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1. English summary 

The graduation project is the distinction between business activity and hobby activity, as seen from 

the taxpayer’s point of view. The target group is new or potential business owners and semi 

professional advisors. 

It might be difficult for a business to know how or when a business is classified as business with 

hobby activities. There is a connection between theory and jurisprudence, but anyway the 

jurisprudence has another way to assess the classification, which makes it difficult to comprehend. 

In the analysis business and business with hobby activities are defined in a way so the reader can 

see the differences. In general, in order to be classified as a business, it has to run at their own 

expense and risk, and there must be profit motive. Beyond these conditions, there are numerous 

other requirements. If these requirements are not met it is expected that the business are run as 

anything but a business. 

The jurisprudence use different tools such as profitability and intensity, to asses if there is a 

possibility for the business to be run with hobby activities. 

The profitability is assessed to make sure that there is a reasonable profit on the invested capital. 

This has to be equal to the risk-free market rate of interest that would be achieved besides the 

business. Intensity is assessed to secure the bottom-line result. If the business does not have the 

realistic intensity, the business may no longer be run as a general business. 

In addition to these tools, the jurisprudence uses a visual valuer, especially when assessing 

agriculture. In this context, the assessments use other criteria than by other businesses. 

It is not possible to determine if there are specific industries or business activities which can be 

characterized as hobby business. Although it can be said, that some industries and business 

activities are more exposed than others. 

Similarly, it is not possible to give a timeframe on how long a business start up phase can last, until 

the authorities make a proper assessment of each case. 

 

To facilitate the process of assessing hobby businesses, the tax authorities could make some points, 

just as generally businesses has, which could identify hobby businesses in a more orderly manner 

than the one we know today. 
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2. Indledning 

2.1 Indledning 

Mange personer øjner i visse situationer en økonomisk gevinst ved, at drive en mindre virksomhed 

ved siden af deres daglige arbejde. Oftest bruges der begrænset tid til denne virksomheds 

aktiviteter, da denne drives i fritiden. Nogle starter endda en virksomhed kun for at få det 

skattemæssige underskud, som de derved kan modregne i deres øvrige personlige indkomst. Ideerne 

er ofte mange og ikke alle har de samme hensigter, nemlig at drive virksomhed som på sigt har til 

formål, at blive stifterens fulde beskæftigelse.  

I dette projekt vil jeg beskrive de skattemæssige indkomst begreb, som har til formål at belyse 

forskelle mellem beskatning af erhvervsvirksomheder og hobbyvirksomheder. Meningen med dette 

er, at læseren skal kunne se de forskelle der er heraf. 

Forskellen mellem erhvervsvirksomhed og hobbyvirksomhed, skal ligeledes defineres på en sådan 

måde, at læseren skal kunne se den egentlige sondring på de to virksomhedstyper. Dette gøres ikke i 

punktform, men på en teoretisk måde. Hvorpå man skal kunne få et overblik over, hvad der udgør 

en erhvervsvirksomhed samt en hobbyvirksomhed. Ved spørgsmålet om hvornår en virksomhed kan 

eller bør omklassificeres, er det derved nærliggende at kigge på den tidshorisont der udgør en mulig 

etableringsfase. Der må derfor kunne identificeres om der er en mulig etableringsfase. 

Vedrørende undersøgelser omkring den egentlige analyse, er der udvalgt nogle relevante domme og 

afgørelser. Disse danner grundlag for den retspraksis, der anvendes på området. Afgørelserne vil jeg 

sammenholde teorien på området, for at kunne finde eventuelle ligheder og forskelle i hvordan 

praksis behandler teorien. 

Generelt kan man sige at alle virksomheder er erhvervsvirksomheder, men nogle af disse 

klassificeres så som virksomheder med hobbybetonet aktivitet. Spørgsmålet er så bare om man kan 

sige, at nogle brancher er mere udsatte end andre. Jeg vil derfor analysere de forskellige brancher 

som jeg, gennem undersøgelser i domme og afgørelser, kan se et fælles mønster i overfor 

hobbybetonet aktivitet. Ud fra dette vil jeg dermed undersøge forholdet for, om der reelt kan sige 

noget om, at nogle brancher der er mere udsatte end andre. 

På samme fremgangsmåde som ved brancherne, vil jeg efter domme og afgørelser kunne analysere 

om der kan fremhæves nogle givne driftsaktiviteter, der typisk betyder at virksomheder klassificeres 

som hobbyvirksomheder. 
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Det er generelt vigtigt for det danske samfund, at få den danske økonomien tilbage på sporet. Det er 

derfor vigtigt, at få afklaret den reststilling der findes på dette område, så virksomheder ikke falder 

igennem systemet og ikke kommer videre end til ”tegnebrættet”. I tilfælde af at potentielle 

erhvervsvirksomheder har en klar opfattelse, af de krav der stilles til en erhvervsvirksomhed frem 

for en hobbyvirksomhed, kan det i sidste ende betyde at virksomheden ville kunne tilpasse sig netop 

de krav. Derefter vil de kunne udvikle sig på en sådan måde, at det ville kunne gavne det danske 

samfund med f.eks. arbejdspladser og derved efterfølgende skatteindtægter. Der er derfor ingen 

grund til at kvæle dette i fosterstadiet, eller i udviklingsperioden ved en klassificering som 

hobbyvirksomhed. 
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3. Problemformulering og problemstilling 

3.1 Baggrund 

Som revisor i en mindre revisionsvirksomhed støder jeg ofte på virksomheder som kunne 

klassificeres som hobbyvirksomheder. Mange er ikke klar over at deres virksomheder ikke drives 

efter den skattemæssige sondring som erhvervsvirksomheder, men i stedet som hobby 

virksomheder. For mange er hobbyvirksomheder et bekendt fænomen, men ikke mange ved 

hvordan de egentlig skal definere dette. For dem som bliver klassificeret som hobbyvirksomhed har 

det ofte store økonomiske konsekvenser, og kan dermed, i visse tilfælde, spolerer udøverens 

muligheder for fortsat at drive virksomhed. Det bør være op til udøveren at vælge hvilken slags 

virksomhed man ønsker at drive, derfor bør der sættes nogle klare kriterier samt informationer for 

hvornår man overgår fra erhvervs- til hobbyvirksomhed. 

 

3.2 Problemformulering 

Problemstillingen ved sondringen om hvorvidt en virksomhed skal klassificeres som hobby- eller 

erhvervsvirksomhed er at det kan få store konsekvenser for udøveren som bliver uhensigtsmæssigt 

pålagt de skattemæssige konsekvenser det måtte have, at deres virksomhed klassificeres som 

hobbyvirksomhed kontra erhvervsvirksomhed.  

 Jeg vil redegøre for det skattemæssige indkomstbegreb samt den sondring der er imellem 

hobby- og erhvervsvirksomhed i praksis. 

 

 Jeg vil beskrive forholdet mellem erhvervsvirksomhed og hobbyvirksomhed samt belyse de 

øvrige sondringer imellem disse typer af virksomheder. Ved øvrige sondringer vil jeg 

undersøge om der er nogen fælles tidshorisont for hvornår en virksomhed bør klassificeres 

som hobbyvirksomhed. 

 

 Jeg vil analysere i relevante afgørelser. Afgørelserne vil jeg sammenholde med den 

teoretiske praksis som findes i faget skatteret og erhvervsbeskatning. 

 

 Jeg vil på baggrund af den tidligere analyse diskutere om der er nogen form for 

sammenhæng mellem afgørelser og praksis, samt belyse om der er enkelte brancher som kan 

få en karakteristik af en typisk hobby virksomhed. 
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 Jeg vil beskrive om der generelt kan gøres noget for at man eventuelt vil kunne sige at visse 

virksomheder med en specifik driftsaktivitet, som hovedregel er hobbyvirksomheder. 

3.3 Afgrænsning 

De afgørelser og domme som er afsagt anvendes som den bestemmende faktor i stedet for teori og 

lovgivning. Det gøres da det siges at det stærkeste argument er de tidligere afgørelser og ikke 

nødvendigvis den konkrete lovgivning. 

Der vil i opgaven forekomme oplysninger om virksomhedsskatteordningen. Der afgrænses for en 

dybdegående beskrivelse af de 3 forskellige beskatningstyper som går på personskattelovens 

bestemmelser, virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen. 

Jeg afgrænser mig fra ved ophør af erhvervsvirksomhed at beskrive dybere forhold omkring 

virksomhedsomdannelse. Jeg vil derfor kun fokusere på forhold omkring ændring af 

virksomhedstype eller helt ophør af virksomheden. 

I opgaven vil der i visse tilfælde blive kort beskrevet forhold omkring personbeskatning. Dette er 

skrevet for at give en dybere forståelse til det omhandlende afsnit samt bidrage med relevante 

oplysninger til afsnittet. Der vil i opgaven ikke beskrives de retslige skatteregler omkring 

personbeskatning mv. 
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4. Metode 

4.1 Opgaveskrivers synsvinkel 

Til dagligt arbejder jeg som revisor i et mindre statsautoriseret revisionsfirma i Brøndby, som 

hedder Albjerg. Til dagligt behandler jeg kunder der kan karakteriseres som mindre og mellemstore 

virksomheder, deriblandt også private selvstændige virksomheder.  

Jeg har ved flere tilfælde stødt på selvstændige erhvervsvirksomheder, som har fået 

informationsbreve fra skattemyndighederne omkring virksomhedernes forretningsgang. Mest af alt 

fordi der konstant indsendes negative momsangivelser, samt at der selvangives et underskud af 

virksomhedens resultat år efter år. Min erfaring er, at mange virksomhedsudøvere ikke er bekendt 

med regler for hobbyvirksomhed, samt ikke kender til hvordan og hvornår der kan opstå risiko 

herfor. 

Min synsvinkel til denne opgave er derfor, at kunne identificere de virksomhedstyper eller brancher 

der er udsatte for at kunne klassificeres som hobbyvirksomhed. Til dagligt sidder jeg som en 

professionel rådgiver og har til tider været i tvivl om hvornår reglerne for hobbyvirksomhed 

egentligt træder i kraft. En tvivl jeg senere har fundet ud af ikke er ubegrundet. Det er svært at 

kunne identificere en hobbyvirksomhed, og i mine øjne burde vurderingen have en mere klar 

tilgang. 

Jeg vil derfor undersøge de forskellige forhold der ligger til grund for at virksomheder klassificeres 

som hobbyvirksomheder, så jeg fremadrettet kan rådgive mine klienter om de forhold man 

underlægges og være opmærksom på, såfremt man ønsker at drive erhvervsvirksomhed i en af de 

udsatte brancher. 

 

4.2 Opgavens struktur 

I dette afsnit vil jeg beskrive med mine egne ord hvordan jeg har tænkt mig at bygge 

afgangsprojektet op. 

Når jeg omtaler virksomhedens indehavere, bruger jeg ordet ”udøvere”, dette gøres fordi jeg i 

sammenhæng med hobbyvirksomheder, ser dem som udøvere og ikke indehavere, der i mine øjne er 

folk som er indehavere af et kapitalselskab eller anden investering. En hobbyvirksomhed eller en 

generel virksomhed ser jeg derfor ikke som en direkte investering, da der som oftest ikke investeres 

et beløb som kan gå tabt i forbindelse med at virksomheden ophører. Derimod investeres en masse 

tid og kræfter fra udøverens side. 
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I min analysestruktur har jeg valgt at bygge afgangsprojektet op på den måde, at jeg beskriver 

teorien som den er angivet samt med mine vurderinger. Derefter vil jeg så bekræfte eller afkræfte 

teorien fra retspraksis. Teorien bliver derfor målt op imod hvordan den i praksis bruges. 

 

4.2.1 Afgangsprojektets opbygning 

Formålet med indledningen er at give læseren et overblik over afgangsprojektet, herunder hvilken 

problemstilling der vil blive behandlet. 

Det engelsksprogede resumé er en obligatorisk del af afgangsprojektet, og vil indeholde en kort 

gennemgang af afgangsprojektet fra start til slut.  

Problemformuleringen og metodeafsnittet vil give læseren et overblik over de problemstillinger 

som ønskes behandlet i afgangsprojektet, samt hvilke områder jeg ønsker at afgrænse mig fra. 

Ligeledes vil det give læseren en karakteristik af hvem afgangsprojektet henvender sig til, samt en 

beskrevet baggrund for hvorfor jeg har valgt at skrive om emnet. Afgangsprojektets struktur og 

dataindsamling teknikker vil ligeledes fremgå af metodeafsnittet. 

Afgangsprojektet er bygget op omkring et skelet, som er lavet af en beskrivende del omkring 

erhvervsvirksomheder og hobbyvirksomheder. Under disse afsnit vil læseren få kendskab til de 

praktiske oplysninger, der gengives igennem opgaven. Ligeledes vil læseren kort blive oplyst 

omkring forhold om beskatning af erhvervsvirksomhed, hobbyvirksomhed samt kort om person 

beskatning.  

De efterfølgende afsnit er bygget op omkring skelettet, der vil derfor begynde at komme ”kød” på. I 

analysen vil jeg arbejde med rentabilitet, samt intensitet forud for den egentlige sondring. I 

rentabiliteten og intensiteten vil jeg kigge på det teoretiske og derefter sammenholde dette med 

retspraksis.  

Omkring sondringen vil jeg kigge på blandt andet den momsmæssige sondring. Ligeledes vil jeg 

undersøge hvor lang tid der i praksis går, før man kan sige at skattemyndighederne går ind og 

foretager en vurdering af virksomhedens drift. Ved sondringen findes de øvrige forhold omkring 

selskaber og om forventningsprincippet. Rygtet om ”Jauer-sagen” er, at denne sag har fået 

indflydelse på sondringen i praksis. Den er derfor beskrevet og sammenholdt med andre lignende 

sager fra retspraksis fra før og efter denne. 

I afslutningen af afgangsprojektet vil jeg bruge den viden jeg har fået fra de tidligere afsnit til, at 

analysere om der findes en definition på hvilke virksomheder/brancher der er udsatte. Ligeledes om 
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der kan sige noget generelt omkring hobbyvirksomheder i den forbindelse. I en helhedsvurdering vil 

jeg tage udgangspunkt i de generelle bestemmelser for hobbyvirksomheder, læseren har stiftet 

bekendtskab med i afgangsprojektet. 

Konklusionen har til formål, at konkludere på de i problemformuleringen opstillede 

problemstillinger, hvilket bliver behandlet i afgangsprojektets analyser. Der vil endvidere blive 

foretaget delkonklusioner undervejs i analysen. 

 

4.3 Målgruppe 

Afgangsprojektet henvender sig til er virksomhedsudøvere som ønsker et professionelt tilsnit til 

hvordan og hvornår en erhvervsvirksomhed karakteriseres som hobbyvirksomhed. Under 

betegnelsen virksomhedsudøvere, menes der ligeledes personer med begrænset viden på det 

teoretiske område afgangsprojektet behandler.  

Ligeledes henvender afgangsprojektet sig som oplysende information til professionelle rådgivere, 

der ønsker en systematisk tilgang til sondringen mellem erhvervsvirksomhed og hobbyvirksomhed. 

 

4.4 Dataindsamling 

Det teoretiske data jeg har anvendt og indsamlet ses i litteraturlisten. Jeg har forinden 

afgangsprojektet indsamlet en del materiale i form af bøger, artikler domme og afgørelse samt en 

masse links til hjemmesider mv. Derudover har jeg sparret en del med mine kollegaer, samt min 

studiegruppe der alle sammen er revisorer, men har med forskellige størrelser af kunder at gøre med 

til dagligt. 

