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Dagplejeres skatteforhold afhænger i første række af, om dagplejeren er 
lønansat, typisk hos kommunen, eller alternativt, om dagplejeren har nedsat 
sig som privat dagplejer og dermed har etableret egen virksomhed.  
 

Beskæftigelse som dagplejer er bl.a. specielt derved, at aktiviteten som udgangspunkt 

udøves i og fra dagplejerens private bolig. Disse rammer for dagplejeaktiviteten har på 

forskellig vis betydning for skattereglerne for dagplejere.  

 

Lønansatte dagplejere 

Lønansatte dagplejere beskattes som udgangspunkt efter samme regler som andre løn-

modtagere. 

 

De mérudgifter, som dagplejeren påføres som led i arbejdets udførelse i hjemmet, kan 

dagplejeren imidlertid fradrage ved opgørelsen ag dagplejerens skattepligtige indkomst. 

Dagplejeren kan herved vælge mellem to forskellige modeller for udgiftsfradrag.  

 

Dagplejeren kan som den ene model vælge at fradrage de faktiske udgifter forbundet 

med dagplejen 

 

Alternativt kan dagplejeren vælge at foretage et såkaldt ”standardfradrag”, som – uaf-

hængigt af de faktiske udgifter – skal kompensere dagplejeren for de udgifter, som ved-

kommende påføres som følge af arbejdet som dagplejer.  

 

Standardfradraget opgøres som 60 pct. af den skattepligtige del af det vederlag, der 

modtages for dagplejen, og opgøres uden hensyntagen til bundgrænsen for lønmodtager-

fradrag, som i 2021 er på 6.500 kr.  
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Standardfradraget skal dække dagplejerens udgifter – som altså ikke behøver at blive 

dokumenteret – til børnenes kost, sanitær service og slitage på dagplejerens hjem. Fra-

draget er fastsat ud fra den forudsætning, at der typisk afholdes udgifter i en størrelses-

orden, der svarer til fradraget. Det anerkendes, at nogle eventuelt kan eventuelt klare sig 

med lavere udgifter og har derved ”tjent” lidt på reglen - og omvendt. Men det må ikke 

være sådan, at der generelt sker en overkompensation ved fradrag med standardsatser.  

 

Uanset den valget model er fradraget et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, dvs. et fra-

drag med laveste fradragsværdi.  

 

Selvstændige dagplejere 

Fra skattemyndighedernes side anerkendes, at selvstændige (ikke-lønansatte) dagpleje-

res aktivitet med dagpleje må anses som en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i 

skatteretlig forstand.  

 

Det betyder, at den selvstændige dagplejer er berettiget til udgiftsfradrag efter samme 

regler som for andre erhvervsdrivende. Dagplejeren har således som udgangspunkt fra-

drag for dokumenterede udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og ved-

ligeholde indkomsten fra virksomheden med dagpleje, herunder skattemæssige afskriv-

ninger. Sådanne udgifter kan fradrages i dagplejerens personlige indkomst, dvs. med en 

større fradragsværdi end ligningsmæssige fradrag.  

 

Ved en afgørelse fra 23. februar 2021 har Skatterådet imidlertid tilkendegivet, at en 

selvstændig dagplejer alternativt kan vælge at ”selvangive som lønmodtager” og herun-

der benytte reglen om et standardfradrag på 60 pct. af den skattepligtige del af dagple-

jernes vederlag.  

 

Ved samme afgørelse tilkendegav Skatterådet, at en dagplejer – sideløbende med stan-

dardfradraget – var berettiget til at afskrive på udgifter til anlæg af en legeplads. Den 

omstændighed, at dagplejeren anvendte standardfradraget for lønmodtagere, indebar 

imidlertid, at afskrivningen ville blive et ligningsmæssigt fradrag med lav fradragsværdi, 

ligesom afskrivningen var begrænset til et beløb over 6.500 kr.  
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