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1. Executive summery 

This paper examines Musicians tax situation, including what issues if any, the Danish tax system 

raises for people whose profession is music. This survey is conducted partly as a consequence of the 

fact that the Musicians job is atypical, and also because politicians, and several other stakeholders 

want to promote music and talents in Denmark, since they believe that there is a great potential to 

monetize the music business. 

I therefore find it appropriate to examine whether there are any tax issues regarding the musician 

that should become visible, so they do not stand in the way of an upcoming talent, but rather helps 

to create the best conditions for the individual musician and also for the musical life in Denmark as 

a whole. 

The starting point for the thesis is the current legislation within the national income in general, and 

in addition, also specifically for musicians thesis problems uncovered by describing and interpreting 

the relevant legal sources on the way to come to the law within the area. The analysis is primarily 

based on selected judgments and orders, which specifically deals with tax disputes for musicians as 

these are a direct reflection of any problem style lines arising in practice. 

The results show´s that the tax system in Denmark causes problems for musicians in practice, both 

in relation to the tax definition of a musician, but also in relation to determining his taxable income. 

These are the primary issues and these problems have actually been shown to have economic 

consequences for the musician. 

The problems regarding tax definition of the musician, exists mainly because the distinction 

between types of income are unclear, given the absence of  clear definitions of self – employed, non 

– commercial, fee recipient and employee. This makes it difficult for musicians to find out which 

tax rules he should use for calculating his income correct. The reasons is, that the musicians type of 

job is often organized in a way, so it could be categorized as both self - employed, employee and 

fee recipient. Issues in relation to the income statement, is primarily a lack of recognition of 

deductions for operating expenses. The reason is again the musician’s atypical jobs, where it is 

often impossible to know and prove for the court whether the expenditure is private or professional. 
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2. Forord 

Denne afhandling er den afsluttende og obligatoriske del af cand.merc.aud. studiet på 

Handelshøjskolen i København. 

Afhandlingen er udarbejdet i perioden oktober 2009 - maj 2010  

3. Indledning  

”Musik er et kunstnerisk udtryk, men det er også et erhverv”. 

Dette forhold forsøger man i DK at have fokus på i disse år bl.a. ved etableringen af 

”Musikzonen”.1 Repræsentanter fra dette konsortium, er overbevidst om, at der er mange 

muligheder for indtjening i musikbranchen for Danmark. Musikken har derfor en vigtig betydning, 

hvorfor der ifølge ”Musikzonen”, skal ydes væsentlig støtte for at man kan nå de fastsatte mål om, 

at blive et blandt Europas førende lande når det gælder skabelse, fremførelse og anvendelse af 

musik i 2015.2 

Går man ligeledes ind på kulturministeriets hjemmeside, er det tydeligt, at man fra regeringens side 

ønsker at fremme musiklivet i Danmark. Der er for årene 2008-2011 udarbejdet en 

musikhandlingsplan, som ifølge Kulturministeriet selv, ”går ud på, at dansk musik skal udfolde sit 

fulde potentiale”. 3 

Det man ønsker med denne handlingsplan er, for alvor at tage fat i grundlaget for den musikalske 

fødekæde, hvilket man vil gøre ved at tilføre flere økonomiske midler(84mio.), over fire år. 

Kulturministeriet giver udtryk for, at forudsætningen for, at der bliver skabt ny musik og store 

musikalske oplevelser i samspillet med publikum, er, at man sætter ind med en række initiativer for 

at understøtte talentet, lysten og glæden ved at spille musik hos børn og unge. 4   

Der er således i dagens Danmark blandt politikerne en bred enighed om, at Danmark skal satse på 

musikken og at man er klar til at yde en del støttekorner for at opfylde dette. Sådanne tiltag er uden 

tvivl fyldt af gode intentioner, men det er dog svært i denne sammenhæng ikke at tænke på, hvordan 

                                                
1 ”Musikzonen” er en af fire oplevelseszoner, der skal styrke kultur - og oplevelsesøkonomien i Danmark. Musikzonen 
har samlet mere end 50 aktører inden for dansk musik- og erhvervsliv med 9,4mio. kr. i støtte fra Erhvervsministeriets 
globaliseringsmidler og en medfinansiering på 50 %. Musikzonens konsortium består af: KODA, IFPI, DMF, Danske 
erhverv, DI/TEK, TDC, CBS, ROSA/SPOT, Rytmisk Konservatorium og Danmarks Ekspertråd (jf. 
www.musikzone.dk) 
2 Artikel fra KODA medlemsblad nr. 4 2009 ”Fuldt hus til musikzone kick of” af Birgitte Theresia Henriksen.  
3 http://www.kum.dk/graphics/kum/Netpub/Musikhandlingsplan_2008/Nye_toner/index.htm 
4 http://www.kum.dk/graphics/kum/Netpub/Musikhandlingsplan_2008/Nye_toner/index.htm 
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de personlige økonomiske vilkår er for den enkelte musiker i Danmark. Er det også et forhold der 

tages stilling til i planerne om at skulle nå ”Musikzonens” mål i 2015, som blev nævnt ovenfor. 

Det er ingen hemmelighed, at langt den overvejende del af dansk kunst er blevet til under vilkår, der 

står i et misforhold til, hvad andre samfundsgrupper end netop kunstnere ville arbejde under. 

Det er karakteristisk, at især de skabende kunstneres indkomster er blandt de laveste i samfundet. 

Det er ligeledes kendetegnende, at kunstnernes indtægter er uregelmæssige og at der som regel 

kræves en langvarig investering af tid og kræfter inden produktet, kunstværket, ser dagens lys. Når 

det sælges, indbringer det oftest ikke beløb, der står i noget rimeligt forhold til hverken den indsats, 

der er gjort, kvaliteten, eller det udbytte, som samfundet har af værket.5 

En undersøgelse foretaget af Dansk Statistik, viser at de fleste kunstnere har lønarbejde. Om det er 

af lyst eller nød, kan denne undersøgelse ikke afgøre. Men det fremgår, at de, der har meget 

lønarbejde, og derfor ikke kan koncentrere sig fuldt ud om deres kunstneriske aktivitet, har den 

bedste økonomi.6 

Hvis det er tilfældet kan det virke som en anelse spildte ressourcer at man fra politisk hold er villig 

til at yde en masse støttekroner for at skabe bedre vilkår for musikken, hvis de samfundsmæssige 

forhold, herunder også skattereglerne for den enkelte musiker, modarbejder eller skaber problemer 

for dennes talent og trang til at skabe, så disse (ifølge ”Musikzonens” udsagn) ”værdifulde” 

ressourcer/samfundsborgere, ikke bliver udnyttet, da musikeren af evt. økonomiske årsager vælger 

karrieren som musiker fra. 

Dette forhold får mig til at overveje om musikere i virkeligheden er en overset eller nedprioriteret 

type af beskæftigede, når det gælder f.eks. skatteregler. Har man forsøgt at tilpasse skatteregler til 

det atypiske erhverv det er, eller møder musikere økonomiske barrierer ved de nuværende 

skatteregler. 

4. Problemformulering  

4.1 Overordnet formål 

Som konsekvens af det ”atypiske erhverv” det er at være musiker og i forhold til politikernes og 

andre interessenters ønske om at fremme musik og talenter i Danmark, finder jeg det yderst relevant 

                                                
5 http://www.kum.dk/sw4363.asp 
6 Statistisk undersøgelse af skabende kunstneres indkomstforhold, 
s.16(http://www.kum.dk/sw1642.asp) 
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at undersøge, musikerens skattemæssige stilling og herunder undersøge, hvilke problemstillinger, 

om nogen det danske skattesystem rejser for personer der erhverver sig ved musikken.  

4.2 Præcisering af problemformulering  

Problemerne som vil blive forsøgt analyseret i afhandlingen, kan herefter formuleres som følger, da 

det herefter vil være målet med afhandlingen, og derfor også styrende for analysen i denne: 

- En redegørelse af de skatteretlige grundprincipper, der har relevans for afhandlingens 

egentlige analyse vil blive foretaget, for at sætte en generel ramme for selve analysen i 

afhandlingen. 

- Skattelovgivningens generelle fortolkning af begreberne selvstændig virksomhed, 

lønmodtager, honorarmodtager og ikke – erhvervsmæssig virksomhed herunder 

hobbyvirksomhed vil blive diskuteret og ligeledes også skattemæssige forskelle af disse.  

- En nærmere analyse af om rets - og administrativ praksis af ovenstående kvalifikationer 

giver anledning til problemer, når der fokuseres specifikt på musikeren, set i forhold til det 

atypiske erhverv det er at være at musiker. 

- En analyse af om opgørelsen af den skattepligtige indkomst skaber problemer for 

musikeren. Herunder også en stillingtagen til rimeligheden i de skatteretlige regler som 

musikeren er underlagt i forhold til musikerens atypiske erhverv. 

 

4.3 Samfundsøkonomisk formål med afhandlingen 

Ifølge den forhenværende kulturminister7, er det et ønske at fremme musiklivet i Danmark og i 

forbindelse hermed forsøges bl.a. ved tilførsel af økonomiske midler at skabe vilkår for musikeren 

til at kunne udvikle sit potentiale. Set i forhold hertil, er det væsentligt for det danske samfund, at 

sikre, at de personer der går rundt med talentet og lysten til at erhverve sig ved musikken, at de så 

vidt muligt ikke risikerer, at vælge musikken fra som levevej pga. skattemæssige barrierer som 

enten stiller dem dårligt økonomisk eller som er svære at gennemskue.  

Netop fordi beskæftigelsen som musiker er et utraditionelt ”erhverv” og derfor muligvis er svært at 

kvalificere skattemæssigt, kan der muligvis opstå skattemæssige problemstillinger, som jeg ser en 

relevans i bliver gjort synlige, for at skabe gode vækst vilkår for musiklivet i Danmark. 

