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Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010

Der kan være tale om følgende tal:

Årsopgørelsen ligger allerede i Skattemappen
for dem, hvor SKAT skulle have samtlige oplysninger. Hvis man har ændringer til den, kan
de indtastes indtil 1. maj 2011.

Rubrik
15

Hvis man har valgt at få årsopgørelsen sendt
ud på papir, vil man få den i april måned.
Hvis man har en udvidet selvangivelse, kan
man også nu indtaste beløbene til SKAT. I så
fald kan man se sin årsopgørelse med det
samme.
Hvis selvangivelsen sendes til SKAT i papirform, skal det ske senest den 3. juli 2011.
Uanset hvor tidligt selvangivelsen indsendes,
kan man først forvente at få årsopgørelsen
efter den 3. juli 2011.
Hvis du har udenlandsk indkomst, skal du
bruge den udvidede selvangivelse og blanket 04.012.
Den udvidede selvangivelse
Fristen for den udvidede selvangivelse er
senest den 3. juli 2011. Denne frist gælder
også for ægtefællen.
Hvis du er bogførings- og regnskabspligtig
skal der udarbejdes et skatteregnskab, der
opfylder betingelserne i mindstekravsbekendtgørelsen. Skatteregnskabet skal som
udgangspunkt ikke indsendes. Det skal dog
indsendes, hvis SKAT senere beder om det.
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Jo før du indsender selvangivelsen, jo før vil
årsopgørelsen være klar, og dermed vil også eventuel overskydende skat blive udbetalt.
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Det kan anbefales at kontakte en revisor
hvis du er omfattet af ordningen med den
udvidede selvangivelse.
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Skattemappen finder du på www.skat.dk.
Man kan vælge tast-selv eller Nem ID.
Du bør kontrollere de tal, SKAT har fået indberettet.
Endvidere skal du indtaste de tal, SKAT ikke
automatisk får.
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Tekst
Anden personlig indkomst før fradrag
af AM-bidrag
Modtaget underholdsbidrag
Anden personlig indkomst, der ikke
skal betales AM-bidrag af
Bidrag og præmie til privattegnet
livsvarige pensionsordninger
Fradragsberettiget andel af indbetalinger foretaget før 1. januar 2010
omfattet af overgangsreglerne for
ratepension og ophørende livrente
Fradragsberettiget indskud på iværksætterkonto
Øvrige fradrag i den personlige indkomst
Over- /underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus). Overskud ved anden anpartsvirksomhed
Fortjeneste/tab ved ophør af visse
skibsprojekter (tab angives med minus). Fortjeneste ved ophør af anden
anpartsvirksomhed
Lejeindtægt ved udleje af helårsbolig
en del af året samt sommerhus- og
værelsesudlejning. Gælder kun, hvis
du selv ejer boligen
Anden kapitalindkomst, herunder
avancer af obligationer og finansielle
kontrakter. Renteindtægter af pantebreve, der ikke er i depot
Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et
pengeinstitut samt af pantebreve, der
ikke er i depot
Befordringsfradrag (kørselsfradrag)
Rejseudgifter (fradrag for kost og logi
på rejse, højst 50.000 kr.)
Ansattes årlige betaling vedr. PCordning (højst 3.500 kr.)
Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle, børnebidrag og aftægtsforpligtigelse
Fradragsberettiget indskud på etableringskonto
Øvrige lønmodtagerudgifter (udover
5.500 kr.)

Man kan ikke selv indberette udbytte af
danske aktier og gevinst og tab på aktier og
investeringsbeviser. I stedet kan man selv
indberette oplysninger om købssummer og
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købstidspunkter for aktier og investeringsbeviser i TastSelv, så beregner SKAT de
skattepligtige fortjenester og tab.

Legater beskattes normalt i det indkomstår,
hvor modtageren får besked om tildelingen.
Der betales ikke AM-bidrag af legater.

--o-Nedenfor skal vi fremhæve de forhold, der
kan have særlig interesse for forbundets
medlemmer.

1. Indtægter
1.1 Legater
1.1.1. Skattepligtige legater

1.1.4

Studierejselegater

Legater, som er betinget af, at de anvendes til
studierejser til udlandet, Færøerne eller Grønland, er skattefri, når de dækker følgende udgifter:
· Sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet i udlandet
· Sædvanlige udgifter til kost, småfornødenheder og logi på studiestedet og

Legater, man søger om, er som hovedregel
skattepligtige.

