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Resultat af forskudsopg»relsen_______________________________________________________________________________________________
Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119.241,68_________________________________________________________________________ _____________________
Hovedkort/ Pr. dag Pr. uge Pr. 14 dage Pr. m}ned Gyldigt fra Tr{kprocent

Bikort Skattefrit fradrag: 186 1.312 2.624 5.686 01.01.2014 39_______________________________________________________________________________________________

Før AM-bidrag Efter AM-bidragAM-bidrag
Opgørelse af indkomst
Personlig indkomst

Social pension 144.540 0 144. 540
Ældrecheck 15.900 0 15. 900
Pension fra ATP 12.336 0 12. 336
Andre pensioner med løbende udbetaling 208.926 0 208. 926 381. 702
Kapitalindkomst

Renteindt. pengeinst., obl. og pantebr. mm. 2
Renteudg. pengeinstitut, pantebreve i depot - 8. 739
Renteudgifter, gæld til realkreditinstitut - 23. 222 - 31. 959
Ligningsm{ssige fradrag

Fagligt kontingent - 2. 568 - 2. 568_________________________________________________________________________ _____________________
Skattepligtig indkomst 347. 175_________________________________________________________________________ _____________________

S}dan er forskudsskatten beregnet________________________________________________________________________________________________
Bundskat 6,83% af (381.702) 26. 070, 25
Sundhedsbidrag 5,00% af (347.175) 17. 358, 75
Kommuneskat 25,40% af (347.175) 88. 182, 45
Kirkeskat 0,81% af (347.175) 2. 812, 12
6,83% af 42.800 personfradrag, bundskat 2. 923, 24
5,00% af 42.800 personfradrag, sundhedsbidrag 2. 140, 00
26,21% af 42.800 personfradrag, kommuneskat 11. 217, 88
Nedslag for negativ kapitalindkomst 958, 77
Indregnet restskat for 2012 66, 00 117. 249, 68
Ejendomsværdiskat 2. 370, 00 2. 370, 00_________________________________________________________________________ _____________________
Samlet forskudsskat, inkl. AM-bidrag, er beregnet til 119. 619, 68
Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check)(1.300 - 922) 378, 00
Tillæg til grøn check 0, 00
Samlet forskudsskat efter grøn check er beregnet til 119. 241, 68_________________________________________________________________________ _____________________
Forskudsskat til opkrævning som A-skat (trækprocent) og B-skat mv. 119. 241, 68
Forskudsskat der indeholdes som AM-bidrag (8%) hos arbejdsgiver 0, 00_________________________________________________________________________ _____________________
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Andre oplysninger:

Indskud til arbejdsgiveradm. rateforsikr./opsparing, ophørende alderspens. 13. 443

Specifikation af ejendomsv{rdiskat________________________________________________________________________________________________
N Lambertsens Vej 12, ejendomsnr. 561 158770

10 promille af 446.250 4. 462, 50
Erhvervet før 2/7 1998. Nedslag 2 promille af 446.250 - 892, 50

Standardnedslag 4 promille af 892.500 (max 1.200) - 1. 200, 00
Pensionistnedslag (før reduktion) 4 promille af 446.250. Max 6.000 - 1. 785, 00_____________________

585, 00
Reduktion i pensionistnedslag.

5% af indkomst over grundbeløb (381.702 - 177.800). Max 1.785 1. 785, 00_____________________
2. 370, 00

Ejendomsværdiskat 2. 370, 00_____________________

Ejendomsværdiskatten er beregnet på grundlag af den mindste ejendomsværdi pr. 1/1 2001 + 5% kr. 446.250, pr.
1/1 2002 kr. 460.000 eller pr. 1/10 2012 kr. 525.000. Standardnedslaget er beregnet af den samlede
ejendomsværdi.

Opg»relse af indkomstgrundlag

Personlig indkomst 381. 702, 00_________________________________________________________________________
Indkomstgrundlag i alt 381. 702, 00
_________________________________________________________________________ _____________________
Samlet ejendomsværdiskat er beregnet til 2. 370, 00________________________________________________________________________________________________

Ejendomsværdiskatten indgår i den beregnede forskudsskat, der opkræves enten via skattekort eller
indbetalingskort.

Din forskudsopgørelse er foretaget automatisk på grundlag af oplysningerne på din forskudsopgørelse for 2013.

Der er indregnet restskat fra 2012 på kr. 66. Dit fradrag er derfor nedsat og/eller du har fået
B-skatterater.

Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check) på kr. 1.300 er nedsat med 7,50 % af (381.702 - 369.400) =
kr. 922.

Du har ikke fået tillæg til grøn check, da indkomstgrundlaget overstiger 215.900 kr.

Nedslag for negativ kapitalindkomst er beregnet som 3 % af den del af den negative nettokapitalindkomst, der
ikke overstiger 50.000 kr.

