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Forord
Det drejer sig ikke om fisk det hele. Det hand-

ler også om regler, økonomi, forretning og

frem for alt - et frit liv for fuld skrue. 

Denne bog er en hjælp til dig, der skal vide

noget om regnskab og økonomi. Både hvis du

vil i hyre som fisker – eller have fod på eget

dæk.

Bogen kan læses i sammenhæng, men du kan

også slå op i de enkelte kapitler eller afsnit,

hvis der er noget særligt, du vil læse om. Det

er helt bevidst, at bogen ikke er gjort til en

uddannelse i erhvervsøkonomi på højt niveau.

Bogen tager udgangspunkt i de overordnede

regler inden for økonomi og regnskab i fiskeri-

et - og giver dig indblik og vejleding i de mest

anvendte begreber, du møder som fisker.

Fiskeriet er et af de ældste erhverv i Danmark.

Det har udviklet sig til en betydelig industri,

lige fra den lyseblå trækutter til den store

industritrawler. Det betyder, at fiskeriet i dag

er et spændende erhverv, hvor den moderne

fisker både har udfordring og frihed, hårdt

arbejde og stor alsidighed.



Kapitel 1 side 2

Budget
En god økonomi i hverdagen kræver, at man

har overblik over sine indtægter og udgifter.

For at få det kan man lave et budget.

Normalt laver man budget for 1 år ad gangen,

fordi en længere periode er svær at overskue.

Man kan lave sit budget ved at bruge et »bud-

getskema«, som man kan få gratis i bankerne.

Skemaerne kan være forskellige, men alle

udfyldes på samme måde: Måned for måned

skal man prøve at forudsige sine ind- og udbe-

talinger.

Hvis indtægterne er større end udgifterne i en

måned, er der overskud. Er det modsat, er der

underskud.

Hvis der er måneder med underskud, må det

dækkes ind. Enten ved overskud fra andre

måneder eller ved at gøre indkomsterne større

eller udgifterne mindre.

Nu skal vi se på forskellige indkomster og

udgifter, som de fleste mennesker kender.

Indtægter
I budgetskemaets afsnit med  »indtægt« skri-

ver du de indkomster, du regner med at få i

løbet af året. Det er vigtigt, at det er de ind-

komster, du får udbetalt, du skal skrive som

indtægt. For eksempel er det ikke din samlede

løn ( bruttolønnen), men den løn du får udbe-

talt efter skat og andre fradrag, du skal skrive.

Lønindtægt
Lønindtægter stammer typisk fra fuldtids- eller

fritidsjobs, som man har i kortere eller længere

tid.

Statens Uddannelsesstøtte
Får man SU, bliver beløbet udbetalt i rater en

gang om måneden i løbet af skoleåret. 

Renteindtægter
Mange unge har sparet penge op. En op-

sparing kan stå på en konto i et pengeinstitut.

Der kan også være købt obligationer for peng-

ene. Opsparede penge giver renter en eller

flere  gange om året.

Ordforklaring
Bruttoløn: 
Lønnen - inden skatten trækkes.

Nogle mennesker har gode indkomster, men
mangler alligevel altid penge, når regningerne
skal betales. Andre tjener ikke så meget, men
kan altid klare udgifterne.

Hvorfor er der forskel?

Fordi der er forskel på mennesker. Der
er nogle, som faktisk bruger pengene, før
de har fået dem. Andre tænker sig meget
godt om, før de »letter låget på pengekassen«. 

Men hvordan får man en sund økonomi?

Økonomi i hverdagen



Kapitel 1 side 3

Der trækkes ikke skat af renterne, når de

udbetales. Derfor kan hele rentebeløbet skri-

ves ind i budgetskemaet.

Lommepenge
De lommepenge man får, er også en »ind-

komst«. Lommepengene må derfor også skri-

ves ind i budgetskemaet. 

Når alle indkomster er skrevet i budgetskema-

et, kan man lægge alle indkomster sammen

for den enkelte måned. Man kan også se, hvad

man regner med at få som indkomst i hele

året. Det tal får man ved at tælle indkomsterne

sammen for alle 12 måneder. 

Udgifter
Alle har udgifter. Det er meget forskelligt, hvor

store de er.

Dem, der bor hjemme, har normalt færre

udgifter end dem, der bor ude. Samtidigt har

familier større udgifter end enlige. I skema 1.1
er der vist en oversigt over de mange forskelli-

ge udgifter, man kan have. For at huske alle

udgifter er det en god idé at sætte kryds ved

alle de udgiftsposter, man har.

De udgifter, man har hver måned, kan deles

op i faste og variable udgifter.

Faste udgifter
De udgifter, der er meget svære at ændre, kal-

des faste udgifter. Husleje, forsikringer,

opvarmning, kontingenter, elafgifter, telefon,

radio/TV-licens, transport og børnepasning er

alle eksempler på faste udgifter.

Variable udgifter
Udgifter, som rimeligt nemt kan ændres, kal-

des variable. Det kan være beløb til hushold-

ning, fornøjelser, slik, tobak m.v.

Nogle af udgifterne kan være både faste og

variable. For eksempel skal man bruge et

beløb til husholdning, for at man kan overleve.

Det er den faste del. »De røde bøffer« og den

gode rødvin er derimod en variabel udgift.

Som nævnt tidligere er udgifter meget forskel-

lige fra person til person. Der er lavet under-

søgelser, som viser, hvad en voksen person i

gennemsnit bruger på de enkelte poster. 

I skema 1.2 er det gennemsnitlige årlige for-

brug vist for en voksen. 

Ordforklaring
Frikort: 
Et skattekort som viser, at man ikke skal

betale skat, så længe indtægten holder

sig under en vis grænse.
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Personlige udgifter
Livsforsikring Husholdning, vask Underholdning

Ulykkesforsikring Hushjælp, vinduespudsning Licens, radio og TV

Sygeforsikring Fornøjelser, fester, gaver Telefon

Ansvarsforsikring Ferie, rejser, weekends Nyanskaffelser til hjemmet 

Andre forsikringer Vuggestue, børnehave m.v.

Læge, tandlæge, apotek Lotto, tips mv.

Faglige kontingenter Tøj, fodtøj

Andre kontingenter Bøger, blade, aviser  m.v.

Undervisning, uddannelse Lommepenge (egne/børns)

Bil og befordring
Ydelse på lån Forsikring Garage

Benzin, olie m.v. Redningskorps Rep. og vedligeholdelse

Vægtafgift / ejerafgift Kontingent til FDM Tog og buskort m.v.

Bolig
Husleje Kloakgæld Tyveriforsikring

Ejendomsskatter m.v. Grundejerforening Indboforsikring

Vandafgift Oliefyrs -/gasabonnement Renovation

Elektricitet, gas Brandforsikring Antenneafgift

Varme Grundforsikring Rep. og vedligeholdelse

Prioriteter Svampeforsikring Vandskadeforsikring

Nyanskaffelser Husbukkeforsikring

Vejgæld Glasforsikring

Ydelser på lån og købekontrakter
Lån Købekontrakter Kreditkort, m.v.

Opsparing
Budgetkonto Kapitalpensionskonto Uddanelsesopsparing

Børneopsparing Ratepension Boligopsparing

Ferieopsparing Etableringskonto Anden opsparing

Spar op og lån konto Investeringsfondskonto Indekskontrakter

Privatpension

1.1 · Budgetposter
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Familien Pedersens budget

For at få et indtryk af, hvordan et budget ser

ud for en helt almindelig familie, skal vi se på

familien Pedersens budget for 2007.

Familien bor i Skagen i et parcelhus, der er el-

opvarmet. Familien består af:

• Ole, der arbejder som fisker

• Hanne, der er ansat i en børnehave

• Bo, der arbejder som elev i et pengeinstitut

• Pia, der er 14 år og går i 7. klasse

På budgetskema 1.4 kan vi se, hvad familien

forventer af indtægter og udgifter. Her skal

kun nævnes nogle af de vigtigste tal. Vi kan

se, at familien forventer indkomster på

329.100 kr. i 2007. Det svarer til 27.425 kr. om

måneden.

Familien regner med at de samlede udgifter

bliver 319.778 kr. i 2007. Det er det samme

som 26.648 kr. om måneden.

Der er altså et overskud på 9.322 kr. i hele

2007.

Mange vil sikkert synes, at de nævnte beløb er

alt for store. De gælder i hvert fald ikke èn

selv. Men meget ofte bliver småbeløb til store

beløb, uden vi tænker over det. Se følgende

eksempel:

Årligt forbrug (kr.)

Fødevarer .................................................................................................... 13.943

Drikkevarer og tobak .................................................................................. 8.506

Beklædning og fodtøj ................................................................................. 7.157

Boligbenyttelse ........................................................................................... 38.848

Elektricitet, opvarmning .............................................................................. 12.895

Boligudstyr, husholdningstjenester ............................................................ 9.076

Medicin og lægeudgifter ............................................................................. 3.501

Køb af transportmidler ................................................................................ 7.209

Anden transport og kommunikation ........................................................... 21.319

Fritidsudstyr, underholdning og rejser ........................................................ 19.598

Andre varer og tjenester ............................................................................. 21.518

Forbrug i alt ................................................................................................. 163.569

Køb pr, uge Udgift pr. år

Chips, 1 pose à 11,00 kr ......................................................... 572 kr.

Chokolade, 2 st. à 6,50 kr ....................................................... 676 kr.

Cigaretter, 4 pakker à 30,50 ................................................... 6.344 kr.

Sodavand, 7 stk. à 2,50 ........................................................... 910 kr.

Øl, 7 stk. à 5,20 ........................................................................ 1.893 kr.

Vin, 1 flaske à 30 kr ................................................................. 1.560 kr.

1.2 · Årligt forbrug blandt enlige under 60 år uden børn

1.3 · Eksempler på forbrug

Kilde: Danmarks Statistik opgjort i perioden 2003-2005
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Hvis vi ser på de enkelte måneder, har famili-

en nogle måneder, hvor udgifterne er større

end indtægterne. Det er månederne februar,

marts, juni, juli, august, september og decem-

ber.

Derfor må familien sørge for at få sparet op i

de måneder, hvor indtægterne er større end

udgifterne.

På budgetskemaet kan vi se, at familien har

sparet 15.200 kr. op inden 2007. Ved slutning-

en af året regner man med at beløbet er på

24.522 kr. 

Opsparingen er vokset med den forskel, der

var mellem indtægterne og udgifterne:

329.100 kr. - 319.778 kr. = 9.322 kr.

Budgettet for familien ser ud til at »hænge

sammen«, fordi man regner med et overskud i

2007. Men der kan hurtigt ske ændringer.

F.eks. hvis Ole eller Hanne bliver arbejdsløs.

Så falder indkomsten. Hvis Bo flytter hjemme-

fra. Så falder indtægten. Men det gør udgifter-

ne også.
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Opfølgning på budgettet
Som sagt er det vigtigt, at man hele tiden tæn-

ker på, om indkomster og udgifter passer. Hvis

der sker ændringer i indkomst og udgift, skal

tallene i budgetskemaet rettes.

Hvis man gerne vil købe et nyt stereoanlæg,

kan man se, om der er råd til det ved at se på

budgetskemaet. Hvis man køber anlægget ved

at gøre opsparingen mindre, vil der komme

færre renteindtægter. Kan udgifterne så klares

i fremtiden?

Hvis man hele tiden skal have overblik over

sin økonomi, er det nødvendigt, at man altid

skriver sine indkomster og udgifter ind i bud-

getskemaet.

Men for at man altid har de aktuelle tal, er

man nødt til at lave et personligt regnskab.

Mange mennesker skriver ikke ned, når de

bruger penge. Derfor ved de ikke, hvad der er

brugt til husholdning, beklædning, lomme-

penge m.v. Derfor vil det blive svært at lave et

budget, der passer. Man kan selvfølgelig se på

regningerne for de faste udgifter. Problemet

kommer, når de variable udgifter skal skrives

ind i budgetskemaet.

Alle bør derfor lave et personligt regnskab. Så

kan man se om det budget man har lavet pas-

ser.

Det er en god idé at lave regnskabet på et

regnskabsark. Arket deles op i grupper, som

passer til familiens økonomi. Nogle grupper

går igen fra familie til familie. Det drejer sig

om husholdning, beklædning, faste udgifter

og en gruppe, vi kan kalde »diverse«. I diverse

skrives alle de små udgifter, der kommer hele

tiden. De er meget svære at forudsige. 

Andre poster vil være forskellige fra person til

person. Det er for eksempel ikke alle, der

ryger. Der er også mange, der ikke har bil.

Budgetkontrol
Ved at se på regnskabet i forhold til budgettet

kan man se, om budgettet kan holde. Sådan

en kontrol af budgettet bør laves tit. F.eks.

hver måned.

Sidst på året kan man lave et regnskab for

hele året. Det sammenlignes med det budget,

man har lavet for det samme år. På den måde

kan man få et indblik i, hvordan næste års

budget kan gøres bedre.

Ordforklaring
Et personligt regnskab:
En oversigt over de indkomster og 

udgifter, der har været i en periode. 

Ordforklaring
Kontrol af budget: 
En sammenligning mellem et budget 

og de faktiske indtægter og udgifter.
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Skat
Når vi tjener penge ved at arbejde, får vi ikke

lov til at beholde alle pengene selv.