Jeg har baseret afgangsprojektet for det meste på sekundære data. De eneste primære data jeg har 

anvendt, er et åbent interview med Erik Christensen. Da denne afhandling er mest teoretisk er det 

derfor nærliggende, at de data der fokuseres mest på er de sekundære data. De sekundære data er 

mest baserest på kvalitative data som er bestående af bøger, domme og afgørelser samt artikler mv. 
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I nedenstående skema er der vist hvilke data der er indsamlet til brug for analysen samt udførsel af 

denne afhandling. 

 Primære data 
Sekundære data 

Stimulidata Ikke-stimulidata 

Kvalitative 

data 

 Interview 

med Erik 

Christensen 

 

 Ingen  Fagbøger 

 Tidligere afhandlinger, andre 

studerende 

 Domme og afgørelser 

 Artikler 

 Lovsamlinger 

 Links til hjemmesider med 

relevant information 

Kvantitative 

data 

 Ingen  Ingen  Satser for saldoafskrivninger 

fra internetside hos SKAT 

Model, Oversigt over dataindsamlingsteknikker, DSV side 152. 
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5. Indkomstbegreb og beskatning 

5.1 Nettoindkomst 

I hobbyvirksomheder anses nettoindkomsten som personlig indkomst og beskattes heraf jf. SL § 4. 

Nettoindkomsten består at årets omsætning fratrukket de omkostninger som alene har været 

forbundet med indkomsterhvervelsen jf. SL § 6a.  

Årets omkostninger som har været forbundet med indkomsterhvervelsen skal efter SL § 6a 

anvendes for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten for året. Det må derfor betragtes at for 

at kunne opnå fradrag af disse som driftsomkostninger, skal der have været foretaget et direkte køb 

med tilhørende dokumentation. Dette er dog ikke altid tilfældet. 

I SKM2005.539.LSR, har en kvindelig eliteidrætsudøver med løb som disciplin modtaget 

sportsudstyr og tøj mv., for en værdi af kr. 19.369. Hun skal, jf. SL § 4, indtægtsfører værdien af det 

modtagne tøj og udstyr. Hun som klager hævdede at det modtagne udstyr, var modtaget i led med 

den driftsmæssige relevans. Skattemyndighederne ville ikke anerkende at hun undgik beskatning af 

værdien, da der ikke havde været foretaget et direkte køb, hvilket derved ville kunne fratrækkes 

som en driftsomkostning. Landsskatteretten fandt at hun ikke skulle beskattes af værdien, da hendes 

nettoindkomst af de modtagne udstyr og tøj var kr. 0. Disse typer af udgifter er i denne type 

hobbyvirksomhed relevante og accepteres derved, ligeledes med at sponsorindtægten på samme 

beløb bliver indtægtsført. 

I denne afgørelse er der ikke afholdt direkte udgifter, som kan henføres til driftsomkostninger 

alligevel for eliteidrætsudøveren lov til at fratrække værdien af det modtagne udstyr og tøj. Dog er 

nettoindkomsten af denne transaktion kr. 0. Den bogføringstekniske behandling af denne 

transaktion er at udgiften udgøres at det udstyr løberen har anskaffet sig. Indtægten udgøres så af 

det sponsorbidrag løberen modtager ved ikke at betale for udstyret. Dermed giver det en samlet 

nettoindkomst på kr. 0. 

 

5.2 Beskatning virksomhed, hobbyvirksomhed og personer 

Beskatning af erhvervsvirksomhed er ikke til at definere, da der er mange parametre som er 

afgørende for hvordan og hvornår erhvervsvirksomheden beskattes. Det er dog interessant og stille 

nogle af de grundlæggende parametre op, for at kunne sammenligne dem med beskatningen af 

hobbyvirksomhed samt beskatning af personer, hvor der ikke drives erhvervs- eller 

hobbyvirksomhed. 
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Erhvervsvirksomheder beskattes efter regler i SL §§ 4-6. For at kunne beskattes som 

erhvervsmæssigvirksomhed, er der indirekte oplistet krav til hvordan strukturen i virksomheden 

skal være. Beskatningen foregår efter nettoindkomstprincippet og der gives fradrag for underskud i 

indkomståret. En erhvervsmæssig virksomhed vil være indrettet på systematisk 

indtægtserhvervelse, og vil på sigt kunne udgøre den fulde beskæftigelse samt indtægtsgrundlag for 

udøveren. Erhvervsmæssige virksomheder giver i etableringsfasen som regel underskud. Disse 

underskud kan, ved brug af virksomhedsskatteordningen anvendes i udøverens øvrige indkomst
1
. 

Ved overskud og ved brug af virksomhedsskatteordningen kan udøveren, såfremt der ikke er 

foretaget hævninger af hele overskuddet, opspare den ikke anvendte del af overskuddet til senere 

års fremførsel.  

Ved beskatning af erhvervsvirksomheder findes der 3 muligheder ved opgørelse af det 

skattepligtige resultat. 

 Personskatteloven 

 Virksomhedsskatteordningen 

 Kapitalafkastordningen 

Som udgangspunkt vælger de fleste at benytte virksomhedsskatteordningen
2
.  

For at kunne modregne erhvervsvirksomhedens driftsomkostninger i de driftsmæssige indtægter 

skal de have til formål jf. SL § 6a, erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i virksomheden.   

Såfremt virksomheden ikke drives erhvervsmæssigt og der i nogle tilfælde ikke er tale om 

virksomhed, men i stedet lønmodtager, kan man ikke anvende virksomhedsskatteordningen eller 

kapitalafkastordningen. Derved beskattes udøveren efter regler om personbeskatning. Personer 

beskattes efter regler i KSL §§ 1,7 og 8. Det er interessant at kigge på beskatningen af personer i 

denne sammenhæng, for personer forskelligt fra beskatning af virksomhed ikke har de samme 

skattemæssige fordele som erhvervsvirksomheder.  

Ved personbeskatning indregnes alle indkomster jf. SL § 4 og personlige fradragsberettiget udgifter 

modregnes i henholdsvis personligindkomst, kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag. Dernæst 

opstår skattepligtig indkomst. 

Renteudgifter vil altid kunne fradrages jf. SL § 6e, i alle indkomster uanset om det er hobby, 

erhverv eller ej. 

                                                           
1
 Jf. VSL §§ 13 stk. 2, 3 

2
 Egen erfaring og drøftelser med kollegaer 
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Kildeskattelovens § 1 er gældende for både lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende som er 

skattepligtige i Danmark. 

For hobbyvirksomheder sker beskatningen på baggrund af nettoindkomstprincippet, som er nævnt 

tidligere i afgangsprojektet. Et eventuelt overskud vil blive beskattet som personlig indkomst
3
 i 

indkomståret. Det betyder dermed ved tillæg af overskud for virksomheden, sammen med den 

øvrige personlige indkomst, kan den skattepligtige komme til at betale topskat
4
, og derved tjene 

mindre af den sidst tjente krone.  

Underskud i hobbyvirksomhed kan ikke fradrages og dermed kan nettoindkomsten for en 

hobbyvirksomhed ikke blive lavere end kr. 0 for indkomståret. Det er derfor ikke muligt at reducere 

den personlige indkomst, hvilket er det typiske ønske, såfremt en skattepligtig person betaler 

topskat af sin i øvrigt modtagne personlige indkomst for indkomståret. Til dels på baggrund af 

dette, er det derfor heller ikke muligt for hobbyvirksomheden, at benytte 

virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen, og til dels fordi virksomheden skal være 

en erhvervsvirksomhed der opfylder de nævnte krav, som gives senere i opgaven under afsnittet 

”Erhvervsvirksomhed”.  

Hobbyvirksomheder kan ligeledes ikke foretage skattemæssige afskrivninger på bygninger, 

maskiner mv. Dette er bestemt i afskrivningslovens §1 som siger, 

”Efter reglerne i denne lov kan skattemæssige afskrivninger foretages på udgifter til 

anskaffelse og forbedringer af aktiver, der benyttes erhvervsmæssigt af den 

skattepligtige…” 

Og ved hobbyvirksomhed anvendes aktiver og passiver ikke erhvervsmæssigt. 

Om en aktivitet karakteriseres som hobbyvirksomhed eller erhvervsvirksomhed kan have en stor 

økonomiske betydning for udøveren og sondringen imellem hobby og erhverv, må derfor anses som 

værende væsentlig. 

 

  

                                                           
3
 PSL § 3  

4
 Artikel, JP den 3/1 2009 ”Ej blot til lyst”, tema (Spørg om penge) 
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5.3 Privat benyttelse af virksomhedens aktiver 

Mange virksomheder har aktiver hvor brugsretten også kan være privat. Dermed sætter det nogle 

krav til virksomheden om blandet benyttede aktiver. Som oftest opgøres den privat andel af aktivet 

og dermed indregnes kun den erhvervsmæssige andel i beregning af afskrivninger, 

driftsomkostninger mv.  

Nogle aktiver er dog vanskelige at afgive et skøn på hvor meget man bruger aktivet privat og 

erhvervsmæssigt. Der må i visse situationer en syns og skønsmand ud for at vurdere den privat 

andel, såfremt dette ikke er til at opgøre over f.eks. en BBR
5
 meddelelse for ejendomme, eller optalt 

kørselsbehov for biler etc. 

For at kunne drive erhvervsvirksomhed med aktivet som den primært bærende indtægtskilde skal 

aktivet indgå 100% i erhvervsvirksomheden
6
 og må derfor ikke anvendes privat. Det kunne f.eks. 

udlejningssommerhuse eller udlejning af sommerlejligheder. Her indgår f.eks. sommerhuset som 

det indtægtsbærende aktiv. Hvis aktivet som et udlejningssommerhus rent skatteretligt kunne 

accepteres som erhverv, skal ejeren fraskrive sig retten
7
 til at benytte sommerhuset. Ved 

fraskrivelse af retten til privat benyttelse, overgår udlejning som regel dermed til tredjemand, som 

oftest er et udlejningsbureau. Ved gennemgang af følgende relevante domme har det vist sig at 

dokumentationen og forarbejdet har været vigtigt, for at kunne fortsætte som udlejningsvirksomhed, 

med de fordele det har at kunne bruge f.eks. virksomhedsskatteordningen. 

I nedenstående dom fra højesteret er der udarbejdet en kontrakt, som skulle stille den private ejer 

uden ret til at bruge sommerhuset privat, dog havde han haft mulighed for at kunne spærre og bruge 

huset i perioder til f.eks. vedligeholdelse el. lign. 

I SKM2005.78.HR, vedrører det en sommerhusudlejningsvirksomhed, hvor der var oprettet en 

aftale med et udlejningsbureau omkring udlejningen. Det var derfor ikke den private ejer som stod 

for booking. De havde i kontrakten indført, at han kunne disponere over retten til at bruge 

sommerhuset i 3 af årets udlejningsuger. Efter den private ejers overbevisning skulle de gå til 

vedligeholdelse og rengøring eventuelt klargøring til sommersæsonen. Højesteret fandt, at han som 

det stod i kontrakten havde råderet til sommerhuset og dermed ikke kunne drive 

sommerhusudlejningen som erhvervsvirksomhed.  

En anden sag fra byretten, SKM2009.48.BR, omhandler, at udlejer af ferielejligheder i et 

feriecenter, ikke havde den nødvendige dokumentation for ikke, at kunne disponere over 

                                                           
5
 Bygning- og boligregistret, landsdækkende register med angivelse af f.eks. areal, anvendelse mv. 

6
 VSL § 1, virksomhedsskatteordningens regler 

7
 Ligningvejledning 2007,afsnit E.A. 1.2.3.6 
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ferielejlighederne privat. Dog var det en fælles aftale i foreningen af udlejningssommerhus, at der 

var forbud mod at anvende ferielejlighederne i feriecentret privat. Ifølge skattemyndighederne var 

det, at der var et forbud ikke nok til, at kunne sidestille det med effektiv fraskrivelse af rådigheden 

til lejligheden privat. 

I andre tilfælde omkring udlejning af sommerhuse eller ferielejligheder er der i f.eks. 

TfS.1991.357.VLD, blev der nægtet drift som erhvervsvirksomhed fordi indtægterne var for små og 

udlejningen for lille. I denne sag kommes der ind på forhold omkring intensitet som der omtales 

længere fremme i et andet afsnit. 

I alle de ovenstående tilfælde er det med baggrund i udlejning af sommerhuse, ferielejligheder og 

hotellejligheder. Men også ved andre typer af udlejningsvirksomheder som bådudlejning, gokart-

racing og lignende er der krav om en effektiv fraskrivelse af brugsretten til det pågældende aktiv.  

Kunstnerisk virksomhed drives ofte af kunstneren selv, ligesom lignende professioner som 

eliteidrætsudøver eller musiker drives af udøveren selv. I disse type virksomheder er det den 

personlige indsats, som er det væsentligste aktiv. Ofte i disse situationer vil det glidende gå fra 

erhvervsvirksomhed til hobbyvirksomhed, da der ofte ikke er kontinuerlig indtjening i denne form 

for virksomhed. Det ses ofte for kunstnerisk virksomhed, at det er underskudsgivende i sporadiske 

indkomstår, da der f.eks. indenfor billede- og skulptur kunstnerisk virksomhed, kan være en lang 

periode hvor kunstværket bygges. Det kan både betyde at der vil være negative momstilsvar, samt 

et stort skattemæssigt underskud for det indkomstår. Hvor så i næste indkomstår hvor værket bliver 

solgt, kan have et stort skattemæssigt overskud. Teoretisk set er en kunstnerisk virksomhed 

kendetegnet ved en hobbyvirksomhed, men i praksis kan det i visse tilfælde være anderledes. I TfS 

1991, 409 LSR fandt landsskatteretten at en kunstner, måtte anses som erhvervsvirksomhed med 

beskatning efter SL § 4, da han havde modtaget legater, deltaget i udstillinger og personligt havde 

en teoretisk baggrund og uddannelse. Denne afgørelse ligger vægt på, at han har en personlig 

teoretisk professionalisme for at kunne drive denne form for virksomhed, og på sigt kan få 

virksomheden til at give overskud. Der kan i denne type virksomhed derfor ikke diskuteres om der 

er tale om blandende benyttede aktiver.  
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6. Erhvervsvirksomhed 

6.1 Definition selvstændig erhvervsvirksomhed 

Der findes ikke i nogen lovgivning en definition på begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed. Dog 

er det nogle retningslinjer for hvornår man driver erhvervsvirksomhed, som er lavet til brug for 

praksis, når der skal argumenteres for om det er tale om erhvervsvirksomhed eller ej.  

I erhvervsmæssig virksomhed foreligger en erhvervsmæssig drift, momslovens definition på dette 

er, 

at formålet med virksomheden er at opnå en økonomisk gevinst
8
. 

 I mange nye virksomheders tilfælde er det ikke unormalt at have underskud i etableringsfasen. 

Dette anses ikke for unormalt ligeledes med at der for den første lange periode angives moms med 

negativt momstilsvar. I skattelovgivningen findes som tidligere beskrevet heller ingen definition på 

selvstændig erhvervsvirksomhed. Dog er kendetegnet ved selvstændig erhvervsvirksomhed,  

”at er der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og 

med det formål at indvinde økonomisk udbytte.”
9
 

Ved diskussion om drift af erhvervsmæssig virksomhed lægges der i praksis vægt på hvorvidt,
10

 

a ) om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel)  

b) om virksomhedens underskud er forbigående, f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller om 

virksomheden vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at 

neutralisere et underskud  

c) om der forud for virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af 

lønsomheden/udsigterne til rentabel drift, herunder om der har været lagt budgetter m.v.  

d) om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet  

e) om ejeren har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om virksomheden 

har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv  

f) om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden  

                                                           
8
 HSA, 1991, afsnit 4.1.2 

9
 HSA, 1991, afsnit 4.1.3 

10
 Ligningsvejledningen 2011-2, afsnit E.A.1.2.1 



19 
 

g) om skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug  

h) om virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse  

i) om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art  

j) om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det 

pågældende erhverv  

k) om virksomheden i givet fald kunne sælges til trediemand, dvs. om den trods hidtidigt 

underskud i trediemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke 

kunne tænkes drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været 

drevet.  

