
 

 

I marts 2019 fik i alt 800.000 borgere i Danmark besked om, at de skulle betale 

restskat, fordi de havde betalt for lidt skat i løbet af året. For at sikre sig mod 

restskat på årsopgørelsen, er det en god idé at se, om forskudsopgørelsen er 

korrekt. 

 

Forskudsopgørelsen sigter fremad og viser forventet indkomst, fradrag samt den 

procent, som arbejdsgiver anvender til at trække skat. Hvis oplysningerne i 

forskudsopgørelsen er forkerte, risikerer borgeren at betale for lidt i skat i løbet 

af året og dermed stå med en restskat i marts året efter.   

 

Tjek forskudsopgørelsen – især hvis der er sket væsentlige livsændringer 

Skattestyrelsen modtager en lang række oplysninger til forskudsopgørelsen 

automatisk, men der er oplysninger, der kan have ændret sig, eller som 

skattestyrelsen ikke har. Derfor er det især vigtigt at tjekke forskudsopgørelsen, 

hvis der er sket væsentlige ændringer i ens liv, som fx: 

 

• Nyt hus – fradrag for renteudgifter og betaling af ejendomsværdiskat 

• Omlægning af realkreditlån -  ændring af renteudgifter 

• Nyt job –  ændring af løn-og indkomstforhold  

• Ny vej til arbejde – ændring af kørselsfradrag 

• Nyt firma – påvirkelse af privatøkonomi og fradrag for firmaudgifter 

• Nygift eller skilsmisse – sambeskatning ved skilsmisse og ægteskab 

 

Læs mere om hvilke ændringer, der kan have betydning for forskudsopgørelsen 

på skat.dk/forskud20  

    

Få hjælp med Skattestyrelsens fradragstest 

Skattestyrelsen har lavet en fradragstest, der hjælper med at sikre, at oplysnin-

gerne i forskudsopgørelsen er korrekte. Gennem et par spørgsmål giver testen 

hurtigt og nemt informationer om relevante fradrag og hvilke betingelser, der 

skal være opfyldt for at få et fradrag.   

 

Find viden om fradrag på skat.dk/fradragstest  
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 Dette skal borgere være opmærksom på  

• Borgere kan se og rette forskudsopgørelsen for 2020 via TastSelv, der findes på skat.dk.  

• Ukorrekte oplysninger i forskudsopgørelse kan føre til uventet restskat på årsopgørelsen. 

• Forskudsopgørelsen bør løbende opdateres, især når der sker ændringer i ens liv.   

 

  www.sktst.dk   Skattestyrelsen er en  

del af Skatteforvaltningen  

800.000 
Borgere med restskat  

I 2019 endte 800.000 borgere med 

enkle skatteforhold med en restskat 

på deres årsopgørelse for 

indkomståret 2018.  
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