2009
Sådan gør du, hvis du skal oplyse ændringer til årsopgørelsen/servicemeddelelsen
Du kan bruge oplysningskortet på modsatte side af denne vejledning til at ændre eller tilføje tal til din årsopgørelse/service meddelelse, eller du kan oplyse tallene via TastSelv Borger på www.skat.dk.
Tjek tallene
Det er dit ansvar, at sørge for, at alle tal er rigtige. Du skal derfor tjekke tallene på årsopgørelsen/servicemeddelelsen og
sikre dig, at der ikke er indkomster eller fradrag, der mangler. Du kan bruge tjeklisten på modsatte side af denne vejledning til at gennemgå de rubrikker, vi ikke har fået oplysninger til på forhånd.
Er alle tal rigtige skal du ikke gøre noget
Har du ingen ændringer til tallene, skal du ikke gøre noget. Du behøver altså ikke at sende os oplysningskortet eller
anden dokumentation.
Mangler der tal - eller er tallene forkerte - skal du bruge TastSelv eller oplysningskortet
• Du kan indtaste de rigtige beløb i TastSelv Borger på www.skat.dk eller via TastSelv-telefon 70 10 10 70.
• Du kan skrive de rigtige beløb på oplysningskortet og sende det til os.
Du skal ikke sende bilag eller anden dokumentation til os.
Hvis du bruger TastSelv
Hvis du indtaster dine oplysninger via TastSelv på www.skat.dk, kan du se din nye årsopgørelse med det samme. På den
informationsside, vi har vedlagt, kan du læse mere om, hvordan du bruger TastSelv på internet og telefon.
Hvis du bruger oplysningskortet
Hvis du bruger oplysningskortet på modsatte side af denne vejledning, skal du på en af de tomme linjer skrive nummeret på den rubrik, du har oplysninger eller ændringer til. På linjen ud for skriver du det rigtige beløb, der skal være i rubrikken. Beløbet skrives i hele kroner. Klip oplysningskortet af, og send det til SKAT. Vi har kun brug for
oplysningskortet – ikke for andre bilag.
Mere information
Du kan få mere information på www.skat.dk/aarsopgorelsen. Her finder du bl.a. Skatten 2009, der fortæller om, hvad du
skal oplyse i de forskellige rubrikker. I din Skattemappe - i TastSelv på www.skat.dk – kan du desuden se alle dine skatteoplysninger.
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Du kan også få mere at vide ved at ringe til SKAT på telefon 72 22 18 18, eller du kan møde personligt op i den kommunale borgerbetjening. Alle steder kan du få SKATs pjecer og blanketter.
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Tjekliste til årsopgørelse/servicemeddelelse
Brug tjeklisten til at se om der mangler indkomster eller fradrag på din årsopgørelse eller servicemeddelelse.

Rubrik Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM/SP-bidrag

Rubrik Fradrag i kapitalindkomst

11

Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri bil mv. før fradrag af AM/SP-bidrag

41

Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt
fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån

12

Honorarer og vederlag i form af visse goder mv. før fradrag af AM/SP-bidrag

42

Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og
finansieringsselskaber, kontokortordninger samt pantebreve i depot

15

Anden personlig indkomst som fx fri telefon, privat dagpleje og
hushjælp mv. før fradrag af AM/SP-bidrag

43

Renteudgifter af studielån fra Økonomistyrelsen

Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM/SP-bidrag

44

Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et
pengeinstitut samt af pantebreve der ikke er i depot

16

Pensioner, dagpenge mv. og stipendier fra SUstyrelsen

17

Uddelinger fra foreninger og fonde mv. Gruppelivsforsikring betalt af
pensionskasse. Visse personalegoder

51

Befordring

19

Modtaget underholdsbidrag

52

Fagligt kontingent, bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse
Ansattes årlige betaling vedrørende PC-ordning (højst 3.500 kr.)

20

Anden personlig indkomst

53

Øvrige lønmodtagerudgifter kr.

Fradrag i personlig indkomst

54

Standard fradrag for børnedagplejere og fiskere. Fradrag vedrørende DISindkomst (begrænset fart)

21

Bidrag og præmie til privattegnet pension med løbende udbetalinger
og ratepension

56

Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv.

22

Bidrag og præmie til privattegnet kapitalpension (højst 46.000 kr.)

57

Fradragsberettiget indskud på etableringskonto

23

Tilbagebetalt kontanthjælp, introduktionsydelse mv.

28

Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto

61

Udbytte af danske børsnoterede aktier i dansk depot og udlodning fra
visse investeringsforeninger, der er indberettet til SKAT

29

Øvrige fradrag i den personlige indkomst

62

Udbytte af danske børsnoterede aktier og udlodning fra visse investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 61

Kapitalindkomst (fradragsberettigede tab angives med minus)

63

Udbytte af udenlandske børsnoterede aktier i dansk depot, der er indberettet til SKAT

31

Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve
i depot mv. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger

64

Udbytte af danske unoterede aktier, der er indberettet til SKAT

33

Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger

65

Udbytte af danske unoterede aktier og udlodning fra visse investeringsforeninger, der ikke er medtaget i rubrik 64

34

Udlodning fra investeringsselskab/-forening, hvor der er
indeholdt udbytteskat

35

Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus).
Overskud ved anden anpartsvirksomhed

66

Gevinst/tab på børsnoterede aktier/investeringsbeviser og udbytte/udlodning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Tab angives med minus

36

Fortjeneste/tab ved ophør af visse skibsprojekter.
Fortjeneste ved ophør af anden anpartsvirksomhed

67

Gevinst/tab på unoterede aktier og udbytte/udlodning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Tab angives med minus

37

Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig en del af året samt sommerhus- og
værelsesudlejning. Gælder kun, hvis du selv ejer boligen

38

Renter af pantebrev ej i depot. Gevinst/tab på bevis i investeringsselskab,
og i udloddende blandet og obligationsbaseret investeringsforening.

39

Anden kapitalindkomst, som fx finansielle kontrakter, aftaler mv.

&

Ligningsmæssige fradrag

÷ 5.500 kr.

Aktieindkomst (før indeholdelse af dansk/udenlandsk udbytteskat)

Anden aktieindkomst

Send kun oplysningskort
Personnummer

Oplysningskort 2009
Rubrik

Kroner

Rubrik

Kroner

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Du har pligt til at rette forkerte tal og oplyse om indkomster og fradrag der ikke fremgår af årsopgørelsen eller servicemeddelelsen.
Indtast oplysningerne via TastSelv eller indsend oplysningskortet til:
Betalingscentret
Postboks 140
5950 Ringkøbing
Har du fået en årsopgørelse er fristen for at indberette oplysninger
den 2. maj 2010.
Har du modtaget en servicemeddelelse er fristen for at indberette
oplysninger den 1. juli 2010.
Send ikke anden dokumentation.
Husk dato og underskrift.

2010
Det er dit ansvar, at oplysningerne er fyldestgørende og korrekte.