På trods af at disse kriterier skulle være opfyldende for, at der ikke længere er diskussion om 

hvorvidt der drives erhvervsmæssig virksomhed, er de ovenstående punkter ikke afgørende. I sidste 

ende afhænger det af hvilken type virksomhed det er og hvordan rentabiliteten er. 

 

6.2 Afgrænsning til lønmodtager 

Ved drift af erhvervsvirksomhed kan der i visse tilfælde opstår tvivl om, der i virkeligheden er tale 

om et tjenesteforhold, dvs. hvor personen ikke driver virksomheden for egen regning og risiko. I 

virksomhedstyper som f.eks. konsulentvirksomheder eller freelance journalister, kan der være tale 

om tjenesteforhold. Dette gør sig ligeledes gældende for selskaber. Afgørelsen af om det er tale om 

et tjenesteforhold eller drift af virksomhed, beror på en samlet vurdering foretaget af 

myndighederne. Nedenfor er oplistet nogle punkter fra Ligningsvejledningen
11

 hvor de vægtgivende 

forhold belyses, for at der udøves tjenesteforhold. Hvis nogle af disse punkter kan henføres til 

hvordan driften af virksomheden er, kan det derfor vurderes om hvorvidt der er tale om en 

selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagerforhold. 

  

                                                           
11

 Ligningsvejledning 2011-2, afsnit E.A.4.1 
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Ligningsvejledningen 2011-2 i afsnit E.A.4.1 opstillet nogle kriterier for hvad der kendertegner en 

selvstændig erhvervsvirksomhed og en indkomstmodtager i tjenesteforhold. Ved kriterierne lægges 

der vægt på, hvorvidt 

a) indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden 

instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre,  

b) hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte 

ordreforhold,  

c) indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre 

arbejde for andre,  

d) indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse 

eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko,  

e) indkomstmodtageren har ansat personale og er frit stillet med hensyn til antagelse af 

medhjælp,  

f) vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes fuldt ud, når arbejdet er udført som 

aftalt og eventuelle mangler afhjulpet,  

g) indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgivere,  

h) indkomsten afhænger af et eventuelt overskud,  

i) indkomstmodtageren ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lign.,  

j) indkomstmodtageren helt eller delvis leverer de materialer, der medgår til arbejdets 

udførelse,  

k) indkomstmodtageren har etableret sig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, 

klinik, tegnestue m.v., og arbejdet helt eller delvis udøves herfra,  

l) indkomstmodtagerens erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling o.l. og 

indkomstmodtageren er i besiddelse af en sådan tilladelse,  

m) indkomstmodtageren ved annoncering, skiltning eller lignende tilkendegiver, 

at vedkommende er fagkyndig og påtager sig at udføre arbejde af en nærmere bestemt art,  
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n) indkomstmodtageren i henhold til lov om merværdiafgift er momsregistreret, og ydelsen er 

faktureret med tillæg af moms,  

o) ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler indkomstmodtageren.  

Ved tjenesteforhold lægges der vægt på, hvorvidt 

a) hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser 

for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol,  

b) indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver,  

c) der mellem hvervgiveren og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende 

arbejdsydelse,  

d) indkomstmodtageren har arbejdstid fastsat af hvervgiveren,  

e) indkomstmodtageren har ret til opsigelsesvarsel,  

f) vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, 

månedsløn, provision, akkord m.v.),  

g) vederlaget udbetales periodisk,  

h) hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet,  

i) vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren,  

j) indkomstmodtageren anses for lønmodtager ved praktisering af ferieloven, lov om 

arbejdsløshedsforsikring, funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om 

arbejdsmiljø.  

Højesteret har i en afgørelse
12

 om en freelance journalist, underkendt at der forelå selvstændig 

erhvervsmæssig virksomhed. Da han som journalist ved et dagblad blev hyret til at afløse under 

sygdom og ferie. Han fik egen plads og fast arbejdstid, givet af dagbladet. Honoraret blev faktureret 

hver måned, hvor derefter vedlaget var forfalden. Han modtog derfor vederlag fast hver måned. I 

vederlaget indregnedes kørselsgodtgørelse mv., som ved ansættelsesforhold. Højesteret fastslog at 

journalisten havde arbejdet på denne måde for dagbladet gennem flere år, og at han blev aflønnet 

                                                           
12

 SKM2003.555.HR (tidligere SKM2001.626.VLR) 
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månedligt efter faste takster om diæter mv. I dette tilfælde forelå der en aftale som gjorde 

skatteyderen ude af stand til at drive selvstændig erhvervsvirksomhed.  

Anderledes ses det i en anden afgørelse
13

 om en kontraktlig aftale mellem 2 parter, hvor 

virksomheden anses som en selvstændig erhvervsvirksomhed. Der er her tale om en handelsagent 

som har indgået en aftale med en klient, om at han for egen regning og risiko skal øge salget hos 

denne. Han belønnes dermed med en provision af salget. Landsretten lagde her vægt på at han frit 

kunne antage medhjælp og frit kunne forhandle med andre produkter end dem kontrakten lød på. 

Fælles for sagen med journalisten og handelsagenten er, at de begge har indgået en kontrakt med 

deres klient om arbejdets udførsel. Forskellen mellem dem må kunne findes i hvorledes denne 

kontrakt er udformet. Med journalisten kan han om nødvendigt tilkøbe sig fremmed assistance i 

form af billeder eller dækning af en historie, hvorefter han vil blive beskattet af nettoindkomsten jf. 

SL § 4. Det fremgår bare ikke om hvorvidt han har haft behov eller mulighed for det. I kontrakten 

med handelsagent giver landsrettens sagsakter udtryk for at der indgik, at han udførte arbejdet for 

egen regning og risiko ifølge kontrakten og at han kunne forhandle konkurrerende produkter i 

samme periode, som han skulle sælge produkter for hans klient. Journalisten kunne for at sikre sig 

som selvstændig erhvervsdrivende, søge andre klienter i andre dagblade og derved mindske risikoen 

for underkendelse af selvstændig erhvervsmæssig drift. 

 

6.3 Erhvervsvirksomhed påbegyndt 

Det er essentielt for erhvervsvirksomheder at vide, hvornår man kan påbegynde driften som 

selvstændig erhvervsvirksomhed. Her kan begyndelsen ses på 2 måder. Den ene måde er opstart af 

helt ny virksomhed og den anden er overgang fra hobbyvirksomhed til erhvervsvirksomhed.  

Ved den første måde om opstart af ny virksomhed, afgøres om der kan afholdes 

etableringsomkostninger på baggrund af, om det er med indtægt for øje. For overhovedet at kunne 

fratrække udgiften i det skattemæssige regnskab jf. SL § 6a, skal der forlægge en virksomhed. I 

etableringsfasen afholdes der, som oftest, betydelige omkostninger i f.eks. erhverv som forskning 

mv. I sådan en etableringsfase kan der godt gå år, før der kommer en reel indtjening på baggrund af 

de oparbejdede udgifter. For at kunne drive erhvervsvirksomhed i denne sammenhæng, er det derfor 

en god ide at udarbejde en struktureret forretningsplan samt velunderbyggede budgetter, som kan 

dokumentere at virksomheden forventer en fremtidig indtjening. Hvis ikke disse forhold er udført, 

                                                           
13

 SKM2004.304.VLR 
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vil det i de første år være udslagsgivende for hvordan rentabiliteten udvikler sig. For hvis 

rentabiliteten ikke er prangende, eller stiller virksomheden med udsigt til indtjening, er risikoen for 

at virksomheden mister sin status som erhvervsmæssig derfor høj. 

Hvis man, som på den anden måde, overgår fra hobbyvirksomhed til selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Det kan ske ved f.eks. virksomheder der har været klassificeret som 

hobbyvirksomhed på grund af indehaveren har dyrket en form for sport eller andet på amatørniveau, 

men undervejs bliver professionel. Her kan det være svært at vide præcist hvornår virksomheden 

overgår fra hobbyvirksomhed til erhvervsvirksomhed. I sådanne sager er det ikke let at få 

overbevist skattemyndighederne om retten til at drive erhvervsmæssig virksomhed. Oftest her er det 

rentabiliteten der er den afgørende faktor.  

Dette ses i en afgørelse om en road-racing kører der i TfS 1994,752.ØLD, der var gået fra at være 

amatør til professionel. Virksomheden kunne ikke anses som erhvervsvirksomhed grundet, at 

rentabiliteten ikke var til stede på det tidspunkt dommen blev afsagt. Det kan dermed ikke siges, at 

virksomheden var blevet accepteret som erhvervsvirksomhed. Men det kunne da tænkes at det 

havde haft en afgørende betydning at virksomheden havde haft en positiv rentabilitet. 

 

6.4 Erhvervsvirksomhedens ophør 

I dette afsnit gælder den omvendte problemstilling end ved påbegyndelse af erhvervsvirksomhed. I 

relation til hvornår en selvstændig erhvervsvirksomhed overgår til, at karakteriseret som 

hobbyvirksomhed.  

Som beskrevet i afsnittet omkring påbegyndelse af erhvervsvirksomhed, starter alle virksomheder 

som selvstændige erhvervsvirksomheder. Nogle virksomhedstyper som sommerhusudlejning med 

blandet benyttet sommerhus, eller bådudlejning hvor ejeren også benytter båden eller har 

muligheden for det, bliver i sager med skattemyndighederne oftest frataget muligheden for 

anvendelse af underskud. 

Et eksempel er en dom fra Østre landsret om en genanvendelsesvirksomhed
14

, der i det sjette år i 

træk havde givet underskud med fradragsret efter SL § 6a. Virksomheden blev stiftet i 1988 og har i 

mellemtiden kun haft 2 indkomstår med overskud på beskedne beløb. I det 13. indkomstår, altså i 

2000, nægtes indehaveren dermed fradrag for underskuddet. Virksomheden havde haft karakter 

siden sin start som erhvervsvirksomhed. Men den manglende rentabilitet gjorde, at virksomheden 

                                                           
14

 SKM2003.366.ØLR 
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fra indkomståret 2000, måtte ophører som selvstændig erhvervsvirksomhed og i stedet 

karakteriseres som hobbyvirksomhed.  

Andre former for ophør er i forbindelse med salg, tvangslukning, salg af driftsaktiviteter, 

omdannelse mv.  

Ved salg af virksomheden anses virksomheden for ophørt på det tidspunkt hvor der foreligger en 

endelig og bindende aftale om overdragelse af virksomheden
15

. 

  

                                                           
15

 GSR, 2011, Kapitel XXVI, afsnit 2.1.1 
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7. Hobbyvirksomhed 

7.1 Definition hobbyvirksomhed 

Når der er tale om hobbyvirksomhed, er det tale om hvorvidt skatteyderen driver virksomhed med 

hobbybetonede aktiviteter. De hobbybetonede aktiviteter vil i disse virksomheder udgøre 

hovedmotivet for driften. Ved hobbybetonede aktivitet skal det forstås, at der således ikke er ønske 

om indtjening af penge, men i stedet udøve sine personlige hobbyinteresser. Udgifter til 

hobbyinteresser er karakteriseret som private udgifter. Dermed kan udgifter afholdt i forbindelse 

med en given indkomst, kun fradragsberettiget efter nettoindkomstprincippet. 

 

7.2 Forhold der bliver anvendt i retspraksis 

Som hovedregel er en hobbyvirksomhed på mange måder det modsatte af, hvad erhvervsmæssig 

virksomhed er kendetegnet ved. Jeg har i afsnittet omkring definition af erhvervsvirksomhed anført 

nogle punkter, som kan klargøre mulige forhold for at drive en erhvervsmæssig virksomhed. Nogle 

af disse punkter vil omvendt betyde, at virksomheden kan karakteriseres som drevet med 

hobbyaktivitet for øje. Dette kan være følgende udvalgte punkter, 

a ) om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (er rentabel) 

d) om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet  

g) om skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug  

k) om virksomheden i givet fald kunne sælges til trediemand, dvs. om den trods hidtidigt 

underskud i trediemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke 

kunne tænkes drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været 

drevet.  

 

Ovenfor er anført punkter som kommer fra ligningsvejledningens definition af en 

erhvervsvirksomhed. Dog er de ikke afgørende, men kan give et billede af hvordan retspraksis 

vurderer sine afgørelser.  
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Ved at spejlvende disse punkter kan man få en indikation over, hvad der kunne kendetegne en 

hobbyvirksomhed, ved oplistning i punktform. Det kunne være hvorvidt, 

a ) om der ikke er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud 

d) om virksomheden mangler den fornødne intensitet og seriøsitet  

g) om skatteyderen har mulighed for at anvende virksomhedens aktiver til privat brug  

k) om virksomheden i givet fald kunne sælges til trediemand, dvs. om den trods hidtidigt 

underskud i trediemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke 

kunne tænkes drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været 

drevet.  

Punkt ”k)” har jeg ikke ændret noget ved, for den kan ikke spejlvendes efter min mening. En 

hobbyvirksomhed kan have et større aktiv som f.eks. et sommerhus, større båd mv. I andre tilfælde 

er det personen der er det største aktiv i virksomheden. Ved de større aktiver, er der reelt ikke tale 

om at sælge virksomhedens aktivitet til en tredjemand, men i stedet sælge aktivet som er grundlaget 

for virksomhedens eksistens. Ved en person som en kunstner eller en eliteidrætsudøver er det heller 

ikke muligt at sælge driftsaktiviteten, da den følger med personen. Det vil derfor i mange tilfælde 

ikke være relevant for en tredjemand at opkøbe virksomheden.  

Der kan dog også nævnes hobbyvirksomheder som kan sælges til tredjemand, hvor der kan være 

indtjening for øje for den nye ejer. I SKM2003.366.ØLR, som også er nævnt i afsnittet om 

erhvervsvirksomhedens ophør, er beskrevet en genanvendelsesvirksomhed. Det kan ikke afvises at 

der er andre, som vil kunne drive denne form for forretning videre, samt skabe overskud på sigt. 

Sådanne forretningen kunne derfor godt være interessant for tredjemand at investere i. Det er med 

denne begrundelse svært, at ændre på formuleringen af punkt ”k”. Et andet spørgsmål kunne så 

være om det ville være interessant for tredjemand, at overtage en drift som i SKAT’s øjne bliver 

karakteriseret som hobbyvirksomhed.  
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8. Rentabilitetsbetragtning 

8.1 Rentabilitetskriteriet 

I langt størstedelen af de afgørelser som bliver foretaget på baggrund af tvivl om virksomhedens 

drift, bliver foretaget ud for en betragtning om rentabilitetskriteriet. Det har derfor vist sig som en 

afgørende faktor at rentabilitetskriteriet er overholdt. 

Rentabilitetskriteriet defineres på forskellig vis. Igennem årene og specielt i slutningen af 90’erne 

har SKAT’s definition i ligningsvejledningerne ændret karakter. Disse vil jeg dog ikke komme 

nærmere ind på. I stedet vil jeg fokusere på den nuværende definition fra ligningsvejledningen som 

lyder. 

”Rentabilitetskriteriet indebærer, at der stilles et krav om overskud på den primære 

drift, et krav om en rimelig forrentning af den investerede egenkapital og om 

arbejdsindsats. Kravet om en rimelig forrentning af den investerede egenkapital 

indebærer, at der også sker en forrentning af en eventuel fremmedkapital. I tilfælde, 

hvor der ydes en arbejdsindsats i virksomheden, stilles tillige krav om en rimelig 

driftsherreløn.”
16

 

Ifølge ligningsvejledningen stilles der krav til at den virksomhed der drives, skal give et overskud af 

den primære drift. Ligeledes forventes der en forrentning af den investerede kapital. Hvis 

aktiviteten er orienteret omkring persondrift, bør der derfor kunne affødes en rimelig aflønning til 

denne person. Denne udlægning er forholdsvis upræcis og kan derved tolkes forskelligt. Dette har 

dog også vist sig i retspraksis at være gældende.  