Generel information

De oplysninger, som er anført, eller som du angiver til SKAT, behandles efter reglerne i persondataloven.
Oplysninger om navn, adresse, civilstand og folkekirkeligt tilhørsforhold har SKAT modtaget fra CPR.
Oplysningerne videregives til andre offentlige myndigheder og private institutioner mv. i det omfang,
lovgivningen kræver eller tillader dette. Oplysningerne kan blive kontrolleret blandt andet ved samkøring med
allerede registrerede oplysninger hos SKAT og andre myndigheder.
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Din bopæl den 5. september 2013 afgør normalt, hvilken kommune du skal betale skat til i 2014
(skattekommune). Er du først blevet skattepligtig til Danmark efter denne dato, er det din bopæl ved
skattepligtens indtræden, som er afgørende. Hvis den anførte skattekommune ikke er korrekt, skal du kontakte
SKAT for at få det ændret. Henvendelse skal ske senest 3 måneder efter, at du har modtaget denne opgørelse.

Dine skattekortoplysninger er leveret til eIndkomst, og der henter din arbejdsgiver dem. P}

skat.dk/tastselv kan du se, hvem der har rekvireret dine skattekortoplysninger.
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Hjælp til forskudsopgørelsen 2014
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Din forskudsopgørelse (skattekort) viser, hvad SKAT for-
venter, at dine indkomster og fradrag vil være i indkomst-
året 2014, og hvad du skal betale i skat.

SKAT har ikke altid de nyeste oplysninger, når vi danner
forskudsopgørelsen, så du bør tjekke tallene og se, om
nogle af tallene bør opdateres.

Det er mest vigtigt at få forskudsopgørelsen rettet, hvis:

Du kan rette forskudsopgørelsen, så ofte du har brug
for det, fra nu og indtil udgangen af 2014.

Du behøver ikke at rette småting
Der er dog kun grund til at rette forskudsopgørelsen,
hvis du har væsentlige ændringer. Mindre ændringer
i fx indkomst betyder sjældent en forskel i din trækpro-
cent eller dit fradrag. Den difference, der eventuelt er,
bliver opgjort i forbindelse med din årsopgørelse for
2014.

SKAT kan foreslå at rette din forskudsopgørelse
I nogle tilfælde vil SKAT skrive til dig med et forslag om
at rette din forskudsopgørelse. Det kan fx være hvis vi
kan se, at dine renteudgifter har ændret sig i løbet af
året, og at du ikke selv har rettet det på din forskudsop-
gørelse. Du vil have mulighed for at acceptere eller sige
nej til forslaget.

Forskudsopgørelsen og skattekortet er digitale
Du kan altid se dine forskudsopgørelser (skattekort) i
TastSelv på skat.dk. Din arbejdsgiver får automatisk de
nødvendige oplysninger om din trækprocent og dit fra-
drag, også når du ændrer din forskudsopgørelse i løbet
af året. I TastSelv kan du også se, hvilken arbejdsgiver
der bruger dit skattekort.

Har du behov for hjælp til at se din digitale forskuds-
opgørelse, kan du henvende dig til SKAT, hvor du også
kan få hjælp til at få en kopi af opgørelsen på papir.
Du kan også få hjælp til forskudsopgørelsen hos
kommunens borgerservice.

Brug TastSelv
Du kan rette din forskudsopgørelse via TastSelv. Under-
vejs kan du ud for hver rubrik klikke ind på vejlednings-
tekster, der forklarer, hvad der skal med i rubrikken. Når
du har rettet og godkendt, dannes ny forskudsopgørelse
(skattekort), som du kan se umiddelbart efter.

Log på skat.dk/tastselv med NemID eller TastSelv-
kode. Du kan bestille et NemID på nemid.nu eller
henvende dig hos kommunens borgerservice.
Læs mere på nemid.nu.

Kan du ikke bruge TastSelv, kan du få hjælp til din
forskudsopgørelse hos kommunens borgerservice
eller ved at ringe til SKAT på 7222 1818.

Få besked når der er nyt om din skat
Hvis du indtaster din mailadresse og/eller mobil-
nummer i TastSelv, kan du få hurtig besked via en
mail eller en sms, når der er nyt om din skat -
fx om din forskudsopgørelse.

Er du selvstændig eller har B-indkomst?
Hvis du er selvstændig eller modtager honorarer og
lignende, som der ikke automatisk trækkes skat af,
skal du betale B-skatterater 10 gange i løbet af året.

Det er en god ide at tilmelde dine B-skatterater til
Betalingsservice (Nets), så betalingen kan ske auto-
matisk.

Kørsel til og fra arbejde (kørselsfradrag)
Du kan få kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis
du har over 12 km mellem dit hjem og dit arbejde.

SKAT har som regel oplyst dit kørselsfradrag på for-
skudsopgørelsen, hvis du plejer at have fradraget.
Hvis det ikke er oplyst, eller hvis det er forkert, kan
du selv oplyse det rigtige.

Fradraget beregnes ved at gange antallet af arbejds-
dage med et fast kilometerfradrag. Se satserne under
rubrik 51, når du er i TastSelv eller på skat.dk/satser.

Håndværkerfradrag (servicefradrag)
Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) for ar-
bejdsløn til service og vedligeholdelse på din bopæl.
Som noget nyt kan du også få fradrag for udgifter til
din fritidsbolig.
Læs mere på skat.dk/servicefradrag.

Læs mere på skat.dk/forskud.
Her kan du fx også se videoguides.

Du kan også altid ringe til SKAT på 7222 1818.

din løn ændrer sig væsentligt. Det er især vigtigt,
hvis du går fra at modtage løn til at modtage dag-
penge eller pension
du køber eller sælger ejendom eller laver
ombygning
dine lån ændrer sig - eller du får nye lån
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