
 

 5 

Indhold 

Indhold 
Indhold 

Forord  .......................................................................................................  9 

Kapitel 1. Lidt historie  ............................................................................  11 

Kapitel 2. Indkomstskatten i dag  ...........................................................  21 

Kapitel 3. Kan indtægter være skattefri?  .............................................  25 
1. Arbejdsvederlag  ..................................................................................  26 
2. Lejeindtægter  .......................................................................................  28 
3. Renteindtægter  ....................................................................................  30 
4. Gaver  ...................................................................................................  31 
5. Hæderspriser, legater mv.  ...................................................................  38 
6. Sociale ydelser mv.  .............................................................................  42 
7. Bolig- og bygningstilskud mv.  ...........................................................  43 
8. Findeløn og dusører  ............................................................................  45 
9. Gevinster ved spil mv.  ........................................................................  47 
10. Omkostningsgodtgørelse i skattesager  ...............................................  51 
11. Erstatnings- og forsikringsudbetalinger  .............................................  53 
12. Pensionsudbetalinger mv.  ...................................................................  54 

Kapitel 4. Fryns er godt  ..........................................................................  55 
1. Skattefri personalegoder  .....................................................................  55 

1.1. Almindelig personalepleje  .........................................................  55 
1.2. Bagatelgrænser  ...........................................................................  59 
1.3. Rabatter  ......................................................................................  64 
1.4. Computer og datakommunikationsforbindelse  .........................  64 
1.5. Fri parkering  ...............................................................................  67 
1.6. Fri undervisning  .........................................................................  67 
1.7. Sundhedsudgifter afholdt af arbejdsgiveren  ..............................  69 
1.8. Fribilletter  ...................................................................................  70 
1.9. Medarbejderaktier  ......................................................................  71 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Indhold 

 6 

2. Delvis skattefri personalegoder  ..........................................................  72 
2.1. Fri bil  ..........................................................................................  73 
2.2. Fri telefon mv.  ............................................................................  76 
2.3. Fri sommerbolig  .........................................................................  78 
2.4. Fri lystbåd  ...................................................................................  79 
2.5. Arbejdsgiverbetalt befordring  ....................................................  79 
2.6. Personalelån  ...............................................................................  80 

3. Personalegoder kombineret med lønnedgang  ....................................  81 

Kapitel 5. Godtgørelse er også godt  .......................................................  83 
1. Indledning  ............................................................................................  83 
2. Rejsegodtgørelser  ................................................................................  85 
3. Befordringsgodtgørelser  .....................................................................  94 
4. Andre skattefri godtgørelser  ...............................................................  101 

Kapitel 6. Hvad kan man sælge skattefrit?  ..........................................  103 
1. Privat indbo, kunst, samlinger mv.  .....................................................  104 
2. Værdipapirer  .......................................................................................  105 
3. Fast ejendom  .......................................................................................  106 

3.1. Skattefritagelse for ejerboliger mv.  ...........................................  106 
3.2. Skattefrihed for ekspropriationserstatninger  .............................  113 
3.3. Udskydelse af beskatningen på grund af genanskaffelse  ..........  114 

Kapitel 7. Farvel Danmark  .....................................................................  115 
1. Ophør af skattepligt ved flytning til udlandet  ....................................  116 
2. Tilbage til Danmark  ............................................................................  121 
3. Særlig beskatningsordning for visse tilflyttere  ...................................  124 
4. Bopæl i flere lande  ..............................................................................  125 

Kapitel 8. Indtægter fra udlandet  ..........................................................  127 
1. Undgåelse af dobbeltbeskatning  .........................................................  127 
2. Skattelempelse for løn erhvervet under ophold i udlandet  ................  128 

Kapitel 9. Noget om at trække fra  .........................................................  131 
1. Indledning  ............................................................................................  131 
2. Fradrag i den personlige indkomst  .....................................................  135 

2.1. Arbejdsmarkedsbidrag  ...............................................................  135 
2.2. Driftsomkostninger  ....................................................................  135 
2.3. Pensionsbidrag  ...........................................................................  136 
2.4. Visse erhvervsmæssige befordringsudgifter  .............................  137 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Indhold 

 7 

2.5. Indskud på iværksætterkonto  .....................................................  137 
2.6. Medarbejderinvesteringsselskaber  .............................................  137 

3. Fradrag i kapitalindkomsten  ...............................................................  138 
3.1. Renteudgifter  ..............................................................................  138 
3.2. Provisioner  .................................................................................  141 
3.3. Kurstab  .......................................................................................  141 

4. Ligningsmæssige fradrag  ....................................................................  142 
4.1. Rejser og dobbelt husførelse  ......................................................  142 
4.2. Befordringsfradrag  .....................................................................  145 
4.3. Faglige kontingenter og A-kassebidrag  .....................................  149 
4.4. Forskellige lønmodtagerudgifter  ...............................................  149 
4.5. Særlige persongrupper  ...............................................................  155 
4.6. Gaver mv. til velgørende eller almennyttige formål  .................  156 
4.7. Fribolig (aftægtsbolig)  ...............................................................  157 
4.8. Underholdsbidrag  .......................................................................  158 
4.9. BoligJobordningen (håndværkerfradraget)  ...............................  159 

Bilag. Indeksregulerede beløbsgrænser  ................................................  163 
 
 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



 

 

 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



 

