Årsopgørelsen
...overse ikke vigtige fradrag
Vores erfaring viser, at rigtig mange ikke tjekker deres
årsopgørelse og derfor overser vigtige fradrag.
For at sikre at du får alle dine indtægter og fradrag med på
selvangivelsen, har vi nedenfor sat fokus på de områder, du
bør være særlig opmærksom på:
1.

Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

2.

Håndværker- og servicefradrag

3.

Kost, logi og småfornødenheder

4.

Pensionsindbetalinger

5.

Fradrag på privat gæld og låneomlægning

6.

Bidrag til velgørenhed

7.

Børne- og underholdsbidrag

8.

Købt eller solgt bolig

9.

Aktieindkomst

10.

Udenlandske forhold

11.

Deleøkonomi

12.

Bitcoins og andre kryptovalutaer

Ønsker du hjælp til din årsopgørelse eller
forskudsopgørelse, så kontakt os på
telefon 56 64 05 00 eller mail info@addere.dk

Brug for
hjælp?

Galoche Allé 6, Køge
Telefon 56 64 05 00
post@addere.dk
www.addere.dk

1. Kørselsfradrag (befordringsfradrag)
til og fra arbejde (Rubrik 51)
Har du mere end 24 km transport pr. dag mellem din
bopæl og din arbejdsplads, opfylder du betingelserne for
at få kørselsfradrag. Kørselsfradraget beregnes af din kørsel
udover de 24 km. Kørselsfradraget gælder uanset om du
tager bilen, cyklen, toget, bussen eller, hvis I er flere, der
kører sammen.
Du kan få kørselsfradrag, hvis du har et lønnet arbejde,
herunder også studiejob eller løntilskudsjob. Hvis du er i
ulønnet praktik eller er på SU, kan du ikke få kørselsfradrag.
Kørselsfradraget er ikke nødvendigvis registreret på din
årsopgørelse, hvorfor det er vigtigt at sikre sig, at oplysningerne er korrekte.
Fradraget udgør 1,98 kr. pr. km for 25-120 km, og 0,99 kr.
pr. km over 120 km. Fradraget kan opnås i det faktiske antal
arbejdsdage, du har haft i året.
SKAT beregner som udgangspunkt de kørte kilometer efter
den korteste rute, men der kan opnås fradrag for de faktiske kørte kilometer. Vi anbefaler derfor, at du tjekker, om de
beregnede kilometer svarer til de kørte kilometer.
Hvis du har flere arbejdssteder, udenlandsk indkomst eller
benytter enten færge eller fly gælder særlige regler. Dette
gælder ligeledes særlige regler, hvis du bor i en udkantskommune. Læs mere herom samt se oversigten over
udkantskommuner:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234761

2. Håndværker- og servicefradrag
(Rubrik 460)
Hvis du har haft udgifter til grønne, energiforbedrende
håndværksydelser i løbet af året, kan du få fradrag for op
til 12.200 kr. Der skal være tale om håndværksydelser, som
vedrører dit hjem eller fritidsbolig/sommerhus. Det kan
eksempelvis være udskiftning af ruder, isolering af tag, gulv
og ydermure, visse reparationsydelser mv. på energiforsyningsanlæg m.fl. Der er også fradrag for visse udgifter for
tilslutning af bredbånd og installation af tyverialarm.
Fradraget er pr. person, hvilket betyder, at et ægtepar eller
et par som bor sammen, kan fratrække op til 24.400 kr. i alt,
bare det fordeles med max. 12.200 kr. på hver person.
Derudover kan hver person trække op til 6.100 kr. fra i
servicefradrag. Servicefradrag omfatter udgifter til ydelser
som rengøring, børnepasning, almindeligt havearbejde
m.fl.

Tilsvarende med håndværkerfradraget gælder fradraget
pr. person, og et ægtepar eller et par som bor sammen kan
altså fratrække op til 12.200 kr., stadig fordelt på max. 6.100
kr. pr. person.
Er du i tvivl, om du har afholdt udgifter, som kan trækkes
fra, så kan du se den fulde liste over fradragsberettigede
ydelser her: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759

3. Kost, logi og småfornødenheder som
udsendt på forretningsrejse mv. (Rubrik 53)
Hvis du i forbindelse med dit arbejde er sendt på ”rejse”
til et midlertidigt arbejdssted – altså en forretningsrejse
eller blot overnatning andetsteds end derhjemme, kan der
opnås fradrag for udgifter forbundet med kost og logi. Rejsens afstand skal være så stor, at der ikke er mulighed for at
rejse frem og tilbage, ligesom rejsen skal have en varighed
på mindst 24 timer. Såfremt din arbejdsgiver dækker udgifterne forbundet med opholdet eller udbetaler skattefri
godtgørelser/diæter, kan du dog ikke få fradrag.
Har du haft omkostninger til ”småfornødenheder” såsom
kaffe mv., kan du altid opnå et fradrag på 127,25 kr. pr.
døgn. Dette fradrag har du også ret til, uanset om du faktisk har afholdt omkostningerne.
Fradagssatsen for logi udgør i 2019 219 kr. pr. antal fulde
døgn, mens satsen for kost og småfornødenheder udgør
509 kr. pr. døgn. Varer rejsen mere end et døgn, tillægges
fradrag pr. påbegyndt time med 1/24 af fradraget på 509 kr.
Du kan højst få fradrag op til 28.000 kr. i 2019.
Du kan læse mere om rejsefradrag på SKATs hjemmesiden
via dette link: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242213

4. Pensionsindbetalinger
(Rubrik 347, rubrik 21)

Har du foretaget indbetaling på en ratepension, kan du
få fradrag for op til 55.900 kr. Har du indbetalt mere end
55.900 kr. anbefaler vi, at du anmoder din bank eller pensionsselskab om at få overført det overskydende beløb til
eksempelvis en fradragsberettiget livrenteordning. Alternativt kan du anmode om at få tilbagebetalt beløbet.
Såfremt du har indbetalt til pension, vil du tillige får et ekstra pensionsfradrag, hvilket du kan læse mere om her:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2559

5. Fradrag på privat gæld,
låneomlægninger m.m. (Rubrik 44)
Hvis du har lånt penge privat, skal du huske, at du har
fradrag for renterne. Dette kan være relevant, såfremt du
har lånt penge af et familiemedlem, ven eller finansieringsselskab (som ikke indberetter til SKAT).
Hvis du har omlagt dit lån i 2019 og har betalt en garantiprovision til banken, skal du tjekke om denne er blevet
indberettet, da der er fradrag herfor. Dette gælder også for
stiftelsesprovision, hvis lånets løbetid er under 2 år, eksempelvis i forbindelse med omlægning, byggekredit mv. Hvis
provisionen er mere en 2,5 % af lånebeløbet, gælder der
særlige regler, hvilket du kan læse mere om her:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2047221

6. Bidrag til velgørende organisationer
(Rubrik 55)
Hvis du i løbet af året har støttet en velgørende organisation som eksempelvis Børnefonden, Kræftens Bekæmpelse,
Røde Kors m.fl., er du berettiget til et fradrag for det beløb,
du har støttet med.
Selvom flere velgørende organisationer automatisk indberetter din donation til SKAT, er det langt fra alle. Det er
derfor en god idé at tjekke, om din donationer indberettet
til SKAT med det korrekte beløb. Du kan højst få fradrag for
16.300 kr. for alle dine bidrag i 2019.
Du kan se listen over godkendte foreninger/organisationer
via dette link: https://skat.dk/skat.aspx?oID=2061734

7. Børne og underholdsbidrag
(Rubrik 19, rubrik 56)

Hvis du har indgået en aftale om børne- og underholdsbidrag udenom det offentlige, skal du selv sørge for at fratrække det betalte beløb på din selvangivelse. Hvis du har
en ordning via det offentlige, indberettes det automatisk til
SKAT. Der er ikke fradrag for de første kr. 1.908 i 2019. Kun
bidrag herudover kan fradrages på selvangivelsen.
Hvis du har modtaget børne- og underholdsbidrag, skal
dette indberettes i rubrik 19. Har du modsat betalt børneog underholdsbidrag, skal beløbet anføres i rubrik 56 på
din selvangivelse.

8. Hvis du har købt /
solgt en bolig
Ved køb af fast ejendom beregnes der som udgangspunkt
ejendomsværdiskat fra overtagelsesdatoen.
Hvis du først flytter ind på et senere tidspunkt, skal ejendomsværdiskatten først beregnes fra indflytningsdatoen.
Husk derfor at tilrette dato for indflytning.
Hvis du i forbindelse med enten køb eller salg har betalt
renter eller modtaget renterefusion i forbindelse med en
refusionsopgørelse, skal disse ligeledes indberettes til SKAT.

9. Aktietab og
aktiegevinster
Det er vigtigt at kontrollere, om SKAT har de rigtige oplysninger om din beholdning af børsnoterede aktier og
investeringsforeningsbeviser. Såfremt du ikke har indberettet de korrekte oplysninger, risikerer du ikke at kunne få
fradrag for tab i forbindelse med et senere salg. Vi anbefaler, at du er særligt opmærksom omkring dine værdipapirer, også selvom SKAT har registreret dine køb og salg, eller
du tidligere selv har indberettet dine værdipapirer i SKAT’s
værdipapirer system.

