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For syv år siden fik Johnny Stage pludselig svært ved at sove om 
natten. Skat ville have ham til at betale 350.000 kroner tilbage, 
og de 90.000 kroner skulle falde med det samme. Han blev ind-
kaldt til et møde og var meget nervøs i dagene op til. Men efter 
seks en halv time i selskab med et par venlige skattefolk kunne 
den københavnske musiker og producer ånde lettet op.

»De gjorde mig opmærksom på, at jeg kunne trække en masse 
ting fra, som jeg ikke vidste noget om. Og hvis jeg lavede en 
overskuelig liste, ville de modregne fradragene i min gæld«, for-
tæller Johnny Stage.

Efter seks måneder med en masse opkald til Skat blev det store 
smæk forvandlet til en overkommelig begmand på bare 27.000 
kroner. Han havde altså tjent 323.000 kroner på at sætte sig ind  
i tingene og tage imod de gode råd fra Skat, der hele vejen igen-
nem var meget hjælpsomme.

»Det var noget, jeg lærte rigtig meget af. I stedet for at løbe 
skrigende bort fik jeg lavet en aftale med Skat, og fra at gå rundt 
med en evig frygt for at blive opdaget i et eller andet, er jeg nu 
fuldstændig på forkant med tingene, når selvangivelsen skal  
udfyldes«, siger Johnny Stage.

Simpel model er stor hjælp

Han har med egne ord aldrig været særlig god til tal, men er god 
til systemer. Så efter den store forskrækkelse fandt han på en 
simpel regnskabsmodel, der er en stor hjælp i det daglige, og som 
han anbefaler til alle sine kolleger.

»Når året begynder, laver jeg et Excel-ark på computeren, og 
hvis jeg så køber en eller anden dims, bliver det skrevet ind i ar-
ket med det samme. Jeg skal selvfølgelig også have noget doku-
mentation, så en gang om ugen sætter jeg kvitteringer ind i en 
mappe med et nummer, som passer til nummeret i Excel-arket. 
Uanset størrelsen er der kun én kvittering på hver A4-side for at 

gøre det overskueligt. Og så sender jeg ellers bare Excel-arket til 
min revisor og har mappen klar, hvis Skat vil se noget dokumen-
tation. Det kan næsten ikke være nemmere, og hvis jeg kan finde 
ud af det, kan alle finde ud af det«, lyder det smilende fra Johnny 
Stage, der anslår, at han får mellem 10.000 og 15.000 kroner eks-
tra kroner i kassen årligt på grund af sit kendskab til regnskab 
og fradragsregler.

Revisor klarer tingene

Tobias Trier har også fået flere penge mellem hænderne. I 11 år 
betalte han hver måned 400 kroner i leje for et øvelokale, han 
ikke brugte. Han opdagede det først, da en sød bankmand spurg-
te til den månedlige overførsel.

»Det viser lidt om, at det ikke er der, at mit talent er aller-
størst. Det hænder også, at der er nogle spillesteder, der beder 
mig om at sende den faktura, som jeg havde lovet dem for længe 
siden. Jeg har det bare med at glemme den slags ting, og det 
handler ganske enkelt om, at jeg hellere vil bruge min tid på op-
gaver, der er mere vigtige for sådan én som mig – nemlig at lave 
musik«, siger han.

Den erkendelse fik ham i 2001 til at hyre Peter Ingemann som 
revisor, og det var en god beslutning for en mand, der mener, at 
livet er for kort til bogføring.

»Det har været helt afgørende for, at jeg ikke havnede i en stor 
skattegæld, da det gik rigtig godt for mig. Det første år havde jeg 
en omsætning på 800.000 kroner, så det kunne godt være gået 
rigtigt galt, hvis jeg ikke havde fået hjælp. Jeg har lært nogle helt 
simple ting, som at det er enormt vigtigt at opgive cpr-nummer 
på alle dem, du har med ud på et job. Ellers er det nemlig dig, 
der kommer til at skulle betale skat af hele honoraret«, siger  
Tobias Trier, der løbende betaler skat af sine indtægter i stedet 
for at stå med den store regning i slutningen af året.
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JOHNNY STAGE FANDT PÅ EN SIMPEL REGNSKABSMODEL EFTER ET SKATTE-

SMÆK, MENS TOBIAS TRIER MISTEDE PENGE UDEN AT VIDE DET OG HYREDE 

EN REVISOR. I DAG FRYGTER INGEN AF DEM SELVANGIVELSEN MEN GLÆDER 

SIG I STEDET OVER AT HAVE FÅET EKSTRA KRONER I KASSEN.

