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Årsopgørelse: Det skal du være opmærksom på
14. marts gør SKAT officielt årsopgørelser tilgængelige, og ifølge Spar Nord og
revisionshuset Beierholm er der flere forhold, som danskerne i den forbindelse bør være
opmærksomme på.
Mandag 14. marts får danskerne officielt at vide, hvorvidt de har betalt for meget eller for lidt i skat
i løbet af 2015, og dermed også om man står til efterregning eller ej.
Dog er der flere forhold, som man skal være opmærksom på inden, at man gør regnskabet endeligt
op med SKAT. Det mener Spar Nord og revisionshuset Beierholm, som begge henviser til, at mange
danskere snyder sig selv for flere tusinde kroner ved ikke at kontrollere årsopgørelsen grundigt.
- Det koster hvert år skatteborgere dyrt ikke at gennemgå opgørelsen – især for dem, der har
oplevet større ændringer som eksempelvis jobskifte, køb af hus, endt uddannelse eller omlægning
af realkreditlån. Når livssituationen ændrer sig, så gælder det typisk også økonomien, og det
påvirker altså skattekortet, siger Spars Nords cheføkonom Jens Nyholm.
Ikke alle fradrag er automatisk med på årsopgørelsen, og derfor er det vigtigt at gennemgå tallene.
Spar Nord og Beierholm fremhæver nogle af de vigtigste punkter, som man skal tjekke efter:
Rejsefradrag
Et af de fradrag, som flere danskere ifølge Søren V. Pedersen, statsautoriseret revisor hos
Beierholm, ofte glemmer, er rejsefradraget:
- Jeg tror, at der er rigtig mange, der slet ikke kender rejsefradraget. Men faktisk kan man ved
rejser i forbindelse med arbejdet få dækket en række af udgifterne, siger han og fortsætter:
- På rejser, der varer over 24 timer med overnatning, kan man få fradrag for 117,75 kroner i
døgnet til småfornødenheder. Og det kan blive til en del, hvis man rejser meget for sin
arbejdsgiver.
Befordrings- og håndværkerfradrag
Også befordrings- og håndværkerfradraget kan koste dyrt, hvis ikke det er oplyst.
- Selvom der de seneste år har været stor fokus på lige netop de to fradrag, så glemmer mange
danskere alligevel at indberette sit håndværkerfradrag, som går op til 15.000 kroner, eller
undersøge om afstanden til arbejdet er registreret korrekt, fremhæver Søren V. Pedersen.
Man kan få kørselsfradrag, hvis man har mere end 24 km til/fra arbejde, og transporten ikke er
betalt af arbejdsgiver – uafhængig af, om transporten foregår på cykel, i bil eller et tredje
transportmiddel.
Underholds- og børnebidrag
Økonomiske bidrag til andre personer som eksempelvis børn eller en tidligere ægtefælle kan også
have betydning for opgørelsen.
- Børnebidrag kan fratrækkes, indtil barnet er fyldt 18 år. Man kan i sin skattepligtige indkomst få
fradrag for det bidragsbeløb, der overstiger 1.776 kroner, hvis man betaler bidrag hele året, lyder
det afsluttende fra Søren V. Pedersen.
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Om Spar Nord
Med flere end 395.000 kunder, 1.538 medarbejdere og 70 lokale banker (filialer) over hele landet
er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret
trecifrede millionoverskud og leverede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer.
For yderligere information se www.sparnord.dk

