
SKAT  &  fradrag
En  folder  om  de  

grundlaggende  begreber  



Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder,  
der skal hjælpe dig til at lære og forstå de grundlæggende regler  

om, hvad man skal betale i skat, og hvad der kan fradrages. 
I folderen beskrives først de grundlæggende begreber samt de  

oftest anvendte fradrag.  

Har du uddybende eller andre spørgsmål, er du altid  
velkommen til at kontakte os i UNG RET. 

God læselyst!



grund-

laggende  

begreber
Man anvender to begreber, når man snakker  
om indkomst. 

1.   Bruttoindkomst: Alle dine indtægter før der er trukket 
skat, afgifter eller andet fra. 

2.   Nettoindkomst: Alle dine indtægter efter der er trukket 
skat, afgifter eller andet fra. 

Du har måske hørt om de såkaldte ”bruttolønsordninger”. Disse 
ordninger er fordelagtige, idet du gennem en sådan ordning får en 
ydelse for nogle penge, som du ellers skulle have betalt skat af. 

Inden for skatteretten sondrer man mellem ”kapitalindkomst” og 
”personlig indkomst”. Dette gør man af tekniske årsager, idet nogle 
fradrag alene kan fratrækkes i den ene eller den anden type indkomst 
eller, fordi indkomsttypen beskattes anderledes end den anden. 

1.   Personlig indkomst er din løn, legater samt SU og er den ind-
komst, som er afgørende for om du skal betale bundskat eller 
topskat. Det er ligeledes den indkomst SKAT kigger på, når de 
skal vurdere om du risikerer at skulle betale SU tilbage. 

2.   Kapitalindkomst er en form for indkomst, der ikke skyldes arbe-
jde, men afkast på kapital. Det kan fx være gevinster fra rentein-
dtægter eller lejeindtægter, se i øvrigt afsnittet om ”Fradrag af 
udgifter ved udleje”.  
 
Tjener du penge på at udleje et værelse, skal du derfor huske 
at indberette lejeindtægten som en kapitalindkomst på din 
forskudsopgørelse.  
Kapitalindkomst beskattes på lige vilkår med personlig ind-
komstskat, og tab på kapitalindkomst (fx udgifter til renter på 
lån) kan trækkes fra i den personlige indkomst.  
 
Det var meget teknisk, men det betyder egentligt bare, at du fx 
kan fradrage renteudgifter i andre indtægter, som også anses 
som ”personlig indkomst”. 



Person-

fradrag
Alle borgere, som er fyldt 18 år, har et 
personfradrag på 42.800 kr. (2014 niveau).

Det er et beløb, som ændrer sig i takt med samfundsøkonomien, 
in!ationen og andre økonomiske mekanismer, som påvirker den 
danske økonomi. Hvis du har haft et ungdomsarbejde, vil du sikkert 
kunne huske betegnelsen ”frikort”, som egentligt er det samme som 
et personligt fradrag. 

Ved begyndelsen af et nyt år, får man et nyt personligt fradrag, som 
helt automatisk deles op i 12 lige store dele. En del til hver måned i 
det nye år. 

Personfradraget kan ikke fratages en borger. Det er en betingelse 
for, at du  kan anvende dit personfradrag, at du har en indtægt, fx 
offentlige ydelser, lejeindtægter eller en lønindtægt.

Hvis du tager din lønseddel, vil du kunne se, at personfradraget 
først benyttes efter, at du har betalt arbejdsmarkedsbidrag.  
Arbejdsmarkedsbidrag udgør i dag 8 %. Personfradraget er helt 
grundlæggende og kan yderligere suppleres med ekstra fradrag, 
som er nævnt nedenfor.



Service-

fradrag,  

Handvar  k  er  -

fradrag
Har du i 2013 haft udgifter til babysitning, fået skiftet lås 
og nøgler, fået malet din dør, skiftet amartur i bade værelset 
eller lavet andre forbedringer i din bolig, kan du trække op 
til 15.000 kr. inkl. moms om året fra i skat.  

