
Skatteregler i Danmark 

Alle, der bor og arbejder i Danmark, skal betale skat i Danmark. 

Så længe du bor og arbejder i Danmark, er du forpligtet til at betale din skat i Danmark. 

Det gælder også, hvis du for eksempel: 

 har din egen virksomhed

 er ledig og modtager dagpenge eller kontanthjælp

 modtager SU

 er folkepensionist og modtager folkepension

 arbejder i udlandet eller har en indtægt fra udlandet, men bor i Danmark.

Din lønseddel 

Hver gang du får udbetalt løn, dagpenge, kontanthjælp osv., får du en lønseddel, som kan se 

ud på mange forskellige måder.  

Dog vil den stort set altid indeholde informationer om: 

 Hvor meget, du skal betale i skat og forskellige pensionsbidrag mv.

 hvor meget, du skal have udbetalt.

Arbejdsmarkedsbidrag  

Alle, der arbejder, skal betale en skat, der kaldes Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag).  

AM-bidraget er på 8 procent af din indkomst. Din arbejdsgiver trækker bidraget fra, hver gang 

du får din løn udbetalt.  

B-skat

B-skat betales af B-indkomst, som er indkomst, hvor der ikke er trukket hverken skat og 
arbejdsmarkedsbidrag, inden du får udbetalt beløbet. Det kan for eksempel være, hvis du er 
freelancer eller har fået et honorar for en given opgave. For at undgå restskat er det derfor 
fornuftigt at rette forskudsopgørelsen, hvis du modtager B-indkomst.

Begrænset skattepligt  

Hvis du ikke har bopæl i Danmark, men har indtægter fra Danmark, er du begrænset 

skattepligtig til Danmark. Hvis du er begrænset skattepligtig, beskattes du kun af nogle 

bestemte indtægter og efter nogle særlige regler. Du skal henvende dig til SKAT, hvis du 

mener, at du er begrænset skattepligtig. Læs mere på skat.dk. eller ring til SKAT på tlf. +45 

72 22 18 18.  

Fradrag i skatten 

Der findes nogle fradrag, som er afhængige af bestemte udgifter. Disse former for fradrag får 

du kun, hvis du samtidig har nogle bestemte udgifter. Fradrag nedsætter den skattepligtige 

indkomst, så det beløb du skal betale skat af bliver mindre.   

Det giver blandt andet fradrag i skatten, hvis du er medlem af 3F og 3F’s a-kasse 

3FA. Dog højst 6.000 kroner om året på fagforeningskontingent. 

Du får også fradrag i skatten for: 

 betaling til visse privattegnede pensionsordninger



 betaling af børnebidrag (til egne børn, som man ikke bor sammen med)  

 betaling af renter af lån  

 hvis du har længere end 24 kilometer til og fra arbejde (se kørselsfradrag) 

  

 

De fleste fradrag kender SKAT til på forhånd, men nogle skal du oplyse om. 

 

Metabeskrivelse: 

Bor og arbejder du i Danmark, skal du betale dansk skat. På din lønseddel kan du se, hvor 

meget du skal betale, og hvor meget du får udbetalt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