· Dokumenterede udgifter til betaling af undervisning, deltagerafgifter og lignende betaling til studiestedet

1.1.2. Skattefri legater

Skattefriheden er betinget af, at der er tale om
en studierejse og ikke en almindelig turistrejse.
Det primære formål med rejsen skal være
uddannelse eller studie af individuelt bestemte
emner. Et legat til eksempelvis undervisningsgebyr til en udenlandsk teaterskole, filmskole,
individuel undervisning og lignende er et studierejselegat.

Enkelte legater i form af særlige hæderspriser
er direkte undtaget fra beskatning. Der er tale
om priser, der gives af offentlige midler, legater, kulturelle fonde og lignende, samt af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet. Det er en betingelse, at prisen har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Det er endvidere en betingelse, at der ikke kan ansøges om prisen og
at den kun gives én gang til den enkelte.
1.1.3 Delvis skattepligtige legater
Nogle legater beskattes kun, hvis de overstiger
25.000 kr.
Legater, der gives som engangsbeløb af offentlige midler, legater, kulturelle fonds og lignende her i Danmark eller udlandet skal kun
beskattes, legatet er på mere end 25.000 kr.
Beløb herudover medregnes kun med 85%.
Det er en betingelse, at legatbeløbet har karakter af en anerkendelse af modtagerens
fortjenester. Det må altså ikke gives for et bestemt værk.
Fonde, der uddeler legater, skal ikke nødvendigvis være almennyttig, hvorimod et legat fra
en forening kun er omfattet, hvis foreningen
har et almennyttigt formål.

For sædvanlige omkostninger til logi, kost
og småfornødenheder på studiestedet i udlandet kan man bruge standardsatserne
eller de faktiske udgifter – se afsnittet om
diæter. Standardsatserne til dækning af omkostninger til kost og småfornødenheder
kan kun benyttes i de første 12 måneder af
opholdet på studiestedet.
Vær opmærksom på, at SKAT kan indkalde
regnskab og dokumentation for udgifter i
forbindelse med rejselegat – det kan derfor
anbefales, at der udarbejdes en oversigt/opstilling over modtagne legater og afholdte udgifter, som på forlangende skal
indsendes til SKAT.
1.2 Royalty
Der betales ikke AM-bidrag af royalty. Royalty er betaling for immaterielle rettigheder
som f.eks. genudsendelseshonorarer og
udbetalinger fra Filmex og Gramex.
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Hvis royaltyen er oparbejdet og modtaget
som en del af selvstændig erhvervsvirksomhed, skal beløbet med i virksomhedens
regnskab og så skal der betales AM-bidrag
heraf.
1.3 Multimedieskatten
Beskatning af fri telefon afløses af en multimediebeskatning for både lønmodtager og selvstændige erhvervsdrivende. Fremover skal
man, såfremt man fra sin arbejdsgiver/virksomhed har et eller flere multimedier
stillet til rådighed beskattes af 3.000 kr. Det er
rådigheden der beskattes uanset om multimediet anvendes/må anvendes privat.
Som nævnt gælder reglerne også for selvstændigt erhvervsdrivende. Til gengæld for
beskatning af de 3.000 kr., kan samtlige udgifter til multimedier indgå i regnskabet (fradrages/afskrives).
Er man ikke selvstændig erhvervsdrivende, og
stiller ens arbejdsgiver ikke multimedier til rådighed – så skal reglerne ikke anvendes. Om
fradrag i disse tilfælde, se herom under fradrag.
2.

Fradrag

2.1 Lønmodtagerfradrag - rubrik 58
Udgifter, der direkte vedrører indtægt som
lønmodtager eller i form af honorarer, kan
fratrækkes med den del, der overstiger
5.500 kr.
Da SKAT ofte sætter fokus på lønmodtagerfradraget, bør du sikre dig, at der foreligger
dokumentation for udgifterne og deres
sammenhæng med indtægtserhvervelsen.
Dette kan bedst sikres ved, at bilagene indeholder oplysninger om navn, specifikation
af udgiftens art, ligesom du skal anføre,
hvilken relation udgiften har til arbejdet..
Det er derfor altid en fordel, hvis man kan
aftale med arbejdsgiveren, at han/hun dækker alle udgifter, der er forbundet med arbejdet.