Skattevæsenet vil tage en del af lønnen i form

af skat. Og når vi ønsker at bruge de penge,

der er tilbage efter skat, vil skattevæsenet -

Skat - igen have noget af kagen. Denne gang

sker det som afgifter, der er lagt på de varer og

ydelser, vi køber.

Vi skal altså betale skat både, når vi tjener

penge, og når vi bruger dem. Hvor meget vi

skal betale i skat afhænger af mange forhold.

Det kigger vi på nu.

Skattebegreber
Hos skattevæsenet, i banker og sparekasser,

hos arbejdsgivere og mange andre steder hører

vi udtryk om skat. Tænk bare på udtryk som:

• personskat og personfradrag

• bundfradrag

• kommune -, amts- og kirkeskat

• arbejdsmarkedsbidrag

• moms

• bil- og benzinafgift

Der findes rigtig mange udtryk. Vi vil først se

på, hvad de betyder og senere se på, hvordan

skatten regnes ud.

Direkte skat
Som navnet siger, er »direkte skat« den skat, vi

betaler af vores indkomst. Direkte skat betales

næsten af alle slags indkomster, f.eks. af:

• løn fra arbejdsgivere

• overskud ved selvstændig virksomhed

• Statens Uddannelsesstøtte (SU) og legater

• folkepension, ATP (Arbejdsmarkedets 

TillægsPension) og private pensions-

ordninger.

• renteindtægter fra banker, sparekasser, 

obligationer og pantebreve

• kontanthjælp

Også den værdi »frynsegoder« fra arbejdsgive-

ren har, skal beskattes - selv om den ikke er

udbetalt i kontanter. Eksemplarer er:

• værdien af fri bil (firmabil) og fri telefon

• værdien af at låne feriehuse af arbejds-

giveren

Det vi skal betale af vores løn - og måske fryn-

segoder - bestemmes af, hvor meget vi tjener. 

Indirekte skat
Vi betaler altså også skat, når vi bruger vores

penge. Det sker som afgifter på varer og 

tjenesteydelser.

Den indirekte skat, der er mest kendt, er mom-

sen. Moms er en forkortelse for Merværdi-

OMSætningsafgift. Dvs. en skat til staten, der

lægges på den værdi, der skabes fra salg til

salg - når varen går fra producent til grossist,

fra grossist til detailhandler. Og endelig fra

detailhandler til forbrugeren.

Procenten for moms er 25 i Danmark. Den 

regnes ud som 25% af prisen uden moms. 

Hver gang man betaler 100 kr. for en vare eller 

tjenesteydelse, bliver 20 kr. sendt videre fra

sælgeren til staten. Sælgeren beholder altså

kun 80 kr. Det er varens egentlige pris.

Alle forretninger er altså »skatteopkrævere«,

fordi de skal sende moms videre til Skat. Skat

kræver afgifter op for staten. Moms er en

meget stor indtægt for staten. 

Udover moms er der mange varer, der har en

særlig afgift. 

A-indkomst og A-skat
Vi vender tilbage til den direkte skat - bl.a.

skatten på lønindkomst, SU og pension.

Sådan en indkomst hedder A-indkomst. Den,

der udbetaler A-indkomst, skal tilbageholde

skat, før resten udbetales til modtageren. Det

kaldes kildeskat - skat ved den kilde, der

udbetaler. Den skat, der bliver holdt tilbage af

A-indkomsten, kaldes A-skat. 

Skatten regnes ud ved at se på lønmodtage-

rens skattekort - enten i form af et hovedkort,

et bikort eller et frikort (det gennemgår vi

Ordforklaring
En tjenesteydelse:
Det kan f.eks. være bistand fra advokater

og revisorer eller når vi går til rock-

koncerter.
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senere). Den skat der holdes tilbage sendes til

Skat den 10. i måneden efter at lønnen er

udbetalt.

Når året er gået, kan arbejdsgiveren sende en

oversigt med oplysninger til lønmodtageren.

Det er dog ingen pligt længere. På oversigten

står de tal, arbejdsgiveren har oplyst til Skat

om indkomst og betalt skat. Den A-Skat, der

er holdt tilbage, er en foreløbig skat. Den

endelige skat regnes ud efter skatteyderens

selvangivelse. Selvangivelsen for 2007 får

man i april 2008, og først nu, kan man regne

ud, hvad man skylder skattevæsenet – eller

omvendt.

Personalegoder
Lønmodtagere og selvstændige skal også beta-

le skat af personalegoder. Det er den værdi,

der er ved at have en firmabil til privat kørsel,

fri telefon eller lån af firmaets sommerhus.

Værdien af frynsegoder beregnes efter nogle

satser hos Skat. Værdien skal dog mindst være

kr. 5.200 (i 2007) for at blive beskattet.

Nogle frynsegoder skal man ikke betale skat af.

Det gælder f.eks. en hjemme-pc, så man kan

arbejde hjemmefra. Hvis man får en uddan-

nelse af sin arbejdsplads, så man kan blive

bedre til at arbejde med pc’en, skal man heller

ikke betale skat af værdien af uddannelsen.

Man skal heller ikke betale skat af julegaver

under 500 kr.

B-indkomst og B-skat
Ved B-indkomst skal den der udbetaler penge-

ne ikke tilbageholde skat – men der skal natur-

ligvis alligevel betales skat af indkomsten.

Eksempler på B-indkomst er:

• overskud af fiskekuttere.

• overskud af virksomhed (Håndværksmestre, 

tandlæger, restauratører, ejere af forretnin-

ger, fabrikker og landbrug ) 

• overskud af ejendomme, man lejer ud

• honorarer til forfattere

• renter af bank- og sparekassekonti, obliga-

tioner og pantebreve

Det særlige for de her indkomster er, at der

ikke er en arbejdsgiver, der holder skat tilba-

ge. Selvstændige erhvervsdrivende får i stedet

tilsendt 10 kort til indbetaling - et til hver mån-

ed undtagen i juni og december. På hvert kort

står et beløb svarende til 1/10 af den B-Skat,

som Skat har regnet ud på forhånd. Den ende-

lige skat regnes ud, når selvangivelsen er

sendt ind.

Nogle lønmodtagere kan også modtage 10
indbetalingskort. Det gælder især personer

med store indtægter fra renter.

Bruttoindkomst
Bruttoindkomst betyder den samlede løn plus

værdien af personalegoder.

Nettoindkomst betyder den indkomst, man

skal betale skat af. Dvs. bruttoindkomsten

minus fradrag for indbetalt pension, udgifter

til renter, faglige kontingenter o.s.v.

Vi betaler 8 % i arbejdsmarkedsbidrag af vores

bruttoindkomst. Det er med til at betale sta-

tens udgifter til:

• dagpengefond (understøttelse ved ledig-

hed m.v. )

• aktiveringsfond (uddannelser inden for 

arbejdsmarkedet m.v. )

• sygedagpengefond  (sygedagpenge, barsel, 

forældreorlov m.v.)

Da arbejdsmarkedsbidraget betales af 

bruttoindkomsten, kaldes de også for brutto-

skat.

Skattefri indkomst
Nogle indkomster skal man ikke betale skat

af. Det gælder f.eks.:

• børnetilskud

• børneydelser

• boligsikring

• boligydelse

Foreløbig og endelig skat
I løbet af året betaler vi A-skat og arbejdsmar-

kedsbidrag. Nogle betaler også B-Skat.

Den endelige skat bliver regnet ud på grundlag

af selvangivelsen. Den modtager vi i april, året

efter vi har haft vores indkomst. Selvangivelsen

er normalt udfyldt af Skat. Man skal selv se

efter, om tallene passer og rette de fejl, der

måske er. Nogle skatteydere skal selv udfylde
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hele selvangivelsen.

Skat regner nu den endelige skat ud, og

sammenligner det med den skat, vi har betalt i

løbet af året. Hvis vi har betalt for meget, får vi

beløbet udbetalt med renter. Har vi betalt for

lidt, skal beløbet og renter betales til Skat.

Indkomster og fradrag
Man skal kende forskellen på de forskellige

typer af indkomster og fradrag, for vi betaler

forskelligt skat af dem. Indtægter fra renter

beskattes lidt mildere end lønindkomst. Det

fradrag, man kan få for indskud på en ratepen-

sion, er mere værd end det fradrag man får for

sit kontingent til A-kasse og fagforening.

Bruttoindkomst
Bruttoindkomst betyder den samlede indkomst

fra løn, værdien af frynsegoder og B-indkomst.

Bruttoindkomsten er det, man skal bruge, for

at udregne arbejdsmarkedsbidrag. Det, man

skal betale i skat for bidraget, er:

Arbejdsmarkedsbidrag 8%

Det er kun indkomst fra arbejde, der skal beta-

les bruttoskat af. Man betaler ikke bruttoskat

af indtægter fra renter, SU, pensioner o.s.v.

Personlig indkomst
Personlig indkomst betyder løn plus værdien

af frynsegoder, pension, SU og dagpenge.

Dagpenge kan man få på grund af ledighed,

sygdom, orlov til uddannelse, barsel eller for-

ældreorlov. Kort sagt er personlig indkomst løn

- eller det, man får i stedet for løn.

Når man skal regne den personlige indkomst

ud, trækker man først bruttoskatten fra 

(arbejdsmarkedsbidrag). Så trækker man ind-

skud på pensioner fra. ATP er også en pension.

ATP-bidraget trækkes i lønnen, og indsendes til

ATP af arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren skal betale det dobbelte i

bidrag til ATP. En person der er ansat i fuld tid

hos en privat arbejdsgiver, betaler 81,30 kr. pr.

måned. Arbejdsgiveren betaler 162,60 bliver i

alt 243,90 kr. pr. måned - eller 2.926,80 kr. om

året.

Et eksempel på en privat pension er ratepen-

sion. Det er en opsparing til pension for løn-

modtagere. Den lægges oven i folkepensionen

og beløbet fra ATP. Når man betaler indskud til

pension, kan man trække udgifterne fra i den

personlige indkomst. På den måde kan man

spare i skat. Efter man er fyldt 60 år, kan pen-

sionen blive udbetalt. Så skal man betale skat

af pengene - som personlig indkomst. På det

tidspunkt vil indkomsten typisk være lavere.

Det vil skatten også.

Løn hos arbejdsgiver kr.  300.000

Værdi af fri bil kr.  50.000
(25 % af 200.000 kr.)

Honorar for artikel kr.      2.000
i »Lystfiskeren«

Bruttoindkomst kr.  352.000

1.5 · Eksempel

Løn  fra arbejdsgiver Kr.  345.000

Værdi af lånt sommerhus Kr.      5.500

- eget bidrag til ATP Kr.         895

Bruttoindkomst. Kr.  349.105

- arbejdsmarkedsbidrag  

( 8% af 349.105 kr. ) Kr.    27.928

- indskud på ratepension Kr.    30.000

Personlig indkomst Kr.  291.677

1.6 · Eksempel
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Kapitalindkomst
Kapitalindkomst betyder det afkast den ren-

teindtægt, man får fra en formue. Det er også

renteudgiften, når man har gæld. Indtægter fra

kapital kaldes positiv kapitalindkomst, og

udgifterne ved at låne penge kaldes negativ
kapitalindkomst.

Eksempler på positiv kapitalindkomst er

• renter af penge i bank- og sparekasse

• renter af obligationer

• renter af andre investeringer

Eksempler på negativ kapitalindkomst er

• renter af bank- og sparekasselån

• renter af kontoordninger og af privat gæld

• renter af SU-lån

• renter af lån i realkreditlån 

(kreditforeninger) og pantebreve

Hvis den positive kapitalindkomst er større end

den negative kapitalindkomst, har man positiv
nettokapitalindkomst.

Hvis den negative kapitalindkomst er større

end den positive kapitalindkomst, har man

negativ nettokapitalindkomst.

De fleste yngre mennesker har negativ netto-

kapitalindkomst. Mange ældre, der har betalt

lån i hus, bil m.v. tilbage, har positiv nettokapi-

talindkomst.

Beskatninger er forskellig for negativ og posi-

tivt nettokapitalindkomst. Skattefordelen af

fradraget for negativ nettokapitalindkomst er

mindre end skatten af positiv kapitalindkomst.

Det vil fremgå af senere eksempler.

Ligningsmæssige fradrag
Erhversdrivende kan trække nogle af deres for-

retnings driftsomkostninger fra i skat. Nogle

lønmodtagere har også fradrag - og slipper billi-

gere i skat. Fradrag kan deles op i tre forskellige

slags:

1. fradrag i den personlige indkomst 

(indskud på opsparing til pension)

2. fradrag i kapitalindkomsten (renteudgifter)

3. ligningsmæssige fradrag

Når fradrag deles op i tre grupper, er det fordi,

de har forskellig værdi i beregning af skatten -

skattefordelen i procent er forskellig. Det ser vi

på senere.

De to første fradrag har vi allerede talt om. Det

3. fradrag - de ligningsmæssige fradrag - har

den mindste værdi, når man ser på skatten. De

mest almindelige fradrag er:

• Transport fra hjem til arbejdsplads, hvis 

afstanden er mere end 12 km hver vej

• Kontingent til fagforening og arbejdsløs-

hedskasse

• Særlige branchebestemte fradrag. Det kan 

være for arbejdstøj og rejsedage. Men kun 

hvis beløbet (i 2007) er mere end 5.200 kr. 

Lønmodtagere får ikke fradrag for de første 

5.200 kr.

• Gaver til velgørende formål (f.eks. Røde 

Kors og idrætsforeninger), dog max. 13.600
kr. Der er ikke fradrag for de første 500 kr.