 

                                                
7 Brian Mikkelsen. Forhenværende, da der netop i februar 2010, har været udskiftning på denne post. 
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4.4 Afgrænsning   

Afgrænsningen er foretaget med henblik på at fokusere på de problemområder, som jeg har fundet 

relevante. Ligeledes er det for at begrænse omfanget af afhandlingen, da der fra studiets side er 

retningslinjer for hvor lang denne afhandling må være. 

Beskæftigelsesministeriet benævner i en redegørelse, grupper af mennesker med atypiske 

beskæftigelser, som ”Den tredje gruppe ¨på arbejdsmarkedet”.8 Musikeren er en blandt flere der 

tilhører denne gruppe og det er netop musikerne og deres skattemæssige stilling jeg har valgt at 

fokusere på i denne afhandling. 

I afhandlingen opfattes det at være musiker som, en person hvis indtægter skabes i form af enten 

live optræden, undervisning eller som skabende kunstner. Der fokuseres hermed ikke på salg af 

musikken i form af cd, downloads etc. En behandling af det emne, åbner op for en helt ny 

diskussion omkring bl.a. ophavsret. Et område der hurtigt kræver sin helt egen afhandling. Desuden 

ligger ophavsretten udenfor Cand.merc. aud. studiets fagområde, hvilket er endnu et argument for 

ikke at behandle det i afhandlingen. 

Der tages ikke højde for de afgiftsmæssige problemstillinger og ligeledes heller ikke 

dagpengereglerne og AM - bidraget, trods disse områder har sin relevans i forhold til at redegøre for 

musikerens økonomiske vilkår. Igen er det for at begrænse omfanget af afhandlingen. Ud fra samme 

argument tages der ikke stilling til musikere der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark. 

I afhandlingen foretages afgrænsninger af de forskellige indkomstgrupper. Her foretages bl.a. en 

afgrænsning af honorarmodtageren. Honorarmodtageren vil i denne afhandling udelukkende være 

den type af honorarmodtager, der hverken er i et tjenesteforhold og ej heller kan kategoriseres som 

selvstændigt erhvervsdrivende.  

I forhold til beskatning af indkomster vil afhandlingens primære fokus være på beskatningen af den 

personlige indkomst, det vil sige indkomst i form af løn, overskud af virksomhed, honorarer mv.9 

Da afhandlingen først er færdiggjort i maj 2010, har jeg valgt at indarbejde de ændringer der må 

være med forårspakken 2.0, så afhandlingen beror på gældende regler. 

Der vil løbende gennem afhandlingen og specielt i kap.8 blive gjort rede for de helt generelle 

skattemæssige regler i forbindelse med indkomstopgørelsen af de forskellige indkomsttyper. Disse 

                                                
8 ”Redegørelse af den skatte– og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet” 
9 http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/1372.html?rel 
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regler er langt fra udtømmende, da der kun gøres rede for de skatteregler der har relevans, i forhold 

til at belyse afhandlingens egentlige problem.  

5. Model- og metodevalg 

5.1 Afhandlingens struktur  

Kapitel 1: Executive summery 

Kapitel 2: Forord: Som en obligatorisk del af afhandlingen indeholder dette kapitel et resume´ på 

engelsk. 

Kapitel 3: Indledning: Formålet med indledningen er at give læseren en overordnet indgang til 

afhandlingen, herunder hvilken problemstilling, der vil blive behandlet samt en introduktion til, 

hvilken synsvinkel denne problemstilling vil blive anskuet. 

Kapitel 4: Problemformulering: I dette kapitel bliver der gjort rede for afhandlingens overordnede 

formål, hvorefter problemformuleringen konkretiseres. Afslutningsvis vil der være en afgrænsning 

af problemfeltet således, at læseren kender de grundlæggende forudsætninger for behandlingen af 

emnet.  

Kapitel 5: Model- og metodevalg: Først gives et overblik over afhandlingen opbygning, dette er 

for at gøre afhandlingen overskuelig for læseren. Dernæst præsenteres den teoretiske begrebsramme 

der benyttes til behandling af problemet og ligeledes beskrives hvilken metoden der er anvendt ved 

gennemførelsen af analysen. 

Kapitel 6: Grundlæggende principper for indkomstbeskatning i Danmark: Her præsenteres de 

helt grundlæggende principper for beskatning i DK. Dette vil give læseren en bedre forståelse for 

afhandlingens egentlige undersøgelse. 

Kapitel 7: Den generelle retstilstand for lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, 

honorarmodtager og hobbyvirksomhed: Der vil i dette kapitel blive foretaget skattemæssige 

afgrænsninger af lønmodtageren, selvstændige erhvervsdrivende / ikke - erhvervsdrivende og 

honorarmodtager.  

Kapitel 8: Generelle beskatningsregler for de forskellige indkomsttyper: I kapitel 8 vil der 

blive redegjort for de helt overordnede beskatningsregler der gælder for de skattemæssige 

indkomstkategorier som der blev foretaget afgrænsning af i kapitel 7.  
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Kapitel 9: Analyse af retstilstanden specifikt for musikere i praksis: Det er i dette afsnit at den 

egentlige undersøgelse af musikernes skattemæssige stilling i praksis vil blive foretaget. Der vil på 

baggrund af alle de indledende kapitler blive foretaget en undersøgelse af om skattesystemet i DK 

rejser problemstillinger for musikeren i praksis specielt set i lyset af at det er et atypisk erhverv. 

Kapitlet er delt op i to dele.  

Den første del af undersøgelsen, koncentrerer sig om den skattemæssige kvalifikation af musikeren 

i praksis og om dette rejser problemer for musikeren. Denne del er delt op i en to dele A) og B). 

Hvor A) omhandler afgrænsning af lønmodtager overfor selvstændigt erhvervsdrivende og B) 

omhandler afgrænsningen af selvstændigt erhvervsdrivende overfor honorarmodtageren / ikke - 

erhvervsmæssig virksomhed. 

Den anden del undersøger på om der er problemer forbundet med selve opgørelsen af indkomsten 

for musikeren i praksis.  

Kapitel 10: Konklusion: Hovedkonklusionens formål er at konkludere på de i 

problemformuleringen opstillede problemstillinger, som er blevet behandlet i afhandlingens 

analyser og ligeledes at opsummere delkonklusionerne undervejs i afhandlingen. 

Kapitel 11 Perspektivering: Her diskuteres om der er eventuelle løsninger til hvorledes man kan 

imødekomme de skattemæssige problemstillinger undersøgelsen antyder at musikere står overfor, 

så de med deres atypiske erhverv, kan opnå en mere rimelig beskatning og kvalificering.  

5.2. Diskussion af civilrettens styring af skatteretten  

Skatteretten anses for, at være en offentlig retlig disciplin, som således omfatter retsforholdet 

mellem det offentlige og borgeren.10 Helt fundamentalt er det der beskattes retssubjekternes 

indkomst og formue. Det helt centrale for skatteretten er derfor, at få afdækket de privatøkonomiske 

strømme der er blandt borgerne.  

Trods det, at skatteretten henregnes til at være offentlig ret, har den dog alligevel en betydelig 

forbindelseslinje til civilretten, som man er nød til at være bekendt med, for i nogle tilfælde at 

kunne forstå bemærkninger og afgørelsers resultater og vide hvilke regler der skal støttes ret på 

hvornår, hvis ikke de er klart defineret i skatteretten. Nogle vælger at gå så langt som at sige at 

civilretten i nogle tilfælde er styrende for skatteretten11.  

                                                
10 Skatteretten 1, s. 57 
11 Her henvises bl.a. til Nikolaj Vinthers Phd. ”Civilrettens styring af skatteretten”   
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Årsagen hertil, er at man, ved løsning af skatteretlige konflikter, tager udgangspunkt i den 

civilretlige kvalifikation af begreber og definitioner i tilfælde hvor sådanne ikke er at finde i 

skatteretten. Beskatningen er således et afledt forhold, af den underliggende civilretlige position. 

Det vil sige, at skatteretten f.eks. ”først” griber ind når der er sket et salg, hvor salget er sket på 

baggrund af en aftale, hvor aftalen er et civilretligt begreb og altså ikke et skatteretligt. 

Af væsentlige civilretlige begreber, der anvendes i skatteretten er bl.a. 

”retserhvervelsestidspunktet”. Et begreb der anvendes i både købe- og aftaleloven12. Dette 

civilretlige begreb anvendes i skatteretten som grundlaget for beskatningstidspunktet af en 

indkomst. Det vil sige at på det tidspunkt hvor skatteyderen har erhvervet ret til en indtægt for det 

udførte arbejde, vil denne indtægt blive medregnet i beskatningen.13 Hvornår en skatteyder har 

erhvervet ret til en indtægt, afhænger af den aftale, der er indgået, hvilket som nævnt ovenfor også 

er et civilretlig begreb. 

Et andet civilretligt begreb der anvendes i skatteretten er ”pligtpådragelsestidspunktet” som i 

skatteretten, er det afgørende tidspunkt for hvornår en udgift tidsmæssigt skal placeres.  

Ovenstående to eksempler viser, hvordan skatteretten tager udgangspunkt i den civilretlige 

kvalifikation af begreber og definitioner. Den civilretlige bedømmelse af en given økonomisk 

disposition, er præjudiciel ved den skatteretlige anvendelse. Dette skal forstås således, at den 

civilretlige bedømmelse er nødvendig, for at kunne afgøre en konkret foreliggende skatte retssag.14  

Et eksempel herpå er Aage Haugland dommen TfS1998.485 H. Her blev det slået fast, at udøvere af 

kunstnerisk virksomhed også kan benytte selskabsformen, da det selskabsretligt kan lade sig gøre, 

og der ikke var lovhjemmel til at komme til et andet resultat. Det forhold, at selskabets virksomhed 

i det væsentlige ville bestå i udbud af kunstneriske aktiviteter, som kun kunne opfyldes af Aage 

Haugland selv, gjorde ikke at Højesteret kunne komme til et andet resultat. Højesteret var dengang 

også temmelig klar i udmeldingen om, at når det selskabsretsligt kan lade sig gøre, og der ikke er 

hjemmel for at komme til et andet resultat i skattelovgivningen, må skatteretten rette ind.  