Forbundets medlemmer har typisk følgende
udgifter:
Stemmetræning, telefon, noder, dvd, cd'er,
teater- og biografbilletter samt sminke og
kostumer.
Det er vigtigt, at man kan dokumentere, at
de enkelte konkrete udgifter er afholdt af
arbejdsmæssige årsager.
Det kan således anbefales, at man tager
fotos af f.eks. en speciel frisure eller kjole i
en konkret forestilling, at man kan påvise, at
en cd eller dvd er brugt til indstudering af en
konkret rolle m.v. Erfaringsmæssigt er det
vanskeligt at få godkendt fradrag for dansetræning, frisør og teater- og biografbilletter.
Det kan anbefales, at man gemmer bilag for
private udgifter til sminke, biograf- og teaterbilletter mv., idet det kan være lettere at
få fradrag for de erhvervsmæssige udgifter,
når SKAT kan konstatere, at man rent faktisk har haft private udgifter af samme art.
2.2 Befordringsfradrag – rubrik 51
Det er altid en god ide, at gemme dokumentation for adresse og afstand for de enkelte
arbejdspladser, ligesom det er en god ide at
gemme kontrakter og kalenderregistreringer.

2.2.1

Befordring mellem hjem og arbejdssted

Befordringsfradrag for kørsel mellem hjem
og arbejde udgør for 2010:
For de første 24 km pr. dag er der ikke noget fradrag.
2,00 kr. pr. km for 25-100 km pr. dag
1,00 kr. pr. km for den befordring, der overstiger 100 km pr. dag (2,00 kr. pr. km for
pendlere fra udkantskommuner, se nedenfor).
Hvis man ikke kører frem og tilbage samme
dag, er det kun 24 km af den samlede kørsel - bopæl – arbejdsplads tur/retur, der ikke
giver fradrag.
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Man kan fratrække befordringsfradrag, hvis
kørslen ikke opfylder betingelserne for kørselsfradrag i afsnit 2.2.4. og får kørselsgodtgørelse af arbejdsgiver.
Befordringsfradraget kan beregnes for den
normale afstand ved kørsel i bil. Den normale transportvej er defineret som den strækning, der skal tilbagelægges med bil under
hensyntagen til de geografiske forhold, det
tidsmæssige forbrug og en økonomisk rimelighed.
Hvis man bor i en af de såkaldte udkantskommuner, beregnes fradraget for befordring over 100 km også med 2,00 kr.
Udkantskommuner i 2009: Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn,
Guldborgsund, Hjørring, Langeland, Lolland,
Læsø, Morsø, Norddjurs, Samsø, Svendborg,
Tønder, Vesthimmerland og Ærø.
2.2.2

Ekstra fradrag ved passage af
Storebælts- og Øresundsforbindelserne

Hvis man kører med tog over Storebælt, får
man et ekstra fradrag på 15 kr. pr. rejse.
Hvis man kører i bil eller på motorcykel er
fradrag på 90 kr. pr. rejse.
For kørsel over Øresundsbroen er fradraget
8 kr. pr. tur med tog eller bus og 50 kr. pr.
tur i bil eller på motorcykel.
Man skal kunne dokumentere udgifterne i
form af kvitteringer for betalt billet eller broafgift.
2.2.3

Befordring ved foresyngning, audition og kurser

Freelancekunstnere kan få fradrag for rejser
til at deltage i ansættelsesprøver på et
fremmed teater eller koncertsted. Det gælder, selvom man ikke får opgaven. Der kan
henvises til Tidsskrift for Skatter og Afgifter
1995, nr. 235.

2.2.4

Erhvervsmæssige befordringsudgifter

Erhvervsmæssig befordring er:
·

Befordring mellem flere arbejdspladser
for samme arbejdsgiver

·

Befordring inden for samme arbejdsplads

·

Befordring mellem sædvanlig bopæl og
arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 måneder.

Det er navnlig første og sidste bullit, der er
interessant for kunstnere.
Det er en betingelse, at kørslen foregår i
egen bil.
Al anden befordring anses skattemæssigt for at være privat.
Der er tale om en ren godtgørelsesordning,
når man får sin erhvervsmæssige kørsel
betalt af sin arbejdsgiver. Lønmodtagere
som har erhvervsmæssig kørsel men som
ikke får udbetalt kørselsgodtgørelse fra arbejdsgiveren, kan kun fratrække kørslen
efter reglerne om befordring mellem hjem
og arbejde, se pkt. 2.2.1.
Hvis man er lønmodtager er det altid en
fordel at få udbetalt den maksimale skattefrie kørselsgodtgørelse fra sin arbejdsgiver.
Den skattefri kørselsgodtgørelse for 2010

Årlig kørsel pr. arbejdsgiver

Maksimal skattefri kørselsgodtgørelse

0 - 20.000 km.

