Nyhedsbrev fungerer som tidligere
nyhedsbrev med samme moduler,
margin etc.
Her er blot listet de forskelle der måtte
være – primært typografi og farver.

Top
Farve: RGB 20/20/60
HEX: #14143C

60px

Logo: Skatst_logo_SMALL_horisontal_
RGB_WHITE_SAND
Højde 28 px
Midterstillet vertikalt.

Billedmodul
Gerne med mulighed for at indsætte
højere billede på mobil - 300 px.

50px

English version

Få det hele med
på årets første
lønseddel
Få det hele med
Kære
Navn Navnesen
på årets
første
Vil du undgå at få for lidt udbetalt i løn i
lønseddel

Overskrift
Arial Bold, 30/36 px
Farve: RGB 20/20/60
HEX: #14143C

Arial Regular, 11 px
Farve: RGB 114/114/138
HEX #72728A
Streg, 1px
Farve: RGB 236/236/236
HEX # ececec

English version

Navn/mellemrubrikker
Arial Regular, 20/24 px
Farve: 20/20/60
HEX: #14143C
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Brødtekst
Arial Regular, 15/20 px
Farve: RGB 67/67/99
HEX: #434363
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Faktaboks,
baggrundsfarve
(50% sand)
RGB 232/226/225
HEX #E8E2E1

Ny knap
H: 55px
B: 200px
Farve: RGB 20/20/60
HEX: #14143C
Divider:
1 px, 10% hvid

Spørgsmål?
Tjek dine fradag
Du kan regne din løn ud og læse mere
om forskudsopgørelsen på skat.dk/forskud. Har du brug for mere hjælp til din
forskudsopgørelse, kan du få fat i os på
Spørgsmål?
telefon 72 22 28 60. Hvis du har andre
spørgsmål
omdin
skat,
du læse
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Falske e-mails
Arial Bold, 11/14 px
Farve: RGB 20/20/60
HEX: #14143C

Sådan spotter
duSkattestyrelsen
falske mails
Venlig
hilsen

Lorem ipsum dolor sit amet nuller lorem ipsum dolor.
Se mere på skat.dk/falskemails.
Skattestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen

Falske e-mails, brød
Arial Regular, 11/14 px
Farve: RGB 20/20/60
HEX: #14143C

Arial Regular, 15 px
Farve: RGB 255/255/255
HEX #ffffff
Midterstillet
Streg, 1px
Farve: RGB 236/236/236
HEX #ececec

Arial Italic, 11px
Farve: RGB 67/67/99
HEX: #434363
Streg, 1px
Farve: RGB 236/236/236
HEX # ececec

Sådan spotter du falske mails
Lorem ipsum dolor sit amet nuller lorem ipsum dolor.
Se mere på skat.dk/falskemails.

Bund
– med sociale kanaler

skat.dk/tastselv

60px
Bund
– uden sociale kanaler

skat.dk/tastselv

Arial Regular, 15 px
Farve: RGB 255/255/255
HEX #ffffff
Midterstillet

Arial Regular, 15 px
Farve: RGB 255/255/255
HEX #ffffff
Midterstillet

English version

Få det hele med på årets første
lønseddel
Kære Navn Navnesen
Vil du undgå at få for lidt udbetalt i løn i slutningen af januar, er det en god idé at
tjekke dine fradrag senest på søndag. Der er nemlig et par fradrag, som mange
glemmer at opdatere. Og ved at tjekke dem kan du sikre, at du får den rigtige
lønudbetaling her i slutningen af måneden.
Hvis din arbejdsgiver gør løn op før på søndag, slår ændringen først igennem
på din februarløn.

Husk at tjekke disse felter
Du skal kigge godt efter på din forskudsopgørelse, hvis du i år har:
• fået kortere eller længere til arbejde (ret dit kørselsfradrag i felt 417)
• optaget, indfriet eller omlagt lån (tjek dine renter i felt 481 og 483).

Mangler der noget?
Du kan tjekke dine oplysninger ved at logge på vores hjemmeside. Ser det hele
rigtigt ud, behøver du ikke gøre mere. Men kan du se, at der mangler et fradrag
– eller at oplysningerne ikke stemmer – kan du rette tallene i løbet af ugen. Så får
din arbejdsgiver automatisk de nye oplysninger.

1-2-3: Sådan gør du
1: Tjek, om dine oplysninger passer.
2: Hvis der mangler et fradrag – eller dine oplysninger ikke stemmer
– skal du rette tallene.
3: Når du har rettet tallene til, skal du ændre gyldighedsdatoen i felt 366
til 1. januar 2017. Så slår dine ændringer igennem på næste lønseddel.

Tjek dine fradag

Spørgsmål?
Du kan regne din løn ud og læse mere om forskudsopgørelsen på skat.dk/forskud. Har du brug for mere hjælp til din forskudsopgørelse, kan du få fat i os på
telefon 72 22 28 60. Hvis du har andre spørgsmål om skat, skal du ringe på telefon 72 22 18 18.
Venlig hilsen Skattestyrelsen
Skattestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen

Sådan spotter du falske mails
Lorem ipsum dolor sit amet nuller lorem ipsum dolor.
Se mere på skat.dk/falskemails.

60px

skat.dk/tastselv

Overskrift
Arial Bold, 32/38 px
Farve: RGB 20/20/60
HEX: #14143C

Navn/mellemrubrikker
Arial Regular, 22/26 px
Farve: 20/20/60
HEX: #14143C

Brødtekst
Arial Regular, 15/20 px
Farve: RGB 67/67/99
HEX: #434363