I teorien er definitionen på rentabilitetskravet at, 

 ”Formålet med erhvervsvirksomhed skal være at indvinde økonomisk udbytte….
17

 

”…Det økonomiske udbytte af virksomheden skal være tilstrækkeligt til, at 

virksomheden – i alt fald på længere sigt – vil kunne give overskud og dermed bidrage 

til dækning af indehaverens arbejde og kapitalindsats.”
18

 

Teorien definerer begrebet anderledes, men med samme betydning som til ligningsvejledningen. 

Her står budskabet lidt mere tvetydigt end i ligningsvejledningen. Det kan skyldes at de afgørelser 

der har været truffet på baggrund af rentabiliteten, ikke altid har kunnet vise en sammenhæng, der 

                                                           
16

 Ligningsvejledningen 2011-2, afsnit E.A. 1.2.2 
17

 VB, kapitel 4, afsnit 4.2.2, side 63 
18

 VB, kapitel 4, afsnit 4.2.2, side 64 
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dermed kan give nogle klare retningslinjer som set ved f.eks. begrebet erhvervsvirksomhed. I så 

fald er rentabilitetskriteriet, at virksomheden skal kunne afføde et overskud af den primære drift, 

som skal kunne forrente indehaverens indskudte kapital og - eller afgive en mulighed for at opnå en 

rimelig driftsherreløn. Forholdet omkring driftsherreløn er vanskeligt at definere, da der ikke er 

nogen egentlig ramme for hvad dette kan sammenholdes med. En måde at opgøre dette kan være at 

se på den reelle tid udøveren har anvendt til projektet, og derved sammenligne med hvad projektet 

har affødt af indtjening, der ligger udover de udgifter som knytter sig hertil. Der findes ingen 

definition på dette i teorien. 

 

8.2 Anvendelse af rentabilitet 

I praksis anvendes og kendes rentabilitet også som en nøgletalsanalyse eller rentabilitetsanalyse. Til 

brug for dette kræves nogle regnskabsmæssige opgørelser. Nedenfor er vist et eksempel på en 

driftsøkonomisk resultatopgørelse, som den oftest ser ud. 

  Nettomsætning 

  -Variable omkostninger 

  =Dækningsbidrag/bruttoavance 

  -Faste omkostninger 

  =Resultat af primær drift 

  -Driftsøkonomiske afskrivninger 

  =Resultat før finansielle poster 

  -Finansielle poster 

  =Årets resultat 
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Rentabilitetsanalyse er fra teorien også kendt som, en underliggende beregningsmetode for 

værdiansættelse af en virksomheds forrentning. I den forbindelse knytter der sig nogle 

nøgletalsberegninger som afkastningsgrad, 

Afkastningsgrad(%)= 
Årets resultat 

x 100 
Balancesum 

 

.. og egenkapitalens forrentning 

Egenkapitalforrentning(%) = 
Årets resultat 

x 100 
Egenkapital 

 

Egenkapitalens forrentning tager udgangspunkt i en investors synsvinkel. Det er her i investorens 

interesse, at have så højt en forrentning som muligt på sin investering. For at forrentning kan have 

en sådan karakter at den kan sammenholdes med at drive erhvervsvirksomhed, skal den som 

minimum kunne leve op til satserne på et niveau omkring den risikofri markedsrente. 

Sammenligningen mellem den risikofri markedsrente og forrentningen af virksomhedens kapital, 

skal ses i lyset af, at der fortsat er en risiko for ens formue vil regulere sig, som følge af udsving i 

aktiviteten eller markedsrenten. Der vil derfor være en risiko for at tabe sin investering. 

Ved en rentabilitetsvurdering lægges der vægt på, at det kontinuerligt er en god forretning. En god 

forretning vil i vurderingen af om det er en erhvervsvirksomhed eller hobbyvirksomhed, kunne 

aflæses af virksomhedens resultat og indtjeningsevne før skat. Det er derfor ikke aktuelt at kunne 

kalde det en god forretningen efter modregning af de skattemæssige fordele, der ville kunne være 

for skatteyderen. I den forbindelse må det med hensyn til afskrivninger, være de regnskabsmæssige 

afskrivninger som ligges til grundlag for opgørelsen af det endelige resultat. Ved angivelse af 

virksomhedens skattepligtige resultat over selvangivelsen til SKAT, er det de skattemæssige 

afskrivninger som indberettes. Men i den endelige opgørelse om virksomheden forrentning er det 

uden tvivl de regnskabsmæssige afskrivninger der anvendes. De skattemæssige afskrivninger 

afspejler ikke de driftsøkonomiske afskrivninger, da de typisk de første år er meget store og senere 

bliver mindre og mindre. Set i forhold til de regnskabsmæssige afskrivninger så afspejler de den 

driftsøkonomiske levetid, da der afskrives lineært.  
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8.2.1 Rentabilitet og faglig forsvarlighed 

For de fleste der prøver kræfter med at starte sin egen virksomhed, betyder det i langt de fleste 

tilfælde at virksomheden over tid kan have en stabil indtjening. I de tilfælde det har vist ikke at 

være tilfældet, kan det have afgørende betydning, om der er taget stilling til om der kan foretages en 

rentabel drift. Med fagligt forsvarligt menes der, om virksomheden ligger i forlængelse af 

skatteyderens tidligere karriere. Der er større chance for at virksomheden kan drives rentabelt og 

dermed også fagligt forsvarligt, såfremt udøveren har kendskab til branchen.  

I enkelte tilfælde som f.eks. SKM2011.364.VLR, om en kunstner som modtog legater fra det 

offentlige og dermed måtte have en relevant teoretisk baggrund. Dog var problemet at der var 

manglende rentabilitet i virksomheden. Det viste sig ikke at være tilfældet at rentabilitet og faglig 

forsvarlighed kunne sammenholdes og derved at rentabiliteten afgjorde denne dom. I de tilfælde 

betyder det enten at rentabiliteten er den afgørende faktor, eller det grundlag og baggrund for der 

drives virksomhed som er fagligt forsvarligt. Dog ses det oftest at det er rentabiliteten som ligger til 

grund for virksomhedens eksistens. 

 

8.3 Retspraksis på området 

I rigtigt mange af de afgørelser omkring, om der drives hobbyvirksomhed eller 

erhvervsvirksomhed, er det afgørende i sagerne oftest rentabiliteten. En type virksomhed hvor der 

kan findes ensartede afgørelser er for bådudlejningsvirksomheder. Denne for aktivitetstype får ofte 

nægtet fradrag for underskud på baggrund af manglende historisk rentabilitet, samt manglende 

udsigt til fremtidig positiv rentabilitet. Dog ses det ligeledes ofte, at sager omkring 

udlejningsvirksomheder generelt, afgøres på baggrund af brugsretten er afgivet til tredje mand eller 

ej. 

I en sag om bådudlejning SKM2002.395.HR er det specielle ved denne, at der ikke kunne laves en 

vurdering på baggrund af skøn om virksomhedens erhvervsmæssige karakter. Der var derved ikke 

enighed om hvorvidt virksomheden kunne drives som erhvervsmæssig virksomhed eller ej. Båden 

blev købt med fremmed finansiering i form af et udlandslån for kr. 810.103 inkl. moms i 1986. 

Båden skulle udlejes primært i Jugoslavien via selskabet Holiday Charter Boat A/S (HCB). Dermed 

fraskriver virksomheden sig retten til brug af båden, som det meste af tiden ligger i Adriaterhavet. 

Virksomheden havde i forbindelse med bådudlejningsprojektet foretaget likviditetsberegninger. Der 

blev derfor i disse beregninger ikke tager forhold som afskrivninger, kursreguleringer og 

driftsomkostninger som afsattes generelt. HCB gik konkurs i 1992, på baggrund af økonomiske 

problemer, og virksomheden indgik derefter en ny aftale med et andet administrationsselskab. 
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Økonomien i virksomheden havde ikke vist sig at være bærende. Den gennemsnitlige omsætning 

fra 1987 til 1992 var kr. 27.474 og for samme år med et gennemsnitligt underskud af primær drift 

kr. 17.442. Skattenævnet gav derved ikke fradrag for underskud i denne periode, da 

rentabilitetskriteriet ikke var opfyldt. Fra den primære drift var derefter modregnet skattemæssige 

afskrivninger samt renter af udlandslånet til køb af båden. Dermed nåede det skattemæssige resultat 

et langt større underskud. Indehaveren havde i tiden forinden virksomheden siddet i bestyrelser, 

som varetog opgaver omkring skibsdrift, samt haft chef-stillinger inden for erhvervs som har 

beskæftiget sig med udlejning af materiel mv., herunder komponenter til lystbåde. 

I højesteret blev de skattemæssige underskud ikke erkendt fradragsberettiget med en forklaring om. 

”Heller ikke efter bevisførelsen for Højesteret kan det antages, at 

bådudlejningsvirksomheden har haft en naturlig sammenhæng med skatteyderens 

erhvervsmæssige forhold i øvrigt, eller at den har været etableret og drevet med 

udsigt til opnåelse af indtægter, der står i rimeligt forhold til størrelsen af den 

investerede kapital” 

I denne afgørelse er det derved rentabiliteten som er klar det stærkeste argument for, at 

virksomheden ikke kan drives som erhvervsvirksomhed, da den simpelthen mangler. Hans 

profession kan ikke stå i mål med, at han fagligt forsvarligt kan drive en bådudlejningsvirksomhed, 

med baggrund i hans personlige erfaringer fra hans tidligere og nuværende ansættelser. 

En kontroversiel afgørelse omkring bådudlejningsvirksomhed er TfS 1995.828.HRD. 

Indkomstårene sagen vedrørte var 1987-1989. Denne omhandlede en skatteyder som har købt 2 

både, en til 100% privat brug samt en der skulle anvendes 100% til erhverv. Skatteyderen var ansat 

som overassistent i kommunen, hvor han varetog sejlerundervisning med dueligheds prøver. Da 

kommunen lukkede den afdeling som stod for bådudlejning, i forbindelse med prøver til de 

studerende, oprettede skatteyderen en virksomhed, hvor den nyindkøbte båd skulle anvendes til 

erhvervsmæssig drift. Skatteyderens baggrund var at han var uddannet inden for skibsfart og havde 

mange års erfaring med sejlads. Samt gennem hans job som underviser om sejlads, det teoretiske. 

Forud for købet af båden og opstart af virksomheden, havde skatteyderen samtaler med flere 

udlejningsbureauer. Disse skulle udleje båden i de perioder, der ikke var brug for båden til 

undervisning. Der blev aldrig inden opstart lavet et egentligt budget eller foretaget en 

rentabilitetsanalyse. I etableringsfasen havde skatteyderen problemer med udlejningsbureauet, 

hvorefter samarbejdet måtte ophører. Skatteyderen overtog dermed udlejningen personligt, og fik 

derved råderet over båden. I samme år får skatteyder en skade i benet der gjorde, at han ikke kunne 

udføre undervisning på båden. Indtjeningen lå dermed stille. I 1990 da skatteyderen var på benene 
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igen, genoptog han virksomheden, som den var tænkt. Resultatet af dette viste et overskud af den 

primære drift. Hvilket påvistes af budgetter hvor revisor erklærede sig om fremtidig rentabel drift af 

virksomheden. Skatteyderens ønske var at komme til at arbejde med sin egen virksomhed og derved 

opsige sin nuværende stilling som underviser i kommunen. I årene 1990 og 1991 erkendes 

virksomheden som erhvervsmæssig virksomhed. 

I denne sag er der forhold der er for og imod. Det at der ikke var foretaget beregninger om 

virksomhedens rentabilitet, gør at skatteyderen ikke kan bevise at virksomheden skulle drives som 

erhvervsmæssig virksomhed. Dog har skatteyderen oplyst og bevist, at skatteyderen når alle 

opstartsvanskeligheder var ordnet, kunne udøve virksomhed med rentabel drift. Skatteyderen har 

desuden den nødvendige baggrund for at kunne drive virksomheden fagligt forsvarligt. 

Dommen blev afsagt med disens 3 mod 2, som er fordelt således. 

3 Dommer nægter fradrag for underskud. 2 Dommere erkender fradrag for underskud. 

Grunden til at der nægtes fradrag for underskud er, at der i årene fra 1987-89 havde været en besked 

omsætning på sejlerteori i virksomheden. Forhold som skatteyderens sygdom og 

opstartsvanskeligheder ændrer ikke på dommernes afgørelse. 

De 2 dommere der anerkendte fradraget for underskud begrundede det med, at virksomhedens drift 

hang sammen med skatteyderens erhvervsudøvelse og uddannelse og derved havde personlige 

forudsætninger for, at drive denne type erhvervsvirksomhed. Formålet med virksomheden var at 

opnå overskud, og virksomheden havde bevist efter opstartsvanskeligheder at opnå en rentabel drift 

og dermed forsvarlig drift, tillige at i årene efter at virksomheden godkendtes med erhvervsmæssig 

drift. 

Da denne sag er fra 1995, var der på området omkring rentabilitet været talrige eksempler på hvor 

vigtigt det er, at have udarbejdet forudgående rentabilitetsberegninger inden virksomheden startes. 

Med den baggrund vil jeg give stemmeflertallet ret i at underkende fradrag for perioden 1987-1989. 

Omsætningen der knyttede sig til drift af båden, stod ikke i rimelighed forhold til størrelsen af den 

investerede kapital. Det samme gå sig gældende i dommen SKM2002.395.HR. 

Disse sager er to ud af mange hvilke har sammenligneligheder. Retspraksis på området er streng og 

gør det svært at drive erhvervsmæssig virksomhed, hvor bådudlejning er den primære aktivitet, dog 

uden af generalisere. 
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8.3.1 Årsager til retspraksis 

I et interview med en kollega
19

, drøftede vi forholdet omkring bådudlejningsvirksomhed i perioden 

1975-1985, hvilket vi kom frem til dette.  

I den periode var der mange ”spekulanter” der så en fordel i at købe en større sejlbåd og udleje 

denne i nogle få år. I disse år skulle virksomheden fungere som bådudlejningsvirksomhed, der 

skulle beskattes efter virksomhedsskatteordningen. At drive bådudlejningsvirksomhed gjorde det 

mulig at foretage fordelagtige afskrivninger ved metoden for saldoafskrivning. Ikke alle havde 

denne hensigt, men et boom i salg af både fra start 70’erne gjorde det derfor til en gunstig mulighed 

at udføre denne slags virksomhed. Formålet var så efter en årrække med begrænset udlejning af 

båden, at kunne købe den fordelagtigt ud til privatsfæren. Dermed købte skatteyderen en båd af 

virksomheden, der var nedskrevet til langt under markedsværdi, samt i årenes løb havde fået 

fradraget underskud i deres øvrige personlige indkomstopgørelser. 

På baggrund af dette, kan det have en sammenhæng med den strenge retspraksis på området. SKAT 

ville ikke acceptere denne form for ”spekulation” og det har betydet at de virksomheder, der reelt 

ønskede at drive erhvervsmæssig virksomhed
20

, men som fik en uheldig start, eller lignende, ikke 

blev anset som drevet med erhvervsmæssig drift og indtjening for øje. 