 

 

                                                
12 Som begge er civilretlige love. 
13 Jf. kapitel 6 ”Grundlæggende principper for indkomstbeskatning i Danmark” 
14 Civilrettens styring af skatterettens 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Almindelig_retsl%C3%A6re,_retsfilosofi_og_terminolo
gi/Pr%C3%A6judicielt_sp%C3%B8rgsm%C3%A5l 
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5.3 Teoretisk metode 

Udgangspunktet for afhandlingen, er den gældende lovgivning indenfor den nationale 

indkomstbeskatning generelt set og herudover også specifikt for musikerne eller kunstnerne. 

I forsøg på at afdække afhandlingens problemstillinger, tages der udgangspunkt i at beskrive og 

fortolke relevante retskilder for på den måde at komme frem til gældende ret indenfor emnet. Det 

som i retskildelæren karakteriseres som retsdogmatisk fortolkning15. Her foretages det dels ved at 

fortolke lovgivningen på området, dels igennem en analyse af retspraksis og administrativ praksis, 

hvor det findes nødvendig. 

Udgangspunktet for retskildelæren er, at der ikke gælder en rangorden mellem retskilderne, men når 

man foretager en juridisk analyse af et emne, foreskriver den juridiske metode, at analysen af 

retskilderne skal foregå i en bestemt rækkefølge. Denne rangorden beskrives kort i næste afsnit. 

Sigtet med afhandlingen er at undersøge musikerens eventuelle skattemæssige problemer i praksis, 

og analysen har jeg valgt at basere på udvalgte domme og kendelser der specifikt behandler 

skattemæssige tvister med musikere. Dommene og kendelserne er en direkte afspejling af 

eventuelle problemstillinger der rejser sig i praksis. 

Da det er begrænset hvad der findes af sådanne domme og kendelser, vil nogle af disse være af 

ældre dato, men er alligevel medtaget, da det har vist sig, at de stadig har betydning for den 

gældende retspraksis. Der er medtaget i alt 8 domme og kendelser, hvor nogle er behandlet mere 

dybdegående end andre. Jeg forsøger dermed at konkludere, primært på baggrund af udvalgte og 

kommenterede domme og kendelser, hvorvidt der er skatteretlige problemstillinger for musikeren i 

forhold til kvalificeringen eller i forhold til den skatteretlige behandling af denne type af 

beskæftigede. 

5.3.1 Retskildernes rangorden  

Da metoden for denne opgave er at analysere love, domspraksis og andre retsakter, er det 

væsentligt, at have denne forståelse for rangorden i retskilderne. 

Når der foretages en juridisk analyse gælder det, at retskilderne analyseres i en bestemt rækkefølge: 

• Regulering 

• Retspraksis 

                                                
15 Retskilder og rets teorier p.24 
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• Retssædvaner 

• Forholdets natur 

Der findes dog som udgangspunkt ikke nogen rangorden mellem retskilderne16 hvorimod der 

indenfor regulering er en rangorden. Her gør Lex Superior princippet sig gældende17. Det betyder 

at, Grundloven har forrang for almindelige love. Rangordenen indenfor de almindelige love er 

således, at Statsskatteloven (SL) har forrang for Ligningsloven (LL) og LL har forrang for 

særlovene som vist i figur1, bilag 1. Ministeren kan i form af en bekendtgørelse18 fastsætte nærmere 

retningslinjer for lovens overordnede regler. De almindelige love har forrang for cirkulærer19 og 

vejledninger.20  

De steder i opgaven, hvor der henvises til benyttede kilder, er det anført i fodnoterne. For 

fuldstændig oversigt over benyttede kilder, henvises til litteraturoversigten. Fodnoter kan også 

indeholde uddybende forklaringer. 

Der er i opgaven anvendt nogle generelle forkortelser på anvendte love, disse forkortelser fremgår 

af bilag 2.  

6 Grundlæggende principper for indkomstbeskatning i Danmark 

For at give læseren en god forudsætning for at forstå opgavens problemstillinger, vil jeg i dette 

kapitel introducere de helt grundlæggende principper for beskatning i Danmark. Det vil ikke være 

en fuldstændig gennemgang, men kun i den udstrækning at det har relevans for afhandlingens 

egentlige problemformulering. 

Beskatning i nutidens Danmark tager sit udgangspunkt i lov nr. 149 af 10.4.1922 om indkomst og 

formueskat til staten – Statsskatteloven21. Denne lov fastsætter de grundlæggende regler for 

indkomstbeskatning med følgende overordnede paragraffer: 

• Hvad der er skattepligtigt SL § 4 

                                                
16 Retskilder er de faktorer, som danner grundlaget for at opnå viden om hvad der er gældende ret. 
17 Et retsprincip, hvorefter en ”højere” regel kun kan ændres ved nye regler på samme niveau og regler på ”lavere” 
niveau må respektere højere regler. F.eks. er grundloven højere end de love, som folketinget vedtager i 
overensstemmelse med Grundloven, mens en ministers bekendtgørelser i henhold til en lov er lavere (lat. Inferior) end 
folketingets love. 
18 En bekendtgørelse indeholder mere detaljerede regler, der nærmere udmønter en lovs overordnede bestemmelser. En 
bekendtgørelse har altid hjemmel i en lov og vil altid henvise til en lov. 
19 En administrativ forskrift udstedt af en forvaltningsmyndighed. Cirkulærer kan i modsætning til bekendtgørelser ikke 
forpligte borgere direkte. Omvendt kan borgere i visse tilfælde i sager støtte ret på et cirkulære og dermed gøre krav på 
en behandling som beskrevet i et cirkulære. 
20 Herunder Ligningsvejledningen og skattevejledningen. 
21 Skatteretten 1 s. 43 
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• Hvad der ikke er skattepligtigt SL § 5 

• Hvilke udgifter der kan fratrækkes ved opgørelse af den skattepligtige indkomst SL § 

6. 

Loven udgør så at sige selve fundamentet i den gældende indkomstbeskatning. 

Frem til 1987 blev den skattepligtige indkomst, som er den indkomst skatten beregnes på baggrund 

af, opgjort som et nettobeløb, hvor al indkomst blev lagt sammen hvorfra samtlige udgifter blev 

fratrukket(se figur 2, bilag 3). Med skattereformen i 1987, blev dette ændret så man i dag i stedet 

operer med følgende 3 indkomstbegreber:  

1) Personlig indkomst 

2) Kapitalindkomst 

3) Ligningsmæssige fradrag 

Hvorfor opgørelsen af den skattepligtige indkomst i dag opgøres som vist i figur 2, bilag 3. 

Til forskel fra tidligere foregår opgørelsen af den skattepligtige indkomst nu i tre trin, hvor først den 

personlige indkomst opgøres, dernæst kapitalindkomsten. Disse to typer af indkomster opgøres hver 

især efter nettoindkomstprincippet. Til sidst fratrækkes de ligningsmæssige fradrag. 

Med indførslen af disse tre nye indkomstbegreber, ændrede man samtidig skatteberegningen. 

Ændringen bestod i, at placeringen af indtægter og udgifter i de tre ovennævnte indkomstkategorier, 

direkte påvirker skattens størrelse. Det vil sige at et fradrag i den personlige indkomst, giver en 

væsentlig højere skattebesparelse end et beløbsmæssigt lige så stort ligningsmæssigt fradrag22. 

Fradragsberettigede udgifter skal have en nær tilknytning til de indtægter der er skattepligtige efter 

SL § 4. Det betyder omvendt også, at hvis en indtægt er skattefri, så vil udgiften der har nær 

tilknytning hertil, ikke være fradragsberettiget. 

6.1 Den subjektive skattepligt 

Reglerne der vedrører hvornår man er skattepligtig til Danmark har en særlig position i skatteretten, 

da disse regler er en forudsætning for om de andre skatteregler overhovedet skal bringes i spil23. 

                                                
22 Et ligningsmæssigt fradrag, er et fradrag der gives i den skattepligtige indkomst. Gives eksempelvis ligningsmæssige 
fradrag er skatteværdien af fradraget ca. 32 %. Dette betyder, at man med et ligningsmæssigt fradrag på 1.000kr., kan 
reducere den samlede skat med 320kr. (http://www.tax.dk/pjecer/ligningsmaessigt_fradrag.htm). Er der derimod 
tale om fradrag der kan fratrækkes i den personlige indkomst, kan skatteværdien af fradraget være op til 52,2 %. Det 
betyder således, at et fradrag på 1000kr. kan reducerer den samlede skat med 522kr. 
23 Skatteret Almen del s.31 
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Bestemmelserne om hvilke fysiske personer der er fuldt skattepligtige i Danmark findes i KSL, 

hvor de for selskaber er at finde i selskabsskatteloven(SEL)24.  

Den helt centrale bestemmelse for personer er KSL § 1, stk.1, nr.1, hvori det står, at alle personer, 

der har bopæl i Danmark, har pligt til at svare skat til den danske stat25. Bopælen skal i denne 

bestemmelse forstås som det sted, ”hvor han eller hun har tilkendegivet, at den pågældende agter at have 

hjemsted”26.  

Selskaber og andre sammenslutninger, kan ligesom fysiske personer være fuldt skattepligtige. 

Førend man kan afgøre om de er skattepligtige eller ej, er det nødvendigt at afgøre om 

sammenslutningen kan karakteriseres som selvstændigt skattesubjekt. SEL § 1 er udtømmende og 

lister alle selskaber og andre sammenslutninger, der kan karakteriseres som selvstændige 

skattesubjekter og som derfor er fuldt skattepligtige til Danmark. En betingelse for den fulde 

skattepligt er dog at selskabet er ”hjemmehørende” i Danmark27. 