• Bidrag til børn og ægtefælle, man er skilt fra.

Fradraget til transport mellem hjem og arbejde

kan blive stort. Fradraget regnes sådan ud:

(med satser fra 2007):

Rejsefradrag
»Afstanden« betyder det samlede antal km,

man rejser pr. dag. Dvs. både frem og tilbage.

Er afstanden mellem hjem og arbejde 12 km

eller mindre, gives der ikke noget fradrag. En

afstand mellem hjem og arbejde på 50 km,

giver en samlet rejse på 100 km. Der er ikke

fradrag for de første 24 km (2 x 12 km), men

de sidste 76 km giver et fradrag på 1,78 kr. pr.

km.

Fradrag pr. arbejdsdag pr. km.

uanset tranportmiddel:

0 - 24 km kr.  0,00
25 - 100 km kr.  1,78
over 100 km kr.  0,89
over 100 km i visse 

udkantskommuner kr. 1,78

Kilde: Skattesatser 2007, SKAT

1.7 · Transport
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Fiskerfradrag
Erhvervsfiskere, der er dækket af saltvandsfisk-

eriloven, kan vælge et fradrag på 190 kr. pr.

havdag, hvis fangstturen tager mindst 12
timer. Fradraget bruges i stedet for lignings-

mæssige fradrag, og det kan højst være 41.800
kr. om året. 

Man kan ikke både bruge rejsefradrag og fisk-

erfradrag.

Skattepligtig indkomst
Når alle indkomster og fradrag lægges sam-

men eller trækkes fra, får vi den skattepligtige

indkomst. Regnestykket hedder derfor:

enten

personlig indkomst

+ positiv nettokapitalindkomst

-  ligningsmæssige fradrag 

= skattepligtig indkomst

eller

personlig indkomst

- negativ nettokapitalindkomst

- ligningsmæssige fradrag    

= skattepligtig indkomst

Hvem betaler vi skat til?
Der er flere former for skat - bl.a. statsskat og

kommuneskat. Det er i praksis Skat, der

opkræver alle skatter og afgifter.

Skatteministeriet deler herefter skatter og

afgifter ud til de offentlige brugere af skatte-

kroner. 

Skattesatser
Når vi skal regne skat ud, må vi se på forskel-

len mellem indkomst og fradrag. Der er forskel

på:

• bruttoindkomst

• personlig indkomst

• kapitalindkomst, positiv og negativ

• ligningsmæssige fradrag

Endelig skal vi kende forskel på statslige og

kommunale skatter, fordi de regnes ud på for-

skellige måder. Det er lettest at regne de kom-

munale skatter ud - de statslige er lidt sværere.

Personfradrag
Alle personer har et personfradrag. Det bety-

der, at vi kan tjene op til et vist beløb uden at

skulle betale andet end bruttoskatten på 8%.

I 2007 er personfradraget på 39.500 kr. For

ugifte under 18 år er personfradraget kun

29.300 kr.

Kommunale skatter
De kommunale skatter opkræves af kommu-

nen og folkekirken.

Kirkeskat betales kun af folkekirkens medlem-

mer. 

Skatteprocenten er forskellig fra kommune til

kommune. Det er der flere grunde til. De vigtig-

ste er: 

• borgernes forskellige indkomst (mange 

med høj løn eller mange med lav løn)

• kommunernes forskellige service 

(pladsgaranti for vuggestuer og børnehaver, 

sportshaller m.m.)

• hvor meget betaler brugerne selv (betaling 

for vuggestuer og børnehaver m.v.)

Der er meget stor forskel på borgernes indtæg-

ter i f.eks. Nordsjælland og på Lolland. Derfor

er der indført en ordning, der udligner forskel-

len.  »Rige« kommuner må aflevere skatte-

penge til "fattige" kommuner. Men der er alli-

gevel store forskelle på skat i kommunerne.

Kommuneskat
I 2007 ligger kommuneskatten på 24,58% i

gennemsnit. Skatten beregnes af den skatte-

pligtige indkomst minus personfradraget. 

Skattesatserne
for de enkelte kommuner kan ses på

www.kl.dk 
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Sundhedsbidrag
Fra 2007 betaler alle skatteborgere 8 procent i

sundhedsbidrag til staten. Bidraget bruges til

betaling af hovedparten af de regionale og

kommunale sundhedsudgifter. 

Kirkeskatten
I 2007 er den skat, man betaler til kirken,

0,7% i gennemsnit. Folkekirkens medlemmer

betaler samme skatteprocent i samme kom-

mune. 

Statsskat
De kommunale skatter regnes ud fra den skat-

tepligtige indkomst - minus personfradraget.

Det er lidt sværere at regne statsskatten ud. 

Ved beregning af skat til staten skal vi se på:

• arbejdsmarkedsbidrag 

• bundskat 

• mellemskat

• topskat

Arbejdsmarkedsbidrag
Arbejdsmarkedsbidraget er faktisk en skat.

Det startede i 1993 for at betale nogle af sta-

tens udgifter til dagpenge o.s.v. I 2007 er

bidraget 8% af bruttoindkomsten. Det arbejds-

markedsbidrag, der er betalt, trækkes fra i den

personlige indkomst. På den måde skal skat-

teyderen betale mindre i »rigtig« skat. 

Dem, der tjener mindre end personfradraget,

har ingen gavn af denne rabat i skatten.

Skatteydere med højere indkomst end  person-

fradraget, betaler reelt mellem 3,2% og ca.

4,8% i skat som arbejdsmarkedsbidrag.

Beregning af skatter
Når man skal regne skat ud til staten, kan der

være tale om hele 3 beregninger. Nemlig

bundskat, mellemskat og topskat. Det skal vi

se på nu.

Bundskat
Alle skatteydere har et personligt fradrag. Når

indkomsten er højere end det personlige fra-

drag, skal vi også betale statsskat. Ud over

arbejdsmarkedsbidrag på 8%.

Som navnet bundskat siger, er det den laveste

statsskat. Nogle skatteydere kan nøjes med at

betale bundskat. Det er de skatteydere, der i

2007 har en personlige indkomst + positiv net-

tokapitalindkomst på max. 272.600 kr.

Bundskatten regnes ud fra den skattepligtige

indkomst minus personfradraget.

For de nævnte skatteydere bliver procenten af

skatten i en helt almindelig kommune:

Kommune og kirkeskat 25,3%

Sundhedsbidrag 8 %

Bundskat 5,48 %

I alt 38,8 %

Bruttoskatten kommer oveni.

Mellemskat
Hvis den personlige indkomst + positiv netto-

kapitalindkomst i 2007 er mere end 272.600
kr. , skal vi betale en ekstra statslig skat. Den

hedder mellemskat.

Bundfradraget sættes op én gang om året. 

Bundfradraget føres over til ægtefæller.

Satsen er 6 %.

Hvis indkomsten er den samme, vil mellem-

skatten falde fordi grænsen, for hvornår man

skal betale mellemskat, sættes op hvert år.

Topskat og skatteloft
Hvis man i alt har en personlig indkomst +

positiv nettokapitalindkomst over 327.200 kr.

skal man betale en skat mere. Den hedder

topskat. Procenten for topskat er normalt 15,

men i mange kommuner er den mindre, fordi

der er et skatteloft. Det er ikke skatteloftet der

reguleres, det er indkomstgrænser for hvornår

der betales topskat der reguleres:

Indkomstgrænsen for hvornår der skal betales

topskat reguleres efter pris- og lønstigninger.

Kirkeskat
Procenterne for kirkeskat kan ses på

www.kl.dk.
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Skatteloft
Ingen skatteyder - heller ikke dem i de dyre

kommuner - må betale mere end 59% i skat.

Kirkeskatten kommer oveni. I en helt alminde-

lig kommune bliver den højeste skatteprocent

derfor 59% plus kirkeskatten. Kirkeskatten er

nemlig 0,7% i gennemsnit. Bruttoskatten er

ikke regnet med i de tal. 

Når man regner den med, bliver den højeste

skatteprocent ca. 64 (Se afsnittet om marginal-

skat). Det maksimum giver ikke plads til en

topskat på 15%. 

Beregning af topskat
Vi vil nu regne den samlede skat ud, for en

person, der skal betale topskat.

1.8 · Principperne for skatteberegning i 2007

Indkomstopgørelse kr. kr.

Lønindkomst (1) 375.000

Arbejdsmarkedsbidrag 
(8% af lønindkomsten) (2) 30.000

Personlig indkomst (3)=(1)-(2) 345.000 345.000

Kapitalindkomst 
(opgøres som nettobeløb 
af indtægter og udgifter) (4) -35.000

Ligningsmæssige fradrag 
(eks. A-kasse og befordring) (5) 12.300

Beskæftigelsesfradrag (6)=2,5% af (1)
max. 7.500 kr. 7.500

Skattepligtig indkomst (7)=(3)+(4)-(5)-(6) 290.200

Skatteberegning

Skat til kommune og kirke:
Skattepligtig indkomst 290.200
- personfradrag -39.500

25,3 % (gennemsnitskommune) 0,253 x 250.700 63.427

Sundhedsbidrag til staten:
Skattepligtig indkomst 290.200
- personfradrag -39.500

8,0 % 0,08 x 250.700 20.056

Bundskat til staten:
Personlig indkomst 
(+ evt. positiv nettokapitalindkomst) 345.000
- personfradrag -39.500

5,48 % 0,0548 x 305.500 16.741

Mellemskat til staten:
Personlig indkomst 
(+ evt. positiv nettokapitalindkomst) 345.000
- bundfradrag i mellemskat -272.600

6,0 % 0,06 x 72.400 4.344

Topskat til staten:
Personlig indkomst 
(+ evt. positiv nettokapitalindkomst) 345.000
- bundfradrag i topskat -327.200

15,0 % - skatteloftsnedslag på 0,08 %* 0,1492 x 17.800 2.656

Indkomstskat 107.224
Arbejdsmarkedsbidrag 30.000

I alt indkomstskat og arbejdsmarkedsbidrag 137.224

Anm.: Beløbsgrænser og skattesatser gælder for 2007. Kommuneskatteprocenten svarer til den samlede skatte-

procent til kommune og kirke i en gennemsnitskommune.

*) Skatteloftet er på 59 %, og nedslaget i topskatteprocenten udgør den del af summen af skatteprocenterne til

kommune, amt og staten, der samlet overstiger 59 %. Kirkeskatten er ikke omfattet af skatteloftet. I gennemsnits-

kommunen i 2007 udgør nedslaget 0,08 % (24,6 % + 8,0 % + 5,48 % + 6,0 % + 15,0 % - 59,0 % = 0,08 %)
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Skat af værdien af ejendomme
Dem der ejer parcelhuse, rækkehuse, som-

merhuse og ejerlejligheder skal betale en sær-

lig skat. Den hedder ejendomsværdiskat. Den

regnes ud af Skat efter deres satser. Skatten

ændres hvert år i takt med udviklingen i priser

på ejendomme. Den del af værdien på ejen-

domme, der ligger under kr. 3.040.000, har en

skat på 1%. Den del, der ligger over kr.

3.040.000, har en skat på 3%.

Skatten betales i løbet af hele året. Det sker

ved, at Hans Schmidts fradrag hver måned bli-

ver sat så meget ned, at det giver kr. 44.200 i
skat på hans hovedkort. Dem, der ejede hus

før den 1. juli 1998, slipper lidt billigere i ejen-

domsværdiskat.

Udregning af skat på pc eller internet
Det er nu klart, at det danske skattesystem

kan være svært at forstå. Derfor kan det være

en stor hjælp, at regne sin skat ud på en pc.

Der findes mange programmer, som kan regne

personskatten ud. 

Marginalskat
Der er mange, der tror, at trækprocenten på

hovedkortet eller bikortet er det, man skal

betale i skat. Sådan er det ikke. Trækprocenten

er en gennemsnitlig procent, man bruger ved

det løbende skattetræk. Det, der bestemmer,

hvordan man regner skat ud, er de ting, vi alle-

rede har kigget på. 

Men de 8% i arbejdsmarkedsbidrag er de

endelige procenter. Det er en endelig procent

fordi, den regnes ud fra bruttoindkomsten. Og

med samme procent uanset hvor stor eller lille

indkomsten er.

Skat og opsparing til pension
Et af de eksempler vi har set på handler om at

betale ind på en ratepensionsordning. Det er

kun en af flere slags pensionsordninger.

Op til ca. 60% af en pensionsordning kan træk-

kes fra i den personlige indkomst. Det giver en

stor skattefordel. De ordninger, der har den

store skattefordel har noget til fælles. Når de

bliver udbetalt, skal man betale skat af dem.

Ligesom personlig indkomst men uden brut-

toskat. Man kan tidligst få udbetalt pension,

når man fylder 60 år, og senest når man fylder

70 år. Udbetalingen skal ske i rater hvert år. I

mindst 10 år.

En anden kendt ordning er kapitalpension. Her

udbetales hele kapitalen på én gang. Tidligst

når man fylder 60 år og senest, når man fylder

70 år. Når pensionen bliver udbetalt, skal man

betale 40% i skat af hele beløbet én gang.

Fra 1999 er reglerne for skat af kapitalpension

ændret. Det betyder, at man ikke kan få fradrag

i topskatten. Den højeste besparelse i skat i en

helt almindelig kommune, er derfor den

mellemste marginalskat på 45%.

