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Statusseddel pr. 31.12- 2022  
 Nørreskov Bakke 28 – 8600 Silkeborg 

 Tlf. 8682 1666 – Fax. 8798 1666 

Regnskabskontoret@SHLRK.dk - www.SHLRK.dk 

 
  

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og by: 

 

VIGTIGT!  
 

Mail-adr.:  
 

  Afkryds venligst i rubrikken, hvis du accepterer at 

modtage diverse regnskabsmateriale pr. mail. 
  
 

Kode til 

Landmand.dk: 
 

 

Er der fra Skat givet meddelelse om ændret afregnings- 

periode for moms 2023:  Ja   Nej 

 

Status og andre driftsmæssige oplysninger vedrørende 2022 
  

Du bedes indsende det udfyldte skema sammen med sidste måneds bilag samt følgende: 

 Årsopgørelse fra bank/sparekasse og kreditforening 
  

 Dokumentation for evt. tilgodehavender og løs gæld 
  

 Ejendomsskattebillet  
  

 Årsopgørelse vedr. indskud på alderspension, ratepension/forsikring, livrente mv. 
  

Solceller/husstandsvindmølle: 
Årets elproduktion:  kwh 

Inverter aflæsning pr. ______________ 2022:  kwh 
  

Husdyr: 

   stk. 

   stk. 

   stk. 

   stk. 
  

Beholdninger afgrøder: Indkøb  Egen avl 

Korn til salg, incl. oplagret  hkg   hkg 

Foderkorn, incl. oplagret  hkg   hkg 

Andet:    hkg   hkg 

Andet:    hkg   hkg 
  

Gødning/udsæd/kemi (angiv art): På lager  Udsået 

   hkg   hkg 

   hkg   hkg 

   hkg   hkg 
  

Forbrug af egne produkter: 

Antal personer i husstanden: 
 

 

pers

. 
  

 Kvæg, slagtet vægt   kg 
  

 Svin, slagtet vægt   kg 
  

 Andet:    kg 
  

Opvarmning, stuehus (sæt kryds):  Olie   El   Halm   Træ   Andet:  
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Bil(er): For at kunne fordele biludgifterne bedst muligt, bedes følgende oplysninger udfyldt. 

 Bil 1  Bil 2 
  

Bilmærke    
  

Registreringsnr.    
  

Kilometerstand ved årets slutning    
  

Kilometerstand ved køb i året    
  

Brændstof art: benzin/diesel/el    
  

Brændstof km/liter el km/kWt    
  

Heraf diesel fra egen tank liter i alt    
  

Eventuelt: kørte km erhverv    

Årligt elforbrug til elbil i kWt    
  

Befordringsfradrag: 
 Periode  Arb. Adresse  Antal dage  Antal km pr. dag tur/retur 

Egen kørsel:        

Ægtefælle:        

Der skal udfyldes særskilt skema vedr. befordringsfradrag, som findes på vores hjemmeside: SHLRK.DK 
 

Supplerende oplysninger: 
Er der i regnskabsåret? (Vedlæg bilag og afkryds venligst) 

  

  Modtaget arv - gave    Givet gave(r) 
  

  Udbetalt livsforsikringer    Udbetalt fra andre ordninger 
  

  Frigivet etabl. kt/ iværksætterkt.    Nedrevet bygninger 
  

  Købt fast ejendom    Solgt fast ejendom 
  

  Købt / solgt bil    Omlagt / optaget lån 
  

  Ekspropriation     Modtaget erstatning (fra forsyningsselskab) 
  

  Forsikringsskade i året (stormskade)    Søgt om tilskud til Grøn Vækst 
  

  Optaget nyt pantebrev    Stillet nye kautioner 
  

Håndværkerfradrag (servicefradrag):  
  

Er der skattemæssige fradrag til håndværks-/serviceydelser afholdt i perioden ________ 2022?   Ja   Nej 

• Service i hjemmet (Max kr. 6.400) For at få fradrag for ydelser udført i 2022, skal det betales senest d. 28. februar 

2023. 

• Grøn istandsættelse og tilslutning af bredbånd i eksisterende helårsboliger og fritidsboliger til og med 31.marts 

2022(Max kr. 12.900) For at få fradrag for ydelser udført inden 31. marts 2022, skal det betales senest 31. maj 2022. 

OBS: Betaling skal være sket ved giroindbetaling eller bankoverførsel, dankort el. MobilePay. Husk dato for betaling på 

bilag, der vedrører servicefradrag. 
  

Bemærkninger generelt:  

 

 

 

 
  

Underskrift: 
  

Dato:   /  20_____. 

 

 Underskrift 

 


