Afkrydsningsliste vedrørende indkomståret 2017 - Virksomheder med egen bogføring

Du bedes sende følgende materiale til os:
MEGET VIGTIGT: Tast-selv-kode (hvis vi ikke har den fra tidligere, eller hvis
den er ændret). Hvis du benytter digital signatur, kan du give os autorisation
via www.skat.dk (benyt vores CVR-nr. som fremgår nederst på brevets side 1)
Optællingslister/edb-udskrifter (varelager, debitorer m.v.)
Bogføringsbilag for hele året
Momsafstemning
Elektronisk overførsel af årets bogføring (ved tvivl kontakt Grethe Bøgh på tlf.
49216328), eller udskrift af kontospecifikationer
Bogføringsbalance pr. 31.12.2017
Årsopgørelser fra pensionskasse e.l. vedrørende pensionsordninger
Depotopgørelser samt bilag vedrørende køb/salg af værdipapirer
Årsrapport, bilag m.v. vedrørende anparter i skibe, bygninger, vindmøller o.l.
Årsopgørelser eller kvitteringer for pantebrevsgæld
Studielån - hvis nyt kopi af aftale
Ejendomsskattebillet for 2017
Ved køb/salg af ejendom, både i Danmark og i udlandet, bedes du sende
os skøde, slutseddel, refusionsopgørelse samt lånehjemtagelsespapirer.
Ved låneomlægning/omprioritering bedes du tilsende os dokumentation
Oplysninger om gæld eller indestående i udlandet
Oplysninger om køb/salg af bil, båd, indbo e.l.

Du bedes svare på følgende:
Deltager din ægtefælle i virksomhedens drift?
Hvis ja, hvor mange timer dagligt? __________
Har du haft fradragsberettiget kørsel hjem/arbejde?
Hvis ja, hvor mange km. pr. dag _______ Hvor mange antal dage ______
Har du benyttet privat bil til erhvervsmæssig kørsel?
Hvis ja, vedlæg km-regnskab samt opgørelse over faktiske udgifter
Har du betalt/modtaget underholds- og/eller børnebidrag?
Hvis ja, hvad har du betalt _________ Hvad har du modtaget _________
Har du givet/modtaget gaver eller aftægtsforpligtelser?
Hvis ja, hvad har du givet _________ Hvad har du modtaget _________
Har du modtaget arv?
Hvis ja, hvor meget? __________
Har du givet/modtaget lån?
Hvis ja, hvad har du givet _________ Hvad har du modtaget _________
Har du fået udbetalt forsikringssummer?
Hvis ja, hvor stort var beløbet? __________
Har du ofret væsentlige beløb på ombygning/modernisering af ejendom?
Hvis ja, hvor meget? __________
Har din faste ejendom været helt eller delvist udlejet?
Hvis ja, hvor meget har indtægten været?____________
Har du haft udgifter til servicefradrag (håndværkerfradrag)?
Hvis ja, vedlæg dokumentation for betaling

Irrelevant (√)

Sendt (√)