ATP
I de fleste eksempler vi har kigget på, har vi

set bort fra lønmodtagerens bidrag til ATP

(Arbejdsmarkedets Tillægspension).

Lønmodtagerens bidrag til ATP trækkes fra i

lønnen. Det går fra i det beløb, der skal regnes

bruttoskat ud fra. ATP udbetales som en ekstra

slags folkepension. Jo flere år man har betalt til

ATP, jo flere penge får man udbetalt. 

Hans Schmidt ejer en villa i Hvidovre.

Den er vurderet til 3,5 mio. kr af Skat.

Skatten bliver:

1% af kr. 3.040.000 kr. 30.400
3% af kr.    460.000 kr. 13.800

I alt kr. 44.200

1.9 · Skat af ejendomme

Skat
har på sin hjemmeside et program. Det

ligger på internettet: www.skat.dk

Marginalskat
er den skat, vi betaler af den sidst tjente

krone.
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De største udbetalinger er på omkring 30.000
kr om året. De beskattes som personlig ind-

komst uden bruttoskat. 

Ægtefæller og skat
Hvis den ene ægtefælle ikke kan bruge hele sit

personlige fradrag på 39.500 kr., kan man

overføre resten til den anden ægtefælle. Hvis

den ene ikke har en indkomst, får den anden

ægtefælle et dobbelt personligt fradrag (2 x
39.500 kr.) = 79.000 kr. og slipper billigere i

skat.

Hvis den ene ægtefælle ikke bruger bundfra-

draget i mellemskatten på 272.600 kr., kan

man overføre resten til ægtefællen. Hvis f.eks.

hele den personlige indkomst og positive net-

tokapitalindkomst er 100.000 kr., kan man

overføre 172.600 kr. til ægtefællen. Ægtefællen

får nu et bundfradrag på 272.600 kr. + 172.600
kr. = 445.200 kr.

Hvis den ene ægtefælle skal betale topskat af

den positive nettokapitalindkomst, skal den

anden også. Sagt på en anden måde, gør det

ingen forskel, om man har kapitalindkomsten

hos den ene eller den anden ægtefælle.

Den løbende skattebetaling
- hovedkort, bikort og frikort
Når vi får udbetalt løn, får vi ikke hele lønnen

udbetalt. Arbejdsgiveren skal holde skatten

tilbage, og sende den til Skat. Den skal sendes

den 10. i måneden efter at pengene er tjent. 

Skatten regnes ud fra de tal, der står på skat-

teyderens hovedkort, bikort eller frikort.

Hovedkort
Omkring den 1. december får vi et hovedkort

fra Skat. Vi skal aflevere kortet til vores

arbejdsgiver. Hvis vi har flere arbejdsgivere,

skal kortet afleveres til den vigtigste arbejds-

giver. Skat kan også sende hovedkortet elek-

tronisk til arbejdsgiveren. På hovedkortet står

skatteyderens:

• trækprocent

• fradrag pr. måned

• fradrag pr. 14 dage

• fradrag pr. uge

• fradrag pr. dag

Skat har regnet trækprocenten og det måned-

lige fradrag ud. Det har de gjort ud fra den ind-

komst, og de fradrag, skatteyderen forventer i

det næste år.

Bikort
Hvis man har flere arbejdsgivere, skal man

aflevere sit hovedkort til hovedarbejdsgiveren.

Andre arbejdsgivere skal kun se bikortet.

Lønmodtageren kan kun bruge fradraget èn

gang om måneden. Derfor står der ikke noget

om fradrag på bikortet. Der står kun en træk-

procent.

Når man skal regne skatten ud, foregår det på

samme måde, som vi lige har set. Man bruger

bare ikke fradraget.

Frikort
Dem, der har en indkomst, som er mindre end

det personlige fradrag, får ikke hoved- og

bikort. De får et frikort. Det betyder, at de kan

få løn udbetalt uden at betale skat. Der står

på frikortet, hvor meget man må tjene uden

skat. Der står også, hvad man skal betale i

skat, hvis man kommer til at tjene mere.

Arbejdsgiveren skriver bag på frikortet hvor

meget løn, der er udbetalt. På den måde kan

arbejdsgiverne se, om beløbet overskrides.

Selv om man har frikort, slipper man ikke for

at betale bruttoskat.
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Årsopgørelse
Arbejdsgiveren holder altså skat tilbage i

vores løn. Skatten er en á conto skat – det

betyder en foreløbig skat. I marts året efter får

vi en selvangivelse fra Skat. På selvangivelsen

har skattevæsenet skrevet alle de tal,  som

Skat har fået af arbejdsgivere, pengeinstitut-

ter, realkreditinstitutter o.s.v. Man skal selv se

efter, om tallene er rigtige, og om der mangler

noget. 

Skat kan f.eks. ikke vide, hvor stort et fradrag

for befordring skal være. Det må man selv

regne ud og skrive på selvangivelsen. Man kan

også ringe til Skats automatiske telefon med

rettelser. Eller taste tallene ind på Skats hjem-

meside.

Skat regner den endelige skat ud fra selvan-

givelsen. Den giver næsten aldrig samme

resultat, som den acontoskat, der er betalt

løbende. Det kan være fordi, der er:

• højere/lavere indkomst end man har regnet 

med

• personalegoder, der ikke var som man 

regnede med

• højere/lavere renteindtægter eller renteud-

gifter end man regnede med

• køb eller salg af egen bolig i løbet af året

• højere / lavere ligningsmæssige fradrag

Skat i overskud
Nogen gange er den á conto skat, der er betalt

i løbet af året større end den endelige skat. Så

får man tillige en rentegodtgørelse. Det sker

omkring april /maj måned, og senest oktober

året efter. 

Her et eksempel på en lønseddel til Michael Kragh. Michael Kragh har en trækprocent på 52 i

år 2007. Hans månedlige fradrag er på 3.028 kr. Michael har en månedsløn på 40.000 kr.

Månedsløn kr. 40.000
Firmabil (54.000 kr./12) kr. 4.500
Fri telefon (3.000 kr./12) kr. 250

kr. 44.750
- eget ATP - bidrag kr. 75

kr. 44.675
- arbejdsmarkedsbidrag, 8%

kr. 3.574

A - indkomst kr. 41.101
- fradrag iflg. hovedkort kr. 3.028
Trækgrundlag kr. 38.073
A - skat (52% af 38.073 kr.) kr. 19.798

Til udbetaling: Månedsløn kr. 40.000
- eget ATP - bidrag kr. 75
- arbejdsmarkedsbidrag kr. 3.574
- A - skat kr. 19.798

Fradrag i alt kr. 23.447 kr. 23.447

Til udbetaling kr.  16.553

1.10 · Lønseddel for oktober 2007, Michael Kragh.
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Restskat
Hvis den á conto skat, der er betalt, er mindre

end den endelige skat, får man en restskat.

Den skal betales til Skat. Hvornår og hvordan

kommer an på, hvor stor restskatten er. Først

ser vi på en restskat som er mindre end

16.800 kr.

Forskudsopgørelse
Lad os bruge skatteåret 2008 som eksempel.

Ca. den 1. december 2007 modtager vi en for-

skudsopgørelse. Det er Skats gæt på, hvad vi

vil få af indtægter og fradrag i 2008. Skat kig-

ger i selvangivelsen fra 2006. Skat sætter ind-

komsten efter udviklingen i lønnen. Og regner

med at det er de samme fradrag. Vi modtager

hoved -, bikort eller frikort sammen med for-

skudsopgørelsen.

Hvis vi kan se, at Skats gæt er helt forkerte,

kan vi strege de forkerte tal over, og sende den

rettede forskudsopgørelse retur. Så får vi en ny

med rettet hoved- og bikort. Det har ikke den

store betydning, hvis vores indtægt ændrer sig,

for arbejdsgiveren trækker jo skatten fra vores

løn hele tiden. Men trækprocenten kan være

for lav eller for høj.

Det betyder meget mere, hvis fradragene og

B-indkomsten ændrer sig. Der kan være for-

skel mellem tallene som de er, og som de står

på forskudsopgørelsen. Hvis der er forskel, er

det en god idé af få tallene rettet.

Du kan se mere i Finansrådets hæfter om

Budget og Skat.

Restskat kr.  10.500 

1) Man kan betale 10.500 kr. senest den

1. juli. Så skal man ikke betale rente-

tillæg.

2) Man kan lade være med at gøre noget.

Så vil Skat lægge 7% til i rente. Og

kræve det samlede beløb i løbet af det

næste år. Det sker i praksis ved, at fra-

draget på hovedkortet gøres så lille, at

skatten bliver betalt på den måde.

1.11 · Eksempel A

Skattesatser
findes på Skats hjemmeside www.skat.dk. 

Nu ser vi på en restskat, der er større

end 16.800kr.:

Restskat kr. 21.500

Når restskatten er over 16.800 kr. men

under 40.000 kr. har man flere mulighe-

der:

1) Man kan betale restskatten senest

den 1. juli. 2007

2) Man kan lade være med at gøre noget

inden den 1. juli. Så lægger Skat 7%

rente til 6.400 kr. Det giver i alt 6.848
kr. Det beløb skal betales i tre lige

store rater i september, oktober og

november 2007. Der lægges også 7%

til de sidste 16.800, som opkræves i

løbet af det efterfølgende år.

1.12 · Eksempel B



Salg af den fangede fisk

Moderne salg af fisk
I dag sælges de landede fisk på en fiskeauk-

tion. Auktionssystemet sørger for, at fiskene

bliver præsenteret for flest mulige købere, og

solgt til den højst mulige pris. Det er udbud,

sæson, efterspørgsel og kvalitet, der er med 

til at bestemme prisen på fisken. 

Den måde, man holder auktion på, er forskel-

lig fra havn til havn – og fra land til land.

Den almindeligste måde 
at holde auktion 
I Danmark foregår auktionen som regel ved, at

auktionsmesteren står foran fiskeopkøberne.

Han nævner arten, mængden og en startpris

pr. kg. på den fisk, der er under hammeren.

Han nævner også fiskeskibets navn. Så ved

opkøberne, hvem der har fanget fisken. De

opkøbere, der vil købe fisken, byder ved at

lave tegn og fagter. Den, der ender med at

give det højeste bud, har købt fisken.
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Fiskefartøjet som virksomhed
Hvis du gerne vil have dit eget fiskerfartøj – og være leder af din egen
virksomhed  – skal du vide lidt om økonomi.  

I dette kapitel kan du læse det mest almindelige om økonomi, bogføring
og om at udarbejde et regnskab – og om kalkulation og budgettering. 

Dette billede fra 1881 viser et fiskelaug, der har fordelt den fangede fisk i forskellige bunker.
Skipperen peger på en af bunkerne, og fiskeren, der står med ryggen til, siger, hvem der skal have
de udpegede fisk. Kilde: Skagen Museum.

2.1 · Fiskere deler fangsten på stranden i 1881
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Auktion på internettet
Der findes andre måder at holde auktion på.

En af dem er via internettet. Det foregår ved,

at der er et elektronisk ur på en skærm. Uret

er koblet til internettet. Det betyder, at man

kan sidde hjemme i stuen, eller hvor man

ellers har adgang til internettet, og købe fisk.

Startprisen bliver kodet ind og vises på uret,

der kører baglæns. De opkøbere, der er tilste-

de, enten i auktionshallen eller på internettet,

trykker sig ind, når uret rammer den pris, de

vil give for fisken. Den opkøber, der først

trykker sig ind, giver den højeste pris og køber

fisken, eller en del deraf.

Købspris + afgift
Den pris, man byder, er ikke den endelige pris.

Der bliver også lagt auktionsafgifter oveni. Det

skal man selvfølgelig huske, når man byder på

fisken.

Auktionsmester
Det er ikke mange år siden, at en auktions-

mester blev udnævnt af ministeren.

Auktionsmesteren blev udnævnt, hvis han

kunne anbefales af den lokale fiskeriforening.

I dag kan næsten alle, der gerne vil drive

offentlig fiskerauktion, få en bevilling. Der stil-

les næsten ingen krav mere, og man skal ikke

spørge den lokale fiskeriforening.

Men det er et krav, at auktionsmesteren:

• er statsborger i et EU-land  

• har bopæl i et EU-land  

• er myndig, og ikke har sit bo under konkurs.

Auktionsmesteren er selvskyldner. Det bety-

der, at han hæfter for den afregning, fiskeren

skal have for fisken. Auktionsmesteren har

altså et stort ansvar for økonomi – både for

den der sælger og den der køber fisken.

Derfor stilles der høje krav til auktionsmeste-

rens moral.

Kutter L529 Christina har udbudt et parti 5ère torsk til salg. De er fanget i den centrale del af
Nordsøen. Den røde markør viser, at de 11 kg. blev solgt for 19,52 kr. Køberen hedder »S«. Man
kan se, at de næste fisk, der skal sælges er 4ère torsk, 3ère torsk og så videre.  

Kilde: Den elektroniske auktion i Thyborøn.

2.2 · Auktion på internettet
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Regnskab og budget
Når du er selvstændig, er det vigtigt at holde

øje med, hvad du tjener og hvor meget, der

skal betales til moms og skat. For at have et

nøjagtigt overblik, er der lavet nogle love, der

skal overholdes. Hvis ikke lovene overholdes,

gives der bøder eller andre former for straf.

De vigtigste love om regnskab, som gælder for

selvstændige erhvervsfiskere er:

• Bogføringsloven (daglig opgørelse og 

afstemning til regnskaber m.m.)

