Årsopgørelse
Ægtefællens personnummer

Personnummer

29 04 57-22 79

18 06 57-23 96

Skattekommune

Høje-Taastrup Kommune
Procenter for:

Sundhedsbidrag Kommune Kirke

4,0

Personfradrag

Anne Spangtoft
Fløng Byvej 25
Fløng
2640 Hedehusene

24,7

AM-bidrag

0,85

8,0

Indregnet restskat Dato i TastSelv

43.400

11.3.2016

SKAT-telefon

Webadresse

7222 1818

www.skat.dk

Opgørnr.

1

TastSelv internet

www.skat.dk/tastselv

Du mangler at betale 3.632 kr.

Se hvordan du skal betale din restskat under punktet: Sådan betaler du.
Det er billigst for dig, hvis du vælger at betale din restskat på 3.486 kr. senest den 1. juli 2016. Så skal du nemlig
kun betale dag-til-dag rente af beløbet, og du undgår helt procenttillæg på restskatten. Dag-til-dag renten er på 2,2 % om
året fra den 1. januar 2016 indtil den dag, hvor du betaler restskatten. Husk at tage renten med i din frivillige betaling.
Betal restskatten i TastSelv under Betaling. Her kan du bruge dankort eller få en betalingslinje til din bank eller
netbank.
Orientering fra SKAT

De oplysninger, vi bruger til at opgøre din indkomst, får vi fra bl.a. arbejdsgivere og pengeinstitutter. I TastSelv
under Skatteoplysninger kan du se, hvad der er indberettet til SKAT.
Fristen for at selvangive oplysninger er den 1. maj 2016.
Brug TastSelv, hvis du har rettelser til din årsopgørelse.
Vi sender ikke din årsopgørelse eller eventuelle indbetalingskort til restskat med posten. Hvis du har en restskat, skal
du derfor selv finde indbetalingskortene i TastSelv under Betaling.
Der kan senere ske ændringer, og du vil så modtage en ny årsopgørelse.
Efter skattekontrollovens § 16 har du pligt til inden 4 uger fra modtagelsen af denne årsopgørelse at underrette SKAT,
hvis ansættelsen af din indkomst eller ejendomsværdiskat er for lav. Undladelse heraf kan medføre strafansvar,
medmindre du er under den kriminelle lavalder. Fristen på 4 uger regnes dog tidligst fra udløbet af selvangivelsesfristen.
Vær opmærksom på

CSC K94A15 150721

Rubrik 347 Vi har medtaget et beløb i rubrikken, fordi din arbejdsgiver har givet fradrag i din løn for indskud på
kapitalpension/alderspension/sundheds- og/eller gruppelivsforsikring. Indskud på disse ordninger er ikke
fradragsberettigede.
Du kan få mere information på www.skat.dk/årsopgørelsen. Du kan også få mere at vide ved at ringe til SKAT på
telefon 72 22 18 18, eller møde personligt op i den kommunale borgerbetjening.
Opgørelse af indkomst
Personlig indkomst

Lønindkomst mv.

1806572396

8081 4.3.2016:0906

Rubrik

Før AM-bidrag

AM-bidrag

Efter AM-bidrag

11

290. 287

23. 222

267. 065

001 Udskrivningsdato Marts 2016

Årsopgørelse 2015

Personnr. 1806572396
Rubrik

Indskud arb.giveradm. alderspens.grp.liv mv. fratrukket i løn
Personlig indkomst
Samlet AM-bidrag

Før AM-bidrag

Opgørnr. 1
AM-bidrag

Side 2

Efter AM-bidrag

347

2. 585
269. 650
23. 222

Kapitalindkomst

Renteind. pengeinst., obl. og pantebreve mm.
Renteudgifter til realkreditinstitut
Renteudgifter pengeinstitut
Kapitalindkomst

31
41
42

7. 353
- 3. 140
- 5. 959
- 1. 746

50
52

- 5. 212
- 11. 892
- 23. 595
- 40. 699

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent
Bidrag til A-kasse mv.
Beskæftigelsesfradrag
Ligningsmæssige fradrag
Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst
Kapitalindkomst
Ligningsmæssige fradrag
Skattepligtig indkomst

269. 650
- 1. 746
- 40. 699
227. 205

Beløb i rubrik 347 indgår i den AM-bidragspligtige indkomst med 2.810 kr.
Beskæftigelsesfradraget er beregnet som 8,05 % af AM-bidragspligtig indkomst på 293.097 kr. Fradraget kan
dog højst udgøre 26.800 kr.
Har du betalt til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, får du meddelelse fra pensionsinstituttet om bidraget.
Indbetalinger til ATP

Du har til ATP Livslang Pension i 2015 indbetalt 3.240,00 kr.
ATP har af dette beløb overført følgende AM-bidrag til SKAT 259,20 kr.
Du kan se, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i pension fra ATP ved at logge på
www.borger.dk/atp eller du kan ringe til ATP på telefon 70 12 10 70. Hvis du mener, at der er fejl i oplysningerne,
skal du kontakte ATP inden 3 år.
Skatteberegning og skatteopgørelse

AM-bidrag
8, 00 % (se Opgørelse af indkomst)
Bundskat
8, 08 % af 269. 650
Sundhedsbidrag
4, 00 % af 227. 205
Kommuneskat
24, 70 % af 227. 205
Kirkeskat
0, 85 % af 227. 205
8,08 % af 43.400 personfradrag, bundskat
4,00 % af 43.400 personfradrag, sundhedsbidrag
25,55 % af 43.400 personfradrag, kommuneskat
Nedslag for negativ kapitalindkomst
Ejendomsværdiskat
Beregnet skat

23. 222, 00
21. 787, 72
9. 088, 20
56. 119, 63
1. 931, 24
- 3. 506, 72
- 1. 736, 00
- 11. 088, 70
- 69, 84
4. 400, 00
100. 147, 53

CSC K94E15 150615

Specifikation af beregnet skat mv.

