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Ægtefællens personnummer Personnummer

Skattekommune

Procen-
ter for:

Sundhedsbidrag Kommune Kirke AM-bidrag

Personfradrag Indregnet restskat Dato i TastSelv Opgørnr.

SKAT-telefon Webadresse

TastSelv internet TastSelv-telefon

Årsopgørelse                    

              16 11 47-11 88

Esbjerg Kommune                    

7,0 25,4 0,81 8,0 

42.900 16.4.2013   2

7222 1818 www.skat.dk         

www.skat.dk/tastselv 7010 1070

Annalise Hyldgaard Hansen                      
N Lambertsens Vej 12, st. tv.                  
6705  Esbjerg Ø                                

1611471188     8053 16.4.2013:1208  006 Udskrivningsdato 30.4.2013

Du mangler at betale 66 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 63 kr. senest den 1. juli 2013. 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 2,7 % om
året fra den 1. januar 2013 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 "Personlige skatteoplysninger" kan du se, hvad der er indberettet til SKAT.

Fristen for at selvangive oplysninger er den 1. maj 2013.

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".

Du modtager denne årsopgørelse, fordi der er foretaget en frivillig betaling.

Er dit befordringsfradrag ikke oplyst, kan du beregne det på www.skat.dk/tastselv.

Vi har registreret ophævelse af kapitalpensionsordning. Der er ikke fradrag for indskud på kapitalpensionsord-
ninger fra og med næste år. Indbetalinger på pensionsordning kan tilbagebetales eller overføres til en fradrags-
berettiget ratepensionsordning/pensionsordning med løbende udbetaling.

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
Rubrik 66 SKAT har registreret, at du i 2012 har solgt værdipapirer. Vi mangler oplysninger fra dig for at kunne beregne
dine gevinster/tab. I TastSelv kan du vælge Ret årsopgørelsen/selvangivelsen og klikke på den lille lommeregner ud for
rubrikken. Så kan du se SKATs oplysninger og tilføje dine egne oplysninger, så du kan få beregnet dit resultat. Har du
ikke solgt værdipapirer i 2012 vises denne tekst muligvis fordi du har værdipapirer i et selskab, der er fusioneret i
2012. I denne situation skal du ikke foretage dig yderligere.
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Opgørelse af indkomst
Personlig indkomst Rubrik Før AM-bidrag AM-bidrag Efter AM-bidrag 

Lønindkomst, bestyrelseshonorar, fri telefon, fri bil mv. 11 8. 181 654 7. 527
Pensioner, dagpenge, stipendier mv. 16 198. 815 198. 815
Gruppelivsforsikring, legater og bestemte personalegoder 17 92 92
Personlig indkomst 206. 434
Samlet AM-bidrag 654

Kapitalindkomst

Renteindtægter 31 2
Renteudgifter til realkreditinstitut mm. 41 -23. 222
Renteudgifter pengeinstitut, pantebrev depot 42 -8. 739
Kapitalindkomst -31. 959

Ligningsmæssige fradrag

Fagligt kontingent 50 -2. 568
Bidrag til A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse 52 -5. 049
Beskæftigelsesfradrag -360
Ligningsmæssige fradrag -7. 977

Skattepligtig indkomst

Personlig indkomst 206. 434
Kapitalindkomst -31. 959
Ligningsmæssige fradrag -7. 977
Skattepligtig indkomst 166. 498

Beskæftigelsesfradraget er beregnet som 4,4 % af AM-bidragspligtig indkomst på 8.181 kr. Fradraget kan
dog højst udgøre 14.100 kr.

Har du betalt til arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger, får du meddelelse fra pensionsinstituttet om bidraget.

Skatteberegning og skatteopgørelse
Specifikation af beregnet skat mv.

AM-bidrag 8, 00 % 654, 00(se Opgørelse af indkomst)                  
Bundskat 4, 64 % af 206. 434 9. 578, 53
Sundhedsbidrag 7, 00 % af 166. 498 11. 654, 86
Kommuneskat 25, 40 % af 166. 498 42. 290, 49
Kirkeskat 0, 81 % af 166. 498 1. 348, 63
 4,64 % af 42.900 personfradrag, bundskat -1. 990, 56
 7,00 % af 42.900 personfradrag, sundhedsbidrag -3. 003, 00
26,21 % af 42.900 personfradrag, kommuneskat -11. 244, 09
Nedslag for negativ kapitalindkomst -319, 59
Ejendomsværdiskat 2. 176, 70
Beregnet skat 51. 145, 97

Specifikation af forskudsskat mv.