• Momsloven (opgørelse og betaling af 

moms m.m.)

• Skatteloven (selvangivelse og betaling af

A-skat m.m.)

• Saltvandsfiskeriloven (opretholdelse 

af licenser og status som erhvervsfisker.

Regnskab
Alle virksomheder skal lave et regnskab.

Regnskabet er en opgørelse over, hvor meget

der er solgt og hvor meget, der er købt i firma-

et. Og om firmaet giver underskud eller over-

skud. Regnskabet viser også, hvor meget der

står i banken, og hvor meget man skylder

væk. Det er også det, der kaldes aktiver og

passiver.

Hvert år skal man aflevere regnskabet til skat-

tevæsenet. De kontrollerer tallene og bereg-

ner, om der er betalt for lidt eller for meget i

skat og moms. Man kan faktisk sige, at et

regnskab ser tilbage på, hvad der er sket med

økonomien i det år, der er gået.

Regnskabet kaldes også en balance og består

af to dele:

• Driftsregnskabet, som også kaldes resul-

tatopgørelsen. Det viser den daglige drift 

med indtægter og udgifter.

• Statusregnskabet, som også kaldes bal-

ance. Det viser dine aktiver og passiver.

Resultatopgørelse og balance
På de næste sider er resultatopgørelsen og

balancen. Det er de skemaer, der giver dig

overblik over din forretning og din økonomi.

Aktiver
er de værdier der er i virksomheden, 

og kan bestå af:

• Anlægsaktiver (varebil, redskabshus 

m.m.)

• Omsætningsaktiver (bankindestående, 

kassebeholdning m.m.)

• Det man har tilgode.

Passiver
er det virksomheden skylder væk, 

og kan bestå af:

• Langfristet gæld (bankgæld, gæld 

til Fiskeribanken m.m.)

• Kortfristet gæld (leverandørgæld, 

moms m.m.)

• Egenkapital
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Resultatopgørelse Året 01.01-31.12 xxx1 Året 01.01-31.12. xxx0
statistiske oplysninger: XXX XXX
Antal havdage i året XXX XXX
Antal rejser i året XX XX
Fangstmængde i kg XXXXXX XXXXXX
Dieselolieforbrug i kroner XXXX XXXX
Dieselolieforbrug i liter XXXX XXXX

Kroner    %   kr./kg Kroner %  kr./kg

1 Bruttofiskeri XXX XXX
2 Forlodsomkostninger XXX XXX
3 Nettofiskeri (1-2) XXX XXX

4 Lønomkostninger XXX XXX

Skipper/ejer XX XX
Mandskab XX XX

5 Skibets part (3-4) XXX XXX

6 Produktionsomkostninger XXX XXX
Forsikringer XX XX
Brændstof (hvis ej forlods) XX XX
Vedligeholdelse XX XX
Fangstredskaber XX XX
Andre XX XX

7 Administrationsomkost. XXX XXX
Autodrift XX XXX
Kontingenter XX XX
Kontor/regnskab XX XX
Repræsentation XX XX
Andre XX XXX

8 Resultat før afskrivning og rente (5-6-7) XXX XXX

9 Afskrivning XX XX

10 Resultat før renter (8-9) XXX XXX

11 Renter

Renteindtægter XX XX
Renteudgifter XX XX

12 RESULTAT FØR SKAT (10-11) XXX XXX

Resultatet overføres til egenkapital. 

2.3 · Resultatopgørelse
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AKTIVER Ved udgangen Ved udgangen

af året xxx1 af året xxx0
Anlægsaktiver:
Værdi af kutter ved periodens begyndelse XXX XXX
Afgang XXX XXX
Tilgang XXX XXX
Afskrivning primo XXX XXX
Årets afskrivning XXX XXX
13 Værdi af kutter ved periodens slutning XXX XXX

14 Automobil XXX XXX

14 Redskabshuse XXX XXX

14 Andre driftsmidler XXX XXX

14 Indskud i Indkøbsforening XXX XXX

14 Andele XXX XXX

14 Værdipapirer XXX XXX

15 Anlægsaktiver i alt XXX XXX

Omsætningsaktiver:
16 Bankindestående XXX XXX

16 Kassebeholdning XXX XXX

17 Mellemregning med besætning XXX XXX

17 Mellemregning is/kasser/fabrik XXX XXX

17 Andre tilgodehavende beløb XXX XXX

18 Omsætningsaktiver i alt XXX XXX
19 AKTIVER I ALT (15+18) XXX XXX

PASSIVER Ved udgangen Ved udgangen

af året xxx1 af året xxx0
Egenkapital:
20 Egenkapital ved periodens begyndelse XXX XXX

21 Periodens resultat XXX XXX

23 Private indskud/hævninger XXX XXX

23 Skatter XXX XXX

24 Egenkapital i alt XXX XXX

Langfristet gæld:

25 Bankgæld XXX XXX

26 Fiskeribank XXX XXX

27 Anden langfristet gæld XXX XXX

28 Langfristet gæld i ALT XXX XXX

Kortfristet gæld:

29 Leverandørgæld XXX XXX

30 Skyldige omkostninger XXX XXX

31 Merværdiafgift (moms) XXX XXX

32 Kassekredit XXX XXX

33 Kortfristet gæld i alt XXX XXX

34 Gæld i alt (28+33) XXX XXX

35 PASSIVER I ALT (24+34) XXX XXX

Forsikringssum for kutter andrager

Oplysning om eventuelle kautionsforpligtelser

Oplysning om verserende retssager

Oplysning om leasingforpligtelser

2.4 · Balance (status)
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Budget
Man kan sige, at regnskabet ser tilbage på det

år, der er gået. Et budget er en opgørelse over

det år, der kommer.

For at lave et budget, skal man overveje nogle

forskellige situationer for det kommende år:

• Hvor meget vil jeg komme til at fange næste 

år?

• Hvad er der af omkostninger?

• Skal der ansættes flere folk, som skal have 

løn?

• Skal der laves reparationer?

• Skal der købes udstyr?

• osv...

Det er vigtigt at tænke på, hvad der er realis-

tisk. Måske er der steder, hvor man kan spare 

i budgettet. Det kan også være, man kan vente

med en investering. Med andre ord, skal man

være kritisk og tænke sig godt om, når man

laver sit budget. Man får let mange gode idéer,

men der skal også være råd til dem.

Når man har tænkt det kommende år igennem

og fået skrevet tallene ned, laver man sit bud-

get. Det består af en kolonne med indtægter

og en kolonne med udgifter.

Tallene i hver række lægges sammen – hver for

sig. Så trækker man de to tal fra hinanden.

Indtægterne skal helst være større end udgif-

terne, så er der overskud. Hvis der derimod er

underskud, fordi der måske skal investeres,

skal man finde en måde at finansiere under-

skuddet.

Så er det en god idé at få et møde med sin

bankrådgiver. Bankrådgiveren vil sikkert se

budgettet for det næste år. På den måde, kan

han eller hun bedre bestemme, om banken vil

udlåne pengene eller ej. Derfor er det godt at

have et budget. Man kan selv få et overblik

over sin økonomi, og banken kan se, at man

har tænkt over situationen. Man kan få bank-

rådgiveren eller revisoren til at hjælpe  med at

lave budgettet.

Hvis man skal ud og købe nyt fiskefartøj, er det

en stor investering, som skal betales tilbage

over mange år. Og man kan næsten altid være

sikker på at dem, der skal låne penge ud, vil se

både budget og regnskab. Det er det overblik,

der gør, at man har nogenlunde sikkerhed for,

at økonomien hænger sammen.
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Statistisk regnskab
Udover det regnskab, som viser overskud eller

underskud i kroner og øre, er det vigtigt, at

man laver et statistisk regnskab, som viser føl-

gende:

• Fangsten i kilo, opdelt i arter (af hensyn til 

kvoter, priser og måske efterbetaling til 

besætningen)

• Forbruget af dieselolie i liter (af hensyn til 

priser, sæson m.m.)

• Forbruget af havdage (af hensyn til licens og 

skattefradrag)

Fagudtryk om økonomi 
og drift
Der findes mange udtryk inden for regnskab og

økonomi. I det følgende vil vi se på de mest

anvendte udtryk for den daglige drift af et fis-

kefartøj.

Indtægt
En indtægt er salg af fangst. Indtægt kan også

være renter eller tilskud o.s.v. Det er ikke sik-

kert, at man får pengene fra indtægten med

det samme, men de skal alligevel bogføres.

Selv om det f.eks. er penge, man »kun« har til

gode, er det et aktiv og skal med i regnskabet.

Indbetaling
Når man får de penge, man har til gode, kaldes

det en indbetaling. Alle penge, der går ind på

din bankkonto eller pengekasse, er indbeta-

linger.

Udgift
En udgift er et køb f.eks. af materialer eller

udstyr. Det kan også være lønudgifter eller

renteudgifter. Selv om man får en regning,

som ikke skal betales med det samme, skal

den alligevel bogføres med det samme, som

en udgift. I regnskabet bliver det et beløb,

man skylder væk – altså et passiv.

Udbetaling
Når man betaler regningen fra tidligere eller

udbetaler løn, er det en udbetaling. Alle

penge, der går ud fra din bankkonto eller

pengekasse, er udbetalinger.

Bilag
Når man sælger eller køber, skal man altid

have en bon eller faktura på det, man har købt

eller solgt. Det er de papirer, der kaldes bilag.

Bogføringsloven kræver, at man gemmer sine

bilag i fem år.

Kassekladde
Man bruger en kassekladde til at registrere

sine bilag. Det er et hæfte, hvor man skriver

sine udgifter og indtægter ind i kolonner.

Kassekladden skal lægges sammen og stem-

mes af. Som regel sender man den til sin revi-

sor hvert kvartal, så han eller hun kan bereg-

ne, hvor meget der skal betales i moms og

skat. En kassekladde kaldes også en kasse-

rapport.

Der er mange fiskere, som ikke laver en kasse-

kladde, og lader ind- og udbetalingerne gå ind

over banken. Så kan man lave sin bogføring

ud fra bankens kontoudskrift, eller få sin revi-

sor til det.

Revisoren har et computerprogram, der kan

behandle dine indtægter og udgifter - og lave

det endelige regnskab.

Bogføringen
På grundlag af de ovennævnte bevægelser på

fartøjets bankkonto, foretages en egentlig

registrering af indtægter og udgifter i et bog-

holderi. Det foregår på en systematisk måde –

hver postering henføres til en konto i boghol-

deriet.

Kontoplan
For at få alle sine bilag ført rigtigt ind i kasse-

kladden, bruger man et system, som viser alle

indtægter og udgifter, så det er nemt at få

lavet regnskabet. Det system består af en

række konti, hvor man skriver sin tal ind. Først

alle indtægterne, så lønningerne og de faste

omkostninger og til sidste aktiverne og passi-

verne. Sådan et system kalder man en konto-

plan. Kontoplanen er en oversigt over fartøjets

økonomi, og den vil blive forklaret på de føl-

gende sider.

På næste side kan du se hvordan en konto-

plan kan se ud.
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RESULTATOPGØRELSE BALANCE (STATUS)

2.5 · Kontoplan

AKTIVER OG PASSIVERINDTÆGTER OG 

UDGIFTER

FartøjetBruttoindtjening 

Fangstafregning

Andre faste værdierForlodsudgifter

OmsætningsaktiverHyreafregning

Lønberegning

Egenkapital

Hævninger/indskud

Produktionsudgifter

SkatterAdministrationsudgifter

Renter Leverandører

Finansiering

Fiskeribank

Afskrivning

SKEMATISK KONTOPLAN

Resultatopgørelse

1. Bruttofiskeri

2. Forlodsudgifter

3. Nettofiskeri

4. Lønudgifter

5. Skibets part

6. Produktionsudgifter

7. Administrationsudgifter

8. Resultat før afskrivning og rente

9. Afskrivning

10. Resultat før rente

11. Renter

12. RESULTAT FØR SKAT

Balance

13. Fartøjet

14. Andre anlægsaktiviteter

15. ANLÆGSAKTIVITETER

16. Bankindeståender

17. Tilgodehavender

18. OMSÆTNINGSAKTIVER

19. AKTIVER I ALT

20. Egenkapital ved årets begyndelse

21. Årets resultat før skat

22. Hævninger/indskud

23. Skatter

24. EGENKAPITAL

25. Banklån

26. Fiskeribank

27. Andre langfristede lån

28. LANGFRISTET GÆLD

29. Leverandørgæld

30. Skyldige beløb

31. Merværdiafgift

32. Kassekredit

33. KORTFRISTET GÆLD

34. GÆLD I ALT

35. PASSIVER I ALT



Kapitel 2 side 28

Kontoplanen kan altid laves om, så den passer

til det enkelte firma eller fartøj. Den viste kon-

toplan viser kun hovedgrupper af konti.

Her er en kort forklaring på de enkelte punkter

i kontoplanen. Vi starter med resultatopgø-

relsen.

1. Bruttofiskeri:
Her registreres de bilag, som har med fang-

sten at gøre. Det er afregninger, der kommer

fra fabrikker for industrifisk og fra auktioner. 

2. Forlodsudgifter 
Som ordet »Forlods« antyder, er det udgifter

som forlods trækkes fra salgsværdien af fis-

ken, før pengene bliver fordelt mellem besæt-

ning og skib.

Det kan f.eks. være udgifter til brændstof, is,

havne- og bropenge, smøreolie, fragt og afgif-

ter m.m.