A F  R O B E R T O  Z A C H A R I A S



Har du også svært ved at overskue selvangivelsen? Så er der 
hjælp at hente hos revisor Bent Malinovsky, der gennem mange 
år har lavet regnskaber for musikere og jævnligt tilbyder rådgiv-
ning gennem Dansk Artist Forbund. Hans vigtigste råd kommer 
her:

1. Gem alle bilag. Mange glemmer, at udgifter i forbindelse med 
arbejdet som musiker kan give fradrag. I dag indsender man sin 
selvangivelse via nettet, men bliver man taget ud til kontrol, er 
det vigtigt at kunne fremlægge dokumentation i form af bilag. 
Gemte bilag gør også, at det bliver lettere at lave regnskabet.

2. Sørg for at få en selvstændig kvittering, hvis du køber noget til 
arbejdsmæssig brug. Det er vigtigt, at man kan se, at det er dig, 
der har betalt, så det er klogt at betale elektronisk. Ifølge en ny 
regel må du i øvrigt ikke købe kontant for mere end 10.000 kro-
ner, hvis du vil have fradragsret. Endnu en god grund til at bruge 
betalingskort eller anden elektronisk betaling. 

3. Læs dine honoraroplysninger godt igennem via TastSelv.  
Arrangører og arbejdsgivere skal oplyse Skat om dine indtægter, 
men der er stadig nogen, der ikke er klar over, hvordan man gør. 
Så løb det hele godt igennem for at se, om alt er blevet indberet-
tet. Find  ”Skatteoplysninger” og brug dit NemId for at få adgang 
til dine oplysninger på www.skat.dk 

4. Find ud af, hvordan dine indtægter bliver beskattet. A-ind-
komst – også dagpenge og SU – giver som regel ingen problemer, 
for der allerede er trukket skat og indberettet korrekt. Det er vig-
tigt, at honorarindtægter og eventuelle støttekroner bliver place-
ret i de rigtige rubrikker. Nogle legater kan være skattefrie. 

5. Tidligere slap man for at betale arbejdsmarkedsbidrag af rettig-
hedsindtægter, men det blev ændret i forbindelse med den sene-
ste skattereform, så nu figurerer pengene fra organisationer som 

Koda og Gramex som honorarindtægter og bliver beskattet på 
samme måde som de beløb, du får for at optræde. 

6. Det er vigtigt som løn- og honorarmodtager, at du ikke skriver 
under for en hel gruppe, men kun for dit eget honorar, når du er 
ude at optræde. Det kræver en del arbejde at få lavet om bagefter, 
så bed om at få honoraret oplyst på hver enkelt musiker i ban-
det. Dit beløb på selvangivelsen for honorarer er nemlig er låst, 
hvorimod selvstændige bedre kan fordele beløbene via regn-
skabet til den udvidede selvangivelse. 

7. Sæt dig ind i, hvad du må trække fra. Hvis du er i tvivl, til-
byder Dansk Artist Forbund løbende kurser med regnskabsråd-
givning. Men ellers kan det måske være en god ide at få en  
revisor til at hjælpe dig. 

8. Få tjek på standardfradragene for rejser. Som lønmodtager er 
der en topgrænse for fradragene på 25.000 kroner for hvad du 
selv må trække fra. Har du meget rejseaktivitet, bør du bede din 
arbejdsgiver om at udbetale dine transportudgifter som skattefri 
diæter, så du ikke rammer loftet for hurtigt. Selvstændige kan ud 
over de 25.000 kroner trække resten fra efter bilag. Det kan løn-
modtagere ikke. 

9. Vær opmærksom på, at du som dansk skatteyder stadig er 
skattepligtig her i hjemlandet, selv om du i visse perioder arbej-
der i andre lande og afregner evt. skat der. 

SÅDAN 
OVERLEVER DU 
SELVANGIVELSEN
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REVISOR BENT MALINOVSKY HAR SPECIALISERET SIG I AT LAVE REGNSKABER 

FOR MUSIKERE, OG HER FÅR DU HANS BEDSTE RÅD
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