  

                                                           
19

 Erik Christensen, Albjerg, Statsautoriseret revisor 
20

 TfS 1995.828 HRD, sag om bådudlejningsvirksomhed. 
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På nuværende tidspunkt foreligger der en aftale omkring nedsættelsen af de skattemæssige 

afskrivninger. Aftalen går på at saldoafskrivningen for skibe mv. nedsættes gradvist for at, som 

skatteministeriet skriver, 

”Afskrivningssatserne for bygninger og visse aktiver med særligt lange levetider 

nedsættes med det formål at komme tættere på de reele driftsøkonomiske 

afskrivninger.” 

 

Indkomstår 
Saldoafskrivning på faste anlæg, 

luftfartøjer, skibe m.v. pct. 

2007 25 % 

2008 23 % 

2009 23 % 

2010 21 % 

2011 21 % 

2012 19 % 

2013 19 % 

2014 17 % 

2015 17 % 

2016 15 % 

Kilde: Skatteministeret’s hjemmeside 21 

 

Aftalen tager udgangspunkt i AL
22

 § 5c stk. 4, og omhandler som udgangspunkt store tunge 

anlægsaktiver. Dog er det som Skatteministeriet foreskriver gældende for aktiver med særligt lange 

levetider, hvilket kan tolkes på mange måder.   
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8.4 Delkonklusion 

Rentabilitetskriteriet er en afgørende faktor for, om virksomheden reelt kan drive som 

erhvervsmæssig. I teorien beskrives rentabiliteten som værende en faktor for, om virksomheden 

afgiver et reelt afkast i form af en rimelig forrentning af den investerede kapital samt kravet om en 

rimelig driftsherreløn, hvilket kan være svært at definere. I dette afsnit er der blevet behandlet sager 

om bådudlejningsvirksomheder, hvor rentabilitetskriteriet er blevet belyst. Det er i disse situationer 

ikke krævende og se om den forrentning der sker af f.eks. købet af båden, som i dette tilfælde må 

være den indskudte kapital, er rimelig. Dette skal sammenholdes med f.eks. den risikofri 

markedsrente.  

Faglig forsvarlighed kan i nogle tilfælde overskygge forholdet om rentabilitet, da det ses som en 

vigtig faktor at der er kendskab til branchen. Det ses dog i de udvalgte sager at rentabiliteten er den 

afgørende faktor. Det er derfor nærliggende at sige at rentabiliteten er den faktor, som er tungest på 

vægtskålen i de tilfælde hvor disse forhold har afgørende betydning. 
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9. Intensitetskriteriet 

9.1 Begrebet intensitetskrav 

Intensitetskravet, som ligningsvejledningen angiver det, er ligeledes en betingelse for at en 

virksomhed kan anses for erhvervsmæssigt. Ligningsvejledningen giver begrebet det krav at 

omsætningen skal have en vis minimumstørrelse. En minimumstørrelse kan have mange 

betydninger. Hvilket gør at ligningsvejledningen giver retspraksis fri tøjler til at fortolke og anvende 

begrebet intensitetskravet. Ligeledes medfører intensitetskravet at virksomheden skal udøve… 

”…nogenlunde regelmæssighed gennem en ikke helt kort periode.”
23

  

Der findes ingen anden konkret definition på begrebet intensitetskrav. 

 

9.2 Retspraksis på området 

Med intensitetskravet i baggrunden ses det ofte at virksomheden underkendes fradrag for 

underskud. Ligesom med rentabiliteten er der også særlige typer af virksomheder, der rammes af de 

krav der er til intensiteten. Det er virksomheder der ikke kan garantere en sikker og kontinuerlig 

indtægt. Mindre virksomheder som stutteri og deltidslandbrug, dyrehold mv. kan, også efter 

etableringsfasen, have svingende indtægter. Dette gør at de tit ikke opfylder intensitetskravene. Jeg 

har dermed udvalgt nogle domme bl.a. omkring et stutteri, som har været drevet i mange år, men 

ikke haft en kontinuerlig indtægt. 

Sagen stammer fra højesteretsdomme SKM2005.301.HR, hvor en landejendom er blevet omdannet 

til et stutteri i 70’erne også senere til et deltidslandbrug.  

Udgangspunktet i denne sag er at virksomheden drives med henblik på en rentabel drift og, at de 

ønsker at overholde alle krav der stilles til en virksomhed af denne karakter. Dog kan de ikke holde 

en gennemsnitlig indtægt. Indtægten variere over alle årene, i takt med at der sælges heste af en 

bestemt art. Landsretten
24

 havde bedt en syns- og skønsmand om at foretage en vurdering af 

virksomheden. Til det stillede landsretten ham supplerende spørgsmål omkring hans vurderinger. 

Der blev spurgt til forhold der understøtter om virksomheden har mulighed for at give overskud på 

sigt, at kunne drives med den forventede rentabilitet, om der kunne godtgøres vederlag til de 

arbejdende, der stod til mål med hvad de var berettiget. Samt om der i årene 97 og 98 havde været 

usædvanlige forhold, der havde gjort udslag af den beskedne indtægt i virksomheden, der bl.a. var 
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 VB 1999, afsnit 4.2.3, side 67. 
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 Østre Landsret 5. afdeling den 17. marts 2004 OEL2004.B-1043-03. 
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på grundlag af kun én avlshoppe. Til grundlag for sin vurdering og hans argumenter ved de 

supplerende spørgsmål, var hans holding at virksomheden drev erhvervsmæssig virksomhed. Syns- 

og skønsmanden’s vurderingen blev afvist i højesteret, på grund af manglende bevis for at 

virksomheden, efter hans mening, var rentabel. Hans beretning byggede ifølge retten, kun på hans 

personlige argumenter. I sagen dukkede der nye afgørende oplysninger frem som nedenstående. 

”Det blev imidlertid pointeret, at vurderingen, om landbruget er drevet sædvanligt og 

forsvarligt efter en teknisk-landbrugsfaglig målestok, består af to led, nemlig om 

landbruget drives med såvel faglig dygtighed, som en passende intensitet. 

Det bestrides ikke, at klageren drev stutteriet med faglig dygtighed, men på baggrund 

af det lille avlsgrundlag, den lille gennemsnitlige årlige omsætning og det anvendte 

tidsforbrug på ca. 1 time om dagen, fandt man ikke, at stutteriet blev drevet med den 

fornødne intensitet. Samtidig blev det gjort gældende, at virksomheden, der var startet 

i 1975, ikke kan siges at være i en indkøringsfase.” 

Højesteret fandt, at på baggrund af de tilfælde og usikre indtægter, samt at driften var baseret på 

kun én avlshoppe, kunne virksomheden ikke anses som erhvervsmæssigt drevet i de angivne 

indkomstår og fik dermed underkendt fradragsretten til underskuddene der i alt udgjorde kr. 39.465. 

Denne dom er også usædvanlig da skøn- og vurderingsmanden’s vurdering betvivles og ses bort fra. 

Dette sker på baggrund af ubevislige synspunkter der er lagt til grund for vurderingen, ligeledes 

med de supplerende spørgsmål opført i landsretten. Retspraksis i denne sag lagde vægt på følgende 

punkter i bl.a. de supplerende spørgsmål. 

 Faglig forsvarlighed 

 Forhold omkring mulige indkørselsvanskeligheder 

 Beskedent intensitetskrav 

 Udestå en rimelig indtægt som står til forventning at afgive en rimelig forrentning af den i 

ejendommen og driftens investerede kapital 

 Krav om en rimelig driftsherreløn 

En lignende dom fra højesteret SKM2004.455.HR omhandler en minkproduktion. Det essentielle i 

denne dom er, at virksomheden rammes af uheld og sygdom i besætningen der gør at det ikke var 

rentabelt at drive denne form for virksomhed. Trods forsøg på genopretning af virksomhedens drift 

efter de regler og krav, der er til igen at kunne holde sin besætning, underkender landsskatteretten 

virksomheden fradrag for underskud i indkomstperioden 1996-1998. 
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Som udgangspunkt havde skatteadministrationen begrundet den uberettigede fradragsret med, at der 

for anden gang i minkproducentens historie, havde været udbrudt en sygdom blandt minkene. 

Dermed var den, på det tidspunkt, nuværende besætningen ikke fandtes en økonomisk mulighed for, 

at intensivere driften med henblik på investering af yderligere avlsdyr. 

I syns- og skønsmandens rapport, beskrives der at minkfarmen levede op til kravene for 

minkproduktion, samt at der var mulighed for drift af egentlig virksomhed og at skatteyderen var 

faglig forsvarlig til denne form for virksomhed. Ligeledes finder han at der kun er en beskeden 

arbejds- og kapitalindsats i den pågældende år, da der kun er en beskeden besætning af mink. 

Minkopdrætterens revisor har i retten forklaret, at der skal en del større besætning af mink til for at 

virksomheden kan være rentabel. Dog er der ved opstart efter en sygdomsperiode i besætningen 

betyde opstartsvanskeligheder samt en indkørselsperiode på 1- 1½ år, før der kommer indtægter af 

investeringen. 

Minkopdrætterens bankrådgiver forklarer i højesteret, at der på det tidspunkt virksomheden havde 

den beskedne besætning var forhold, som en lav pris på skind, var medvirkende til at minkopdræt 

ikke var rentabel. Derfor ville der ikke kunne findes nogen finansieringsform fra nogen banker, der 

ville kunne gøre det muligt med en investering i en ny besætning af mink. I de efterfølgende år steg 

prisen på skind og derefter var bankerne igen villige til at indgå aftale med minkopdrætterne. 

Landsretten underkender i denne sag fradragsretten for underskud i de pågældende indkomstår. Det 

underkendes med den begrundelse at, 

”Sagsøgte har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at sagsøgerens 

virksomhed i 1996, 1997 og 1998 ikke havde den intensitet, som efter retspraksis 

kræves for at anse virksomheden for erhvervsmæssig.” 

Samt med den påstand at, 

”det var alene sagsøgerens egen økonomi, der var begrundelsen for ikke at øge 

produktionen.” 

I højesteret stadsfæstede de landsrettens dom. 

I sagsakterne er ligeledes angivet at sagsøgeren efter kommunens anfordringer, skulle flytte fra den 

først købte minkfarm. I den nyindkøbte minkfarm fandtes der en virus som i 2 omgange udslettede 

besætningen af mink.   
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Det er min overbevisning at virksomheden ikke har haft muligheden for, at drive en virksomhed 

med karakteristika af en erhvervsmæssig virksomhed i indkomstårene 1996-98. Dog vil jeg 

alligevel mene at lysten og viljen til at drive erhvervsmæssig virksomhed, hele tiden har været til 

stede. Der har dog været en masse forhold der har gjort, at virksomheden ikke har kunne indfri de 

forventninger og krav der ligger til erhvervsmæssig virksomhed. I denne dom er retspraksis fulgt og 

der er ikke set på den pågældende situation, for hvilke mulighederne der har været for at drive 

virksomhed.  

 

9.3 Delkonklusion 

Det må kunne konstateres at retspraksis på domme vedrørende intensitet, herunder specielt omkring 

dyrehold og deltidslandbrug generelt er ret streng. Denne virksomhedstype kræver en vis grad af 

intensitet, da grundlaget for at drive erhvervsmæssig virksomhed ellers ikke ville være til stede. 

Intensiteten er dog ikke til at definerer størrelsen af. 
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10. Øvrige forhold i forbindelse med sondringen 

10.1 Forventningsprincippet 

I forbindelse med sondringen mellem hobbyvirksomhed og erhvervsvirksomhed kan 

forventningsprincippet have en afgørende betydning for skatteyderen. 

Oftest sker det at skatteyderen kontakter en skattemyndighed for, at få bekræftelse eller rådgivning 

som f.eks. kunne være fradrag for underskud. Det kunne f.eks. være en telefonisk henvendelse fra 

skatteyderen. Her får skatteyderen mundtligt bekræftet forhold, der gør at skatteyderen i god tro 

driver erhvervsmæssig virksomhed ud fra den forventning at skatteyderen er indenfor gældende 

regler om f.eks. erhvervsmæssig drift kontra hobbyvirksomhedsdrift. For at skattemyndighedernes 

redegørelse kan karakteriseres som godkendt, kræves det at der foreligger en aktiv og positiv 

tilkendegivelse fra skattemyndighederne. I nogle tilfælde ender det med at de alligevel får 

underkendt fradragsretten til underskud, på trods af at de mundtligt har fået en accept fra en given 

medarbejder hos skattemyndighederne. 

Definitionen på forventningsprincippet er følgende, 

”at opnå ret til ikke at blive beskattet af en indkomst, som man ellers skulle beskattes 

af ifølge loven, eller opnå ret til fradrag som loven ikke hjemler.”
25

 

Fragåelsen af udsagnet kan fra skattemyndighedernes side gøres på 2 måder, 

 skattemyndigheden vil ikke kendes ved udsagnet, 

 skattemyndighedens udsagn tilsidesættes af en overordnet myndighed. 

Det første punkt er typisk det som sætter skatteyderen i den sværeste situation. Her er det typisk en 

mundtlig aftale med en given medarbejder hos skattemyndighed givet over telefonen. Her er 

bevisbyrden svær, men ligger hos skatteyderen. Det andet punkt må i praksis helst ikke kunne lade 

sig gøre. Som en almindelig skatteyder forventes der ved en opringning til skattemyndighederne 

eller ved skriftlig henvendelse at der, fra skattemyndighedernes side gives en korrekt 

tilbagemelding på en given problemstilling. 

Som skatteyder kan de kun være sikre efter forventningsprincippet, hvis der gives en skriftlig 

bindende forhåndsbesked om f.eks. fradrag mv. fra ligningsrådet. 
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I en sag fra TfS 2000, 528, har en musiker startet en selvstændig erhvervsvirksomhed, hvor 

aktiviteten skulle være undervisning og korledelse.  

I forbindelse med etablering af virksomheden havde skatteyderen taget kontakt til de lokale 

skattemyndigheder, hvor der derefter havde været afholdt et møde omkring driftsaktiviteten. Til det 

møde han skatteyderen fået en forventning, om at han på lovlig vis kunne drive erhvervsmæssig 

virksomhed. Skattemyndighederne havde efter dette møde fremsendt skatteyderen en udvidet 

selvangivelse, og var i øvrigt blevet ved med dette frem til sagens afgørelse. Efter denne samtale 

havde skatteyderen en klar forventning om, at han derfor kunne drive en erhvervsmæssig 

virksomhed efter reglerne. I sagens akter fremkommer oplysninger om at virksomheden, ikke driver 

aktivitet som kan betegnes som drevet for egen regning og risiko, samt at der er tale om reglerne for 

tjenesteforhold.  

Det afgøres derfor i landsskatteretten, at da virksomhedens indtægter har karakter af 

honorarindtægter og virksomheden drives som karakter af hobbyvirksomhed, skal virksomheden 

beskattes efter nettoindkomstprincippet uden fradrag for skattemæssige underskud. 

Landsskatteretten fandt ligeledes at det forhold at skattemyndighederne havde tilsendt ham en 

udvidet selvangivelse efter et opstartsmøde, ikke var en aktiv tilkendegivelse for, at der var tale om 

for der kunne skabe grundlag for en restbeskyttet forventning om erhvervsmæssigt drift. 

 

10.2 Den momsmæssige sondring 

En af de væsentlige sondringer når der fokuseres på hobbyvirksomhed og erhvervsvirksomhed er at 

hobbyvirksomheder ikke skal afregne moms jf. momsloven § 13 stk. 1, pkt. 5.  

Da der i hobbyvirksomheder tit ses en lav intensitet, betyder det dermed at der forekommer 

forholdsvis konstante negative momsangivelser i en årrække, hvilket bevidner at der ikke er tale om 

drift af virksomhed med positivt resultat for øje. 

Der findes ingen konkret definition på hvor længe virksomheder kan fortsætte med negative 

momsangivelser, inden at skattemyndighederne træder ind og vurderer sagen. Men ifølge et 

skatteudvalg, nedsat i 1991
26

, bruges 3 års reglen. Dermed sagt at der inden for de 3 år godt kan 

være tale om en omklassificering med dertil førende handling omkring hobbyaktivitet.   