3,56 kr. pr. km

Over 20.000 km

1,90 kr. pr. km

Cykel eller EU-knallert

0,48 kr. pr. km

2.2.5 Honorarmodtagers befordring
Som honorarmodtager kan man ikke få udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse. Derimod
kan man fratrække kørslen efter de høje
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kilometersatser, se pkt. 2.2.4. eller man kan
fratrække de faktiske dokumenterede udgifter. Det er også en mulighed, at den der
betaler honoraret dækker de faktiske udgifter – for eksempel fly- eller togbillet.
Det er en betingelse, at kørslen foregår i
egen bil, hvis man vil have fradrag for satserne i ovenstående skema.
2.3. Erhvervsmæssige rejser – rubrik 58
Rejser, der betales af arbejdsgiveren, er
ikke skattepligtige, når der er tale om en
egentlig forretningsrejse, dvs. at rejsen har
en konkret og direkte sammenhæng med
virksomhedens indkomstskabende aktiviteter. Det samme gælder, hvis der er tale om
en studierejse af generel karakter, og rejsen
primært tilgodeser arbejdsgiverens interesser. Har studierejsen derimod karakter af
hel eller delvis ferie, fordi arrangementet
indeholder et turistmæssigt islæt, er værdien af den private del af rejsen skattepligtig.

I det følgende beskrives reglerne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse – de samme
regler skal være opfyldt, for at der kan indrømmes fradrag for den manglende modtagelse af godtgørelse (differencefradrag).
Definition af "rejse" i skattemæssig sammenhæng
Man er på rejse, når man på grund af afstanden mellem den sædvanlige bopæl og et midlertidigt arbejdssted og på grund af arbejdets
karakter, ikke har mulighed for at overnatte
hjemme.
Der er to situationer, hvor en lønmodtager kan
anses for at være på rejse, nemlig:
·

·
Skattefri rejsegodtgørelse
Rejsegodtgørelse kan udbetales uden beskatning, når det skal dække merudgifter til fortæring, logi mv. under en rejse i arbejdsgiverens
interesse.
Hvis skattefri rejsegodtgørelse ikke er udbetalt eller er udbetalt med et mindre beløb
end satserne - Differencefradrag
Hvis du selv dækker rejse og opholdsudgifter,
og hvis betingelserne for udbetaling af skattefri
rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling
ikke har fundet sted, eller udbetaling er sket
med et lavere beløb end de gældende satser,
kan du uden dokumentation foretage fradrag
for differencen mellem, hvad der kunne have
været udbetalt, og hvad der faktisk er udbetalt.
Fradraget er betinget af, at du kan dokumentere det faktiske antal rejsetimer og rejsedage
med overnatning, hvorimod udgifterne ikke
skal dokumenteres.

når en arbejdsgiver beder dig om midlertidigt at arbejde et andet sted end din
sædvanlige arbejdsplads, og dette medfører, at du ikke har mulighed for at
overnatte på din sædvanlige bopæl. Dette kunne f.eks. være i forbindelse med
en turné.
når man midlertidigt søger ansættelse
på et arbejdssted, der ligger så langt fra
din sædvanlige bopæl, at du ikke kan
tage hjem og overnatte efter endt arbejdsdag. Det kan f.eks. være tilfældet,
hvis man bor i Aalborg og har søgt og
fået engagement i København.

I den første situation er det arbejdsgiveren, der
beder den ansatte om at arbejde et andet
sted. I den anden situation har man selv valgt
at arbejde på et midlertidigt arbejdssted meget
langt fra sin sædvanlige bopæl.
Rejsen skal have en varighed på mindst 24
timer. Der kan således ikke udbetales skattefri
rejsegodtgørelse for én-dagsrejser.
Midlertidigt arbejde/rejse
Kostgodtgørelse
Du kan få udbetalt skattefri diæter efter satserne for kost og småfornødenheder, når du er
på rejse. Du anses for at være på rejse, når du
er udsendt af din arbejdsgiver eller ansat "mid-
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lertidigt" på samme arbejdssted i indtil 12 måneder.