3. Nettofiskeri
»Bruttofiskeri« fratrukket de samlede for-

lodsudgifter.

4. Lønudgifter
Alle lønninger og andre udgifter - f.eks. øl,

vand, kaffe og gaver – som har med besæt-

ningen at gøre.

Du kan se et eksempel på en lønseddel i

skema 2.7.

5. Skibets part
»Nettofiskeri« fratrukket de samlede lønudgif-

ter.

Skibets part er det samme som en »hyreafreg-

ning«. Du kan se et eksempel i skema 2.6.

6. Produktionsudgifter
Det er de omkostninger, som har med selve

fartøjet at gøre. Det kan være forsikring, vedli-

geholdelse, brændstof m.m. Det er omkost-

ninger, der både er variable og faste.

Der er nogle omkostninger, som både kan

være faste og variable. Det er bl.a. udgiften til

løn, hvis man kun har ansat hjælp i de perio-

der, hvor der er travlt.

7. Administrationsudgifter
Administrationsudgifter er typisk faste

omkostninger, som man har løbende. De kan

deles op i grupper, som hører sammen.

Administrationsudgifter kan være:

• Varebil (benzin, afgifter m.m.)

• Kontor og regnskab (løn til regnskabs-

hjælper, revisor, kontorartikler, porto og 

telefon)

• Repræsentation (gaver, restaurantbesøg, 

øl og vand m.m.)

• Andre omkostninger (annoncer, reklamer 

m.m.)

8. Resultat før afskrivning og renter
»Skibets part« fratrukket de samlede produk-

tionsudgifter og de samlede administra-

tionsudgifter.

9. Afskrivning
Ting bliver mindre værd, jo ældre de bliver.

Derfor »afskriver« man på den værdi, som

tingene havde fra starten. En afskrivning er en

»udgift«, men det er ikke noget, der skal beta-

Variable omkostninger
De variable omkostninger er forskellige

fra måned til måned. De kan f.eks. være

mindre, hvis man ikke har været på søen

så mange gange - og derfor har brugt

mindre brændstof.

Variable omkostninger kan være:

• Brændstof

• Elektricitet

• Arbejdstøj

• Osv.

Faste omkostninger
De faste omkostninger er som regel de

samme hver måned.

Faste omkostninger kan være:

• Skibsforsikring

• Falckabonnement

• Radiotelefon og licens

• Fangstredskaber

• Osv.
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les. Det er en post i regnskabet, der påvirker

den skat, man skal betale, fordi man kan træk-

ke værdiforringelse fra i skat.

Man afskriver på sit fartøj, biler, redskabshuse

m.m., som ejes af firmaet. 

Når man afskriver, fordeler man fradraget i skat-

ten over flere år. Mens årene går, vil fartøjet

blive mindre og mindre værd i regnskabet – set

fra skattevæsenets side.

Selvom det kan være svært at beregne, hvor

lang levetid et fartøj har, skal afskrivningen

helst være ret præcis. Den dag fartøjet sælges,

skal det have den samme værdi i regnskabet,

som det sælges for. Hvis værdien i regnskabet

er højere end den pris, man får, har man et tab.

Og hvis der er afskrevet for meget, vil den pris,

man får ved salget være større end den værdi,

fartøjet står til i regnskabet. Og så skal man

betale skat af forskellen.

Der er flere måder, som revisoren kan beregne

afskrivningerne på.

Et fartøj opdeles i tre dele, når man skal bereg-

ne afskrivning. Fordi man går ud fra, at de for-

skellige dele har forskellig levetid.

• Skroget har en forventet levetid på ca. 20 år.

• Maskinen har en forventet levetid på ca. 10 år.

• Det tekniske udstyr har en forventet levetid 

på ca. 5 år.

Det er svært at bedømme, hvor lang tid fartøjet

vil holde. For det betyder selvfølgelig også

meget, hvordan man har vedligeholdt det.

Nogle fartøjer kan holde i 30 år – derfor vil vær-

dien være større end den, der står i regnskabet.

10. Resultat før rente
»Resultat før afskrivning og renter« fratrukket

samlede afskrivninger.

11. Rente
Her bogføres renterne. Det kan være renteud-

gifter til et lån i banken. Eller det kan være ren-

ter i forbindelse med lån i fartøjet.

Renteindtægter skal også stå under dette

punkt.

Husk, at det kun er renterne, der skal stå her.

Når man betaler af på et kreditforeningslån

eller lignende, betaler man også afdrag. Men de

skal ikke skrives ind under dette punkt, for det

er en afbetaling på en gæld, man har.

12. Resultat før skat
»Resultat før renter« fratrukket de samlede ren-

teindtægter og renteudgifter. Forudsat at ejeren

har fået løn.

Det resultat kaldes også »bundlinien«. Det viser

det overskud eller underskud, som fartøjet har

haft gennem en periode.

Nu har vi gennemgået resultatopgørelsen –

som er den øverste halvdel af kontoplanen. 

Nu kommer vi til balancen – som er den neder-

ste del af kontoplanen.

Balancen er opdelt i tre dele

1. Aktiver (de investeringer man har gjort i far-

tøjet – de ting man har købt til det – og det,

man har til gode hos kunderne eller andre).

2. Passiver er gæld, som man skylder væk. Det

kan være til banker eller Skat osv.

3. Egenkapital er forskellen mellem aktiver og

passiver. Det er beløbet, som man har skudt

ind i fartøjet samt det, der er tjent siden.

Aktiver
Aktiverne er opdelt i anlægsaktiver og omsæt-

ningsaktiver.

13. Fartøjet
Fartøjet er et aktiv. Det beløb, der står på denne

konto viser værdien, som fartøjet har på det

tidspunkt, balancen gøres op. Husk, at værdien

kun er en beregnet værdi.

14. Andre anlægsaktiver
Det kan være varebiler, redskabshus, værdipa-

pirer eller indskud i indkøbsforeninger og lig-

nende.

15. Anlægsaktiver
Det er summen af alle anlægsaktiverne (pkt. 13
+ pkt. 14)
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16. Bankindestående
Det er konti, som viser, hvad der står på bank-

kontoen eller hvad der er i pengekassen.

17. Tilgodehavender
Tilgodehavender er penge eller afregninger,

som man endnu ikke har fået. Det kan være

beløb, som endnu ikke er afregnet fra fiskeri-

auktionen. Det kan også være tilskud, som

man skal have, men ikke har modtaget endnu.

Når de penge man har til gode, bliver sat i

banken, bliver tilgodehavendet mindre.

18. Omsætningsaktiver
Det er summen af alle omsætningsaktiverne

(pkt. 16 + pkt. 17)

19. Aktiver i alt
Det er summen af anlægsaktiver og omsæt-

ningsaktiver (pkt. 15 + pkt. 18)

Det er summen af alt det, du ejer og har til

gode.

Egenkapital

20. Egenkapital ved årets begyndelse
Det er beløbet, som sidste periodes regnskab

viste som egenkapital i alt ved årets slutning.

21. Årets resultat før skat
Det er driftsresultatet fra pkt. 12 i

resultatopgørelsen.

22. Hævninger / Indskud
Her står det beløb, der er hævet til

privat forbrug i løbet af året. Hvis

man har indskudt nogle penge i

fartøjet, vil beløbet også stå her.

23. Skatter
Her står det beløb, der er hævet til

skat i løbet af året.

24. Egenkapital
Dette beløb er summen af alle

punkterne i afsnittet egenkapital.

Altså den samlede egenkapital.

Passiver
Passiver (gæld) er opdelt i kortfristet og lang-

fristet gæld.

25. Banklån
Hvis man har et banklån i forbindelse med sit

erhverv, er det ofte et større lån, som skal

betales tilbage over en længere periode. De

afdrag man betaler, går fra beløbet på denne

konto. Man betaler også renter, som bogføres

i driftsregnskabet. Renten indgår i beregning

af skatten ved regnskabets afslutning.

26. Fiskeribank
Det er ofte de samme regler, der gælder for

lån i Fiskeribanken og banklån. I Fiskeribanken

betaler man også afdrag og renter.

27. Andre langfristede lån
Her står, hvis der er andre langfristede lån i

regnskabet. F.eks. i kreditforeninger og lignen-

de.
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28. Langfristet gæld
Det er summen af din gæld, som skal betales

tilbage over en længere periode. (pkt. 25 +

pkt. 26 + pkt. 27)

29. Leverandørgæld
Her står det beløb, man skylder sine leveran-

dører. Når man modtager de varer, man har

købt, får man også en regning, hvor der er lagt

25% moms til beløbet. Regningen bogføres på

leverandørens konto. Derefter bliver momsen

registreret på kontoen for indgående moms.

Det beløb, får man tilbage ved den næste

afregning med Skat.

30. Skyldige beløb
Når man udbetaler løn, skal man holde penge

tilbage til A-skat, AM-bidrag, ATP og pension

m.m.

Selv om det er penge, der bliver stående på

kontoen i et stykke tid, er det penge man skyl-

der Skat. Derfor er det gæld.

31. Merværdiafgift
Merværdi kaldes også moms. Det er den afgift

på 25%, der beregnes af de fleste varer og tje-

nesteydelser, der købes og sælges i Danmark.

De fleste virksomheder i Danmark er momsre-

gistrerede og afregner moms med Skat.

Der er to slags afgifter:

Udgående moms, som beregnes af den vare,

man sælger. Det kaldes også salgsmoms.

Momsen lægges oven i nettoprisen. Det mest

normale er, at momsen afregnes hvert kvartal.

Indgående moms, som beregnes af den vare,

man køber. Det kaldes også købsmoms. Hvert

kvartal trækker man købsmomsen fra salgs-

momsen, og betaler det beløb, der kommer

frem til Skat. Det er altså forskellen på salgs-

og købsmoms, man betaler til Skat.

Hvis købsmomsen er større end salgsmomsen,

får man pengene tilbage fra Skat.

32. Kassekredit
Hvis man har brug for at trække over på sin

bankkonto i perioder, kan man få en ordning,

hvor man må trække op til et aftalt beløb. Det

kaldes en kassekredit. Det beløb du skylder

på kontoen, kan du se under dette punkt -

som gæld.

33. Kortfristet gæld
Det er summen er den gæld, der skal betales

tilbage i løbet af en kortere periode (pkt. 29 +

pkt. 30 + pkt. 31 + pkt. 32).
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34. Gæld i alt
Det er summen af hele din gæld, både den

langfristede og den kortfristede. (pkt. 28 +

pkt. 33)

35. Passiver i alt
Til sidst kommer summen af hele firmaets

gæld og egenkapital herunder.

Aktiver og passiver skal altid vise det samme

beløb i begge kolonner, for at balancen pas-

ser.

Fiskeren som arbejdsgiver
Det kan være, du selv skal i hyre som fisker,

eller måske skal du have din egen besætning.

Under alle omstændigheder er der regler for,

hvordan man indgår aftaler om arbejdsfor-

hold. Her ser vi på det mest overordnede, man

skal huske, når man indgår en hyrekontrakt –

og på hvordan økonomien bliver gjort op, og

hvordan lønnen bliver afregnet.

Lidt om hyrekontrakten
Når en partsfisker og en reder indgår en aftale

om ansættelse, skal det være en skriftlig afta-

le.

Der skal mindst være oplysninger om følgende

i kontrakten:

• Rederens og fiskerens identitet.

(Navn, cpr. nr. osv.)

• Skibets navn.

• Den stilling, fiskeren er hyret til.

• Hvornår fiskeren skal begynde.

• Hyrens størrelse. Der bør også stå hvilke 

omkostninger, der indgår i forlodsom-

kostninger.

• Aftale om fratrædelsessted og opsigelses-

varsel.

• Oplysninger om rettigheder med hensyn til 

ferie, feriegodtgørelse eller løn under ferie.

• Oplysning om forventet arbejdstid.

• Angivelse af hvilken overenskomst eller 

aftale, man arbejder under. 

• Når ansættelsesforholdet ophører, skal 

opsigelsesdato og fratrædelsesdato samt 

årsag til ansættelsens ophør gives skriftligt.

Faste omkostninger
Kortfristet gæld: 
Gæld, der skal betales tilbage over en

kortere periode. Det kan f.eks. være

gæld på kassekreditten eller moms.

Langfristet gæld: 
Gæld, der skal betales tilbage i afdrag

over en længere periode, typisk 20-30 år.

Det kan f.eks. være lån i kreditforeninger

eller Fiskeribanken.
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2.6 · Hyreafregning

Indtægtssiden Forlodsudgifter

Afregning fra fabrik Brændstof

Is

Havne & bropenge

Kasser

Smøreolie

Lastoptagning

Afgifter

Fragtudgifter

Afregning fra auktion

Afregning fra krøjhandler

Dobbelt slæb

Skibet

Skibets part = 55%

Mandskabets part = 45%

Skattekort

Beregning og saldi

Indberetning

Lønberegning

AFREGNING  FOR HVER TUR

Afregning fra fabrik XXX

Afregning fra auktion XXX

Afregning fra krøjhandler XX

Dobbelt slæb XXX

Bonus og efterbetaling XX

Bruttofiskeri XXX

Forlodsudgifter

Brændstof XX

Is XX

Havne & bropenge XX

Kasser XX

Smøreolie XX

Lastoptagning XX

Afgifter XX

Fragtudgifter XX

Andre (proviant) XX

Forlodsudgifter i alt XXX

Nettofiskeri XX

Lønudgifter %

Skipper/ejer 15 XX

Fisker 1 10 XX

Fisker 2 10 XX

Fisker 3 10 XX

Lønudgifter i alt XX

Skibets part XX

Grundlag for bogføring

af regnskab for skibet

Momsregnskab

Lønregnskab

Lønsedler til skipper

og mandskab

Indberetning til det
Offentlige

Andre (proviant)

HTS (pension)
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Lønseddel - lønudgift og 
lønberegning
Her ser du hvordan lønnen regnes ud. Og

hvordan nogle af de økonomiske begreber, vi

har set på, hænger sammen.