 9 

Forord 

Forord 
Forord 
Dette er et forsøg på at skrive lidt hyggeligt om skat. Nå, ja. Hyggeligt er må-
ske lidt overdrevent, når emnet ikke er den skat, man holder af, eller som lig-
ger for enden af regnbuen, men det, der mangler, når man får sin løn.  
 Men det med hyggen skal – ligesom bogens titel – forstås sådan, at jeg vil 
forsøge en lidt uhøjtidelig fremstilling af skattereglerne, og vel at mærke kun 
de lyse sider af dem. De regler, der beskriver, hvornår man ikke skal betale 
skat – eller i hvert fald ikke skat af det hele. Man kunne kalde det et forsøg på 
kortlægning af det skattefri Danmark. 
 Bogens titel er naturligvis også et kneb. Anvendt med det forfængelige 
håb, at nogen får lyst til at læse lidt om de skatteregler, man måske kunne 
kalde »hverdagens skatteregler«. Regler, som jeg tror, mange kan have glæde 
af at stifte bekendtskab med. Nogle er sikkert velkendte, andre har de færreste 
nogensinde hørt om; men de har alle det til fælles, at de præsenterer skattesy-
stemet fra dets pæneste side. 
 Læseren vil formentlig hurtigt opdage, at der er tale om en fremstilling, 
der – uden ligefrem at være overfladisk – prøver at være kort og præcis og 
holde sig til det væsentligste. Bogen prætenderer altså ingenlunde at være 
fuldt dækkende, endsige udtømmende. 
 Der er ingen fodnoter o.lign., og læserne må i det hele taget døje med sav-
net af kedsommelig dokumentation, henvisninger til retslærde og opremsning 
af lovbestemmelser. 
 Fremstillingen har andre begrænsninger: 
 Det er ikke en bog om erhvervslivets skatteforhold, selskabs- og aktionær-
beskatning, kommanditister og international skatteplanlægning. Målgruppen 
er navnlig lønmodtagere, studerende, pensionister og andre, der almindeligvis 
ikke beskæftiger advokater, revisorer eller andre skatterådgivere; men derfor 
kan det da godt være, at f.eks. erhvervsdrivende og rådgivere kan have fornø-
jelse og nytte af bogen.  
 Det er heller ikke en beskrivelse af eksotiske skatteoaser og lavskattelan-
de, mærkelige skattekonstruktioner, udenlandske trusts, og hvad der ellers fo-
rekommer af skattemæssige finurligheder – i mindre eller større skala. 
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 Og slet ikke den form for skattelettelser, der fortrinsvis er beskrevet i skat-
tekontrolloven og straffeloven. 
 Bogen indeholder en del fejl og mangler; men de skyldes, at hverken lov-
giver eller skatteadministrationen i alle henseender har haft en heldig hånd. 
 Der er sikkert også nogle fejl, som jeg må tage ansvaret for. Forhåbentlig 
er de få og små. Jeg har i hvert fald gjort mit bedste. 
 Regelændringer mv. efter 1. oktober 2015 er der ikke taget højde for. 
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KAPITEL 1 
Lidt historie 

Kapitel 1. Lidt historie 
Lidt historie 
Skatteopkrævning går langt tilbage i historien. Hvor langt vides ikke; men det 
er ubestrideligt, at magthavere til alle tider har været i pengenød og som den 
naturligste ting i verden har brugt deres magt til at skaffe sig de penge, de ik-
ke havde. Den eneste variation er, hvem det er gået ud over. 
 Det har i tidens løb været de rige, der blev fattigere, og de fattige, der blev 
endnu mere fattige. Herremænd og husmænd, finansmænd og fiskere, adel og 
arvinger, grosserere og grundejere ... alle har til alle tider, men i stærkt varie-
rende omfang, måttet bidrage. I gamle dage løb pengene mest opad, i dag lø-
ber de mere rundt – hvilket som bekendt ikke altid er det samme, som at det 
løber rundt. Men i modsætning til gamle dage er der tale om en mere horison-
tal omfordeling, hvilket ofte så smukt beskrives som, at man med skattebeta-
lingen bidrager til samfundshusholdningen. Det lyder jo godt, allerede fordi 
det antyder, at der er nogen, der holder hus med pengene. 
 Set i det historiske perspektiv er den i Danmark dominerende beskatnings-
form, indkomstskatten, der tegner sig for mere end halvdelen af de samlede 
skatteindtægter, imidlertid ikke så gammel endda. I sin nuværende form blev 
den indført i 1903. 
 Men længe før da opstod behovet for at tilfredsstille kongens og øvrighe-
dens pengebehov gennem skatter og afgifter af forskellig art, herunder told. 

Erik af Pommerns gode ide 
I begyndelsen af 1400-tallet fik den daværende konge af Danmark, Norge og 
Sverige en fortræffelig ide, idet han fandt på at kræve told af alle udenlandske 
skibe, der passerede linjen mellem Helsingør og Helsingborg. Begrundelsen 
for at opkræve tolden var ganske vist, at den danske konge beskyttede far-
vandene mod sørøvere, lod udlægge bøjer og kendemærker på farlige rev og 
grunde og med stor bekostning sørgede for lys og lygter, så skibene kunne 
sejle sikkert om natten. Men det blev ikke første gang, man bag en tilforlade-
lig begrundelse om udgiftsdækning, adfærdsregulering osv. anede ønsket om 
en sikker indtægtskilde for statskassen.  
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