
 

 TIMRAPPORT/RESERÄKNING 2016 
 
 

Lämnas in efter avslutat jobb eller senast 10:e kommande månad 
 

Månad 
 

Namn Personnummer 

Datum 
 

Timmar Resor (km) Arbetsbeskrivning/Arbetstid Godkänt för 
fakturering 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Summa     

     

Eget material – (originalkvitto bifogas) egen maskin, släpvagn m.m. Utlägg inkl. 
moms 

  

  

 
Kundens namn: 
 
 

Personnummer (krävs för RUT-/ROT-avdrag 
 
 

Adress: 
 
 
 
ROT-avdrag på fastighet – Fastghetsbeteckning: 

 
ROT-avdrag på bostadsrätt – Bostadsrättsföreningens namn, organisationsnummer samt lägenhetsnummer 

 

Rapporten skickas till postadress Lasarettsgatan 12, 891 33 Örnsköldsvik eller lämnas in på kontoret Skolgatan 14 
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