2.7 · Lønberegning

Beløbet fremkommer som
den enkeltes procenter af
Nettofiskeri i henhold til
Hyreafregning.

Hyreafregning

Bruttoløn

Proviantandel

ATP

Pensionsordning HTS

AM- bidrag

A-skat            Se skattekort

Fradrag

Trækprocent

Havdage/

havtimer

Privat regning

og udførsel

Skatterestance

Den enkeltes andel i reg-
ning fra »Købmand«.

Andel afhængig af antal
dage. 1/3 betales af med-
arbejder 2/3 betales af
skibet.

Pensionsordningen er fri-
villig for den enkelte HTS
er en overenskomstmæs-
sig pension.

8% af bruttoløn efter fra-
drag af ATP & HTS.

A-skat beregnes, på
grundlag af bruttoindtægt
med fradrag af ATP, AM-
bidrag. SP-bidrag & dags-
fradrag.

Antal dage fra afsejling til
hjemkomst og losning /
timer.

Efter regning fra
»Købmand«.

Efter oplysning fra
Skattevæsenet.

Eksempel:

Lønspecifikation

Hyre 7,75% af kr. 188.087,94 14.576,82

Proviant 16,66% af kr. 7.000,00 1.166,20

ATP 68,00

Bruttoløn 15.675,02 15.675,02

Kapitalpension -1.574,30 -1.574,30

HTS Pension -559,13 -559,13

Beregningsgrundlag 13.541,59

AM-bidrag, 8% -1.083,00 -1.083,00

Skattepligt                                                12.323,59

-fradrag 49 dage                                        -2.254,00

Trækgrundlag                                            10.060,00

A-skat 45%                                                                  4.527,00

Proviant                                                                      -1.166,20

Privat regning fra købmand                                         -252,20

Privat regning fra indkøbsforening                              -486,25

Mobiltelefon                                                                   -77,25

Udførsel                                                                       -483,75

Nettobeløb                                                         kr.     5.330,94

Beløbet udbetales til den pågældende

For lønmodtager:

A-skat

AM-bidrag

ATP

HTS

Skatterestance

Pensionsordning

For skibet:

»Købmanden« – proviant

Is

Indkøbsforening

Olie

Kutterservice

AER + ATP + HTS

Til det offentlige skal indberettes

Udover afregning til den enkelte medarbejder skal der efterfølgende ske betaling af:

Årlige opsummeringer for den enkelte og for hele skibet.
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De penge, der skal bruges til at købe fartøjet,

kan man finde flere steder. I perioder er der til-

skud fra  EU. Man kan også låne penge i

Fiskeribanken (indtil 2008), i pengeinstitutter

og i generationsskifteselskaber.  Og man kan

have penge selv, som man har sparet op. De

penge, der skal bruges til at drive  fartøjet,

kan også  skaffes forskellige steder.

Alle de valg, som man vil støde på, når man

køber fartøj, vil vi kigge nærmere på her.

Anlægs- og driftskapital
Måske vil du bygge et nyt fartøj, købe et brugt

eller købe en del af et fartøj. Så skal du skaffe

penge – eller kapital, som det hedder. Den

kapital deler man op i to dele - anlægskapital

og driftskapital.

Anlægskapital
Hvis man skal investere i en kutter, laver man

en beregning. Den viser, hvor stor en anlægs-

kapital, der er brug for. Beregningen kunne se

sådan ud:

Nu har man altså klarlagt sit behov for

anlægskapital.

Hvordan skaffer man så den anlægskapital?

Der er flere muligheder. Men ofte kan man

skaffe anlægskapitalen ved at låne penge i

Fiskeribanken (indtil 2008), låne i et penge-

institut eller bruge sin egne penge (det hedder

også egenkapital).

Driftskapital
Driftskapital er de penge, der skal bruges til

den daglige drift af kutteren. Det kan være

olie, is og kasser. Man skaffer oftest driftska-

pital gennem kassekreditter i pengeinstitutter

og gennem leverandørkreditter.

På kassekreditten kan man trække et beløb,

man har aftalt med banken. Der betales renter

af det beløb, man har trukket på kontoen. Det

er forskelligt, hvor meget man har brug for at

trække på kassekreditten. Når der er dårligt

fiskeri, skal man betale sine udgifter alligevel.

Det kan være renter, afdrag og forsikringer.

Når der er godt fiskeri, kan der stå mange

penge på kontoen.

En leverandørkredit er den kredit man får, fra

varen leveres, og til den skal betales. Tiden på

kreditten kan svinge fra leverandør til leveran-

dør. Det er en gratis kredit. Hvis man ikke

betaler til den aftalte tid, får leverandøren en

rente af det beløb, man skylder.

Hvordan får jeg penge til fartøjet?
Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i
det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan
skaffe penge til at købe et fartøj.

Byggesum/ kr. 4.000.000
købspris kutter

Indkøb af instrumenter kr. 200.000

Indkøb af 2 trawl kr. 200.000

Diverse omkostninger kr. 50.000

Samlet investering kr. 4.450.000

3.1 · Beregning af anlægskapital

Kassekredit
En kassekredit i banken er en konto, hvor

man får et aftalt beløb stillet til rådighed,

som man kan trække på.

Leverandørkredit 
En leverandørkredit er den kredit, man får

fra varen leveres og til den, skal betales.
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En anden kapital til driften er momskredit (se

kap. 6). Den gives af staten til selvstændige.

Efter hver periode med moms, laver man en

opgørelse til Skat. Her gør man momsen op

for det beløb, som der er solgt fisk for. Så

trækker man købsmomsen fra – d.v.s. den

moms man har betalt for de varer, man har

indkøbt til kutteren. Det beløb, der så kommer

frem, er det beløb, man skal betale til Skat.

Man har så altså momspengene »at arbejde

med«, indtil der skal afregnes.

Finansiering
Nu ved du måske, hvor mange penge du skal

bruge til at købe og drive dit kommende fiske-

skib. Så kan du starte med at skaffe midlerne.

Du må selv betale en del. Men der er også

mange gode tilbud om lån. Især hvis det er før-

ste gang du skal købe fartøj. For at få et over-

blik må du lave en plan over finansieringen.

Finansieringsplan
I den opstilling, vi har vist her, kan du se, hvor-

dan man kan finansiere købet af en kutter.

Altså hvordan man kan skaffe penge til købet.

Vi siger, at der købes en kutter, der er 12 år

gammel. Den koster kr. 2.000.000.

Kilde: Apollo Web

3.2 · Redskaberne ordnes på kajen

30% af prisen lånes kr. 600.000
i Fiskeribanken

Lån i pengeinstitut kr. 1.100.000

Lån i generations- kr. 150.000
skifteselskab

Egen opsparing kr. 150.000

Kr. 2.000.000

3.3 · Eksempel på lånesammensætning



3.4 · HG 267 Strømeeg bliver bygget på Karstensens Skibsværft i Skagen
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Byggelån
Hvis du skal i gang med at bygge et nyt fartøj,

kommer banken ind i billedet. Banken kan yde

et kortfristet byggelån i den periode, der byg-

ges. Når fartøjet er færdigt, betaler du bygge-

lånet tilbage med en langfristet kapital. 

Lån i Fiskeribanken
Fiskeribanken giver langfristede lån til dansk

fiskeri og akvakultur indtil 2008, hvor banken

lukker.

Fiskeribanken låner penge ud mod at få sik-

kerhed i fartøjer. Banken giver også lån, hvis

man vil investere i anlæg på land, der har

noget med fiskeri at gøre. Lånene er obliga-

tions- eller kontantlån med faste renter.

Når banken ser på en ansøgning om lån, laver

banken en kreditværdighedsundersøgelse. De

ser på, om projektet kan hænge sammen øko-

nomisk. Man regner lånet ud, ved at se på

hvad fartøjet koster. Det er en vurderingsin-

spektør fra Fiskeribanken, der bestemmer

værdien af fartøjet. Værdien kan også være,

det fartøjet koster kontant. 

Nybygning af fartøjer
Man kan låne op til 30% af kontraktprisen i

2008. Lånet kan have en løbetid på 20 år. 

Man kan ikke låne penge til fartøjer, der koster

under kr. 200.000 at bygge.

Kortfristet
Lån som hurtigt skal betales tilbage.

Langfristet
Lån som betales tilbage over længere tid.

Obligationslån
Udbetales i obligationer som man selv

skal sælge gennem banken. Ydelsen på

lånet er kendt på forhånd. Men kursen

(værdien) af obligationerne svinger, så

det er først på salgstidspunktet, man

ved, hvor mange penge, man får ud af

salget.

Kontantlån
Et lån hvis lånebeløb er lig med kursvær-

dien af de til lånet svarende obligationer. 

Kilde: Fiskeri Tidende
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Køb af brugte fartøjer, ombygninger og
moderniseringer
I Fiskeribanken kan man låne op til 30% af

den værdi, fartøjet har i 2008. Værdien be-

regnes normalt uden redskaber. Løbetiden er

20 år for fartøjer, der er til og med 10 år.

Løbetiden er 15 år, hvis fartøjet er ældre.

Overtagelse af gæld
Hvis fartøjet skifter ejer, kan man normalt

overtage det lån, der er i fartøjet. Den nye ejer

skal være godkendt til at låne penge til et far-

tøj. Når man overtager gæld, er grænserne for

lån de samme som ved normale lån. Hvis far-

tøjet ikke er belånt helt op til grænsen, kan

man få større lån. Det står der mere om i

afsnittet »Køb af brugte fartøjer«.

Sikkerhed i fartøjet
Fiskeribanken kræver normalt »første priori-

tets pant« i fartøjet. Det betyder, at banken

må overtage fartøjet, hvis lånet ikke kan beta-

les tilbage.

Egenkapital
Der er forskel på hvor meget egenkapital, man

skal have for at kunne købe egen kutter. Det

kommer an på, hvor meget man skal låne.

Hvis man kun skal låne op til 40% af fartøjets

værdi, skal man ikke have egenkapital. Men

man skal selv have halvdelen af de penge, der

ligger over 40% af fartøjets værdi. Hvis man

ikke har det, må der stilles en sikkerhed. Det

kan f.eks. være en garanti fra et pengeinstitut.

Når du regner egenkapitalen ud, skal du

tænke på, at lån fra generationsskifte-

selskaber kan tælle med som egenkapital.

Egenkapital
De penge, som man selv har.

Fiskeribankens hjemmeside
www.fiskeribanken.dk

3.5 · RI 427 Mette Helene leveret fra Vestværftet i Hvide Sande i 2000

Kilde: Apollo Web
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Lån i pengeinstitut
Man kan også låne penge i en bank eller

sparekasse.

Når du går ind i din bank, vil de sikkert se på:

• Dine personlige egenskaber. Altså hvem du 

er, og hvad du kan.

• Formålet med lånet. Skal du købe et nyt 

fartøj, brugt fartøj eller en part ?

• Hvor meget du skal låne? Hvordan og hvor 

skaffer du penge til at købe fartøjet ? 

(finansieringsplan)

• Hvornår og hvordan tror du, at du kan betale

lånet tilbage? (Der laves budgetter m.v.)

• Hvilken sikkerhed kan du tilbyde? Og har du

egenkapital?

Personlige egenskaber
For at et pengeinstitut vil give et lån, skal man

have en erfaring og uddannelse. I det her til-

fælde inden for fiskeriet. Men det er også godt

at være ærlig. Og at kunne og ville holde de

aftaler, man laver.

Fartøjets egenskaber
Når man skal finde ud af, hvor meget der skal

lånes, ser man også på fartøjet. Det betyder

meget, hvor gammelt fartøjet er. Og hvilken

stand det er i. Skal man regne med mange

dage i havn til reparationer? Det vil betyde

noget for, hvor meget man kan fiske med far-

tøjet. Måske vil det også koste for meget i

reparationer.

Plan for finansiering og budgetter
Der skal laves en oversigt over, hvordan man

skaffer alle pengene til at købe fartøjet. Det er

også vigtigt at lave budgetter. 

Budgetterne viser, hvor meget man kan betale

til renter og afdrag på lånene, når man ser på

de øvrige udgifter og omkostninger. Og på for-

ventningerne til hvad man kan tjene ved at

fiske.

Sikkerheder og egenkapital
En bank har ansvaret for, at dem, der sætter

penge i banken, kan få deres penge tilbage

med renter. Derfor vil banken gerne have en

sikkerhed for, at de penge, man har lånt ud,

kan betales tilbage. Det kan banken få ved at

tage pant i fartøjet. Man skal tænke på, at

Fiskeribanken normalt kun låner penge ud,

mod »første prioritets pant i fartøjet«. Banken

må derfor være tilfreds med at få pant efter

Fiskeribanken. 

Det, man tjener på at fiske, svinger meget fra

år til år. Når det ikke går godt, falder fartøjets

værdi. Det gør bankens sikkerhed også.