Indeholdt AM-bidrag af lønindkomst 654, 00
Indeholdt A-skat 40. 921, 00
Frivillig betaling 8. 207, 00
Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check) 1. 300, 00
Forskudsskat 51. 082, 00
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Beregnet skat 51. 145, 97
Forskudsskat -51. 082, 00
Restskat 63, 97

Skatteopgørelse, fordeling af restskat

Restskat 63, 97
Procenttillæg 4, 7 % af 63, 97 3, 00

66, 97
Afrunding -0, 97
Restskat for 2012 inkl. procenttillæg 66, 00

Sådan betaler du
Denne årsopgørelse udsendes ikke på papir, fordi restskatten efter frivillig betaling er under 18.300 kr.
Din restskat for 2012 inkl. procenttillæg er 66,00 kr.
Hvis du ikke foretager frivillig betaling, indregnes restskatten plus procenttillæg i din forskudsskat for
indkomståret 2014.
Tidligere indregnet restskat bortfalder.
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
Ud fra vores oplysninger er du ikke berettiget til seniornedslag. For at være berettiget skal man være født i perioden
fra den 1. januar 1946 til den 31. december 1952, være i arbejde og opfylde en række betingelser. Hvis man opfylder
betingelserne, får man seniornedslag i de år, hvor man fylder 64 og 65 år.
Du kan se mere om seniornedslag i TastSelv under "Se årsopgørelsen".

Nedslag for negativ kapitalindkomst er beregnet som 1,0 % af den del af den negative nettokapitalindkomst,
der ikke overstiger 50.000 kr.

Den frivillige betaling under specifikation af forskudsskat består af:
- frivillig betaling i perioden 1.1 til 1.7.2013 på 8.207 kr.

Betalt rente af frivillig betaling foretaget den 15.4.2013: 2,7 % af 8.207,00 kr. i 105 dage, i alt
 63,00 kr.

Indberettede formueoplysninger fra pengeinstitutter m.fl.
Indestående i pengeinstitutter, obligationer, pantebreve 119.665 kr.
Gæld til realkredit, reallån, pengeinstitutter 1.078.241 kr.
Ejendomsværdi af danske ejendomme 262.500 kr.

Klagevejledning
Hvis du ikke kan godkende skatteansættelsen, herunder eventuelle procenttillæg og rentebeløb, kan du klage til
skatteankenævnet for din kommune eller direkte til Landsskatteretten. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal
sendes til et skattecenter, inden 3 måneder fra modtagelsen af denne årsopgørelse.
Har du i øvrigt spørgsmål til årsopgørelsen, kan du henvende dig til den kommunale borgerbetjening.

Specifikation af ejendomsoplysninger

Ejendomsnr. 561 158770. N Lambertsens Vej 12
10 promille af 446.250 4. 462, 50
Erhvervet før 2/7 1998. Nedslag 2 promille af 446.250 -892, 50
Nedslag 4 promille af 892.500. Max 1.200 -1. 200, 00
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Pensionistnedslag 4 promille af 446.250. Max 6.000 for helårsbolig -1. 785, 00
585, 00
585, 00

Reduktion pensionistnedslag. 5% af indkomst over grundbeløb (206.434 - 174.600). 1. 591, 70
Ejendomsværdiskat 2. 176, 70

Beregningsgrundlaget udgør mindste beløb af ejerboligværdi
pr. 1/1 2001, tillagt 5%, 446.250, med tilhørende ejendomsværdi 892.500,
pr. 1/1 2002, 460.000, med tilhørende ejendomsværdi 920.000 eller
pr. 1/10 2012, 525.000, med tilhørende ejendomsværdi 1.050.000.

Indkomstgrundlag for nedsættelse af pensionistnedslaget
Personlige indkomst 206. 434, 00
I alt 206. 434, 00
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