6.2 Objektiv skattepligt 

Indkomstbegrebet der benyttes i SL bygger på et nettoindkomstprincip og kan udledes af SL §§ 4-6 

 Nettoindkomstprincippet har betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  Det der 

ligger i nettoindkomstprincippet er, at der for hver skattepligtig opgøres en samlet indkomst, hvor 

denne består af forskellen mellem samtlige skattepligtige indtægter, fratrukket samtlige 

fradragsberettigede udgifter. Den skattepligtige indkomst er således en nettostørrelse. 

I modsætning til nettoindkomstprincippet er der kildeindkomstprincippet. Her opgøres de 

forskellige indkomstkilder hos skatteyderen særskilt og eventuelle underskud, kan ikke fratrækkes i 

et overskud fra en anden indkomstkilde28.  

Udover statsskatteloven som udgør selve fundamentet i den danske indkomstbeskatning, har vi et 

opkrævningssystem (kildeskattesystemet). Dette har haft sin virkning siden 1.januar 1970. Reglerne 

omkring dette opkrævningssystem findes, udover en masse andre regler som har et mere generelt 

indhold, i Kildeskatteloven (KSL)29. 

                                                
24 Det er kun helt overrodnet der gøres rede for disse regler, da en dybere gennemgang ikke har relevans for 
afhandlingen. Ligeledes er det kun de fuldt skattepligtige der behandles her, jf. afgrænsningen 
25 Denne skattepligt består uanset om personen er dansk statsborger eller ej.  
26 Skatteretten – almen del, s. 97 
27 Skatteretten - almen del, s.114 
28 LV A.A.1.1 
29 ”Dansk Privatret” s. 54 
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Formålet med kildeskattesystemet er, at skabe så stor samtidighed som muligt mellem 

indkomsterhvervelsen, skatteberegningen og skattebetalingen. På den måde medfører systemet 

nemlig, at indkomstskatten tilnærmelsesvis svarer til den aktuelle skatteevne.30 

I Kildeskattesystemet opdeles den arbejdsrelaterede indkomst i A- og B- indkomst. Til A-indkomst 

jf. KSL § 43 henregnes som hovedregel ”enhver form for vederlag i penge samt i forbindelse hermed ydet fri 

kost og logi for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder, løn, feriegodtgørelse, honorar, tantieme, provision”, der 

er således tale om lønmodtagerforhold.  A-indkomsten er en indkomst der egner sig til, at der 

indeholdes foreløbig skat ved indkomstkilden, som er arbejdsgiveren. Dette er muligt, pga. den 

periodiske aflønning der sker når man er lønmodtager31.  

B-indkomst defineres som værende al den indkomst der ikke er A-indkomst. Modsat A- 

indkomsten, er B-indkomsten en indkomst der efter sin art ikke egner sig til, at der indeholdes 

foreløbig skat ved indkomstkilden. B-indkomstmodtageren skal derimod selv indbetale den 

foreløbige skat i rater. Til denne gruppe hører bl.a. de selvstændigt erhvervsdrivende. Karakteristisk 

for denne gruppe er netop, at de først modtager deres vederlag for den aftalte ydelse, når arbejdet er 

leveret. Den selvstændige opnår derfor ikke på samme måde som lønmodtageren en periodisk 

aflønning32.  Helt grundlæggende er forskellen også, at der ikke er tale om et tjenesteforhold. 

Med opdeling af arbejdsrelaterede indkomster i A- og B indkomst, laver kildeskattesystemet en 

form for skattemæssig opdeling af indkomstmodtagere, så man enten anses for at være lønmodtager 

og modtager A-indkomst eller selvstændigt erhvervsdrivende og modtager B-indkomst33. Det er 

dog vigtigt at holde sig for øje, at sondringen mellem lønmodtagere og selvstændigt 

erhvervsdrivende ikke er fuldstændig identisk med sondringen mellem A- og B- indkomst i 

Kildeskatteloven34.   

 Personer med bibeskæftigelse eller som modtager løn i form af honorar vil også modtage B-

indkomst, da der for denne type indkomst gælder det samme som for den selvstændigt 

erhvervsdrivende, at der ikke er tale om periodiske aflønninger, så også her bliver den foreløbige 

skat i rater, betalt af personen selv. I Kildeskatteloven, der (jf. ovenstående) anses for, ved siden af 

                                                
30 ”Redegørelse af de skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet” afsnit B.2.4.2.1 
31 Denne periodiske aflønning sikres gennem bl.a. funktionærloven. 
32 Skatteretten 1, s. 285 
33 Det hertil tilføjes, at der muligt som A-indkomst modtager også at modtage B – indkomst i tilfælde af evt. 
bibeskæftigelse som ikke er et tjenesteforholds 
34Denne forskel skyldes, at skatteministeren, har besluttet at i henhold til bemyndigelsen i KSL § 45, skal visse former 
for lønindkomst henregnes som B – indkomst.  Ligeledes opregnes der i KSL § 43, stk.2 tilfælde hvor der til A-
indkomst henregnes andre indtægter end ved lønmodtagervirksomhed. (jf. Skatteret – almen del s. 192.) 
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statsskatteloven, at være en af de mest centrale love indenfor indkomstskatteretten, findes også 

reglerne for hvem der er skattepligtige i Danmark og hvornår denne skattepligt indtræder35. 

6.2.1 Periodisering 

6.2.1.1 Beskatningstidspunkt 

Som hovedregel skal en indtægt medregnes ved indkomstopgørelsen på det tidspunkt hvor der er 

erhvervet endelig ret36 til denne. 

 I et ansættelsesforhold vil det være ved udbetalingstidspunktet af lønnen, at indtægten skal 

beskattes, da det er her den ansatte har erhvervet ret til en udbetaling fra arbejdsgiveren37. 

For den selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtageren vil retserhvervelsestidspunktet 

derimod afhænge af den aftale der er indgået. Det vil sige, at han beskattes på det tidspunkt hvor 

han har udført det, han ifølge den gensidigt bebyrdende aftale, har forpligtet sig til at skal yde. 

Personen vil på dette tidspunkt have erhvervet  endeligt og ubetinget krav på en modydelse, som 

enten er i form af penge eller andet, der kan opgøres i penges værdi. Er salget sket på kredit, vil 

dette ikke have indflydelse på tidspunktet for beskatningen. 

6.2.1.2 Fradragstidspunktet 

Af SL § 6, stk. 1, litra a, fremgår det at forudsætningen for at opnå fradrag, for udgifter der er 

fradragsberettigede38 er, at der er opnået en endelig retlig forpligtelse, dvs. på 

pligtpådragelsestidspunktet, til at betale det pågældende beløb. Samtidig skal beløbet kunne opgøres 

endeligt. Der stilles normalt ikke krav til, at beløbet er forfaldent eller betalt. 

Konklusionen er derfor, at retserhvervelsestidspunktet er afgørende for, hvornår indtægten, 

tidsmæssigt skal placeres og pligtpådragelsestidspunktet er afgørende for udgiftens tidsmæssige 

placering. Som nævnt i afhandlingens afsnit 5.2, er dette eksempler på at civilretten i nogle tilfælde 

er styrende for skatteretten, da både retserhvervelsestidspunktet og pligtpådragelsestidspunktet er 

civilretlige begreber39. 

                                                
35 En vigtig sondring her er fuld og begrænset skattepligtig. Afsnittet her vil dog koncentrere sig om reglerne for den 
fuldt skattepligtige, da afhandlingen kun omhandler disse jf. afgrænsningen afsnit 4.4 og derved har bestemmelserne for 
den begrænsede skattepligtig ikke relevans i denne afhandling. 
36 L.V. afsnit E.A.3.1.1 
37 I tilfælde hvor beløbet ikke udbetales med det samme, skal beløbet dog medregnes i den skattepligtige indkomst 
senest 6 mdr. efter den ansatte har erhvervet ret, jf. KSL § 43. 
38 Hvornår en udgift er fradragsberettiget bliver der gjort rede for i afhandlingens kapitel 8. 
39 Begreber der er opstået ud fra praksis fra Købeloven og aftaleloven, som begge er civilretlige love. 
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Som det ses af ovenstående, er de indkomstskatteretlige bestemmelser ikke at finde i en samlet lov, 

men er derimod spredt i en række forskellige love. Så udover de to ovennævnte centrale love SL og 

KSL, findes der vedrørende opgørelsen af den skattepligtige almindelige indkomst også en række 

særregler der har relevans ved opgørelsen af en persons indkomst. Her kan nævnes 

Afskrivningsloven(AL), Personskatteloven(PSL), Virksomhedsskatteloven (VSL), Ligningsloven 

(LL) m.fl..  

Afslutningsvist skal det nævnes, at Skatteretten i Danmark er bygget op ud fra Lex Specialis 

princippet, dvs. at finder man ikke særregler på et givent område, benyttes de grundlæggende regler 

for indkomstbeskatning. Det vil sige SL § 4, § 5 og § 6, hvilket også ses af figur 1, bilag 1. 

6.3 Delkonklusion  

Årsagen til skatterettens opbygning, kan findes i den generelle samfundsudvikling, som er relevant 

at kende til i forhold til afhandlingens indhold, hvilket tydeliggøres til sidst i afsnittet. 

