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Eksempel på et skatteår med blandet indkomst 

 

Hvis en søfarende i et skatteår (1. januar til 31. december) har blandet indkomst altså 

DIS-indkomst og indkomst i land lægges indkomsterne sammen i skatteberegningen 

hos SKAT og hos os. Blandet indkomst kan ske i følgende situationer: 

 Den søfarende starter med at sejle under DIS i løbet af skatteåret 

 Den søfarende stopper med at sejle under DIS i løbet af skatteåret 

 Den søfarende har et job ved siden af i hjemmeperioderne 

 Den søfarende er også selvstændig erhvervsdrivende. 

Hvis den skattepligtige indkomst, når der ses bort fra DIS-indkomsten og det 

ligningsmæssige fradrag for DIS-indkomsten, er positiv, vil hovedreglen være, at 

kompensationsbeløbet beregnes til 0 kr. 

Årsagen hertil er, at de fradrag, den søfarende har, først benyttes til at nedsætte  

skatten af indkomster ved siden af DIS-indkomsten. 

Dette kan vi vise i et eksempel, hvor vi benytter en årsopgørelse fra SKAT for 2013. 

Efter eksemplet forklarer vi ganske kort skatteberegningen. 

Bemærk følgende i eksemplet: 

 DIS-dage udgør 300 

 DIS-indkomsten udgør 348.348 kr. 

 Lønindkomsten udgør 108.696 kr. 

 Nettokapitalindkomsten (renter) udgør -30.646 kr. 

 Ligningsmæssige fradrag udgør 80.817 kr. 

 Ejendomsværdiskat opkræves på årsopgørelsen og påvirker skattebetalingen 

 De grønne og gule pile forklares efter eksemplet. 
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           16            349.348                                     349.348 

           11            108.696                8.696             100.000 

                                                                           449.348 

 

 

          31                                                                 1.290                   

          41                                                                -9.315 

          42                                                              -22.621 

                                                                            -30.646 

AM-bidragspligtig lønindkomst  

Du skal have penge tilbage 880 kr.                                                                                                                                               

Vi sætter pengene ind på din NemKonto, så du har dem den 30.9.2014.  
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     16                                                                      -26.496 

                                                                               -46.767 

                                                                                -7.554                          

                                                                                80.817                                                                    

 

                                                                              449.348                   

                                                                               -30.646 

                                                                               -80.817 

                                                                              337.885 

108.696 kr. Fradraget kan   

300.   DIS-fradrag (56.900 kr.  / 365 dage) * 300 dage =  46.767 kr.   

  

 449.348                                                                       

 337.885                                                                         

 337.885                                                                                           

 337.885 

               26.196,99                                                                       

               20.273,10                                                                  

               86.386,45 

                 4.054,62 

               -2.448,60 

               -2.520,00 

             -11.298,00 

            -105.161,71 

                  -612,92 

                 7.800,00 

               23.119,92  

 

           24.000,00                                                                         

                   0,00 

           24.000,00 

                                                             

 337.885                                                                                           

 337.885 

          24.000,00                                                                         

          23.119,92 
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           20.000,00                                                                         

                   0,00 

           20.000,00 
                  880,08                                                                         

                  880,08 

                    -0,08 

                  880,00 

 

Afrunding 

Til udbetaling på NemKonto 

  

100 20012.  Nøddekrogen 1

  

 23.135,47              349.348/449.348                       17.986,79                                     

 17.753,10              302.581/337.885                       15.898,16                                                   

 79.593,07              302.581/337.885                       71.276,76 

                                             

                                                                           105.161,17  
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På årsopgørelsen kan det ses, at den søfarendes samlede skattebetaling 

sammensættes af AM-bidrag 8.696 kr. + ejendomsværdiskat 7.800 kr. + 

indkomstskat 15.319,92 kr. i alt 31.815,92 kr. (grønne pile             ) 

Ifølge sømandsbeskatningsloven nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, 

der forholdsmæssigt falder på DIS-indkomsten. (gule pile            ) 

Vi udbetaler kun kompensation for individuelle fradrag, og i eksemplet er de 

individuelle fradrag negativ kapitalindkomst på 30.646 kr. og underholdsbidrag på 

26.496 kr. Disse fradrag kan rummes i landindkomsten, hvorfor den søfarende ikke vil 

modtage kompensation fra os.  

Hvis den søfarende ikke havde ovennævnte individuelle fradrag ville skattebetalingen 

stige med 17.010 kr., hvilket svarer til en fradragsværdi på 30%. 

Afslutningsvis skal vi nævne, at forskudsopgørelsen fra SKAT altid skal tilpasses, hvis 

der i året sker ændringer, som påvirker skatteansættelsen f.eks. hvis en søfarende 

går i land. Vores kompensationskort skal på samme vis tilpasses. 

 

 

 

 