Årsopgørelse 2015

Personnr. 1806572396

Opgørnr. 1

Side 3

Specifikation af forskudsskat mv.

Indeholdt AM-bidrag af lønindkomst
Indeholdt A-skat
Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)
Forskudsskat
Beregnet skat
Forskudsskat
Restskat

23. 214, 00
72. 492, 00
955, 00
96. 661, 00
100. 147, 53
- 96. 661, 00
3. 486, 53

Skatteopgørelse, fordeling af restskat

Restskat
Procenttillæg

4, 2 % af 3. 486, 53

Afrunding
Restskat for 2015 inkl. procenttillæg

3. 486, 53
146, 43
3. 632, 96
- 0, 96
3. 632, 00

Sådan betaler du

Din restskat for 2015 inkl. procenttillæg er 3.632,00 kr.
Hvis du ikke foretager frivillig betaling, indregnes restskatten plus procenttillæg i din forskudsskat for
indkomståret 2017.
Hvis du har foretaget en frivillig betaling, kan det ske, at der ikke er taget hensyn til betalingen ved
beregningen af restskatten.
Supplerende oplysninger vedr. skatteberegning

Du har ikke fået tillæg til grøn check, da indkomstgrundlaget overstiger 219.000 kr.
Nedslag for negativ kapitalindkomst er beregnet som 4,0 % af den del af den negative nettokapitalindkomst,
der ikke overstiger 50.000 kr. (for ægtefæller 100.000 kr. tilsammen). Nedslaget er for ægtefæller beregnet
på grundlag af den samlede negative nettokapitalindkomst.
Indberettede formueoplysninger fra pengeinstitutter m.fl.

Indestående i pengeinstitutter, obligationer, pantebreve 254.056 kr.
Gæld til realkredit, reallån, pengeinstitutter 516.286 kr.
Ejendomsværdi af danske ejendomme 850.000 kr.
Kursværdi af aktier optaget til handel på et reguleret marked/investeringsbeviser 19.541 kr.

CSC K94I15 150615

Klagevejledning

Hvis du mener, at skatteansættelsen, herunder eventuelle procenttillæg og rentebeløb, er forkert, kan du indsende en klage
til Skatteankestyrelsen, Ved Vesterport 6, 6. sal, 1612 København V. Skatteankestyrelsen visiterer klagen til afgørelse i
Skatteankestyrelsen, skatteankenævnet eller Landsskatteretten. Skatteankestyrelsen sekretariatsbetjener skatteankenævnet
og Landsskatteretten. Du kan klage senest 3 måneder efter, at du har modtaget den afgørelse, du vil klage over. Hvis du
ikke har fået en afgørelse, gælder fristen fra den dag, du modtog denne årsopgørelse.
Hvis din klage over skatteansættelsen anses for principiel, eller hænger den sammen med en klage, der allerede behandles
af Landsskatteretten, kan Skatteankestyrelsen visitere din klage til Landsskatteretten. Klagen skal være skriftlig og
begrundet, og du skal vedlægge afgørelsen eller denne årsopgørelse og de dokumenter, som du ønsker at bruge i sagen.
Det koster 400 kr. at klage. Beløbet bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.
Hvis du har spørgsmål til årsopgørelsen eller mener, at der er fejl, kan du henvende dig til SKAT eller den kommunale
borgerbetjening.
Specifikation af ejendomsoplysninger
Ejendomsnr. 169 16240. Fløng Byvej 25

1806572396

8081 4.3.2016:0906

001 Udskrivningsdato Marts 2016

Årsopgørelse 2015

Personnr. 1806572396

Opgørnr. 1

10 promille af 1.250.000
Erhvervet før 2/7 1998. Nedslag 2 promille af 1.250.000
Nedslag 4 promille af 1.250.000. Max 1.200
Ejendomsværdiskat. Ejerandel 50 % af 8.800,00

Side 4

12. 500, 00
- 2. 500, 00
- 1. 200, 00
8. 800, 00
4. 400, 00

Beregningsgrundlaget udgør mindste værdi af ejendomsværdi pr. 1/1 2001 tillagt 5%, 1.312.500,
pr. 1/1 2002, 1.250.000, eller pr. 1/10 2015, 1.700.000
Ejendomsvurdering

CSC K94E15 150615

Du kan læse mere om ejendomsvurdering på skat.dk/ejendomsvurdering, hvor der vil blive orienteret om ny
lovgivning, der har betydning for din vurdering og din mulighed for at kunne klage over din vurdering.
Har du spørgsmål til ejendomsvurderingen kan du ringe til SKAT på 72 22 28 26.
Har du spørgsmål om årsopgørelse og forskudsopgørelse kan du ringe til SKAT på 72 22 28 28.

