Boliger ikke vurderet af LLO
Finder du ikke din bolig i LLO’s vurdering, er forklaringen, at LLO kun har vurderet boliger omfattet
af de tidligere skatteår, eller at det ikke tjener noget formål at vurdere boligen, fordi markedslejen i
forvejen er så lav, at der ikke betales skat.
For alle boliger, hvor det er relevant at få foretaget en vurdering fra LLO, vil Yngre Læger indhente
vurderingen. Yngre Læger var i gang med at indhente oplysninger fra regionerne om alle lægeboliger,
hvor der er indberettet et skattepligtigt beløb. På grund af Covid-19 virus har Yngre Læger sat dette
arbejde i ro.
Finder du ikke din bolig i LLO’s vurdering, og har du betalt SKAT, kan du måske ved at sammenligne
med andre boliger vurderet af LLO danne dig et indtryk af, om det kan forventes, at du kan få skat
tilbage.
Regner du med at få skat tilbage – eller er du i tvivl – gør du følgende:
Har du boet i lægebolig i 2016
1. Fristen for at ansøge om at rette årsopgørelsen for 2016 udløber den 1. maj 2020 klokken
23.59 og kan ikke udsættes. Derfor skal du søge om at rette årsopgørelsen efter samme
retningslinjer, som havde der været en vurdering af din bolig.
I ”Ansøgning og talmæssig opgørelse” skriver du:
Det har ikke været muligt at opnå LLO’s vurdering af denne bolig. Vurderingen
og den talmæssige opgørelse eftersendes. Der henvises til det sidst i advokatbrevet
anførte.
2. Send din lejekontrakt til Yngre Læger på mail laegebolig.yl@dadl.dk, og anfør at boligen
ikke er vurderet af LLO. Derefter vil Yngre Læger orientere om, hvad forløbet bliver.
Har du KUN boet i lægebolig i 2017 og/eller 2018
1. Fristen for at ansøge om at rette årsopgørelsen for 2017 udløber først den 1. maj 2021
klokken 23.59 – altså om et år. Fristen kan ikke udsættes. Det er dit ansvar at overholde
fristen. Du kan vælge at afvente vurdering af din bolig eller allerede nu at søge.
I Ansøgning og talmæssig opgørelse skriver du:
Det har ikke været muligt at opnå LLO’s vurdering af denne bolig. Vurderingen
og den talmæssige opgørelse eftersendes. Der henvises til det sidst i
advokatbrevet anførte.
2. Send din lejekontrakt til Yngre Læger på mail laegebolig.yl@dadl.dk og anfør at boligen
ikke er vurderet af LLO. Derefter vil Yngre Læger orientere om, hvad forløbet bliver.

