
Side 1

Firma/navn:

E-mail:

1. SKYLDIGE OMKOSTNINGER  31.12.2021
F.eks. en telefonregning, der er dateret før den 31.12.2021, men som først betales
og bogføres i 2022. Angiv venligst HVAD og BELØB (liste kan evt. vedlægges):

Hvad: Beløb:

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

2. Evt. kommentarer eller særlige ønsker, f.eks. m. h. t. afskrivning:

Ønsker du at blive beskattet under virksomhedsordningen, hvis vi finder at det,
totalt set kan betale sig for dig, sæt venligst kryds (honorar kr. 2.600,- + moms)

3. Tilgode for salg af varer,
tjenesteydelser, kontokørsel m.v. Kr. 

4. Af hensyn til eventuelle senere forespørgsler fra SKAT anbefaler vi, at der
udarbejdes en opgørelse over dit (og din ægtefælles) privatforbrug.
Oplys derfor venligst:
Modtaget gaver eller arv ……………………..Kr.

Tips-, lotto- eller andre gevinster ……………Kr.

Andre formueindtægter eller
formueudgifter …………………………………………..Kr.

5. Følgende private fradrag bedes oplyst:
Betalt børnebidrag/hustrubidrag ………………………….Kr.
(Husk at skrive cpr.nr. på børn)

6. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads for dig selv og eventuel ægtefælle:

Antal dage:_______ á km (tur/retur i alt) _______

STATUSLISTE FOR ÅRET 2021



Side 2

Hvis du bruger lønbureau, f.eks. Dataløn, Danløn m.v., bedes du vedlægge kopi af:
 
Betaling af skyldig A-skat m.v. den 17.1.2022 + 31.1.2022
(Grundet Covid-19 er maj måned 2021 udskudt til betaling den 31.1.2022)

Betaling af skyldig ATP den 7.2.2022

Betaling af skyldige feriepenge den 14.1.2022

Betaling af arbejdsmarkedspension for ansatte den 7.1.2022

Eller i stedet for - bedes du oplyse:

Skyldig A-skat m.v. (betalt den 17.1.2022 + 31.1.2022)…...........................Kr. 
(Grundet Covid-19 er maj måned 2021 udskudt til betaling den 31.1.2022)

Skyldig ATP m.v. (betalt den 7.2.2022)…………..…………………....Kr. 

Skyldige feriepenge (betalt den 14.1.2022) …………………………..Kr.

Skyldig pensionsbidrag (betalt den 7.1.2022)  ………….....................Kr. 

LØNANSATTE I ÅRET 2021
DENNE SIDE SKAL KUN UDFYLDES, HVIS DU HAR HAFT



Side 3

Varegæld:
Varer, der er købt og
hvor fakturaen er dateret i 2021,
men først betales i 2022 …………………………Kr. 

Varelager pr. 31.12.2021 ………………………….. Kr. 
 
Varelageret er optalt således:

Købspris ekskl. moms

Salgspris inkl. moms

Anden metode: ____________________

TIL VIDERESALG ELLER TIL KUNDEBRUG
DENNE SIDE SKAL KUN ANVENDES, HVIS DU KØBER VARER



Side 4

Benyt venligst listen til at afkrydse for det medsendte:

1. Vedr. virksomheden:

Købekontrakter/slutsedler/fakturaer vedrørende køb/salg af driftsmidler i 2021.

2. Vedr. evt. private ejendomme:

Hvis du har købt eller solgt ejendom i 2021:
Købsaftale eller skøde, refusionsopgørelse og opgørelse over købs- og salgsomkostninger.
Indfrielse af lån i solgt ejendom samt låneafregning vedrørende hjemtagelse af lån i købt ejendom.

Låneafregninger m.v. vedrørende eventuelle omlægninger af lån i 2021.

3. Vedr. private forhold:

Oplysninger om køb/salg af privatbil, motorcykel, campingvogn, båd m.v. i 2021.

Faktura(er), som kan fratrækkes under BoligJobordningen (Håndværkerfradrag).
HUSK, at anføre betalingsdato på fakturaen og sommer- og fritidshuse også 
er omfattet af ordningen.

4. Fra banker m.v.

Hvis du betaler omkostninger for din virksomhed via PBS, og disse IKKE er bogført
i kassekladden, medsend da venligst samtlige PBS-meddelelser.

Øvrige oplysninger, som årsopgørelser fra banker, kreditforeninger, modtagne
sygedagpenge m.v., kan vi selv fremskaffe via din Skattemappe hos SKAT.
Disse oplysninger behøver du ikke sende til os.

STATUSLISTEN BEDES INDSENDT SAMMEN MED:


