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Hjælpebilag til Hjælpebilag til Hjælpebilag til Hjælpebilag til årsopgørelsenårsopgørelsenårsopgørelsenårsopgørelsen    2020202020202020 
- for selvstændig kunstnervirksomhed 
 

IndtægterIndtægterIndtægterIndtægter                            

Samlet indtægt ved salg (inkl. galleriernes andele), 

honorarer og visse legater m.v. som ikke er A- indkomst (NB: 

Legater fra bl.a. Statens Kunstfond kan være fritaget for AM-

bidrag)  + kr+ kr+ kr+ kr.  . . . . . . . . . . . . 

 

UdgifterUdgifterUdgifterUdgifter    

1. Materialeomkostninger, inkl. salgsprovisioner og 

    galleriandele      ----    krkrkrkr.   . . . . . . . . . . . . 

2. Lejeudgift, arbejdslokaler/ atelier krkrkrkr. .......................  

3. El, varme, vand etc. arbejdslokaler/ atelier krkrkrkr. .......................  

4. Andre omkostninger, arbejdslokaler/ atelier krkrkrkr. .......................  

I alt husleje og varme m.v.I alt husleje og varme m.v.I alt husleje og varme m.v.I alt husleje og varme m.v.    ________________ ----    krkrkrkr.   . . . . . . . . . . . . 

   

5. Telefonudgifter, inkl. internet krkrkrkr. .......................  

6. Kontingenter krkrkrkr. .......................  

7. Kontorudgifter, IT-programmer, vedligeholdelse af IT- 

    udstyr, udskiftning af f.eks. skærm, alarm, porto m.v. krkrkrkr. .......................  

  I alt kontorartikler, tlf. m.v.I alt kontorartikler, tlf. m.v.I alt kontorartikler, tlf. m.v.I alt kontorartikler, tlf. m.v.    ________________ ----    krkrkrkr.   . . . . . . . . . . . . 

   

8. Forsikringer vedr. arbejdslokaler, malerier, grafik, 

skulpturer m.v. samt inventar og værktøj krkrkrkr. ........................  

9. Værktøj, pc inkl. skærm m.v. under 13.800 kr. ved 

     anskaffelse krkrkrkr. ........................  

10. Transportomkostninger krkrkrkr. ........................  

11. Emballage krkrkrkr. ........................  

12. Annoncer og reklame m.v. krkrkrkr. ........................  

13. Udstillingsomkostninger krkrkrkr. ........................  

14. Arbejdsrejser i ind- og udland  krkrkrkr. ........................  

15. Meromkostninger ved langvarigt ophold uden for 

bopælen i forb. med arbejde, udstillinger m.v. krkrkrkr. ........................  

16. Omkostninger vedr. eget motorkøretøj som 

      anvendes i erhvervet  krkrkrkr. ........................  

17. Faglitteratur krkrkrkr. ........................  

18. Regnskabsmæssig assistance kr.kr.kr.kr. ........................  

19. Andre udgifter krkrkrkr. ........................  

I alt I alt I alt I alt øvrige udgifterøvrige udgifterøvrige udgifterøvrige udgifter    ________________ ----        krkrkrkr.    . . . . . . . . . . . 

   

20. Afskrivning af større værktøjer eller edb-udstyr  

over 13.800 kr. og særlige bygninger og lokaler   ----        krkrkrkr.    . . . . . . . . . . . 

   

OverOverOverOver----    eller underskud.eller underskud.eller underskud.eller underskud.    ––––    Rubrik 111 eller 112Rubrik 111 eller 112Rubrik 111 eller 112Rubrik 111 eller 112                 kr.kr.kr.kr.   _____________ 
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Skattesatser, bundgrænser, procenter og fradragSkattesatser, bundgrænser, procenter og fradragSkattesatser, bundgrænser, procenter og fradragSkattesatser, bundgrænser, procenter og fradrag    
    
    
SkatSkatSkatSkattesatsertesatsertesatsertesatser                    2020202020202020    2022022022021111    
    

Arbejdsmarkedsbidrag    8 pct 8 pct 
Sundhedsbidrag .   0 0 
Personfradrag (fyldt 18 år)    46.500 kr. 46.700 kr. 
Personfradrag (under 18 år)   36.100 kr. 36.900 kr. 
Beskæftigelsesfradrag (max)   39.400 kr. 40.600 kr. 
Ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere  22.900 kr. 23.400 kr. 
Skattebeløb vedr. fri telefon, internet mv. fra arbejdsgiver  2.900 kr. 3.000 kr. 

 
    
Kost og logi på rejseKost og logi på rejseKost og logi på rejseKost og logi på rejse                    

  
Rejsegodtgørelse pr. døgn  (kost)   521 kr. 532 kr. 
Logigodtgørelse pr. døgn     223 kr. 228 kr. 
Loft over rejsefradrag    28.600 kr. 29.300 kr. 
 

    
BefordringBefordringBefordringBefordring                        

  
Befordringsfradrag hjem-arbejde - lønmodtagere    
- de første 24 km    intet fradrag 
- 25 - 120 km     196 øre/km 190 øre/km 
- over 120 km     98 øre/km 95 øre/km 
- over 120 km i visse udkantskommuner    196 øre/km 190 øre/km 
 
Brug af Storebæltsforbindelsen pr. passage:    
- med bil/motorcykel    110 kr. 110 kr. 
- med kollektiv trafik     15 kr.  15 kr. 
 
Brug af Øresundsforbindelsen pr. passage:    
- med bil/motorcykel     50 kr. 50 kr. 
- med kollektiv trafik     8 kr. 8 kr. 
   
Erhvervsmæssig befordringsgodtgørelse    
- kørsel i egen bil indtil 20.000 km/år    352 øre/km 344 øre/km 
- kørsel i egen bil ud over 20.000 km/år    196 øre/km 190 øre/km 
- kørsel på egen cykel/knallert   54 øre/km 54 øre/km 

 
GaverGaverGaverGaver                            

  
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til nærtbeslægtede 67.100 kr. 68.700 
Maksimumsgrænse for afgiftsfri gaver til svigerbørn   23.500 kr. 24.000 kr. 

 