Det er bemærkelsesværdigt, at se på udviklingen i indkomstbeskatningen i DK. I 1920érne havde 

man et samfund præget af ensartethed og overskuelighed og meget mere stabilitet, hvor art og 

sammensætningen af indkomsterne hos de forskellige indkomstgrupper var homogene. Derfor 

havde man relativt nemt ved, at udvikle et funktionelt skattesystem, hvor hele skatteretten var 

samlet i en enkelt lov SL. SL er dermed udviklet i et samfund der var væsentligt anderledes end vi 

kender det i dag. I dag er det økonomiske liv hele tiden udsat for op og nedture, som påvirker 

indkomsterne. Derudover er indkomsterne sammensat af flere forskellige indtægter og udgifter end 

tidligere og disse skal i dag kvalificeres som ”lønindkomst eller indkomst fra selvstændig 

erhvervsvirksomhed, A- eller B-indkomst, personlig eller kapitalindkomst, aktieindkomst osv.”40 og 

ligeledes skal der også tages højde for indkomster fra udlandet. Nutidens omfangsrige forhold, der 

hurtigt kan virke uoverskuelige, har man så forsøgt at tilpasse skattemæssigt, ved hjælp af 

justeringer af skattesystemet i form af større eller mindre enkeltlovgivninger. Det er bl.a. dem der 

kort blev præsenteret ovenfor. Man har på den måde fra politisk hold forsøgt at tilpasse 

skattesystemet nutidens forhold vha. af justeringer, men med samme grundprincipper, det vil sige at 

det stadig er (SL) der danner selve rammen, men hvor der så på flere områder er udformet en 

mængde detailreguleringer41. Dette betyder, at de skatteretlige grundprincipper i SL som er udviklet 

i en tid med væsentlig andre samfundsvilkår, stadig danner basis for nutidens skattesystem. Man har 

derved ikke formået, at ændre ved grundprincipperne, så de svarer til nutidens forhold. Dette 

                                                
40 Skatteretten 1, s. 53 
41 Fremgår også af afsnit 5.3.2 
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forhold at man fra politisk hold har ”nøjedes” med, at foretage justeringer, kommenteres i 

Skatteretten 1, af Jan Pedersen, hvor han skriver: 

”Herved er statsskatteloven oprindelige sammenhæng og indre logik gradvist blevet nedbrudt således, at gældende 
skatteret består af et flerstrenget høj - skattesystem med en mængde former for beskatning af forskellige indtægter og 
økonomiske fordele. Den grundlæggende mangel ved dette pluralistiske system er dog, at det tager sit udgangspunkt i 
en singulær begrebsverden, som er udviklet i et i denne sammenhæng fremmed samfund”.42 

Han giver udtryk for, at nutidens skattesystem, ikke formår at afspejle nutidens privatøkonomiske 

strømme, hvilket er afgørende, da det er disse der er beskatningens egentlige grundlag.  

Da afhandlingen netop koncentrerer sig om beskatning af musikere, som hører til kategorien 

utraditionelt erhverv, er den ovennævnte problemstilling relevant at have med i overvejelserne og 

vurderingerne af, om beskatningen af dette atypiske erhverv vil møde ”urimeligheder”, når det 

beskattes efter et regelsæt som i vid udstrækning er tilegnet de traditionelle erhverv. 

7 Den generelle retstilstand for lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, 

honorarmodtager og hobbyvirksomhed 

7.1 Indledning 

Efter at have præsenteret de mest grundlæggende principper for hvordan indkomstbeskatning 

fungerer i DK43, vil jeg på baggrund heraf, i denne del af afhandlingen gøre rede for forskellene 

mellem de skattemæssige kategorier: selvstændigt erhvervsdrivende og ikke erhvervsmæssig 

virksomhed herunder hobbyvirksomhed, lønmodtageren og honorarmodtageren.  

Denne del er således en redegørelse af den generelle retstilstand for de nævnte indkomstgrupper. 

Redegørelsen er ikke udtømmende, men har sin relevans i forhold til afhandlingens egentlige 

analyse44.  

Denne del bliver således udgangspunktet for undersøgelsen af musikerens skattemæssige stilling.  

Undersøgelsens primære fokus er herunder om de danske skatteregler, rejser problemstillinger for 

musikeren som konsekvens af det atypiske erhverv det er 45.  

Som nævnt i forrige afsnit, skal der først tages stilling til, om en person/selskab er skattepligtig til 

Danmark. Når dette er fastlagt, er det næste man er nødt til at tage stilling til, om det vederlag der 

udbetales for et stykke arbejde, udbetales til lønmodtager, selvstændigt erhvervsdrivende, ikke – 
                                                
42 Skatteretten 1, s.53 
43 Som nævnt tidligere i afhandlingen, er det dog kun de forhold der har relevans for afhandlingen, som der er gjort rede 
for. 
44 Se mere herom i afgrænsningen afsnit 4.4 
45 Det vil sige at det er atypisk skattemæssigt jf. afsnit 9.1.1 
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erhvervsdrivende eller blot er en honorarudbetaling. Dette har nemlig betydning for hvilke 

skatteregler der skal følges. Derfor foretages først en afgrænsning af de forskellige 

indkomstgrupper, hvorefter der gøres rede for hvorledes de hver især beskattes (Jf. kap.8).  

7.2 Afgrænsning af lønmodtageren  

Lønmodtageren anses som den, der mod vederlag udfører personligt arbejde i et tjenesteforhold46. I 

modsætning til den selvstændigt erhvervsdrivende, arbejder lønmodtageren for arbejdsgiverens 

anvisninger samt for dennes regning og risiko. Afgrænsning af lønmodtageren bliver således en 

afgrænsning i forhold til den der driver selvstændig virksomhed, værende erhvervsdrivende eller 

ikke-erhvervsdrivende, hvor virksomheden udøves for egen regning og risiko.47  

De ovenstående karakteristika for lønmodtageren gør, at det i de fleste tilfælde ikke er vanskeligt at 

afgøre, hvorvidt der foreligger et tjenesteforhold. I tvivlstilfælde, vil afgørelsen bygge på en samlet 

bedømmelse af forholdet mellem den der udfører arbejdet og den for hvem arbejdet udføres48. Ved 

bedømmelsen lægges der vægt på, om der i vederlaget indgår betaling for andet end den personlige 

arbejdsydelse i væsentligt omfang49. Er det tilfældet, vil der ikke længere være tale om et 

lønmodtagerforhold. 

I skattelovgivningen er der ikke en klar definition af begrebet lønmodtager. Det nærmeste man 

kommer på en definition, er CIRK. Nr. 129 af 4.juli 1994. Her er opstillet nogle kriterier for, hvad 

der bør lægges vægt på ved vurderingen af, om der er tale om tjenesteforhold og disse ses af skema 

1, bilag 4.  

Ifølge SKAT og administrativ praksis er de væsentligste forhold der bliver lagt vægt på i 

vurderingen af om en person er lønmodtager, om han typisk arbejder: 

1. Efter arbejdsgiverens anvisninger. Det vil sige om der foreligger et instruktionsforhold50. 

2. For dennes regning og risiko, og  

3. Som led i en aftale. 

Lovfortolkningscirkulæret i pkt. 3.1.1.3 Nr.129 af 4.7.1994 (PSL)51 pointerer, at de listede kriterier i 

skema 1, ikke er afgørende i sig selv, og at kriterierne ikke har lige stor betydning i alle situationer. 

                                                
46 Jf. afsnit 3.1.1 i cirkulære til PSL nr. 129 af 4.7. 1994. 
47 Afgrænsningen af den selvstændige bliver foretaget separat i 7.3 for den erhvervsdrivende og 7.5 for den ikke – 
erhvervsdrivende. 

48 CIRK. til PSL Nr. 129 af 4.7.1994 
49 LV E.A.4.1 
50 Jf. ”Redegørelse om den skat- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet” afsnit C.2.2. 
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Praksis vil være således, at sider af forholdet mellem hvervgiver og indkomstmodtager både taler 

for et tjenesteforhold og også for at der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed. Det er en 

samlet vurdering af de aktuelle forhold mellem indkomstmodtageren, og hvervgiveren der bliver 

afgørende.  

Dette ses bl.a. i TfS 1988, 236 LR. Her var tale om en vognmand, der var ansat på et renseri, hvor 

hans job bestod i at afhente og udbringe vaske – og rense tøj. Vognmanden skulle selv anskaffe 

varevognen og sørge for vedligeholdelse af den. Ligeledes skulle han ved sygdom for egen regning 

ansætte en afløser. Samtidig fik han ingen feriepenge, og han havde ret til at afstå sin rute. Flere 

andre forhold, der talte for at anse ham for selvstændigt erhvervsdrivende, blev nævnt, og efter at 

Ligningsrådet have foretaget en samlet bedømmelse af vognmandens ansættelsesforhold, nåede de 

frem til, at han skulle anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende og ikke lønmodtager, trods 

det at han var ”ansat”. 

I konkrete afgrænsningstilfælde beror således på en samlet vurdering af de ovenstående kriterier jf. 

skema 1, bilag 4, i afgørelsen af om der er tale om et lønmodtagerforhold.  

7.3 Afgrænsning af den selvstændigt erhvervsdrivende 

Begrebet selvstændigt erhvervsdrivende er ligesom lønmodtager ikke klart defineret i 

skattelovgivningen52. Det nærmeste man kommer en definition er i pkt. 3.1.1 i cirkulære nr. 129 af 

4.juli 1994 til PSL. Her er det anført, at kendetegnet ved selvstændigt erhvervsdrivende er: ”at der for 

egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud”. Der er 

her tale om en afgrænsning af den selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til lønmodtagerforholdet, 

netop da lønmodtagerforholdet er kendetegnende ved, at det er arbejdsgiveren og ikke 

lønmodtageren selv, der bærer risikoen53.  

Et normalt kendetegn for den selvstændige erhvervsdrivende er også, ” at den erhvervsmæssige 

virksomhed udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, samt at virksomheden ikke er af 

ganske underordnet omfang”54.   

Her er der derimod tale om en afgrænsning af den selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til den 

ikke – erhvervsdrivende og honorarmodtageren. Det skyldes, at det netop er disse forhold der er 

afgørende ved vurderingen af, om der er tale om ikke - erhvervsdrivende virksomhed, jf. afsnit 7.5. 

