Om Årsopgørelsen 2019 samt fradrag for
renteudgifter af gæld til det offentlige
Af Karen Hansen Lyse, Registreret Revisor, FSR

Årsopgørelsen for år 2019
SKAT har oplyst at Årsopgørelsen for år 2019 er klar mandag den 9. marts 2020.
Det betyder, at ca. 4,5 millioner borgere i Danmark får adgang til deres årsopgørelse via
www.TastSelv.SKAT.dk/borger.
Det er en god ide at kontrollere de enkelte indtægter og udgifter på årsopgørelsen, da alle
tallene i rubrikkerne er et udtryk for, hvad eksterne parter har indberettet til SKAT.
Restskat eller overskydende skat vedrørende år 2019
Ifølge SKAT`s tidsplan vil overskydende skat blive udbetalt fra den 3. april 2020, medens
restskat kan betales med et dag-til-dag rentetillæg frem til 30. juni 2020. Specifikke
informationer herom vil fremgå af din årsopgørelse fra SKAT.
Hvilke renter til det offentlige er fradragsberettigede
Virksomheder og privatpersoner har ikke fradrag for alle typer af renter af gæld til det
offentlige. Der er to forskellige slags renter:
1) Opkrævningsrenter, der tilskrives i perioden indtil gælden overgives til Gældsstyrelsen.
Disse renter er der ikke fradrag for.
2) Inddrivelsesrenter som efterfølgende tilskrives af Gældsstyrelsen. Disse renter er der
skattemæssigt fradrag for i år 2019 og tidligere år.
Gældsstyrelsen opkræver en variabel rente, der p.t. er på 8,05 % og skattefradraget bliver
indberettet i takt med, at renterne bliver betalt.
I rubrik 348 på selvangivelsen fremgår de fradragsberettigede renteudgifter, som
Gældsstyrelsen har indberettet.
Ophør af rentefradrag vedrørende inddrivelsesrenter pr. 1.1.2020
Der træder nye regler i kraft 1. januar 2020, hvilket medfører, at der ikke længere er
fradrag for inddrivelsesrenter.
Dermed er der som udgangspunkt slet ikke skattemæssigt fradrag for renter til det
offentlige.
Den manglende fradragsret gælder også for renter, der er tilskrevet på gælden før 1.
januar og som betales efter 1. januar 2020.
Det er også besluttet at fjernelse af skattefradragsretten ikke medfører en reduktion af
rentesatsen, der således fortsat udgør 8,05%. Det betyder, at det bliver dyrere at skylde
penge til det offentlige.