Ifølge ligningsvejledningen afsnit E.A. 1.2.5, er den momsretslige vurdering sammenfaldende med 

den skatteretlige vurdering. Det er når skattemyndigheder underkender fradragsretten for underskud 
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at virksomheden ligeledes ikke skal afregne moms. Virksomheden vil derefter få afmeldt sin 

momsregistrering ved udgangen af indeværende kvartal. Kun i særligt grove tilfælde kan afgørelsen 

betyde at momsen skal tilbagebetales fra tidligere perioder. 

Det ses ikke som en selvfølge at når der kan momsregistreres ved opstart, at det så også er 

afgørende for at en virksomhed drives erhvervsmæssigt. Der er ved denne praksis ikke nogen 

sikkerhedsgodkendelse tilstede, der kan afprøve registreringsretten. Dette ses f.eks. ved en 

afgørelse
27

 om en landmand der igennem 3 sammenhængende år, har haft negativt momstilsvar. På 

denne baggrund underkendes der fradrag for underskud i ét af de 3 år, da der viser sig forhold som 

gør det gældende, at han i den periode ikke har drevet erhvervsmæssig virksomhed. Da han ikke 

fremadrettet mister retten til at drive erhvervsmæssig virksomhed, fortsætter momsafregningerne på 

samme vis. Dog kan man formode at SKAT holder øje med virksomhedens afregningsmønster. 

 

10.3 3 års reglen 

Dette afsnit handler om, hvor længe en virksomhed kan karakteriseres som erhvervsvirksomhed 

under en opstartsfase. Som beskrevet ovenfor nævner skattemyndighederne som udgangspunkt har 

et princip omkring 3 års reglen. Dette er efter min overbevisning en rimelig tid for en virksomhed at 

kunne få opbygget et netværk, samt få en rimelig indtjening. Det er bare ikke altid at 3 års reglen 

finder anvendelse. I afsnittet omkring retspraksis om hobbyvirksomheder, nævnes en 

genanvendelsesvirksomhed der først på sit 13. indkomstår underkendes fradrag for underskud. 

Denne virksomhed havde i de 13 indkomstår, kun haft 2 indkomstår med et beskedent overskud. 

Man kan selvfølgelig sige, at hvis virksomheden giver overskud i lang de fleste år, men i en 

årrække giver underskud, er det ikke ens betydende med at virksomheden har en lang 

etableringsfase. Som grundreglen vil jeg mene at det er 3 års reglen fra skattemyndighederne der 

skal finde anvendelse, men der findes ingen konkret definition på dette. Det må derfor konstateres 

at der op forskellige for virksomhed til virksomhed hvor længe en opstartsfase kan varer. 

 

10.4 Kan et selskab drive hobbyvirksomhed? 

Ifølge ligningsvejledningen er det ikke afgørende om virksomheden drives som personlig 

virksomhed eller som et selskab. Ved en afgørelse af om at der drives hobbyaktivitet i et selskab, 

ses det på baggrund af at aktiviteten er i anpartshaverens personlige interesse. Dermed må det kunne 

                                                           
27

 TfS 1992, 516, ØLD 



43 
 

tolkes således, at selskabet må have betalt for de omkostninger der ligger til grund for at 

anpartshaveren kan udøve sine interesser.  

Tidligere har jeg gennemgået definitionen for erhvervsmæssig virksomhed, og det er ligeledes 

gældende her, at den erhvervsmæssige drift skal drives for egen regning og risiko. Jf. SEL
28

 § 33, 

skal der for at stifte f.eks. et anpartsselskab indbetales som minimum kr. 80.000 som 

selskabskapital 

Da der ikke kan underkendes fradrag i denne henseende i et selskab, betyder det at anpartshaveren 

får forhøjet sin personlige indkomst, med det tilsvarende beløb sagen omhandler. Det bliver dermed 

set på med regler for maskeret udbytte til anpartshaveren jf. LL
29

 § 16 A. Maskeret udbytte er 

defineret i ligningsvejledningen
30

 som værende mange forskellige forhold. Der kan være tale om 

driftsudgifter, som er uvedkommende for selskabet, manglende indtægter i selskabet på grund af der 

tilgodeses anpartshaverens personlige interesser, samt der ved samhandel kan være tale om at de 

handelspriser, som anvendes ikke er i overensstemmelse med de markedspriser, der havde været 

ved handel med en uafhængig part. Også kendt som ”armlængdeprincippet”, med hjemmel i LL § 2.  

I en dom fra højesteret SKM2008.106.HR, har en eneanpartshaver i et selskab, hvor 

hovedaktiviteten består af konsulentvirksomhed, købt et fly som skulle bruges til at transporterer 

ham fra Sjælland til Jylland, samt til brug for arbejdet som konsulent. Han havde forinden købet 

undersøgt hos skattemyndighederne om regler for skattemæssige afskrivninger på et fly af den 

karakter som denne havde. Han havde i denne forbindelse sammen med sine spørgsmål til 

skattemyndighederne, nedskrevet nogle økonomiske rentable forventninger til et projekt som flyet 

skulle bruges til. Anpartshaveren havde selv et flycertifikat. Det projekt flyet skulle have været 

brugt til, blev ikke til noget på grund af økonomiske problemer hos selskabets samarbejdspartnere 

og flyet blev derfor ikke brugt i det omfang det var planlagt. I en opgørelse for perioden, er det vist 

at flyet blev anvendt mest erhvervsmæssigt, men med en beskeden intensitet. Den primære drift af 

flyet viste sig i en periode af været negativ. Ligeledes havde virksomheden foretaget afskrivninger i 

denne periode på ca. t.kr. 150. Flyet var over 20 år gammelt og var af en sådan type at det holdt 

værdien. 

I denne sag er spørgsmålet om flyet blev anskaffet i selskabets interesse eller i anpartshaverens 

interesse. Højesteret stadsfæstede landsrettens dom, som gik på at deres vurdering var at flyet ikke 
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blev anskaffet i selskabets erhvervsmæssige interesse og at periodens driftmæssige underskud samt 

de driftsmæssige afskrivninger ansås som maskeret udbytte, jf. LL § 16 A.   

Der findes ingen specifik branche i afgørelsen om hvilke selskabers driftsform, som er afgørende 

for om hvorvidt selskaber kan drive hobbyvirksomhed. Som oftest ses det i selskaber hvor der kun 

er én anpartshaver eller hvor selskabets aktivitet handler om anpartshaverens egen interesse. Andre 

typer af maskeret udbytte som ulovligt anpartshaver lån, ukorrekt værdiansættelse af husleje til 

direktørbolig mv. anses ikke for gældende i praksis om der forelægger spørgsmål om 

hobbyvirksomhed. Dette er kun hvis selskabets væsentligste aktivitet er at udleje f.eks. en bolig 

eller et fly til anpartshaveren som set i ovenstående højesteretsdom.  

 

10.5 ”Jauer” sagen 

I tidens løb har der været en del identiske afgørelser hvoraf rentabilitetsbetragtningen har været 

afgørende. Typisk for disse afgørelser er det at primært er omkring 20 år gamle og frem til i dag. I 

dag er vi fra retspraksis blevet bekendte med flere forhold, hvor der har været drevet virksomhed 

med hobbybetonet aktivitet. Dette gør det nemmere for landsretten og forholde sig til den enkelte 

situation, samt at oplyse om forholdene for de virksomheder, der som udgangspunkt har karakter 

som hobbyvirksomhed. 

Men den retspraksis vi kender i dag, har sine rødder i nogle af de gamle domme fra 60’erne og 

70’erne. En af de domme som har været skelsættende ved identifikationen af hobbyvirksomhed er 

den, på det tidspunkt meget presseomtalte ”Jauer” sag
31

.  

Denne sag omhandler et velhavende ægtepar som ønskede at drive et dyrecenter med hundepension, 

hestepension, rideundervisning, hundeopdragelse med mere. De havde begge baggrunden for at 

kunne drive virksomheden som erhvervsvirksomhed, men selve virksomhedsaktiviteten var ikke 

rentabel. Og på den baggrund blev de underkendt fradragsretten til underskud i udvalgte 

indkomstår. De budgetter som blev frembragt til landsskatteretten og andre økonomiske 

kalkulationer, henviste hele tiden til at ægteparret ikke eller nogensinde ville kunne få en så positiv 

intensitet, at det kunne afgive en rimelig form for afkast, som stod i forventning til den investerede 

kapital. Forrentningen bestod i værdistigning på ejendommene, som ægteparret havde erhvervet sig 

til brug for virksomhedens aktivitet. På ejendommene kunne der kun på bygningerne ske en 

værdistigning, da jorden ikke var meget bevendt til andet end græsning af dyr. 
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I landsskatteretten havde de udsendt flere syns- og skønsmænd til vurdering af virksomhedens drift. 

De konkluderede at bygningerne var egnede til formålet, ægteparret var egnet til formålet og alle 

udgifter afholdt til driftsaktiviteten ansås for rimelige. Alligevel kom de frem til at der under ingen 

omstændigheder kunne blive tale om, at virksomheden kunne på det tidspunkt eller i fremtiden føre 

en rentabel virksomhed. Gunnar Jauer havde forinden etableringen af denne virksomhed drevet en 

salgsvirksomhed med succes. Derfor havde han likvider som kunne bruges til medfinansiering af 

bygninger mv., hvilket han dermed gjorde. Landsretten fandt derved at ægteparret måtte have 

personlige interesser i virksomheden og dermed ikke løb noget betydelig risiko ved ikke at optage 

lån i kreditforeninger, som derved skulle kunne tilbagebetale sig selv via overskud af 

driftsaktiviteten.  

Afgørelsen fra landsretten blev som tidligere omtalt at ægteparret fik nægtet fradrag for 

underskuddene i de pågældende indkomstår. Den primære årsag skulle findes i rentabiliteten og de 

øvrige økonomiske negative resultater. 

I højesteret tager sagen en uventet drejning. Her erkendes det at rentabiliteten og de øvrige 

økonomiske negative resultater, ikke er den afgørende faktor. Det er i stedet det faktum at 

ægteparret lige fra starten har haft hensigten til at drive erhvervsmæssig virksomhed. Det at have 

hensigten med at drive erhvervsmæssig virksomhed, har i dette tilfælde overskygget alle de 

utilfredsstillende økonomiske resultater. Dommen fra højesteret giver ægteparret ret til at fradrage 

underskuddet i de pågældende indkomstår og bortdømmer dermed landsrettens afgørelse. 

 

10.5.1 Afgørende forhold i retspraksis 

I ”Jauer” sagen forelå der forhold omkring det faktum, at der kunne være tale om at et velhavende 

ægtepar havde opkøbt landbrugsejendomme, med den hensigt at drive dette erhvervsmæssigt med 

de økonomiske fordele som dette indeholder. Dette prøvede landsretten at gøre gældende i deres sag 

og lagde påstand, om manglende rentabilitet og erhvervsmæssig virksomhed med manglende drift 

for øje. Det ægteparret vinder sagen på er at de fra starten har haft hensigt at drive erhvervsmæssig 

virksomhed, som beskrevet tidligere. 

”Jauer” sagen har været presseomtalt en del i medierne, og har været omtalt som en skelsættende 

sag i afgørelse af identifikationen af en hobbyvirksomhed. Efter min mening har sagen været omtalt 

på grund af der år forinden havde været en lignende sag, U.1976.68.H, om en revisor der havde 

drevet et landbrug og fik anerkendt fradrag for underskud. I ”Jauer” sagen fik ægteparret ikke 



46 
 

fradragsret for underskud i virksomheden af landsretten, da den ikke blev set som erhvervsmæssigt 

drevet.  Først i højesteret blev sagen afgjort til ægteparrets fordel.  

Jeg har haft kigget på tidligere afgørelser om forholdene omkring retspraksis på området for 

hobbyvirksomheder. Det er her tydeligt at retspraksis i dag er blevet mere konkret og har en bredere 

erfaring med hensyn til afgørelse af om en virksomhed er drevet erhvervsmæssigt eller med 

interesser der kan karakteriseres som hobbybetonet.  

I en analyse af sager afgjort før ”Jauer” sagen har jeg kigget på forhold, som har været givende for 

at ”Jauer” sagen fik den opmærksomhed den gjorde, af den på området anførte retspraksis.  Jeg har 

derfor fokuseret på at det afgørende i sagen fra højesteret, for at se om der tidligere har ligget 

lignende sager, hvor udgangspunktet har været hensigten at driver erhvervsmæssig virksomhed eller 

om det primært har været intensiteten og rentabiliteten, der har været den afgørende faktor. 

Fælles for alle de sager der ligger før ”Jauer” sagen er, at de oftest bliver bedømt ud fra 

rentabiliteten og primært intensiteten. I en sag
32

 om en deltidslandmands fradragsret for underskud, 

fik han ikke fradragsret grundet en årrække af negative økonomiske resultater. Der oplyses intet om 

hans hensigt og baggrund. Det eneste der oplyses er at han er direktør. 

I en sag
33

 fra 1965 vedrørende underskud af en lystgård, er det afgørende her at der udover 

rentabiliteten, ikke har været erhvervsmæssig hensigt til brug af en pågældende lystgård. Denne 

vurdering af landskatteretten vurderes med udgangspunkt i forhold til en beskeden indtjening og 

ikke på baggrund af virksomhedsudøverens faglige baggrund. En anden sag
34

 fra 1965 er den 

afgørende faktor udelukkende intensiteten der er den afgørende faktor. 

Jeg har tillige kigget på sager der en omkring 10 år ældre end de ovenstående, der kan jeg kun finde 

begrænsede oplysninger, og derfor kan jeg ikke anvende dem i min analyse. Noget andet er at de 

kommer fra en anden tid hvor hobbyvirksomheder ikke var så relevante, da landbruget i den periode 

var en primær indtægtskilde i Danmark
35

.  

I sager efter ”Jauer” sagen, har der ikke været forhold hvor man kan sige at det direkte tilknytter sig 

til ”Jauer” sagen. Sagerne efter blev afgjort på baggrund af rentabilitet, intensitet og hensigten med 

at drive erhvervsmæssigt virksomhed. For landbrug, dyrehold mv. er det afgjort efter en fagligt 

forsvarlig målestok som vurderes af en syns- og skønsmand. Alligevel var det i nogle at de første 
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sager hvor der har været beskrevet forhold som at en tredjemand, der var uafhængig skulle foretage 

syn og skøn af landbrugsejendommen samt rentabiliteten.  

Jeg tror at det var ”Jauer” sagen der blev taget ud af de mange sager omkring hobbybetonet drift, 

fordi sagens parter havde fået en offentlig interesse. Man kan dog sige at i perioden 1970-1990 har 

den udvikling indenfor retspraksis på området vi kender i dag fået sit fodfæste. Forinden denne 

periode har jeg kunne se, at det primært har været de negative indberetninger til 

skattemyndighederne der har gjort udslag for underkendelse af fradragsretten, hvor vurderingen er 

foretaget af skattemyndigheder. Dog blev en del at de oprejste sager fra dengang, også tilkendt til 

sagsøgerens
36

 fordel. Da de for en uafhængig dommer må komme sagsøgeren til gode at de kender 

branchen bedst. Der findes dog ingen sager som kan godtgøre min påstand, men ud fra en 

gennemgang af afgørelser fra perioden forinden 1970’erne, giver det denne opfattelse. 

Derfor mener jeg at ”Jauer” sagen har givet en skelsættende tilgang til hvordan retspraksis i den 

efterfølgende periode og frem til i dag, har kunnet arbejde sig frem til et mere ensartet resultat, i 

situationer hvor spørgsmålet om hobbybetonet aktivitet fremkommer i erhvervsmæssig virksomhed. 