                                                                                                                                                            
51 Et cirkulære hvori skattelovgivningen som det eneste sted forsøger at foretage en afgrænsning mellem lønmodtager 
og selvstændige. Det er ikke muligt i skattelovgivningen at finde en mere klar definition af begreberne lønmodtager og 
selvstændig erhvervsvirksomhed. 
52 Hvilket også er nævnt i afsnit 5.2, hvor civilrettens styring af skatteretten diskuteres. 
53 Se afsnit 7.2 for afgrænsning af lønmodtageren 
54 LV E.A.4.1 og Skatteretten 2 s.29 
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Det betyder, at når der foretages en afgrænsning af den selvstændigt erhvervsdrivende, er det både i 

forhold til lønmodtagerforhold og ikke – erhvervsdrivende. 

Ved vurderingen af om der er tale om selvstændigt erhvervsdrivende, kan der, ifølge det før omtalte 

CIRK nr. 129 af 4.juli 1994, lægges vægt på de kriterier der er listet i skema 2, bilag 5. 

De forhold der er listet i skema 2, er forhold der kun afgrænser den selvstændigt erhvervsdrivende i 

forhold til lønmodtagerforholdet. I afsnit 7.5 hvor der som nævnt foretages en afgrænsning af ikke -

erhvervsdrivende, vil der på samme måde som i skema 2 være listet forhold, der afgrænser den 

selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til ikke – erhvervsdrivende. 

Det ses af skema 2, at det der ud fra den administrative praksis, i hovedtræk karakteriserer den 

selvstændigt erhvervsdrivende er, at virksomheden drives for egen regning og risiko, som tidligere 

nævnt. Af eksempler herpå kan nævnes det forhold, at den selvstændige selv er ansvarlig for 

udførelsen af arbejdet og på den måde påtager sig en økonomisk risiko, som ved et 

lønmodtagerforhold ligger hos arbejdsgiveren. Et andet forhold er, at den selvstændige først opnår 

den fulde betaling når arbejdet er udført, og samtidig også selv skal afhjælpe eventuelle mangler. 

Desuden er et kriterium, at der er tale om selvstændigt erhvervsdrivende, at den selvstændiges 

indkomst afhænger af, om der skabes et overskud  

I SKM2004.286. LSR bliver chauffører på cykeltaxier anset for at være selvstændigt 

erhvervsdrivende, selvom cykeltaxierne var ejet af cykeltaxifirmaet. Det der blev lagt væk på i 

denne afgørelse var, at chaufførerne påtog sig en vis økonomisk risiko, idet deres vederlag bestod i 

det de erhvervede fra kunderne. Det vil sige en ikke på forhånd fast løn. Ligeledes skulle der betales 

leje af cyklerne. 

SKAT har udarbejdet en folder, som skal hjælpe indkomstmodtagere til at afgøre om man er 

selvstændig erhvervsdrivende.55 Ved hjælp af figur 3, bilag 6 illustreres kort hvilke betragtninger 

der skal foretages, for at afgøre hvilken gruppe man tilhører og figuren illustrerer, hvordan begrebet 

selvstændigt erhvervsdrivende afgrænses fra de øvrige indkomstgrupper og hvilke overordnede 

betragtninger man bør gøre. 

Konklusionen er således, at da der i skattelovgivningen ikke findes en klar definition af begrebet 

selvstændigt erhvervsdrivende, vil der opstå tvivlstilfælde. Her må en afgørelse bero på en samlet 

vurdering af alle de forhold, der kan have betydning for, om indkomstmodtageren kan anses for at 

                                                
55 ”Er du selvstændig erhvervsdrivende? – det har betydning for, hvad du skal betale i skat 
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være selvstændig erhvervsdrivende jf. skema 2, da de listede forhold i skemaet er det tætteste man 

kommer på en egentlig definition af begrebet.  

Ved afgrænsning i forhold til lønmodtageren er det afgørende, at aktiviteten udøves for egen 

regning og risiko hvorimod det afgørende i forhold til ikke-erhvervsdrivende, er om virksomheden 

udøves regelmæssigt, og har et vist omfang samtidig med at den drives intenst og seriøst,  

7.4 Afgrænsning af honorarmodtageren 

En person der modtager vederlag for personligt arbejde uden for tjenesteforhold og som samtidig 

heller ikke kan karakteriseres som selvstændigt erhvervsdrivende anses for at være 

honorarmodtager.56,57  I AMFL §§7, stk.. 1 litra c og 8, stk. 1, litra e, findes den 

lovgivningsmæssige anerkendelse af dette honorarmodtagerbegreb.  

Da der er tale om den type honorar som ligger uden for et tjenesteforhold, er det ikke omfattet af 

KSL § 43 og opfattes derfor heller ikke som A-indkomst. Det betyder, at honoraret udbetales som 

B-indkomst58.  

Som honorarmodtager er der ikke tale om et ansættelsesforhold, hvorfor der ikke modtages løn, 

men et honorar. Honorarmodtagere anses dog som udgangspunkt ikke som selvstændigt 

erhvervsdrivende, da der ikke er en tabsrisiko. I forbindelse med honorar, er problemstillingen om 

vederlaget er optjent i eller udenfor et ansættelsesforhold, altså en afgrænsning i forhold til 

lønmodtageren. 

Karakteristisk for honorarmodtagere er, at honoraret som hovedregel vil være aftalt på forhånd, 

enten med fast pris pr. opgave eller som en timepris, samt at det dækker alle udgifter i forbindelse 

med arbejdet59. Eksempler på honorarmodtagere er60: 

• Freelanceren og konsulenten 

• Musikeren, der spiller ved arrangementer 

• Den selvstændigt erhvervsdrivende, der har en bibeskæftigelse som foredragsholder 

                                                
56 Her er derved ikke tale om honorar der er udbetalt som led i et konkret tjenesteforhold. Sådan et honorar vil blive 
opfattet som ”løn” og derfor blive behandlet efter de beskatningsregler der gælder for lønmodtagere hvilket betyder at 
det anses for at være A-indkomst. 
57 Som eksempel herpå er SKM 2008.783 SR. Her er der tale om gevinster udloddet for besvarelse af spørgeskema, 
hvilket skatterådet fandt, var honorar og derfor hverken kunne anses for at være vederlag for personligt arbejde i 
tjenesteforhold og ej heller kan anses som indkomst oppebåret som led i selvstændigt erhvervsdrivende. 
58 Med mindre det med hjemmel i KSL § 43, stk. 2, jf. Kildeskattebekendtgørelsens § 19, er gjort til A-indkomst. 
59 Er du selvstændig erhvervsdrivende, s. 6 
60 Er du selvstændigt erhvervsdrivende, s. 6 
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• Lønmodtageren, der en gang imellem har indtægter ved salg af artikler til forskellige 

fagblade. 

• Skuespilleren eller forfatteren, som i perioder læser op forskellige steder. 

Konklusionen er, at erhverver man indtægter uden at have en økonomisk risiko, og samtidig ikke er 

i et ansættelsesforhold, så anses man for at være honorarmodtager. 

7.5 Afgrænsning af hobbyvirksomhed og anden ikke - erhvervsmæssig virksomhed  

En hobbyvirksomhed forstås som regel som en indtægtsskabende virksomhed, som udøves for 

indehaverens egen regning og risiko, men det bagvedliggende motiv, er mere en opfyldelse af 

personens egne private interesser, og ikke i så høj grad om virksomheden er rentabel på kort eller 

lang sigt. Karakteristisk for hobbyvirksomheden er også at denne typisk vil fortsætte, selvom der er 

underskud61 . 

Det fremgår af afsnittet om afgrænsningen af selvstændigt erhvervsdrivende, at der ikke var en 

nærmere definition af begrebet i skattelovgivningen. Det samme gør sig gældende for 

hobbyvirksomheder, hvor vi kun har ovenstående uklare definition af begrebet. Situationen er 

derfor den, at man må foretage en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det fremgår også i LV 

E.A.1.2.2: ”bedømmelsen af, om en virksomhed er erhvervsmæssigt drevet, foretages ud fra en konkret vurdering af 

virksomheden, hvori alle relevante forhold skal inddrages.”  Dette forhold understøttes også af 

Skatteministerens næsten enslydende formulering der benyttes i notat til Folketingets Skatteudvalg, 

TfS 1996,466. 

En hobbyvirksomhed udøves som beskrevet for egen regning og risiko, ligesom det er tilfældet med 

den selvstændigt erhvervsdrivende. Afgrænsningen af hobbyvirksomheden, vil derfor blive en 

afgrænsning i forhold til den selvstændig erhvervsdrivende. 

Da der ikke er væsentlig forskel i de skatteretlige regler for henholdsvis hobbyvirksomhed og ikke -

erhvervsmæssig virksomhed, vil de blive behandlet under ét i afsnittet her. 

Ikke – erhvervsmæssig virksomhed adskiller sig fra hobbyvirksomheden, da motivet for den ikke 

erhvervsmæssige virksomhed ikke er en opfyldelse af personens egne interesser. På samme tid er 

der heller ikke udsigt til rentabel drift og afgrænser sig derfor også fra at være erhvervsmæssig 

virksomhed62. Et eksempel på en ikke-erhvervsmæssig virksomhed findes i U 1991.958 H (TfS 

1991.500 H9). I denne afgørelse er der tale om en travhestestald, der drives af et selskab som 

                                                
61 Skatteretten 1, s. 234. 
62 Skatteretten 1, s. 234 
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samtidig driver en modeforretning. I dette tilfælde får selskabet ikke lov til, at fratrække 

underskuddet fra travhestene i deres øvriges positive indkomster, hvilket betyder, at man anser 

driften for ikke -erhvervsmæssig virksomhed. 