10. Investeringer i udlandet
(Rubrik 63, rubrik 401-498)
Hvis du har investeringer eller indestående i udlandet, skal
du selv indberette oplysningerne til SKAT. Dette gælder
eksempelvis renteindtægter eller -udgifter, aktieudbytte
eller gevinst/tab ved salg af aktier i udenlandsk depot. Det
skyldes, at udenlandske banker ikke har samme indberetningspligt til SKAT, som de danske banker har.
Dette kan du læse mere om her:
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234755
Ejendom i udlandet
Ejer du en ejendom i udlandet, skal du også betale dansk
ejendomsværdiskat af denne ejendom. Vær opmærksom
på, at du i nogle tilfælde kan få godtgjort den betalte skat i
udlandet, såfremt særlige betingelser er opfyldt.

11. Deleøkonomi: Airbnb, sommerhus,
GoMore, båd, lystbåd, campingvogn
Hvis du har udlejet en del (værelse) eller hele din bolig via
Airbnb i 2019, er du skattepligtig af 60% af det beløb, der
overstiger bundfradraget. Bundfradraget udgør 28.600 kr.
i 2019.
Hvis du derimod har udlejet et sommerhus, er det skattefri
bundfradrag i 2019 på 40.900 kr., forudsat det udlejes gennem et bureau, som foretager indberetning til SKAT.
Hvis du derimod har udlejet dit sommerhus privat, er
bundfradraget i 2019 kun på 11.200 kr.
I begge tilfælde udgør indkomsten til beskatning 60% af
det beløb, som overstiger bundgrænserne.
Udlejning af bil, båd, eller campingvogn
Hvis du har udlejet noget af ovenstående, udgør det
skattefrie bundfradrag 10.200 kr. i 2019. Indkomsten til
beskatning udgør 60% af det beløb, som overstiger bundgrænsen.
Fælles for både ”deleøkonomi” og udlejning af biler, båd og
campingvogn gælder, at det også er muligt, at bruge den
”regnskabsmæssige metode”, hvor du i stedet for bundfradraget får fradrag for de omkostninger, der knytter sig
direkte til udlejningen.

13. Restskat
overskydende skat
Hvis du får en restskat er dag-til-dag-renten for restskat i
2019 2,0 %. Renter beregnes som en ”dag-til-dag” fra den 1.
januar 2020 indtil den dag, du betaler den resterende skat.
Hvis du først betaler efter 1. juli 2020, pålægges der i stedet
et 4,0 % procenttillæg til din restskat. Derfor spares renter
ved hurtig indbetaling af restskat.
Hvis du ikke har betalt inden 1. juli 2020
Hvis du ikke har betalt din restskat inden 1. juli 2020, indregnes din restskat inkl. procenttillæg op til 21.320 kr. i din
forskudsskat for 2021. Restskat over 21.320 kr. opkræves i
tre rater til betaling i august, september og oktober 2020.

14. Forskudsopgørelse
for 2020
Det er altid en god idé at sikre sig, at forskudsopgørelsen
for 2020 er korrekt, så du undgår en restskat. Vi anbefaler
derfor, at du tilpasser din forskudsregistrering med de
samme oplysninger, som du har rettet i forbindelse med
din årsopgørelse.

Uanset om der vælger den ene eller anden metode, beskattes indkomsten som kapitalindkomst.
Du kan læse mere omkring reglerne her: https://www.
skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234798 og https://skat.dk/skat.
aspx?oid=563

Brug for
hjælp?

12. Hvis du har solgt Bitcoins eller
andre kryptovalutaer (Rubrik 20 og 58)
Hvis du som privatperson har solgt Bitcoins eller andre
kryptovalutaer i 2019, skal du oplyse gevinsten eller tabet
til SKAT. Det er SKAT’s udgangspunkt, at investeringer i
kryptovalutaer ofte er sket med spekulation for øje. Derfor
skal du beskattes, såfremt du har haft en gevinst, mens du
får fradrag for tab.
Gevinst beskattes som personlig indkomst (med op til 56%
i skat), hvorimod tabet kun kan fradrages som ligningsmæssigt fradrag (fradragsværdi ca. 30%). Gevinst ved salg
af Bitcoins eller andre kryptovalutaer skal oplyses i rubrik
20, mens et tab skal oplyses i rubrik 58.

Ønsker du hjælp til din årsopgørelse eller
forskudsopgørelse, så kontakt os på
telefon 56 64 05 00 eller mail info@addere.dk