Skattefradraget gælder alene arbejdslønnen til håndværkerne,  
mens materialer ikke giver dig et fradrag. 

Servicefradraget er et ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder at du 
ikke bliver krediteret alle 15.000 kr., som du har brugt på håndværkere. 
Du bliver derimod krediteret for ca. 1/3 af udgifterne.

Du kan indberette servicefradraget fra den 20. februar, og kan medtage 
betalinger som er betalt helt indtil den 28. februar 2014. Fradraget kan 
anvendes enkeltvist af de personer, som er fyldt 18 år i hustanden, for 
arbejde udført mellem den 1. juni 2012 og 31. december 2013. 

Eksempler  pa  fradrags-

berettigede  udgifter:
  Udgifter til rengøringshjælp

   Udgifter til rens, vask af tæp-
per, gardiner og persienner. 

  Vinduespudsning

  Babysitting

  Reparation af bad og køkken

  Gulvarbejder

  Brandsikring

  Forbedring af ventilation

   Forbedring af a!øbs-
installationer

   Reparation eller udskiftning af  
vandinstallationer

   Reparation eller fornyelse  
af elinstallationer

  Maler og tapetseerarbejde



 
Gode    

gerninger  

og  kontin-

genter
Donerer du penge til en almennyttig  
forening, stiftelse eller institution, kan du  
også få fradrag herfor.

Du kan få fradrag for donationer op til 14.500 kr., og der er intet mini-
mumskrav, hvorfor din donation på 50 kr. også giver dig et fradrag.

Du kan imidlertid ikke indberette beløbet selv. Det er modtageren 
af pengene, som skal gøre det. Så hvis ikke du kan se bidraget på 
din årsopgørelse, skal du kontakte den organisation, du har doneret 
penge til. Det er derfor vigtigt, at du gemmer girokort og andet, som 
beviser, at du har betalt til organisationen.

Du kan også trække beløbet til dit faglige kontingent fra. Betaler 
du fx kontingent for at være medlem af DJØF, ASE eller andre 
foreninger, kan du trække udgifterne hertil fra. Der er dog også et 
maksbeløb på dette fradrag, som i 2014 udgør 3.000 kr. 
Såfremt dette beløb ikke fremgår af din årsopgørelse, skal du  
kontakte din fagforening. Du kan ikke selv skrive det ind. Feltet vil 
være låst på din årsopgørelse. 



Brofradrag
Krydser du Storebæltsbroen eller Øresundsbroen  
i arbejdsmæssigt øjemed, kan du også trække det  
fra i skat.

Kører du i bil eller på motorcykel, kan du trække 90 kr. fra i skat, 
hver gang du krydser Storebælt og 50 kr. hver gang du krydser 
Øresund. Med offentlig transport hedder fradraget 15 kr. over  
Storebælt og 8 kr. over Øresund. Har du et brofradrag, skal du  
selv skrive det ind i din årsopgørelse.

Befordrings-

fradrag
Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 24 km til 
og fra arbejde – også studiejob.

Hvor meget du kan få i kørselsfradrag afhænger af, hvor langt du 
kører, og hvor mange dage du kører. Kører du mellem 25 og 120 
km. pr. dag til og fra arbejde får du 2,10 kr. i fradrag pr. km, efter at 
du har kørt de 12 første kilometre.  
Udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle. Transportmidlet 
har heller ingen betydning, hvilket betyder, at du f.eks. også kan få 
fradrag for de km, du cykler på arbejde. 
Du skal dog kunne dokumentere eller i hvert fald sandsynliggøre, at 
befordring rent faktisk har fundet sted i det omfang, der er selvangi-
vet, hvis du bliver bedt om det af SKAT.
Dokumentation kan ske ved fremlæggelse af eksempelvis arbe-
jdssedler, lønsedler, brændstofkvitteringer, billetter til offentlige 
transportmidler mv.



Rente-

fradrag
Rigtig mange af os har lån i banken; alt lige  
fra forbrugslån til boliglån. 