Et kendetegn, der gælder for både hobby og ikke - erhvervsmæssig virksomhed, er, at det er i 

fritiden at den udøves, og at virksomheden ikke er indrettet på en sådan måde, at den har en 

systematisk indtægtserhvervelse som formål, og at det sker på en professionel måde, som er 

tilfældet for den erhvervsmæssige63. I praksis lægges der vægt på nedenstående forhold, når der er 

tale om en erhvervsmæssig virksomhed. Lignende er ikke listet for de ikke erhvervsmæssige eller 

hobby-virksomheden, men ved at anvende dem der har betydning for afgrænsning af 

erhvervsmæssig virksomhed, kan der omvendt foretages en afgrænsning af ikke – erhvervsmæssig 

og hobbyvirksomheden.  

I skema 3, bilag 7 ses de kriterier, der i praksis ligger til grund for at anse en virksomhed for 

erhvervsmæssig, hvilket bl.a. er, at virksomheden drives med den fornødne intensitet og seriøsitet 

og at den samtidig er rentabel64. De resterende punkter jf. skema 3 er egentlig blot flere sider af 

samme sag. Her kan blandt andet nævnes, at der forud for virksomhedens start, er foretaget 

undersøgelser af om driften er rentabel, herunder budgetter. Dette er en anden måde at sige på, at 

rentabilitetskriteriet skal være opfyldt. Skemaet viser også, at et afgørende kriterium for afgørelsen 

er, at ejeren har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden. Der kan argumenteres 

for, at virksomheden skal være drevet med den fornødne seriøsitet, da det må være vanskeligt, at 

drive en virksomhed seriøst, hvis ikke de faglige forudsætninger er til stede.  

I forbindelse med at LV i afsnit A.E. 1.2.2 lister forhold der i praksis er afgørende for hvornår en 

virksomhed er erhvervsmæssig, står der endvidere at:  

”Ingen af disse kriterier er i sig selv afgørende for vurderingen af, om virksomheden er erhvervsmæssig. Det afhænger 
bl.a. af, hvilken type virksomhed, der er tale om, men rentabilitetsbetragtningen har været lagt til grund i mange 

afgørelser.” 

Det må skulle forstås således, at det ud fra praksis er rentabilitetskriteriet der er det primære 

kriterium i afgørelsen af om virksomheden er ikke - erhvervsmæssig. En nærmere beskrivelse af 

hvad der ligger i rentabilitetskriteriet fremgår af bilag 8 

                                                
63 LV E.A.1.2.2 
64 Hvilket stemmer overens med figur 3, bilag 6 
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Konklusionen på hvornår man kan karakteriseres som hobbyvirksomhed og anden ikke - 

erhvervsmæssig virksomhed, er altså i høj grad baseret på skøn og vurderinger af de ovenfor 

beskrevet forhold. 

8. Generelle beskatningsregler for de forskellige indkomsttyper.  

8.1 Indledning 

I de følgende afsnit vil jeg gøre rede for de generelle overordnede skatteregler, der gælder for de 

forskellige indkomstgrupper som der er blevet foretaget afgrænsning af i kapitel 7.  

Det er det næste naturlige skridt, efter jeg, i de foregående kapitler har taget stilling til: Hvornår en 

person/selskab er skattepligtigt i Danmark. (Kap. 6), og hvornår en skattepligtig i Danmark 

karakteriseres som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende, ikke - erhvervsmæssig eller 

honorarmodtager. (Kap.7). 

Redegørelsen for beskatningsreglerne af de enkelte indkomstgrupper vil være med fokus på de 

regler, der har relevans for afhandlingens egentlige problemformulering, hvorfor redegørelsen langt 

fra er udtømmende65. Redegørelsen er derfor kort og indeholder kun de helt generelle 

beskatningsregler der har relevans for personer eller selskaber, der beskæftiger sig med musik66. Til 

sidst i kapitlet opstilles fordele og ulemper ved de forskellige beskatningsregler. 

Formålet med kapitlet er at give læseren et generelt overblik over de regler, som musikeren er stillet 

overfor i praksis, for bedre at kunne forstå argumenterne i analysen67. 

8.2 Fælles regler uanset indkomsttype 

Overordnet set består beskatningsreglerne af to dele, som er: 

1. hvordan beskattes indtægterne (SL §§ 4-5)68 

2. hvilke udgifter kan man opnå fradrag for (SL § 6)69 

Både på indtægts- og udgiftssiden er der nogle centrale forhold, der gør sig gældende for alle 

indkomsttyper.  

                                                
65 Jf. afgrænsningen afsnit 4.4 
66 Hermed menes ikke, at reglerne ikke kan være relevante for skatteydere i andre brancher.  
67 Jf. kapitel 9 ”Analyse af retstilstanden specifikt for musikeren” 
68 Jf. Kapitel 6 ”Grundlæggende principper”. 
69 Jf. Kapitel 6 ”Grundlæggende principper”. 
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I forhold til beskatning af indtægterne er beskatnings tidspunktet for disse uanset indkomsttype, 

retserhvervelsestidspunktet70.  

På udgiftssiden handler det om, hvilke fradrag man kan opnå. I relation hertil er det nødvendigt, at 

foretage en opdeling af ens udgifter i erhvervsmæssige og private, da fradraget kun opnås for de 

erhvervsmæssige udgifter lige meget om man er lønmodtager eller selvstændig. Private udgifter 

betragtes som udgifter alle har, for at kunne eksistere, hvorfor man ikke opnår fradrag for disse.  

Herudover er dokumentationen af den afholdte udgift også vigtig og som oftest afgørende for om 

fradraget opnås, uanset indkomsttypen71.  

Fradragshjemlerne for de forskellige indkomsttyper er som udgangspunkt de samme, men der 

findes fradrag, der kun kan foretages af f.eks. den selvstændige erhvervsdrivende og modsat fradrag 

som kun gælder for lønmodtageren. 

Den vigtigste bestemmelse om fradrag er driftsomkostningsreglen i SL § 6, stk. 1, litra a. Denne 

driftsomkostningsregel er dog suppleret af andre fradragsbestemmelser, som fortrinsvis er at finde i 

LL og AL72 og som udvider således udvider fradragsretten i forhold til bestemmelsen i SL. 

8.3 Den generelle skatteretlige behandling af lønmodtageren 

Type af indkomst  

 Det fremgår af SKL § 7 at skattepligtig lønindkomst omfatter indkomst af enhver art, som opnås af 

lønmodtageren73. Hertil hører al indkomst som er opnået som led i personens hverv, hvilket kan 

være fast løn, præstationsafhængig aflønning, honorarer74, provision o.lign. Den skattepligtige 

lønindkomst er derfor som udgangspunkt enhver økonomisk fordel der flyder af 

ansættelsesforholdet75. Netop fordi lønmodtageren modtager vederlag i tjenesteforhold, er 

lønmodtagerens indkomst A-indkomst76 som er den skattepligtige indkomst, som den 

indeholdelsespligtige skal beregne og indeholde skat af. Denne skat betegnes A-skat og er også 

kendt som kildeskatten, idet skatten opkræves ved kilden. Opkrævningen af skatten opkræves 

                                                
70 Jf. afsnit 6.3 ”Beskatningstidspunktet” 
71 Dokumentationskravet vil blive uddybet i de følgende afsnit. 
72 Skatteretten 2, s. 71 
73 Jf. afsnit 7.2 for nærmer definition af lønmodtageren. 
74 Men hvor der stadig er tale om et ansættelsesforhold. 
75Skatteretten 1 s. 286 
76 Jf. KSL § 43, stk. 1 kapitel 6, hvor der redegøres for hvilke indkomster er A-indkomster. 
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direkte hos arbejdsgiveren i takt med, at indkomsten erhverves,77 hvilket betyder, at indberetningen 

af lønmodtagerens indkomst sker automatisk af arbejdsgiveren. 

Oplysningspligt 

Arbejdsgiveren har pligt til mindst en gang om måneden at indberette udbetalte beløb som f.eks. 

lønninger og honorarer.78 Indberetningen skal ske i den kalendermåned, hvor modtageren har 

erhvervet endelig ret til beløbet. Samtidig indberettes indeholdt A- skat, AM-bidrag og SP – bidrag, 

til e- indkomstregistret og der bliver indbetalt til SKAT løbende.79 Oplysningspligten gælder alle 

former for A-indkomst80, der er udbetalt for personligt arbejde i tjenesteforhold. 

Beskatning af indtægter 

Lønmodtageren beskattes efter reglerne i PSL. Den skattepligtige indkomst, som er grundlaget for 

beskatningen udgør nettobeløbet af samtlige indkomster og fradrag81, som vist i figur 4, bilag 9. 

Skattesatsen eller marginalskatteprocenten for den personlige indkomst i en gennemsnitskommune 

kan variere mellem min. 37,3 % til maks. 52,2 % 82, alt afhængig om man betaler bund eller top 

skat. Det betyder i praksis, at der af den personlige indkomst trækkes mellem 37,3 – 52,2 % i skat 

når man er lønmodtager. 

Underskud 

I tilfælde af at den skattepligtige indkomst uviser et underskud, er hovedregelen83, at skatteyderen 

har mulighed for, at fradrage dette underskud i den skattepligtige indkomst for senere år, det vil sige 

at underskuddet modregnes i et eventuelt senere overskud. Denne modregning betyder en lavere 

skattepligtig indkomst og dermed et mindre beløb der beskattes. 

Fradragsregler  

Som det fremgik af kapitel 6, finder man de grundlæggende bestemmelser for fradrag i SL § 6, stk. 

1, også når det gælder lønmodtageren. 

