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DIS-indkomster 2009 
 

Når den søfarende modtager sin opgørelse af DIS-indkomster fra sit rederi, skal man 
være opmærksom på at der i den opgivne DIS-indkomst er medregnet eventuelt 
udbetalt kompensation og eventuelt er fradraget privattegnede pensionsindbetalinger 
der er foretaget af rederiet. 
 
På årsopgørelsen fra SKAT er det ikke sikkert at det er det samme beløb der optræder 
som oplyst fra rederiet, da DIS-indkomsten på årsopgørelsen kan indeholde beløb der 
er udbetalt for den Endelige Afregning for indkomståret 2008 som yderligere 
kompensation, det vil sige at DIS-indkomsten her kan være større eller mindre end 
det der er oplyst fra rederiet. 
 
På årsopgørelsen for 2009 vil skattemyndighederne skelne mellem 2 typer DIS-
indkomst, nemlig DIS og DIS-begrænset fart (=færger).  
Også det antal dage der er modtaget DIS-indkomst for, skal opgives på 
lønoplysningssedlen.  
 
I forbindelse med antallet af DIS-dage er alle de dage for hvilke der er modtaget DIS-
indkomst, indberettet til Udligningskontoret, uanset om man i en periode ikke sejler 
på grund af ferie, afspadsering eller lignende. Til SKAT er typisk kun indberettet dage 
for ansættelsesperioden.  
 
   
 

Fradrag for DIS-indkomster 
 
For søfarende i DIS, d.v.s. sejler i udenrigsfart bliver fradraget for sø-indkomst 
beregnet ifølge reglerne i Lov om beskatning af Sømænd, hvor det maksimale fradrag 
er på 56.900 kr. årligt.  
 
For søfarende der sejler i Begrænset fart (=færger), bliver der ikke beregnet fradrag 
for sø-indkomst. I stedet kan der fratrækkes udgifter til A-kasse, fagforening, 
transport m.v. under de Ligningsmæssige Fradrag på årsopgørelsen.  
 
Den søfarende skal være opmærksom på, at fradragene behandles forskelligt alt efter 
hvilke type fradrag der er tale om. 
 
Fradraget for A-kasse skal fratrækkes under feltet ”A-kasse, Fagforening m.v”. 
Andre ligningsmæssige fradrag skal fratrækkes under feltet  ”Fradrag for DIS-
indkomst”. Dette fradrag dækker  fagforeningsbidrag, befordring og andre 
lønmodtager-udgifter i forbindelse med optjeningen af DIS-indkomsten. 
 



I forbindelse med fradrag for transport, skal man være opmærksom på, at hvis 
rederiet har givet den søfarende et frikort eller fri bil, kan der ikke fratrækkes 
transport, uanset om frikortet benyttes eller ej. 
Samtidig må der kun fratrækkes transport for det antal kilometer, der er mellem  
den sædvanlige bopæl og arbejdspladsen, og kun for de dage hvor der faktisk har 
fundet transport sted.  
 
Det er den søfarende, der skal bevise overfor SKAT, at eventuel transport har fundet 
sted.  
 
 
 

Årsopgørelsen og den Endelig Afregning af kompensation 2009 
 
Den søfarende skal være opmærksom på, at den årsopgørelse for 2009, der bliver 
sendt fra SKAT, danner grundlag for UDLIGNINGSKONTORETS opgørelse af Endelig 
Afregning af kompensation for 2009; det er derfor vigtigt, at den søfarende 
kontrollerer årsopgørelsen, når den modtages fra SKAT. 
 
Ved kontrol af årsopgørelsen fra SKAT, skal den søfarende være opmærksom på, at 
SKAT ikke har kendskab til eller fuld viden om alle indtægter og fradrag. 
Der kan særligt gøres opmærksom på følgende: 
 

• Renter vedrørende S.U. lån 
• Børne- & ægtefællebidrag 
• For DIS-søfarende på begrænset fart (=færger) kan A-kasse, fagforening, 

transport fratrækkes under ligningsmæssige fradrag 
 
 
 

Kompensation & forskud år 2010 
 
Som nævnt på Begæringerne om kompensation for 2010, skal disse være 
Udligningskontoret i hænde senest mandag den 7. december 2009 for at få virkning 
fra & med januar hyren 2010. 
 
Kompensationskortene for 2010 vil blive beregnet og udsendt fra Udligningskontoret i 
begyndelsen af januar måned 2010. 
 
Søfarende der ejer en ejerbolig skal som alle skatteydere betale Ejendomsværdiskat. 
Skatteydere, der løbende bliver trukket i A-skat af deres indkomst, bliver løbende 
trukket for Ejendomsværdiskatten. 
 
Søfarende der modtager DIS-indkomst, bliver som bekendt ikke trukket i A-skat, 
hvorfor ejendomsværdiskatten skal opkræves direkte hos den søfarende. 
Det er derfor vigtigt, at de søfarende, der har ejerbolig, og modtager DIS-indkomst, 
sørger for at forskudsregistrere sig korrekt hos hjemkommunen, således at 
ejendomsværdiskatten kan betales løbende. 
  
Som bekendt træder der nye skatteregler i kraft den 1. januar 2010, der bliver ændret 
på skatteprocenter samt indbetalinger til pensionsordninger, og dermed også på 
kompensationsprocenterne. 
 
 
 
 
 
 



Til sammenligning kan vises ændringerne i forhold til 2009: 
 
      2009  #2010 
 
 
 Negativ kapitalindkomst (renter) 33,55%   32,5% 
 
 Ligningsmæssige fradrag  33,55%   32,5% 
 
 Ratepension u/kr. 100.000  59,59%   51,5% 
 
 Kapitalpension   44,59%   37,0% 
 
# skønnede værdier for 2010  
 
     
Fra og med indkomståret 2010 er der også lagt begrænsninger på hvor meget der kan 
indbetales til ratepensionsordninger med en fradragsprocent på 51,5%, hvis man 
ønsker at indbetale mere kan det ske til en livsvarig livrente. 
 
Grænsen er sat til 100.000 kr., hvis der indbetales mere, skal der tages stilling til 
hvorledes det overskydende beløb skal benyttes. 
 
Specielt for søfarende bosat på Færøerne, skal der gøres opmærksom på, at den 
søfarende skal vælge om der skal modtages rentestøtte fra Færøerne eller 
kompensation fra Udligningskontoret. Dette valg er bindende for hele året og kan 
derfor ikke ændres i løbet af indkomståret.  
 
 
Yderligere information om UDLIGNINGSKONTORET, udskrivning af begæringer, 
beregningsprogrammer til kompensation m.v. kan hentes på kontorets hjemmeside: 

 
 

www.udligningskontoret.dk                     
 

 
 
   
        
        
        
       
        
       
        
       
        
       
     

 
 
     

 


