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De vigtigste fradrag og
indtægter i årsopgørelsen
2020
Skattestyrelsen får de fleste
oplysninger automatisk, og langt
de fleste borgere behøver slet ikke
at foretage sig noget. En række
indtægter og fradrag bør dog
tjekkes og evt. rettes i
årsopgørelsen.
Kørselsfradrag
I år skal pendlere selv skrive kørselsfradrag på
årsopgørelsen. Det er muligt at få kørselsfradrag,
hvis man har mere end samlet 24 km til og fra lønnet
arbejde (minimum 12 km hver vej). Alle
transportmidler giver fradrag, fx bil, tog, bus eller
cykel. Det er dog kun muligt at få fradrag for de dage,
man har været på arbejdspladsen.
Læs mere om kørselsfradrag på
skat.dk/kørselsfradrag
Håndværkerfradrag
I 2020 kan borgere få håndværkerfradrag for
udvalgte serviceydelser og håndværksydelser, som
er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Det er muligt
at få fradrag for arbejdslønnen inklusiv moms, men
ikke for materialer. Derudover er det en betingelse
for at få fradrag for arbejde, der er udført i 2020, at
regningen er betalt elektronisk senest den 28.
februar 2021.
Læs mere om reglerne, og hvilke ydelser der er
omfattet på skat.dk/håndværkerfradrag
Indtægter ved deleøkonomi
Indtægter fra deleøkonomi kan fx være fra udleje af
sommerhus, bil og bolig, man selv bor i, eller fra at
tilbyde hjælp og udføre opgaver mod betaling.
Hvad det betyder for skatten, og om man evt. skal
betale moms, afhænger af, hvilken form for aktivitet
det er.

Det gælder særlige skattefrie bundgrænser for udleje
af bolig, sommerhus eller bil. Borgere skal derfor
være opmærksom på, at reglerne er forskellige, alt
efter hvilken type udlejning der er foretaget.
Læs mere om reglerne på skat.dk/deleøkonomi
Aktier og investeringsbeviser
Skattestyrelsen får ikke altid alle oplysninger om
aktier og investeringsbeviser. Hvis borgeren i år har
købt eller solgt aktier eller blot får udbetalt et årligt
udbytte, er det vigtigt at tjekke, at oplysningerne er
registeret korrekt i årsopgørelsen. Beskatningen
afhænger af, hvilken type værdipapir der er tale om.
Der er hjælp at hente i Skattestyrelsens guide
Sådan registrerer du aktier og investeringsbeviser
eller på skat.dk/aktier

Børnebidrag
Du får fradrag for børnebidrag betalt til dine børn under 18 år, der ikke bor hos dig. Det kræver en skriftlig
aftale om betaling af børnebidraget mellem de to
parter eller via Familieretshuset.
Læs mere om fradrag for børnebidrag på:
skat.dk/børnebidrag
Fradragstest
Det kan være svært at overskue, hvilke fradrag der er
relevante. Skattestyrelsen har en onlinebaseret
fradragstest, der kan hjælpe, hvis man er i tvivl om,
hvilke fradrag der er relevante, og man vil undgå at
snyde sig selv.
Find Skattestyrelsens fradragstest på
skat.dk/fradragstest
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