 

10.6 Delkonklusion 

Andre forhold i forbindelse med sondringen kan være, at virksomheder har haft en formodning om 

at de drev erhvervsmæssig virksomhed for de skattemyndighederne eller virksomhedens rådgivere 

har givet udtryk for dette. Dette er dog vist at det ikke altid er sådan. Forventningsprincippet er 

derfor en vigtig faktor, og henleder udøverens opmærksomhed op at skulle lave de grundlæggende 

undersøgelser inden opstart af virksomheden. Den momsmæssige sondring tager udgangspunkt i en 

overvågning fra SKAT, der kontrollere ved det 3. år om der stadigvæk er negative momsangivelser. 

I disse tilfældet går de ind og vurderer om virksomhedens driftsaktivitet er hobbybetonet. Der er 

dog ingen definition eller praksis der bekræfter 3 års reglen.  

 

Selskaber kan sagtens drive hobbyvirksomhed, det er forholdet omkring anpartshaveren eller 

aktionæren egen interesser der er afgørende. Præcis som det ses ved personlige virksomheder. 

Forskellen ved er selskab fra en selvstændig virksomhed er beskatningen af personen der er udøver 

eller indehaver af anparter eller aktier.  
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”Jauer” sagen giver ikke en konkret ændring til hvordan retspraksis har ændret sig, som rygtet ellers 

har sagt. Det er dog sager fra denne tid inklusiv ”Jauer” der har givet udslag til at retspraksis 

fremadrettet havde det forhold omkring, det at have en hensigt med at drive erhvervsvirksomhed. 

De principper som blev anvendt til landsskatterettens domme er de samme som var set før ”Jauer” 

sagens tid samt efter, nemlig omkring rentabilitet og intensitet. 
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11. Branchemæssige forskelle 

11.1 En overordnet sammenligning af brancherne 

Der bør i alle brancher foretages en helhedsvurdering af hver enkelt sag, hvor alle relevante forhold 

inddrages. Hvis man kigger på brancher hvor virksomhedens driftsaktivitet er udlejning gælder 

nogle mere simple krav, når forholdet til om virksomheden er erhvervsmæssig. I øvrige 

virksomheder er forholdene mere nuancerede og anderledes. Der er derfor vigtigt at retspraksis ikke 

bare generaliserer. 

Der ses på brancherne med forskellige øjne. Dermed sagt at for visse virksomheder vejer 

rentabiliteten tungere end f.eks. den teknisk-landbrugsfaglig målestok, som der vurderes på når der 

er tale om et landbrug. Rentabiliteten afvejes forskelligt for alt efter hvilken virksomhedstype der 

vurderes. Vurderingen af rentabiliteten i landbrug og stutteridrift mv. er mere lempeligt anlagt, da 

det skattemæssige resultat før renter og afskrivninger danner grundlag for 

rentabilitetsberegningerne. Hvorimod i virksomheder som bådudlejningsvirksomheder dannes 

grundlaget fra det skattemæssige resultat efter renter og afskrivninger. I stedet i landbrug bruges der 

et syn og skøn samt en vurdering af om virksomheden er drevet fagligt forsvar. Den faglige 

forsvarlighed går igen på tværs af brancherne. Det er en forudsætning for at kunne drive 

erhvervsmæssig virksomhed, at udøveren besidder en teoretisk eller praktisk erfaring fra dennes 

fortid. Dette giver dermed en forventning om at udøveren har til hensigt at drive virksomhed som er 

økonomisk forsvarlig. 

Forhold omkring intensitet ses oftest i forbindelse med dyreavl eller produktudviklings-

virksomheder. Der er her fokus på forhold omkring deres omsætning og forventninger hertil. Hvis 

der ikke kan dannes grundlag for en vis omsætning, som kan give et afkast der kan stå i forhold til 

rentabiliteten, kan det være svært at se virksomheden drevet med indtjening for øje. Dette blev 

bevist i sagen om en minkavler, der ikke havde den fornødne besætning af avlsdyr til at kunne drive 

virksomhed med den nødvendige intensitet. 

 

11.2 Definition på udsatte brancher 

Alt efter hvilket branche man befinder sig i, findes der i sagens natur forskellige kriterier for 

hvordan virksomheden kan karakteriseres som hobbyvirksomhed. Det vil derfor være interessant at 

kigge nærmere ned i de tre brancher, som er mest udsatte for anklager om hobbybetonet aktivitet. 

De tre brancher der er relevante og kigge på, er i den først gruppe landbrug, stutterier og dyrehold, 

og i den anden gruppe er det udlejningsvirksomheder og til sidst en udefineret gruppe bestående af 



50 
 

øvrige virksomheder som grundet deres virksomhedsform er udsat. Nedenstående beskriver hvorfor 

samt forhold for enkelt branche. 

 

11.2.1 Landbrug, stutterier og dyrehold 

Inden for denne branche er det vigtigt at man opdeler hvordan landbruget drives. Hvis det egentlig 

formål med at erhverve landbrug er at opnå bolig, eller få en mulighed for at dyrke ens 

fritidsinteresser, samt ikke direkte ønsker at foretage en erhvervsøkonomisk drift, kan 

skattemyndighederne afgøre, at man ikke kan fradrage de skattemæssige underskud som opstår i 

denne situation. Det betyder at især de mindre gårde er i fare for, ikke at få fradrag for de 

skattemæssige underskud, som er opstået i forbindelse med drift af erhvervsvirksomhed. Dog kan 

det se helt anderledes ud for de store gårde, hvor der typisk holdes for eksempel store 

svinebesætninger eller drives fuldtidslandbrug med ansatte på gården. Når retspraksis i dette 

tilfælde vurderer på rentabiliteten ses der på resultatet af den primære drift, altså før afskrivninger 

og renter. 

I de tidligere afsnit om intensitetskravet er der behandlet afgørelser om et stutteri og en 

minkproducent, fælles for disse afgørelser var, at der ikke var grundlag for at kunne drive en 

erhvervsmæssig virksomhed. Simpelthen fordi besætningen af avlsdyr var minimal, og der derved 

ikke kunne ses en mulighed for at der på det givne tidspunkt, kunne drives erhvervsvirksomhed som 

kunne vise sig at være rentabel.  

Ligningsvejledningen
37

 har behandlet denne branche og i deres vurdering lagt vægt på en teknisk-

landbrugsfaglig målestok i spørgsmålet omkring klassificeringen. Den teknisk-landsbrugsfaglige 

målestoks definition er, at ved en vurdering af praksis lægges vægt på om landbruget, dyrehold eller 

stutteri efter sin art beliggenhed og størrelse drives forsvarligt. 

I sager om landbrug, stutterier og dyrehold, baseres vurderinger som oftest af en uafhængig 

tredjepart, som kaldes en ”syns- og skønsmand”. Denne person har en faglig kvalificeret baggrund, 

samt er valgt af retten til opgaven.  Det er hans opgave at kigge på ejendommen og dens besætning 

og give en vurdering af om reglerne omkring den teknisk-landbrugsfaglige målestok overholdes i 

den konkrete sag. Samt om der i fremtiden kan være tale om, at virksomheden kan opnå 

erhvervsøkonomisk overskud. Såfremt en syns- og skønsmand ikke kan berette om forhold, der gør 

at virksomheden ikke drives med personlige interesser af sådan en karakter, at det ikke kan anses 

som erhvervsmæssigt landbrug, bliver det svært i retten at argumentere for andet. Dette kan betyde 
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at virksomheden klassificeres som hobbyvirksomhed. Dog kan man sige efter afgørelsen omkring 

stutterisagen SKM2005.301.HR, hvor syns- og skønsmandens vurdering blev betvivlet at retten, 

kan retspraksis til enhver tid kan se bort fra den foretagne vurdering, hvilket gør at vurderingen fra 

tredjemand kan være ubrugelig og det så er rettens argumenter der er gældende. Dette kan efter min 

mening fører til en forkert afgørelse af den konkrete sag. 

 

11.2.2 Udlejningsvirksomhed herunder båd- og sommerhusudlejning 

I denne branche er der nogle helt klare regler for hvordan en erhvervsmæssig virksomhed skal 

drives. Dog alligevel ses det ofte at udlejningsvirksomheder, ikke kan karakteriseres som 

erhvervsvirksomhed grundet rentabiliteten. I dag er det sådan at en investering i et sommerhus eller 

en båd mv. er en forholdsvis stor investering. Det kan derfor være svært at få indtægter der samtidig 

med vedligeholdelse og andre driftsudgifter, skal kunne frembringe et overskud. Derfor ser man 

ofte i f.eks. sommerhusudlejning at ejerne prøver at leje sommerhuset ud i de uger hvor de ikke selv 

bruger det. Det er sådan at ligningsvejledningen
38

 i grove træk beskriver det. Ligningsvejledningens 

direkte krav til udlejning af sommerhuse er, at ejeren aktivt fraskrives retten til brugen af 

sommerhuset, samt retten til at kunne disponere over udlejningen alene ligger hos tredjemand, som 

oftest er et udlejningsbureau. 

Vedrørende bådudlejning er sagen den samme. Ved privat benyttelse kan det være svært for 

virksomheden at bevise, at virksomheden drives erhvervsmæssigt. Som beskrevet tidligere er 

rentabiliteten en vigtigt faktor i afgørelsen af, om virksomheden er drevet med forventet overskud 

og indtjening for øje. I sager omkring bådudlejning som f.eks. sagen
39

 om en underviser ansat i 

kommunen. Han ønskede og starte sin egen virksomhed op omkring udlejning af en 100% 

erhvervsmæssig båd til kommunens uddannelsesorgan. Grundet opstartsvanskeligheder og en 

personlig ulykke, blev han anset som en af de udsatte erhvervsvirksomheder, som havde karakter af 

en virksomhed med hobbybetonet drift. Han havde i en årrække haft underskud, hvorefter 

skattemyndighederne ikke gav fradrag for disse. Han havde til hensigt at drive erhvervsvirksomhed 

og beviste også efter sagen var afsluttet at dette kunne lade sig gøre, men det hjalp ikke noget i de 

indkomstår sagen vedrørte. Man kan sige at kravene til at drive erhvervsmæssig virksomhed med 

driftsaktivitet bestående af udlejning er strenge. Det gør dermed at virksomheder i denne branche, 

som har til hensigt at drive erhvervsmæssig virksomhed, gør sit forarbejde på en sådan måde at der 

er små chancer for at skattemyndighederne kan bevise andet. 
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Tidligere i opgaven har jeg nævnt forhold omkring bådudlejningsvirksomheder fra perioden 1975 til 

1985 steg markant. Forinden denne periode havde samfundet tjent en masse penge og det gjorde at 

folk fik smarte ideer til hvordan disse penge kunne bruges, på en kreativ måde. En af måderne var at 

anskaffe sig en båd i sin virksomhed og blive beskattet af den beskedne udlejning, efter regler i 

virksomhedsskatteordningen. Derudover kunne de foretage afskrivninger efter 

saldoafskrivningsmetoden, hvor satsen dengang var forholdsvis høj. Efter en årrække kunne den 

stort set ubrugte båd dermed sælges ud i privatsfæren til en fordelagtig pris til udøveren. Grundet 

dette spekulationsmotiv, er det min vurdering af skattemyndighederne har strammet grebet om især 

bådudlejningsvirksomheder. Efter min mening er det ligeledes på dette område at retspraksis er 

kommet frem til at overskuddet af virksomheden, ikke skal være afgørende fra den primære drift, 

men i stedet i resultatet efter afskrivninger og renter. Dette gøres da der ved tale om investeringer af 

denne grad, som oftest de første år har store skattemæssige afskrivninger og renteudgifter. Disse 

kan derved som udgangspunkt ikke dækkes af den omsætning virksomheden har de første år. Derfor 

vil jeg mene at virksomhederne er bedst tjent med, at skattemyndigheder danner deres vurdering på 

baggrund af de driftsøkonomiske afskrivninger. 

 

11.2.3 Øvrige virksomheder herunder kunstnerisk virksomhed 

I denne kategori er der ikke nogen specifik branche der kan være mere udsat end andre. Dog er det 

fra retspraksis bevist, at virksomheder hvor indehaveren er virksomhedens største aktiv og dermed 

grundlaget for virksomheden eksistens, kan være udsat. Her tænkes typisk på idrætsudøvere og 

kunstnere. Det er fælles for disse at det er deres personlige interesser der danner grundlag for 

virksomhedens drift. I denne sammenhæng er det rentabiliteten og intensiteten der er det afgørende, 

samt at der kan gives en rimelig driftsherreløn som står i overensstemmelse med den tid anvendt i 

virksomheden. Det er ofte i disse typer virksomheder at der startes som hobbyvirksomhed og først 

senere i forløbet, når de professionelle eller har succes kan karakteriseres som erhvervsvirksomhed.  

  



53 
 

I andre type brancher såsom produktudvikling og forretninger, kan der ligeledes være tale om 

hobbybetonet aktivitet. I produktudviklingsvirksomheder kan en etableringsfase være meget lang. 

Det er derfor vigtigt for denne type virksomhed at angive at det ikke er en etableringsfase, men i 

stedet en udviklingsfase. Forud for denne udviklingsfase bør der ligge nogle velopbyggede 

budgetter og forretningsplaner, der begrunder virksomhedens udviklingsperiodes varighed. Ligesom 

kunstnere og idrætsudøvere kan produktudviklingsvirksomheder i starten karakteriseret som 

hobbyvirksomheder, da der oftest ingen omsætning er i lange perioder. Ligeledes er det 

indehaverens personlige interesse der er afgørende for virksomhedens drift. 

I øvrige brancher er det som regel forretninger, journalister og konsulentvirksomheder som anses 

med hobbybetonet driftsaktivitet. Tidligere i opgaven er nævnt en virksomhed, hvis driftsaktivitet 

var genbrug af indleverede materialer. I dette tilfælde var det afgørende at der var manglende 

rentabilitet. Dette var en forretning som havde eksisteret i 13 år hvoraf kun de 2 år havde givet et 

beskedent overskud. Forretninger er som udgangspunkt en erhvervsmæssig virksomhed som drives 

for egen regning og risiko.  Dermed reagerer skattemyndighederne først sent på underskud og 

negative momsangivelser. 

Vedrørende konsulenter, er det en betegnelse mange kan påtage sig. Fælles med journalister er det 

ikke så meget om forholdet for rentabilitet, da der som oftest er overskud af den primære drift. Der 

stilles her krav til at der som kunstnere og idrætsudøvere gives en rimelig driftsherreløn som står i 

overensstemmelse med den anvendte tid. Den største trussel for brancher som for journalister og 

konsulenter er at, skattemyndighederne ikke ser virksomheden drevet som erhvervsmæssigt, da der i 

mange tilfælde er egentligt tale om et tjenesteforhold med den klient de samarbejder med. De mister 

dermed retten til at beskattes efter de fordele der er ved at drive erhvervsmæssig virksomhed.  

 

11.3 Generelle bestemmelser for hobbyvirksomheder 

Som beskrevet tidligere findes definitionen hobbyvirksomhed ikke i nogen lovgivning. Det er 

derfor et område hvorpå det er op til vurderinger, om der er tale om erhvervsvirksomhed eller 

hobbyvirksomhed. Disse vurderinger tager udgangspunkt i tidligere afgørelser og de bestemmelser 

der i takt med retspraksis erfaringer bliver til. Jeg har fundet ud af at der for hver enkelt branche 

knytter sig nogle forskellige bestemmelser og vurderinger, i afgørelsen om virksomheden drives 

erhvervsmæssigt eller ej. Ligningsvejledningen har oplistet nogle kriterier, som om muligt kan 

hjælpe med at identificerer om der er tale om en erhvervsvirksomhed. Men som det står i 

ligningsvejledningen, er det ikke afgørende for vurderingen at disse punkter er overholdt for at 

virksomheden kan drives erhvervsmæssigt.  
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En hobbyvirksomhed er ikke forpligtet til at afregne moms, de kan derved godt have en omsætning 

som er større end kr. 50.000 pr. år, uden at skulle indberette moms. Det kræver dog at der er tale om 

hobbyvirksomhed. Hobbyvirksomheden behøver ikke denne administrative byrde da virksomheden 

ikke drives med den hensigt at den skal kunne give overskud, men i stedet drives på egne personlige 

interesser. 

