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Ægtefællens personnummer Personnummer

Skattekommune

Procen-
ter for:

Sundhedsbidrag Kommune Kirke AM-bidrag

Personfradrag Indregnet restskat Skattemappedato Opgørnr.

SKAT-telefon Webadresse

TastSelv internet TastSelv-telefon

Årsopgørelse                    

              03 05 66-03 29

Lyngby-Taarbæk Kommune             

8,0 23,7 0,63 8,0 

42.900  1.357 2.3.2012    1

7222 1818 www.skat.dk         

www.skat.dk/tastselv 7010 1070

Stig Dragholm                                  
Hellebo Park 1, 4. 4                           
3000  Helsingør                                

0305660329     8085 17.2.2012:1345  001 Udskrivningsdato Marts 2012

Du skal have penge tilbage 323 kr.
Din overskydende skat er tilbageholdt. Det skyldes, at SKAT undersøger om der er gæld, som skal dækkes af den
overskydende skat. SKAT sender meddelelse til dig, når afklaring er sket.

Orientering fra SKAT
De oplysninger, du kan se under opgørelsen af indkomsten, har vi modtaget fra bl.a. arbejdsgivere og pengeinstitutter.
I TastSelv Borger på www.skat.dk har du din egen skattemappe, hvor du under dine personlige skatteoplysninger kan se,
hvad der er indberettet til SKAT.

Fristen for at selvangive oplysninger er den 1. maj 2012.

På den informationsside, vi har vedlagt, kan du læse, hvordan du oplyser tallene til os.

Du har fravalgt papir, hvilket også gælder evt. indbetalingskort mv. I din Skattemappe på www.skat.dk/tastselv kan du få
hjælp til at betale restskat mv. I afsnittet Betalingsinformation skal du vælge det indkomstår som årsopgørelsen vedrører.

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 42 Vi har modtaget oplysninger om renteudgifter, der ikke kan bruges, da der er indgået en gældsord-
ning. Du skal derfor selv medtage de samlede fradragsberettigede beløb.

Du kan få mere information på www.skat.dk/aarsopgorelsen. Her finder du bl.a. Skatten 2011. Den giver dig svar på, hvad
du skal oplyse i de forskellige rubrikker. Du kan også få mere at vide ved at ringe til SKAT på telefon 7222 1818, eller
du kan møde personligt op i den kommunale borgerbetjening. Alle steder kan du få SKATs pjecer og blanketter.

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

Pensioner, dagpenge, stipendier mv. 16 119. 538 119. 538

Kapitalindkomst 0
Ligningsmæssige fradrag 0
Skattepligtig indkomst 119. 538
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Årsopgørelse 2011                   Personnr. 0305660329 Opgørnr.   1 Side   2

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

Bidragsoplysninger fra ATP Livslang Pension
Indbetalt til ATP Livslang Pension i 2011 2. 970, 00 kr .
- heraf AM-bidrag overført til SKAT 237, 60 kr .

Du kan logge ind på selvbetjening på www.atp.dk og se, hvor meget du kan forvente at få i pension fra ATP eller ringe
på tlf. 7012 1070.
Hvis du mener, at der er fejl i ATP-oplysningerne, skal du kontakte ATP hurtigst muligt - og senest inden for 3 år.

Skatteberegning og skatteopgørelse
Specifikation af beregnet skat mv.

Bundskat 3, 64 % af 119. 538 4. 351, 18
Sundhedsbidrag 8, 00 % af 119. 538 9. 563, 04
Kommuneskat 23, 70 % af 119. 538 28. 330, 50
Kirkeskat 0, 63 % af 119. 538 753, 08
 3,64 % af 42.900 personfradrag, bundskat -1. 561, 56
 8,00 % af 42.900 personfradrag, sundhedsbidrag -3. 432, 00
24,33 % af 42.900 personfradrag, kommuneskat -10. 437, 57
Beregnet skat 27. 566, 67

Specifikation af forskudsskat mv.

Indeholdt A-skat 27. 969, 00
Indregnet restskat fra indkomståret 2009 -1. 357, 00
Kompensation for forhøjede afgifter (grøn check) 1. 300, 00
Forskudsskat 27. 912, 00

Forskudsskat 27. 912, 00
Beregnet skat -27. 566, 67
Overskydende skat 345, 33

Skatteopgørelse, fordeling af overskydende skat

Overskydende skat 345, 33
Rente af for sent betalt skat -21, 60

323, 73
Afrunding -0, 73
Overskydende skat for 2011 inkl. procentgodtgørelse 323, 00

Supplerende oplysninger vedr. skatteberegning
Der beregnes ikke procentgodtgørelse af frivillige indbetalinger og grøn check, der tilbagebetales som overskydende skat.

Indberettede formueoplysninger fra pengeinstitutter m.fl.
Indestående i pengeinstitutter, obligationer, pantebreve 6.504 kr.
Gæld til realkredit, reallån, pengeinstitutter 139.474 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.
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