Renterne på disse lån kan trækkes fra i skat. SKAT tildeler dig et 
fradrag for ca. 1/3 del af dine renteudgifter. Betaler du fx 60.000 
kr. i renter om året i forbindelse med dit boliglån, vil du kunne opnå 
ekstra fradrag på ca. 20.000 kr., som typisk vil være fordelt ud over 
hver enkelt måned. Er beløbet på din årsopgørelse lavere, end hvad 
du kan bevise, at du har haft i renteudgifter, vil du have krav på 
penge tilbage fra SKAT. 

Din bank vil med stor sandsynlighed allerede have indberettet 
dine renteudgifter, men du bør måske tjekke det alligevel. Den 
kan smutte, og yderligere er der renter, som ikke automatisk bliver 
indberettet:

   Renteudgifter i forbindelse med private låneforhold. Ofte vil der 
her være tale om lån mellem familiemedlemmer. Disse skal som 
noget særligt opgøres i rubrik 44, og skal kunne bevises med 
gyldige lånedokumenter. 

   Renter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom.
   Differencerenter ved indfrielse af dit realkreditlån (snak med  
dit realkreditinstitut). 

Vi opfordrer i øvrigt de, som har optaget SU-lån til at være opmærk-
somme på deres rentefradrag i forbindelse hermed. Er du på be-
gyndt tilbagebetaling heraf efter din uddannelses afslutning, kan  
du nemlig begynde at anvende dit fradrag for renterne. 



Fradrag    

for  udgifter  

ved  udleje
Mange unge mennesker er i disse tider nødt til at udleje 
dele af deres boliger eller hele deres bolig i forbindelse 
med udlandsophold. 

Hvis du har en helårsbolig, som du lejer ud en del af året til beboelse, 
eller hvis du lejer enkelte værelser ud i din bolig til beboelse, får du 
en lejeindtægt. Lejeindtægten er den samlede lejeindtægt, inklusive 
særskilt betaling for el, gas, varme, vand og telefon. Du skal som 
udgangspunkt betale skat af indtægterne, og indtægterne med-
regnes i din samlede indtægtsopgørelse sammen med din  
alminde lige løn. Du skal derfor være opmærksom på ikke at tjene  

for meget, idet det kan have konsekvenser for din SU. 

I forbindelse med udlejningen vil du også have udgifter i form af 
vand, varme eller ejendomsskat. Disse udgifter kan du fradrage i din 
indkomst, hvilket kan gøres på 2 måder, som varierer alt efter, om 
du har en ejerlejlighed, andelsbolig eller er lejer og vil fremleje. 
Du kan læse mere om måden at indberette lejeindtægter på i vores 
folder: ”Sådan beskattes din lejeindtægt”. 



Studie-

legater
Et studielegat er skattefrit, hvis det skal bruges  
til studierejser i udlandet.

Legatet skal dog have til formål at dække sædvanlige udgifter til 
rejser mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige merom-
kostninger ved ophold på studiestedet. Legatet er yderligere kun 
skattefrit i det omfang, legatet ikke overstiger satserne: 

For kost og småfornødenheder: 464 kr. pr. døgn 
For logi: 199 kr. pr. døgn 

I forhold til dokumentation for dine udgifter forbundet med studieop-
hold, anbefales det, at du gemmer kvitteringerne for !yrejsen og 
dine boligudgifter. Det kan til gengæld være svært at gemme sine 
kvitteringer for køb af mad, drikke og småfornødenheder.

En anbefaling er, at du i den forbindelse anvender satsen for udoku-
menterede leveomkostninger, som er 464 kr. pr. dag. 

Det vil altså sige, at hvis dit studieophold er 100 dage, så vil 46.400 
kr. ud af din samlede legatsum være fritaget for beskatning for 
så vidt angår mad, drikke og småfornødenheder, og du behøver 
såedes ikke gemme kvitteringerne for dette. Retten til skattemæs-
sigt fradrag på de 464 kr. pr. døgn gælder i øvrigt, uanset om du 
rent faktisk forbruger det pågældende beløb pr. døgn.
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