Rejsegodtgørelse kan bl.a. ikke udbetales i
følgende tilfælde

En ny 12 måneders periode kan begynde, når
du skifter arbejdssted. Et arbejdsstedsskifte
kan fx være:

·
·
·

·

·

når der for samme arbejdsgiver i samme
arbejdsprojekt skiftes til et nyt arbejdssted mindst otte km fra det tidligere arbejdssted
tilbagevenden til et midlertidigt arbejdssted, såfremt der er forløbet 40 arbejdsdage, siden man sidst var på det midlertidige arbejdssted

Herefter kan der alene foretages fradrag for
dokumenterede udgifter til kost og småfornødenheder.
Logigodtgørelse
Ved brug af standardsatsen for logi og faktiske
dokumenterede omkostninger til både kost og
logi er det ikke nøjagtigt fastsat, hvor lang tid
man kan være på rejse uden at overskride
midlertidighedsbetingelsen. Ved ophold på
mere end 12 måneder samme sted vil der
være øget krav til bevisbyrden for, at der er
tale om et midlertidigt arbejdssted.
De gældende satser for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse er vist nedenfor
Rejser med overnatning
Satser pr. døgn
Satser til dækning af
udgifter til kost

Ved rejse i Danmark og i udlandet 455,00 kr. og 18,96 kr. pr.
time for tilsluttende rejsedag.

Til dækning af småfornødenheder

Ved rejse i Danmark eller i
udlandet kan der udbetales
25 % af den skattefri godtgørelse af udgifter til kost
(113,75 kr.), når arbejdsgiveren dækker den ansattes
rejseudgifter efter regning.

Logi

kr. 195,00 kr. pr. overnatning.

·

·

når rejsen ikke overstiger 24 timer
rejser uden overnatning
hvis arbejdsgiveren har dækket udgifterne efter regning
hvis den godtgørelse, der udbetales,
overstiger satserne, medmindre arbejdsgiveren har indberettet det overskydende beløb som A-indkomst.
hvis godtgørelsen modregnes i en forud
aftalt bruttoløn

25 %-fradrag
Hvis arbejdsgiveren dækker dine rejseudgifter
efter regning, kan du foretage fradrag til småfornødenheder med 25 % af standardsatsen
for kostudgifter. De 25 % af satsen beregnes
for den samlede rejse inkl. evt. påbegyndte
timer på en tilsluttende rejsedag. Fradraget er
omfattet af den særlige reduktion på 5.500 kr.
for lønmodtagerudgifter.
Fradrag for dokumenterede udgifter
Hvis betingelserne for udbetaling af skattefri
rejsegodtgørelse er opfyldt, men udbetaling
ikke har fundet sted, kan dokumenterede rejseudgifter fratrækkes i den skattepligtige indkomst.
Er de dokumenterede rejseudgifter større end
den udbetalte skattefrie rejsegodtgørelse, kan
du foretage fradrag i den skattepligtige indkomst med det beløb, hvormed de dokumenterede, faktiske rejseudgifter overstiger den
modtagne rejsegodtgørelse. Fradraget er omfattet af den særlige reduktion på 5.500 kr. for
lønmodtagerudgifter.
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Opgørelse af fradrag

Foretages denne kontrol ikke, er modtageren
skattepligtig af godtgørelsen.

Eksempel
Bopæl i København - Engagement i Århus (2 uger fra
8-23/2) og Randers (3 dage)
Ophold i Randers (20-22.3 2010)
Diæter/kost (3 døgn a
455 kr.)
1.365 kr.
- dækket af
arbejdsgiver
0 kr.
Ophold i Århus (8-23.2 2010)
Logi
(12 døgn a 195 kr.)
1.340 kr.
-dækket af
arbejdsgiver
0 kr.
Diæter/kost
(12 døgn a 455 kr.)
5.460 kr.
-Dækket af arbejdsgiver (12 døgn a 120 kr.)
1.440 kr.
Øvrige fradrag
Evt. teaterbilletter
(husk dokumentation)
Evt. kostume
(Husk dokumentation)

Dette gælder både fradrag med standardsatserne og med faktiske udgifter.

1.365 kr.

2.340 kr.

Loftet gælder også selvstændige erhvervsdrivendes mulighed for at fradrage standardsatserne, mens den selvstændiges faktiske udgifter til rejse fortsat kan fradrages
som driftsomkostninger i virksomheden.
Loftet berører ikke arbejdsgivers mulighed
for at udbetale skattefri rejsegodtgørelse
eller dække lønmodtagerens udgifter efter
regning.

4.020 kr.

3
610 kr.
1.635 kr.

2.245 kr.

I alt
-bundgrænse øvrige
lønmodtagerudgifter

9.970 kr.

Fradrag i alt *

4.470 kr.

5.500 kr.

