
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


 ()
Ange beloppen i hela kronor.
Du kan istället använda
e-tjänsten Jämkning för skolungdom
Personnummer
Inkomstår
* Skatteverket
①
Inkomster och skatt hittills under året
Lön och förmåner
02
Skattepliktig barnpension
03
Avdragen skatt
01
②
Lön och förmåner
Ange med siffror vilka månader du tänker arbeta. T.ex. juni - augusti skrivs 06-08
_
Inkomsten 
gäller tiden
Inkomster under resten av året
07
Lön och förmåner
06
Arbetsgivarens namn
③
Skattepliktig barnpension
Pensionsutbetalarens namn
08 
Skattepliktig barnpension
Information om hur du fyller i blanketten finns på baksidan
90
④
Övriga upplysningar
Observera att du bara kan fylla i totalt tre arbetsgivare och/eller tre pensionsutbetalare.
Underskrift
Blanketten skickas till
Skatteverketsinläsningscentral
FE 4200
205 76 Malmö
⑤
Du kan lämna din ansökan via e-tjänsten 
Jämkning för skolungdom på 
www.skatteverket.se/jamkning. Du behöver inte 
ha en e-legitimation för att använda tjänsten.
Information om hur du fyller i blanketten
Inkomster och skatt hittills under året
Lön och förmåner, ruta 02
Fyll i den lön och de förmåner du har haft hittills under 
året. Tänk på att ta med alla inkomster till exempel även semesterersättning och ersättning för mat. 
Du ska fylla i belopp före skatteavdrag.
 
Skattepliktig barnpension, ruta 03 
Du som får barnpension ska redovisa den skattepliktiga 
delen här. Du ska fylla i belopp före skatteavdrag.
 
Avdragen skatt, ruta 01
Fyll i den skatt som dragits på din lön, dina förmåner 
och din barnpension hittills under året. Rutan måste 
fyllas i om du fyllt i någon av rutorna 02 eller 03. Om det inte har dragits någon skatt fyller du i en nolla. 
Inkomster resten av året
Inkomsten gäller tiden, ruta 06
Fyll i vilka månader du tänker arbeta. Skriv 
månaderna med siffror.
 
Arbetsgivarens/pensionsutbetalarens namn
Fyll i arbetsgivarens och/eller pensionsutbetalarens 
namn. Skriv en utbetalare per rad men max tre stycken 
totalt. Har du fler än tre arbetsgivare eller pensions-
utbetalare ska du istället använda blanketten 
Jämkning (ändring av preliminär A-skatt ), (SKV 4302).
 
Lön och förmåner, ruta 07 
Fyll i den lön före skatteavdrag som du tror att du 
kommer att få under resten av året. Tänk på att ta 
med alla inkomster till exempel även semester-
ersättning och ersättning för mat.
 
Skattepliktig barnpension, ruta 08
Om du får barnpension ska du fylla i summan av din 
barnpension som du tror att du kommer att få resten av året. Observera att du bara ska fylla i den 
skattepliktiga delen.
Din arbetsgivare ska enligt lag dra skatt från din lön. Om du inte jobbar hela året, utan exempelvis bara på sommaren eller under helgerna, kan avdraget för skatt bli för stort. För att undvika det måste du ansöka om jämkning (ändring av preliminär A-skatt).
Om du inte ansöker om jämkning rättas skatteavdraget till vid deklarationen året därpå. Har du betalat för mycket får du pengar tillbaka, har du betalat för lite får du besked om hur mycket du ska betala in ytterligare. 
 
 
Du får beslutet till din hemadress
Omprövningsbeslut om preliminär A-skatt (jämkning) kommer med post till dig inom cirka två veckor. Beslutet skickas till den adress där du är folkbokförd, det vill säga den adress där du är eller senast varit skriven. Lämna beslutet till din arbetsgivare eller utbetalare av barnpension. Beslut som gäller för 
nästa år skickas ut senast i början av januari. 
Du som har e-legitimation, till exempel BankID, kan anmäla dig till en digital brevlåda och får då post från Skatteverket i din digitala brevlåda. Läs mer på 
www.skatteverket.se/digitalbrevlada.
 
 
Om din inkomst ändras under året
Om du fått ett omprövningsbeslut om preliminär A-skatt (jämkning) och det sen visar sig att du kommer att tjäna mer eller mindre än du först trodde, behöver du göra en ny ansökan för att få rätt skatteavdrag.
Räknar du med att tjäna under nivån för att 
behöva betala skatt?
Om du tjänar så lite att du inte ska betala någon 
skatt behöver du inte ansöka om jämkning utan ska istället lämna Intyget för utbetalning av lön utan skatteavdrag (SKV 434), till din arbetsgivare. 
Du hittar intyget, som du skriver ut och fyller i, på
www.skatteverket.se/broschyrer. Tjänar du över gräns-
beloppet för att behöva betala skatt, beskattas hela beloppet, inte bara det som överstiger gränsvärdet.
 
När kan du inte använda blanketten?
I vissa fall måste du göra din ansökan på ett annat sätt 
än på den här blanketten, det gäller om du:
 
•       inte kommer att vara bosatt i Sverige hela året 
•       äger en eller flera fastigheter 
•           har kapitalinkomster, till exempel utdelning från
           fåmansföretag, som det inte görs  skatteavdrag från  
•       har annan inkomst än lön eller barnpension 
•       har fler än tre arbetsgivare och/eller utbetalare av
        barnpension.
Om någon av de ovanstående punkterna gäller för dig, ansöker du om jämkning på följande sätt:
 
•       Har du e-legitimation gör du din ansökan i 
         e-tjänsten Jämkning, som du hittar på 
         www.skatteverket.se/jamkning.
•       Har du inte e-legitimation gör du din ansökan på   
        blanketten Jämkning (ändring av preliminär 
        A-skatt) (SKV 4302) och skickar in den per post.
Blanketten vänder sig till dig som studerar 
och har sommar- eller extrajobb
Jämkning för skolungdom och studerande(ändring av preliminär A-skatt)
(ändring av preliminär A-skatt)
SKV
4301
40
SKV
Charlotta Jansson
Formulär avd.
sv
web
05
20170927
Jämkning för skolungdom och studerande, (ändring av preliminär A-skatt), 4301_39
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