Der kan også være tale om, at banken kræver

ekstra sikkerhed. Det kan være i fast ejendom.

Det beslutter man fra gang til gang.

Forskellige mennesker har forskellig økonomi.

Hvis man har egenkapital, har det også noget

at sige. 

Typer af lån
Nu skal vi se på nogle forskellige lån. Den type

du skal vælge, kommer an på din økonomi.

Serielån
Det er et lån, hvor afdragene du betaler tilba-

ge, er lige store i al den tid, du har lånet.

Beløbet du skal betale i rente, bliver mindre

fra gang til gang, hvis renten ikke ændrer sig.

Du låner 100.000 kr., rente 10%, løbetid 10 år. og du betaler hvert kvartal. Det hedder en

kvartårlig ydelse.

Dato Rente Afdrag Ydelse Saldo

01.01.2008 0,00 0,00 0,00 100.000,00
01.04.2008 2500,00 2500,00 5000,00 97.500,00
01.07.2008 2437,50 2500,00 4937,50 95.000,00
01.10.2008 2375,00 2500,00 4875,00 92.500,00
osv.

3.6 · Eksempel på serielån



Annuitetslån
Det er et lån, hvor du betaler nøjagtig det

samme beløb i ydelse i al den tid, du har

lånet. Hvis renten ændrer sig, ændrer det også

den tid, det tager at betale lånet tilbage. 

Man kan se, at et annuitetslån er billigere i

starten. Men når ca. det halve af tiden er gået,

bliver serielånet det billigste.

Valutalån
Sidst i 70’erne var det populært at tage lån i

valuta. Valutalån var kun for virksomheder,

som levede op til ret strenge krav fra National-

banken. Det kunne f.eks. være lån til byggeri

af en fabrik, eller køb af et fiskefartøj.

Nu er der ikke længere krav, der skal opfyldes

for at tage lån i valuta. Derfor kan alle optage

valutalån. Selv realkreditlån kan lånes i euro.

I 70’erne var den høje danske rente skyld i, at

man lånte penge i valuta. Renten på andre

valutaer var en del lavere. Men kun den nomi-

nelle rente. Den effektive rente kunne godt

blive en del højere end den danske rente. På

et tidspunkt fik man en lille kreditrente, ved at

tage lån i schweizerfranc. Men året efter viste

den effektive rente sig at ligge på 35% om

året. Derfor var det ikke populært at tage 

lån i Schweizerfranc de følgende år.

Flere lande blev enige om at 

deltage i euro-samarbejdet i 

midten af 90’erne. Landene 

har næsten haft den samme 

lave rente. Danmarks rente 

ligger tæt på renten i de andre lande. 

Løbetiden for lån i valuta er normalt 1 år. Med

renteterminer hvert halve eller kvarte år. Men

fordelen er ikke så stor, fordi den danske rente

er lav.

Forskellen i renter på et lån i danske kroner og

et lån i valuta er internbankrentesatserne.  

Kapitel 3 side 40

Annuitetslån.

Dato Rente Afdrag Ydelse Saldo

01.01.2008 0,00 0,00 0,00 100.000,00
01.04.2008 2500,00 1484,00 3984,00 98.516,00
01.07.2008 2462,90 1521,10 3984,00 96.994,90
01.10.2008 2424,87 1559,13 3984,00 95.435,77

3.7 · Eksempel på annuitetslån

Nominel rente 
Renten, der kun tilskrives rente én gang

om året.

Effektiv rente
Rentebeløbet incl. renters rente - d.v.s.

at der også beregnes rente af de renter,

der allerede er tilskrevet i de tidligere

perioder.



Etableringskonto
Når man er lønmodtager, ved man måske, at

man vil være selvstændig på et tidspunkt. Så

kan man lave en konto til at etablere sig for.

Der er nogle fordele ved sådan en konto. Man

kan trække sine indskud fra på sin selvangi-

velse. På den måde er skattevæsenet med til

at »betale« det man har sparet op.

Der er nogle krav:

• Der skal være en løn, man kan have fradrag i

• Lønmodtageren må ikke være fyldt 45 år.

• Indskuddet skal betales ind på en bestemt 

konto i banken.

• Indskuddet skal være mindst 5.000 kr. og 

maximum 100.000 kr. eller 40 procent af din

nettoløn pr. år. 

• Indskuddet skal afskrives i skat på de 

aktiver, som anskaffes.

Det er mest unge, der bor hjemme, der bruger

den ordning. Så kan de spare lidt op. Men

yngre voksne kan også have glæde af ordning-

en.

Før man laver en etableringskonto, er det en

god ide at tænke over sin fremtid. Man skal

nemlig betale skat af pengene, hvis man

hæver pengene til andet end etablering. For

nærmere oplysninger henvises til dit lokale

pengeinstitut. 

Lån i Generations-
skifteselskaber
I nogle havne med fiskeri er der lavet noget,

der hedder generationsskifteselskaber. Det er

selskaber, som skal hjælpe nye fiskeskippere i

gang. De hjælper med at købe fartøj eller part

i et. Man kan låne penge i generationsskifte-

selskaber. Fiskeribanken ser på generations-

skiftelån som egenkapital, når egenkapitalen

skal gøres op. Derfor kan man få sin egenkapi-

tal til at vokse, ved at låne penge i et genera-

tionsskifteselskab. Lånene skal godkendes af

Fiskeribanken.

Selskaberne låner ikke kun penge ud. Man

kan også få gode råd om at være fisker. Nogle

steder kan man få studielån, hvis man gerne

vil på skipperskole.

Selskaberne gør også meget for at få fiskeri-

lærlinge i uddannelse - og man skaffer praktik-

plads til dem.

Tilskud fra EU 
og den danske stat
EU og den danske stat har ydet støtte til dan-

ske fiskeri i mange år. Støtten har omfattet

nybygning, modernisering, ophugning mv. 

Det nye støtteprogram, som principielt gælder

i perioden 2007-2013, kan der læses mere om

på hjemmesiden www.dffe.dk.

Støtteprogrammet hedder Den Europæiske

Fiskerifond (EFF). 

Kapitel 3 side 41
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Hvis et fartøj skal bygges om, er det en god

ide, at finde ud af om skibets tonnage eller kW

bliver større. Hvis skibet bliver større eller får

en større hovedmotor, kræver det noget, der

hedder en kapacitetstilladelse.

Myndighederne ser på, om fartøjet har fået

mere kapacitet. Det betyder, at de ser på far-

tøjets længde overalt, bredde, dybgang og

tonnage (BRT eller BT). 

Måske vil man udskifte et fartøj med et andet

fartøj. Hvis det andet fartøj ikke er registreret

til at drive fiskeri i Danmark, skal man have en

tilladelse. Man skal også have en tilladelse,

hvis fartøjets hovedmotor får mere effekt (HK

eller kW). I alle tilfælde, skal man søge om at

bruge en »disponibel kapacitet«

Regler for kapacitet
Regler for kapacitet anvendes, hvis et fiskefartøj skal moderniseres eller
skiftes ud. Når man får mere kapacitet ved at modernisere, bygge nyt eller
skifte ud, skal man tage samme mængde kapacitet væk fra den danske
fiskeflåde.

Disponibel kapacitet 
betyder fartøjets BRT eller BT og fartøj-

ets motorkraft målt i kW.  Det er disponi-

belt, hvis den samme kapacitet findes

ved et fartøj, der er slettet i

Fartøjsregistret. Eller er forlist.

Der sættes en ny sektion midtskibs i fartøjet. For at gøre skibets lastrum større. Sådan en ombyg-
ning kræver disponibel kapacitet  - og  en tilladelse fra Fiskeridirektoratet. 

Kilde: Bent Bro.

4.1 · En kutter skal forlænges
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Køb af tonnage
Man må gerne købe tonnage og kW fra andre

fartøjer i forholdet 1:1. Det gør man, hvis man

skal  bygge et nyt fartøj, eller modernisere et

fartøj. Hvis man vil bruge et fartøj fra udlandet

– eller et dansk fartøj, som ikke er registreret –

gælder de samme regler. Man kan også købe

flere fartøjer for at lægge den disponible kapa-

citet sammen. Man kan også splitte et fartøj

op i mindre dele af tonnage. Så vil der også

være regler for det fartøj, som skal splittes op.

Det er vigtigt, at man spørger en ekstra gang.

Især fordi fartøjerne er delt op i forskellige

grupper. Når fartøjerne er delt op på den

måde, kan man ikke bare »flytte« rundt med

deres disponible kapacitet.

Fartøjerne er 
opdelt sådan her: 

Garnfartøjer, trawlere og snurrevodsfar-

tøjer på høst 11,99 m længde overalt

(LOA) 

Garnfartøjer på mindst 12 m LOA. 

Trawlere og snurrevodsfartøjer på højst

23,99 m LOA. 

Trawlere og snurrevodsfartøjer på

mindst 24 m LOA.

Notfartøjer

Kilde: Fiskeri Tidende

4.2 · Et fartøj under ombygning
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Særlige fartøjer
I reglerne for kapacitet er der afsnit for bom-

trawlere, notfartøjer og muslingefartøjer. De

fartøjer kan ikke moderniseres eller udskiftes

som andre fartøjer. Det betyder, at man f.eks.

ikke skal regne med at få tilladelse til at købe

et brugt fartøj og rigge det om til not-, bom-

trawl-, eller muslingefiskeri.

Pas på!
Det er en god idé at tale med en konsulent, før

man bygger sin kutter om. Eller køber et far-

tøj. Der findes fiskere som – i god tro – har

købt mindre fartøjer. Efter købet fandt man ud

af, at fartøjet ikke var registreret. Så måtte det

ikke bruges til erhvervsfiskeri. Selvom et fartøj

har et kutternummer malet på siden, er det

altså ikke sikkert, det må drive fiskeri.
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Det er Skat i regionerne, der styrer loven om

moms. Det er her, man kan stille spørgsmål

om moms. Man kan klage over det Skat

beslutter. Hvis man har brug for det, skal man

klage til Skattestyrelsen i København. 

Pligt til registrering
Hvis man har en virksomhed, og sælger varer

for over 50.000 om året, skal man momsre-

gistreres. Man kan blive momsregistreret, selv

om man sælger for mindre. Erhvervsfiskere,

der har eget fartøj, skal altid momsregistreres.

Partsfiskere skal normalt ikke momsregistre-

res. Hvis man har pligt til at blive registreret,

skal man sende en blanket til Erhvervs- og

Selskabsstyrelsen i København. Det skal man

gøre mindst 8 dage før, man starter virksom-

hed. Man skal selv kontakte sin Skat region

for at blive registreret. Det vil normalt være

den Skat region, hvor fartøjet er indregistreret.  

Momssatsen 
– hvor meget er moms?
Momsen er på 25% af salgsprisen.  Moms kan

regnes ud på to måder. Enten som 25% af

salgsprisen uden moms. Eller som 20% af

salgsprisen med moms. 

Salgs- og købsmoms
Når man er momsregistreret, skal man opkræ-

ve moms for alle varer, der sælges i Danmark.

Momsen kan trækkes fra på de fleste varer,

Regler for moms
Moms er en afgift, som lægges på næsten  alle varer. Der kan være mange
grunde  til, at man har moms. Man kan ønske at lægge en slags skat på
forbruget. Men mest at skaffe penge til staten. I 1967 var momsen 10% -
nu er den 25%. 

Salgspris uden moms 100 kr.

Moms 25% 25 Kr.

Salgspris med moms 125 kr.

Salgspris med moms 125 kr.

Moms 20% 25 kr.

Salgspris uden moms 100 kr.

5.1 · Moms



Kapitel 5 side 46

maskiner og inventar, som man selv køber til

sin virksomhed. Man skal oplyse - og betale -

moms hvert kvartal. Moms gøres op som for-

skellen mellem den moms man har opkrævet

ved salg (salgsmoms) - og den moms man har

betalt ved køb (købsmoms). Hvis købsmoms-

en er større end salgsmomsen, betaler Skat

forskellen.

Pligt til moms
Man betaler moms af alle varer – både nye og

brugte – og ydelser. Nogle få ydelser og varer

skal man ikke betale moms af. Det kan være i

sundhedssektoren, uddannelser, økonomiske

ydelser, velgørende arrangementer o.s.v. Man

skal heller ikke betale moms for visse ydelser

for fiskerfartøjer på 5 BRT/BT eller derover. 

Regler for fiskere, der 
ikke skal betale moms
I momsloven står der, at fiskerfartøjer på 5

BRT/BT og derover, ikke skal betale moms for

en række ydelser. Det betyder, at der ikke

betales moms ved reparation, vedligeholdelse

og ombygning af fiskefartøjer på 5 BRT/BT

eller derover. Der skal heller ikke betales

moms for levering, udlejning, reparation og

vedligeholdelse af fartøjets faste udstyr.

Det er svært at sige, hvad »fast udstyr« er.

Skat siger, at udstyret skal være fast installe-

ret, for at være »fast udstyr«. Fast installation

er motorer, tromler, elektroniske instrumenter,

og andet udstyr, der er naglet fast.

Flere informationer
Hvis man skal momsregistreres, er det bedst

at kontakte den lokale skatteregion. De fleste

regioner holder møder med information for

alle, der gerne vil starte en virksomhed. 

Hvis man er i tvivl, kan man ringe til den lokale

Skat region. Man kan også ringe til sin konsu-

lent.

5.2 · Skat’s hjemmeside

Kilde: www.skat.dk.
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