrsiffrigt nummer som är speciellt för just ditt bankkontor. I de
fall numret börjar på 8 är det femsiffrigt. Du finner det på ditt kontoutdrag från banken.
Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja på 6 (hittar du det inte, skriv 6000).
Har du personkonto i Nordea använder du 3300 som clearingnummer.
Obligatoriska uppgifter
Clearingnr (4 eller 5 siffror)

9449
Här fyller du i
clearingnumret.

Kontonummer

Personnummer/Organisationsnummer (10 siffror)

09527752

46 03 19 8429

Här skriver du det konto som
beloppet ska sättas in på.

Här skriver du ditt personnummer.

Skatteöverföring till bankkonto - Bestämmelser
Kontohavaren lämnar följande överföringsuppdrag till banken och/eller
Bankgirocentralen ("BGC").
Överföringsuppdraget avser insättning på eget bankkonto. Uppdraget
omfattar att uppbära och på kontot insätta skatt.
Kontohavaren medger att överföringsuppdraget registreras samt
översänds via datamedia till Skatteverket.

BGC och banken är inte ansvariga för skada som berör svenskt eller
utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse,
strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan omständighet utanför BGC:s
eller bankens kontroll. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott eller
lockout gäller även om BGC eller banken själv är föremål för eller vidtar
sådan konfliktåtgärd.

Kontohavaren underrättas om vilket kontonummer som är registrerat
för överföring i samband med Skatteverkets återbetalning.

Föreligger hinder för BGC eller banken att verkställa betalning eller att
vidtaga annan åtgärd på grund av omständighet som anges ovan, får
åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Giltighetstid. Uppdraget om "Skatteöverföring till bankkonto" gäller
tills det återkallas av kontohavaren eller banken. Vid byte av konto
ska nytt uppdrag lämnas.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av BGC eller banken
utom i fall av oaktsamhet. I förhållande till näringsidkare ska dock BGC:s
och bankens ansvar vara begränsat till fall av grov vårdslöshet.

Klipp längs den streckade kanten.

Fyll i bank och bankkontor
Bankens namn

Skatteöverföring till bankkonto

Bankkontor (ortens namn)

Fyll i namn och adress. Bankkontonummer och personnummer fylls i längst ned på blanketten.
Namn

Adress, postnummer och postort

Underskrift (namnteckning)

Obligatoriska uppgifter

Clearingnr (4 eller 5 siffror)

Kontonummer

Personnummer/Organisationsnummer (10 siffror)

#25#