* Dette beløb fratrækkes på selvangivelsen
under ”Øvrige lønmodtagerfradrag”
Dokumentation
Den, der udbetaler skattefri rejse- og/eller befordringsgodtgørelse har pligt til at kontrollere,
at alle betingelserne for, at udbetalingen kan
ske skattefrit, er opfyldt. Der skal således føres
kontrol med:
·
·
·
·
·
·
·

Der kan højst fratrækkes 50.000 kr. om året
som rejseudgifter.

Modtagerens navn, adresse og CVR.nr.
Rejsens erhvervsmæssige formål
Rejsens start- og sluttidspunkt
Rejsens mål med eventuelle delmål
De anvendte satser
Beregning af godtgørelsen
Ved befordringsgodtgørelse at der anvendes egen bil (ægtefælles og samlevers bil anses for egen bil)

Kontingenter til A-kasse og fagforeninger

Udgifter til arbejdsløshedskasse, efterlønsbidrag og fagforeningsbidrag kan fratrækkes
som ligningsmæssige fradrag.
Faglige foreninger skal hvert år indberette
de betalte kontingenter til SKAT. Det indberettede beløb er fortrykt på årsopgørelsen.
Der er kun fradraget, når foreningen indberetter beløbet.
4

Andre fradrag

4.1 Underholdsbidrag er fradragsberettigede, når det er forfaldent og betalt.
4.2 Gaver til almen velgørende eller almennyttige foreninger mv. kan fratrækkes. Det
er en betingelse for fradrag, at der er givet
mindst 500 kr. til den enkelte forening. De
første 500 kr. af det samlede gavebeløb kan
ikke fratrækkes, og der kan højst fratrækkes
14.500 kr.
Det er en betingelse for fradrag, at foreningen indberetter betalingen.
4.3 Pensionsordninger
Fra og med indkomståret 2010 er der indført
et loft over fradragsberettigede indbetalinger
til ratepensioner og ophørende livrenter på i
alt 100.000 kr. årligt. Dette gælder både
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private ordninger og arbejdsgiveradministreret ordninger.
Selvstændige erhvervsdrivende har til og
med 2014 fortsat mulighed for at indskyde
op til 30 % af årets overskud, selvom dette
overstiger 100.000 kr.
5

læg på 6,2%. Den del, der overstiger 18.300
kr., vil blive opkrævet i 3 rater, som skal
betales senest den 20. i september, oktober
og november 2011 sammen med et procenttillæg på 6,2 %.
Man kan se på forskudsopgørelsen for 2010,
om der er restskat for 2009, som er indregnet i
forskudsskatten for 2010.

Restskat

Hvis man betaler senest 1/7 2011
Betales restskatten inden 1/7 2011 skal der
betales en rente på 4,2 % p.a. Renten beregnes fra 1. januar og til den dag, skatten
betales.
Eksempel 1
Restskat på 15.000 betales 1/4 2011
Der skal betales renter for 91 dage (fra 1. januar til
1. april).
15.000 kr. x 4,2 procent x 91 dage
= 157,06 kr.
365 dage

6

Afslutning

Vi har forsøgt at vise de væsentligste forhold omkring selvangivelsen for 2010. Beskrivelsen er ikke fuldstændig, og har man
særlige forhold, anbefales det at henvende
sig til egen revisor.
Skatteafdelingen
København den 9. marts 2011

R
s
Kalvebod Brygge 45, DK-1560 København V

Hvis man betaler efter 1/7 2011
Er restskatten ikke indbetalt inden 1/7 2011
vil der blive beregnet et restskattetillæg på
6,2 %.
Eksempel 2
Restskatten på 15.000 kr. betales efter 1. juli 2011
Der skal betales et fast procenttillæg.
15.000 kr. x 6,2 procent = 930 kr.

Da rentetillæggene ikke kan fratrækkes, vil
det i mange tilfælde være fordelagtigt at
indbetale restskatten hurtigst muligt og i
hvert fald inden 1/7 2011, da der indtil denne dato er tale om en dag til dag rente.
Hvis man ikke betaler restskatten frivilligt,
bliver restskat op til 18.300 kr. indregnet i
forskudsskatten for 2012 med et procenttil-

Disclaimer:
Der tages forbehold for fejl og mangler i vort notat, og
notatet bør ikke lægges til grund for dispositioner
uden forudgående rådgivning. Vi påtager os intet
ansvar for tab eller handlinger baseret på indholdet
ligesom RSM plus ikke påtager sig ansvar for indholdsmæssige fejl eller mangler.

