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Noget om SU 

Satserne for SU er forskellig alt efter om man bor hjemme eller ude. 
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Sammen med SU har man lov til at tjene op til et vist beløb. Det kaldes fribeløbet. Hvis man overskrider sit 

fribeløb skal SU’en betales tilbage. 

Der er tre forskellige fribeløb alt efter situationen. 

 

 

 

 

Højeste fribeløb gælder 

kun for månederne før 

du starter uddannelse 

eller månederne efter 

du slutter. 
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Mellemste fribeløb 

er for måneder hvor 

du på forhånd har 

valgt SU’en fra. 
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I måneder hvor du får 

SU må du højst tjene 

8.464 kr.  
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Et par typiske situationer: 

1. Du begynder at læse i september og begynder at modtage SU fra september.  

Resten af året har du haft arbejde og har ikke modtaget SU. I denne situation gælder det højeste 

fribeløb for årets første 8 måneder dvs. du har et fribeløb på 8 x 32.926kr = 263.408 kr.  

I de sidste 4 måneder af året, hvor du jo får SU, må du i tjene 4 x 8.464 kr. = 33.856 kr.  

I alt må du altså tjene 263.408 + 33.856 = 297.264 kr. før du skal til at betale SU tilbage. 

2. Men d. 1/1 ændrer situationen sig markant.  

Du modtager som udgangspunkt SU hele kalenderåret og må derfor kun tjene 8.464 kr. om måneden i 

gennemsnit, før du skal betale SU tilbage. 

12 x 8.464 kr. = 101.568 kr. er højeste indtægt (efter AM-bidrag), når du modtager SU alle måneder.  

3. Hvis du kan se, at du kommer til at tjene for meget, kan du vælge SU’en fra i nogle måneder. 

 I så fald er fribeløbet for disse måneder 17.107 kr. 

Indtægten udregnes for hele året. Det betyder derfor ikke noget, om det lige er dén måned, du ikke får 

SU, du tjener ekstra penge. Fribeløbene lægges sammen og sammenlignes med indtægten for hele 

året. Men vær opmærksom på, at SU skal vælges fra på forhånd. Det er for sent at finde ud af det i 

december. 

4. Hvis du har fået for meget SU skal du betale beløbet tilbage og pengene er tabt. Du får ikke ekstra SU i 

den anden ende.  

Hvis du derimod vælger SU fra, har du et ekstra klip til senere.  

Hvis du har fået for meget SU skal du betale beløbet tilbage plus et ekstra gebyr på 7 %. Da det er et 

gebyr og ikke en rente, er det ikke fradragsberettiget. Det er derfor et meget dyrt gebyr. 
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Hvad tæller med i min indtægt? Stort set alt: 

 

 

 

 



Lisbeth Lund-Hansen ©2010 

www.citykirken.dk   

 

Side 7 af 8 

 

Der er dog nogle enkelte ting, som ikke tæller med i fribeløbet: 

 

1. Arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), som er 8 % af lønnen. Det er altså kun 92 % af lønnen, som skal 

regnes med. 

2. Kilometerpenge. Hvis du kører i din egen bil i forbindelse med dit arbejde kan du få udbetalt kilometer 

penge. Det tæller ikke med som indtægt. Kilometerpenge fremgår separat af lønseddelen. 
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3. Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger tæller heller ikke med i fribeløbet. Det betyder, at hvis 

du har en pensionsordning som en del af din løn, tæller hverken arbejdsgiverens eller dit eget 

pensionsbidrag med i fribeløbet.    

Dette er en god mulighed, hvis du sidst på året kan se, at du har tjent for mange penge. I mange 

virksomheder er det almindeligt, at nogle medarbejdere frivilligt indbetaler et ekstra beløb til deres 

pensionsordning sidst på året, fordi det giver dem et skattefradrag. Hvis du derfor kan få din 

arbejdsgiver til at trække dig i løn og indbetale beløbet på en pensionsordning, så tæller dette beløb 

ikke med i din indtægt. 

Du kan altså vælge mellem at skulle betale penge tilbage med et gebyr på 7 % eller i stedet at sætte 

pengene ind på en pensionsordning og dermed beholde dem selv og lade dem tjene gode renter til når 

du engang går på pension. 

Vær opmærksom på, at det skal være din arbejdsgiver, som trækker pengene i din løn og overfører 

dem til en pensionsordning. Det er ikke godt nok, at du selv gør det. Det skal være arbejdsgiveren, som 

administrerer det. 

Hvis du ikke har en pensionsordning, må du i givet fald oprette en kapitalpension i din bank, som din 

arbejdsgiver så kan overføre pensionen til. Du behøver ikke indbetale et fast beløb hver måned. Man 

kan godt indbetale et engangsbeløb. 

 