Bestemmelserne omkring underskud i en hobbyvirksomhed er enkle. Der kan ikke fratrækkes 

underskud for indkomståret. Resultatet opgøres dermed, for den lille hobbyvirksomhed, efter 

nettoindkomstprincippet, hvor kun de direkte udgifter fratrækkes i den omsætning de vedrører. Hvis 

resultatet er mindre end nul, skal der ikke angives noget resultat af virksomheden på selvangivelsen.  

Dette betyder at hobbyvirksomheder ikke kan udnytte de skattemæssige fordele, der kan være ved 

at drive erhvervsvirksomhed og blive beskattet efter regler i virksomhedsskatteordningen. 

De ovenstående bestemmelser er gældende for alle brancher og udgør derfor det grundlæggende 

udgangspunkt for hobbyvirksomheder.  

Hvis man skal prøve at se anderledes på det, kan det i visse tilfælde være en fordel for 

virksomheder ikke at skulle drives erhvervsmæssigt. Når der er tale om en meget lille virksomhed 

hvor der ikke er noget større aktiv, er det meget ofte personens interesser der er udslagsgivende. 

Derfor kan det være en fordel for at starte op som hobbyvirksomhed. Det kan f.eks. være at man 

ikke kender grundlaget for indtægterne, men bare håber at kunne have en omsætning der dækker 

ens udgifter. Hvis man ikke havde en virksomhed, men bare blev beskattet som person, kunne det 

ikke være muligt at trække sine udgifter fra i det projekt man ønsker at udføre. Det er ligeledes en 

fordel, at der ikke er den samme administrative byrde i en hobbyvirksomhed som i en 

erhvervsvirksomhed. Det er ikke et krav at der skal indberettes moms, og så længe man ikke kan 

blive beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteordningen, er der derved ikke noget grund til at 

bogfører bilagene i virksomheden. Selvom det ikke er et krav at skulle bogføre er det alligevel et 

krav at man gemmer alle bilag som kan dokumenter indtægter og udgifter. Da man ikke bogfører, er 

der heller ikke hjemmel i bogføringsloven, som bestemmer hvor længe virksomheden skal gemme 

bilagene samt hvordan behandlingen af disse bør foregå. Det er dog altid en god ide at følge de 

regler der har hjemmel i bogføringsloven §10.  

På tværs af brancherne vil kravet om rentabilitet være ens. Det er på denne baggrund at retspraksis i 

de fleste tilfælde har foretaget vurdering af virksomhedens drift. 

 



55 
 

Ud over rentabiliteten kan det være svært at komme med nogle generelle bestemmelser for hvornår 

der er tale om hobbyvirksomhed. Som jeg kom ind på i afsnittet om branchemæssige forskelle er 

vurdering af hvornår der er tale om hobbybetonet drift forskellig. Virksomhedstypernes alsidige 

driftsform gør det derfor umuligt at give konkrete bestemmelser. 

Ligningsvejledningen beskriver forholdene for hvordan de definerer en hobbyvirksomhed. Men 

denne definition tager udgangspunkt i en opdeling af de forskellige brancher. Der er dermed ingen 

specifikke grundlæggende bestemmelser. Ligningsvejledningen henviser dermed til de punkter som 

jeg ligeledes har gengivet i afsnittet om erhvervsvirksomheder. Man bør derfor kunne bruge disse 

punkter til at vurdere om virksomheden er erhvervsmæssig eller hobbybetonet. Hvis virksomheden 

anses for hobbybetonet må det ske på baggrund af de punkter som tager udgangspunkt i en 

erhvervsvirksomhed. Dette må ske på den måde at hvis virksomheden ikke kan identificeres med 

størstedelen af dem må virksomheden betegnes som være ikke erhvervsmæssig. Dog skal der igen 

tages højde for virksomhedernes alsidighed og karakter. 

Der findes heller ingen konkrete bestemmelser for hvornår, enten en erhvervsvirksomhed eller 

hobbyvirksomhed begynder eller ophører. Det er set i retspraksis at virksomheder får underkendt 

fradrag for underskud i enkelte regnskabsår, for dermed at kunne drive erhvervsmæssig virksomhed 

i de efterfølgende år. Man kan så stille sig selv det spørgsmål om der reelt kan defineres en 

påbegyndelsesperiode og et egentligt ophør. I min vurdering mener jeg at et åbenlyst ophør er ved 

at lukke en virksomhed eller sælge virksomheden som den er. Den kan derfor ikke defineres som 

ophørt ved overgangen til hobbyvirksomhed, med den begrundelse at virksomheden kan udvikle sig 

til igen at kunne fradrage underskud og beskattes efter reglerne i virksomhedsskatteordningen. Ved 

påbegyndelsen af virksomheden gælder det samme om man snakker om hobby over for erhverv. I 

nogle brancher starters der ofte som hobbyvirksomhed indtil virksomhedens indtjening er så stabil, 

at den kan klassificeres som erhvervsvirksomhed. Men det ses for det meste at virksomheden startes 

som erhvervsmæssig og efter nogle år skifter karakter til hobbyvirksomhed. 

Som generelle bestemmelser om hobbyvirksomheder henviser jeg dermed til de tidligere omtalte 

punkter, hvilket udgør de kriterier som gør sig gældende for drift af erhvervsvirksomhed. Jeg vil 

dermed mene at man i praksis, stadigvæk skal basere sin vurdering på hvad en erhvervsvirksomhed 

er og derefter finde ud af, om der i det hele taget er tale om erhvervsmæssig drift efter regler om 

erhvervsmæssig virksomhed. Alt dette for at kunne afgøre om der er tale om hobbyvirksomhed eller 

slet ingen virksomhed, dog uden at generaliserer virksomhedstyperne. 
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11.4 Specifikke driftsaktiviteter som karakteriseres som hobbyvirksomhed 

I de tidligere afsnit har jeg behandlet nogle at de mest udsatte brancher, når der er tale om egentlig 

hobbyaktivitet.  I disse afsnit fandt jeg ud af der i mange forskellige brancher, kan være tale om 

hobbyaktivitet og dermed også mange forskellige driftsaktiviteter. 

Under afsnittet ”definition på udsatte brancher” gennemgik jeg nogle at de virksomhedstyper der 

oftest behandles som hobbyvirksomheder. Det er derfor nærliggende og begrunde dette med at disse 

former for driftsaktiviteter kan have en generel karakter af hobbyvirksomhed.  

Et uddrag af disse virksomheder var: 

 Landbrug 

 Stutteri 

 Dyrehold 

 Udlejningsvirksomhed 

 Kunstner 

Det er dog ikke til at sige om der er nogle specifikke driftsaktiviteter som kan karakteriseres som 

hobbyvirksomhed. Der har været ført sager mod virksomheder med mange forskellige 

driftsaktiviteter. I min analyse og gennemgang af domme og afgørelser har jeg dog ikke stødt på 

virksomheder med håndværk som driftsaktivitet. Men det er dog ikke umuligt at det kan 

forekomme. Men som udgangspunkt kan det være svært at finde nogen grund til at en virksomhed 

med håndværk som driftsaktivitet, kan klassificeres som hobbyvirksomhed. Det kan være fordi at 

en håndværker som oftest driver sin virksomhed for egen regning og risiko, samt at der sjældent 

kun er virksomhedsudøveren ansat i virksomheden. 

Ved sammenligning af de domme og afgørelser som jeg har behandlet, viser at det er virksomheder 

som har en driftsaktivitet hvor udøveren eller udøverne kan have en personlig interesse som 

karakteriseret som hobbyvirksomhed. Dette kan forekomme i mange forskellige driftsaktiviteter og 

brancher. Hvis det omhandler en udlejningsvirksomhed må indehaveren ingen ret have til at benytte 

aktivet. Og hvis det handler om en udviklingsvirksomhed eller produktionsvirksomhed, må 

indehaveren ikke trække den udviklende proces så langt, at der ikke kan ses nogen indtjening for 

øje. Generelt kan man derved sige at alle brancher og virksomhedstyper er udsatte for at kunne 

karakteriseres som hobbyvirksomhed. Dog er nogle virksomhedstyper og specifikke driftsaktiviteter 

mere udsatte end andre. Nogle af disse kunne være de oplistede virksomhedstyper listet ovenfor. 
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11.5 Delkonklusion 

Det må konkluderes at der ikke findes specifikke brancher eller virksomhedstyper, der kan 

karakteriseres som hobbyvirksomheder. Dog er der en række erhvervsvirksomhed som har større 

chance for at blive karakteriseret som hobbyvirksomhed. Brancher med udlejningsvirksomhed kan 

meget nemt få frataget retten til at fratrække skattemæssige underskud, hvis de ikke overholder 

regler og bestemmelser som er gældende. Landbrug, stutterier og dyrehold mv. kan på grund af 

deres størrelse også ses som virksomheder med hobbybetonet aktivitet. Fælles for virksomhederne 

på tværs af brancherne skal ses på deres aktivitet, udøverens forventninger til indtjening samt 

dennes teoretiske baggrund for at starte en virksomhed i en given branche Virksomheder med 

hobbybetonet aktivitet kan derved findes i alle brancher.  
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12. Konklusion 

12.1 Konklusion på problemstilling 

Beskatningen af erhvervsvirksomheder er på mange måder lig beskatningen af hobbyvirksomheder. 

Forskellen ligger i at hobbyvirksomheder ikke har de samme fordele som erhvervsvirksomheder. 

Dette ses ved at hobbyvirksomheder ikke kan fratrække det skattemæssige underskud på udøverens 

selvangivelse, set i modsætning til erhvervsvirksomheders skattemæssige underskud. En 

hobbyvirksomhed beskattes efter nettoindkomstprincippet jf. SL §§ 4-6 ligesom 

erhvervsvirksomheder, bare uden fradrag for skattemæssige underskud. 

Den øvrige sondring mellem erhvervsvirksomheder og hobbyvirksomheder findes i den måde 

virksomhedens driftsaktivitet udføres. En erhvervsmæssig virksomhed skal være drevet for egen 

regning og risiko, samt med indtjening for øje. I nogle tilfælde er dette også hensigten, men på 

grund af forskellige og, nogle gange, uheldige tilfælde betyder det, at denne definition ikke kan 

finde anvendelse. I en hobbyvirksomhed er det driftsaktiviteter hvor der kan opstå tvivl om hvorvidt 

det er til udøverens eget forbrug eller i dennes interesse, at der drives virksomhed. I sådanne 

tilfælde ses det ikke som værende en virksomhed drevet for egen regning og risiko, samt med 

indtjening for øje. I sådanne tilfælde kan virksomheden derved kun modregne de udgifter og 

omkostninger, som knytter sig til den indtjening der i årets løb har været. Dog kan denne 

nettoindkomst aldrig få lov til at blive et skattemæssigt underskud. 

Erhvervsvirksomheder er ofte momsregistrerede. Men da hobbyvirksomheder ikke er drevet 

erhvervsmæssigt, kan de derved ikke være momsregistreret. Men for at kunne identificere en mulig 

hobbyvirksomhed, måler skattemyndighederne det blandt andet på negative momsindberetninger 

samt gentagne skattemæssige underskud. En gruppe i skatterådet havde i 1991 givet forslag om, at 3 

års reglen kunne bruges til identificeringen af virksomheder med hobbybetonet aktivitet. Denne har 

igennem tiden vist sig ikke at være gældende. Der kan dermed ikke siges noget om hvor længe der 

reelt kan gå, inden skattemyndigheder går ind i en vurdering. I en sag nævnt i et tidligere afsnit gik 

der op til 13 indkomstår først at skattemyndigheder gik ind i sagen. Der kan derfor på dette område 

ikke siges noget reelt omkring frister for en opstartsfase, eller en mulig 3 års regel. 

Teorien ligger vægt på de punkter som kan findes under afsnittet ”Erhvervsvirksomhed”. I 

retspraksis bruges mange af de samme udtryk for, at finde frem til om virksomheden udføres 

erhvervsmæssigt eller ej. Retspraksis har igennem alle brancher og driftsaktiviteter vurderet 

området rentabilitet. Rentabiliteten har til formål at vise en mulig forrentning af den investerede 

kapital. Denne skulle gerne stå til måls med hvad virksomheden eller udøveren har kunnet få eller 

opnå ved siden af virksomheden. Rentabiliteten har derfor vist sig at være et vigtigt redskab i 
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retspraksis, når de ved deres vurdering skal opnå enighed. Ligeledes er intensitet en vigtig faktor for 

vurderingen. I teorien bruges intensiteten og rentabiliteten ikke på samme måde som i retspraksis. 

Rentabiliteten beskrives i teorien mere som en beregningsmetode til nøgletalsanalyser med videre, 

som selvfølgelig også bruges til økonomiske analyser, men ikke på den oplysende måde som 

retspraksis gør. 

Udover rentabilitet og intensitet, anvendes som oftest ved sager om landbrug mv. en syns- og 

skønsmand. Denne fungerer som en uafhængig tredjepart sendt ud på vegne af retten. Denne person 

skal vurderer, om der kan konstateres en teknisk- landbrugsfaglig målestok, der kan indgå i 

vurderingen. Der kan derved ligge andre forhold i afgørelsen af om der drives hobbybetonet 

aktivitet i virksomheden.  

Grundet der findes mange forskellige brancher og driftsaktiviteter, kan det ikke siges at der findes 

nogle af disse som kan karakteriseres, som værende brancher eller driftsaktiviteter der er 

virksomheder med hobbybetonet aktivitet. Man kan dog sige, at der er visse udsatte brancher og 

virksomheder med en vis udsat driftsaktivitet. Disse har ifølge retspraksis afgørelser, været dem 

som skattemyndighederne har haft under søgelyset. Virksomhedstyper som 

udlejningsvirksomheder, stutterier og deltidsland mv., har alle en risiko for at være drevet i 

udøverens interesse. Derfor ses det derfor ofte her, at indtægterne ikke står til måls med de udgifter 

der er afholdt for at opretholde denne. Der skal derfor ligge flere tydelige beviser på at 

virksomheden fra starten, har haft til hensigt med at drive virksomheden som erhvervsmæssig. 

 Hensigten med at drive erhvervsvirksomhed har vist sig at dukke op, som et parameter, i sager 

omkring det tidspunkt ”Jauer” sagen dukkede op. Det har senere vist sig at være en af de parametre, 

som sager og domme afgøres på i den nuværende retspraksis omkring hobbyvirksomheder. 

Som afslutning kan der siges at, en hobbyvirksomhed er en virksomhed forskellig fra en 

erhvervsvirksomheder, der drives i eller med udøverens personlige interesser. Virksomheden kan 

derfor ikke drives for egen regning og risiko, eller være med indtjening for øje. Der kan ikke 

specifikt vælges virksomheder ud som generelt kan karakteriseres som hobbyvirksomheder, dog er 

visse virksomhedstyper mere udsatte end andre. Størrelsen på virksomheden er ligeledes en 

afgørende faktor. Dog uden at generaliserer. Retspraksis har sin egen fremgangsmåde for hvordan 

deres vurdering forekommer. Denne ligger dog meget tæt op af de punkter som karakteriserer en 

erhvervsvirksomhed, såfremt disse punkter ikke kan identificeres på virksomheden, må der derved 

drives alt andet end erhvervsmæssig virksomhed. Hvor derefter andre beskatningsreglerne for dette 

vil finde anvendelse. 
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