VEJLEDNING I SKATTEINDBERETNING

Selvangivelse af skattepligtige
kompensationsbeløb
Rettelserne på årsopgørelse fra 2019 skal ske senest den 1. maj 2020.

Sådan retter du din Årsopgørelse for 2019 via skat.dk
1. Log på www.skat.dk
2. Klik på ”Ret årsopgørelsen / oplysningsskemaet”
3. Indtast beløbene i de relevante rubrikker. Du modtager et brev fra os, hvor vi opgiver hvilke beløb
du skal indtaste i hvilke rubrikker.
4. Klik på ”Godkend” i bunden af siden
5. Kontroller at du har indtastet korrekte beløb

Hjælp til indtastning
Indtastning af beløb i Rubrik 39 ”Anden kapitalindkomst”
Det fremgår af brevet fra os, hvilke beløb, der skal indtastes i denne rubrik.
Du skal rulle ned over siden indtil du finder rubrik nr. 39 og indtaste beløbet fra brevet i dette felt – som vist
herunder:

Billede 1: Indtastning i rubrik 39

Husk:


Anden kapitalindkomst har en bagatelgrænse på 2.000 kr. for indberetning af tab og gevinster på
obgligationer.



Beløbet for det yderligere nedslag i aftalegebyret indgår ikke i bagatelgrænsen for tab og gevinst
på obligationer. Det betyder, at du skal indberette dette beløb (opgivet i dit brev) i rubrik 39.



Beløbet for alternativt afkast på obligationer indgår derimod i din beregning af bagatelgrænsen.
Det betyder, at du skal du medregne dette beløb (opgivet i dit brev), når du beregner, om du ligger
over eller under bagatelgrænsen for indberetning af tab og gevinster på obligationer. Du kan se en
vejledning om bagatelgrænsen i rubrik 39, når du retter i din årsopgørelse.



Har du i forvejen anden kapitalindkomst, du skal indberette i rubrik 39, skal du lægge de nye beløb
oven i og indberette det samlede beløb i rubrik 39.
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Indtastning af beløb i Rubrik 68 ”Aktieudbytte og udlodning”
Det fremgår af brevet fra os, hvilket beløb, der skal indtastes i denne rubrik.
Du skal rulle ned over siden indtil du finder rubrik nr. 68 og indtaste beløbet fra brevet i dette felt – som vist
herunder:

Billede 2: Indtastning i rubrik 68

Husk:



Har du i forvejen anden aktieindkomst, som du skal indberette i rubrik 68, skal du lægge de nye
beløb oven i og indberette det samlede beløb i rubrik 68.
Den aktieindkomst, der fremgår af de øvrige rubrikker på din årsopgørelse, skal ikke indberettes i
rubrik 68.

Du kan ved hver rubrik finde en vejledning fra Skattestyrelsen, hvis du klikker på ikonet med
spørgsmålsregnet.
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