Herudover gælder LL § 9 særligt for lønmodtageren, da denne indeholder mere specifikke regler 

dels om fradragsbegrænsninger (§ 9, stk. 1,2 og 3) om fradrag uden dokumentation for størrelsen af 

                                                
77 LV A.1 
78 SKL §§ 7 og 7A. 
79 LV G.2 
80 KSL § 43, stk. 1 
81 Skat.dk. Dette gælder for øvrigt uanset hvorledes man beskattes. 
82 Satser gældende for 2010 jf. SKAT’s hjemmeside. Jf. bilag 10 
83 Jf. PSL § 13 
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afholdte udgifter ( § 9, stk. 4 og § 9A, stk. 7). Herudover indeholder den fritagelse for at medtage 

visse godtgørelser ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst (§ 9, stk.6 og 7, samt § 9 A og 9 B 

og § 31, stk. 4 og 5)84 

Som udgangspunkt er den generelle regel for lønmodtageren, at han ikke kan fratrække 

driftsudgifter ved opgørelsen af den personlige indkomst85. Dette følger af PSL § 3, stk. 2, nr. 1, 

hvor det fremgår at driftsomkostninger kun kan fratrækkes ved opgørelse af den personlige 

indkomst, når omkostningen er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten ved 

selvstændig erhvervsvirksomhed86 

Han kan dog fratrække driftsudgifter i den skattepligtige indkomst,87 Fradraget er dermed et 

ligningsmæssigt fradrag, hvilket betyder, at der er begrænsninger i fradragsretten og udgifterne kun 

kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, som er den indkomst der ligger til 

grund for beregningen af kommuneskat og sundhedsbidrag88.  Fradraget har en maksimal 

skatteværdi på i gennemsnit 33 – 34 %.89 Skatteyderen opnår en mindre skattebesparelse end hvis 

han havde mulighed for at trække driftsudgifterne fra i den personlige indkomst, hvor skatteværdien 

så ville være på i en gennemsnitskommune 37,3 – 52,2 %.90 

Udover at lønmodtageren kun kan fradrage driftsudgifter i den skattepligtige indkomst, er der 

ligeledes en begrænsning i fradragsretten for lønmodtageren, da man kun kan fradrage ”med det 

beløb, hvormed udgifterne sammenlagt overstiger 5.500kr”91. Der er dog visse udgifter, hvor denne 

bundgrænse ikke gælder92. Blandt andet udgifter til befordring mellem ens bopæl og 

arbejdssted93,94og fradrag for gaver til almen velgørende og almen nyttige formål95 

De vigtigste betingelser for at lønmodtageren, kan fratrække udgifterne er: 

1. At udgiften eller det, der erhverves for den, skal have den fornødne tilknytning til enten lønindkomstens 
erhvervelse eller bestridelsen af stillingen og 

                                                
84 Disse mere specifikke mere specifikke fradragsregler vil ikke blive uddybet særligt i denne del af afhandlingen. Men 
vil i stedet blive behandlet i afhandlingens egentlige analyse, hvis dette har relevans.  
85 PSL § 3 stk.2 
86 Skatteretten 1, s. 316 
87 SL § 6, litra a. 
88 Cirkulære nr. 129 af 4.7.1994 pkt. 3.3.1 – 3.1.1.5. 
89 Hvilket svarer til den samlede kommunale skatteprocent inkl. Sundhedsbidraget. 
90 Bilag 10 (oversigt over Marginalskatteprocenterne for 2010). 
91 LL § 9, stk. 1. Denne bundgrænse gælder for 2010 jf. bilag 11 og reguleres hvert år efter Personskattelovens § 20. 
92 Begrænsningen i fradraget rammer bl.a. også repræsentationsudgifter (jf. LL § 9, stk. 3) og skattemæssige 
afskrivninger. 
93 LL § 9 C og D, Er man lønmodtager har man ret til befordringsfradrag, hvis den samlede kørsel pr. dag udgør mere 
end 24km. 
94 LL § 9 B, stk. 3 
95 LV A.F.5 



Skatteretlig kvalifikation af musikere – og opgørelse af indkomsten 3333....mmmmaaaajjjj    2010201020102010    
 

 30 

 

2. At udgiftens afholdelse og størrelse skal dokumenteres eller godtgøres96 

Det ses af pkt. 1 at det er nødvendigt, at foretage en vurdering af om den enkelte udgift har den 

fornødne relation til indkomsterhvervelsen, altså hvorvidt udgifterne er private eller 

erhvervsmæssige. Som tidligere nævnt er det kun erhvervsmæssige udgifter, der kan fratrækkes i 

den skattepligtige indkomst.  

Et andet vigtigt forhold, for at kunne opnå fradrag, er at udgiften kan dokumenteres i form af en 

regning, hvor dokumentationskravet gælder både udgiftens afholdelse og størrelse.97,98 Endvidere er 

det væsentligt, at kunne dokumentere, at regningen er erhvervsmæssig eventuelt med yderligere 

dokumentation herfor. For visse typer af udgifter kan lønmodtageren vælge i stedet at fradrage 

udgifter der er berettiget hertil, efter standardsatserne99 frem for de faktisk afholdte beløb100.  

En lønmodtager, der ønsker fradrag for en udgift, med argumentet om at der er tale om en 

driftsomkostning, er typisk stillet dårligere bevismæssigt, end den selvstændige erhvervsdrivende. 

Dette skyldes, at lønmodtageren stiller sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren, hvorfor det 

formodes, at arbejdsgiveren stiller de nødvendige midler til rådighed som f.eks. kontor, pc, værktøj 

o.lign., der skal til for at udføre arbejdet101.  

Fradrag i form af afskrivninger 

Anskaffer eller ejer lønmodtageren et driftsmiddel, som er afskrivningsberettiget, kan der foretages 

skattemæssige afskrivninger efter de almindelige regler i AL.102 Det gælder som udgangspunkt, at 

driftsmidlet er afskrivningsberettiget, når det anvendes erhvervsmæssigt103og afskrivningsretten 

tilkommer i så fald ejeren af det pågældende aktiv.  Afskrivningen kan højst udgøre 25 % af den 

afskrivningsberettigede saldoværdi104 

Afskrivningen på driftsmidlet kan først foretages, når det anses for at være anskaffet hvilket er  

                                                
96 Skatteretten 1, s. 316. Der findes i LL § 9 stk. 1,2 og 3 regler som gør det muligt at opnå fradrag uden dokumentation 
af de afholdte udgifter. Dette kan lade sig gøre på områder hvor der er fastsat standardsatser, hvilke fremgår direkte af 
lovgivningen jf. LL § 9 A, stk. 3 og 3. Der vil ikke blive gjort mere ud af disse regler i afhandlingen, men der henvises 
til bl.a. Skatteretten 1, s. 320. 
97 LL § 9.  
98 Af L.V. A.F.1, må det afhænge af den enkelte situation, om der ”kræves egentlig dokumentation for en påstået udgift 
eller retten til et bestemt fradrag, eller en sandsynliggørelse er tilstrækkelig.  
99 LL § 9 A. 
100 Disse satser fremgår direkte af lovgivningen f.eks. LL § 9 A, stk. 2 og 3. Udgiften skal dog stadig kunne 
dokumenteres. 
101 Skatteretten 1, s. 317. 
102 L.V. A.F.1.16. 
103 L.V. E.C.1. De almindelige regler omkring afskrivning findes i AL kapitel 6. 
104 Afskrivningsberettiget saldoværdi opgøres som saldoværdi primo tillagt årets tilgange og fratrukket årets afgange. 
JF. AL § 5, stk. 2. 
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når 105: 

1. Driftsmidlet er leveret 

2. Driftsmidlet er bestemt til at indgå i virksomheden 

3. Færdiggjort så det kan indgå i driften 

Fordelen ved at kunne afskrive på et driftsmiddel, er at man opnår fradrag for ordinære 

afskrivninger, et beløb der kan fradrages i den skattepligtige indkomst106 

For at kunne straks afskrive på et driftsmiddel, skal anskaffelsessummen ligge under eller på 

12.300kr107. I så fald er det muligt at fradrage hele anskaffelsessummen i anskaffelsesåret.108 

Overstiger anskaffelsessummen denne småsaldigrænse på 12.300kr., sker afskrivningen over en 

årrække. Det betyder, at kun en del af anskaffelsessummen kan fradrages i anskaffelsesåret og det 

resterende beløb kan fradrages i det eller efterfølgende år. Som lønmodtager er afskrivningsbeløbet 

dog omfattet af bagatelgrænsen vedr. fradrag som i 2010 udgør 5.500kr109 Hvis restsaldoen, inden 

der er foretaget årets afskrivninger, er under 12.300kr, så kan restbeløbet fradrages i det pågældende 

år110. 

I tilfælde hvor den skattepligtige ændrer benyttelse af driftsmidlet fra at have været 100 % 

erhvervsmæssigt til 100 % privat eller omvendt, betragtes dette som et salg henholdsvis køb af 

aktiverne. Det samme gør sig gældende ved ændring fra eller til delvis erhvervsmæssig benyttelse 

af aktivet111. Når driftsmidlet kun delvist anvendes erhvervsmæssigt, er det kun muligt at fradrage 

den del af afskrivningssummen, der vedrører den erhvervsmæssige andel. 

8.4 Den generelle skatteretlige behandling af den selvstændige erhvervsdrivende 

Type af indkomst 

Den personlige indkomst for den selvstændigt erhvervsdrivende, er ligesom for lønmodtageren, alle 

skattepligtige indtægter112. Personlig indkomst relaterer sig til den skattepligtiges personlige indsats 

og personlige status, som for den selvstændige primært er overskud fra den selvstændige 

virksomhed, men også gaver, m.v.  

                                                
105 Jf. AL § 3. 
106 SL § 6, litra a. 
107 Jf. Bilag 11 Oversigt over beløbsgrænser fra SKAT 
108 AFL § 6, stk. 1 nr. 2 
109 Jf. LL § 9, stk. 1 
110 AL § 5, stk. 3 og § 11, stk. 3 
111 AL § 4, stk. 1 
112 PSL § 3, stk. 2. Som ikke medregnes i kapitalindkomsten. 
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Den personlige indkomst oppebæres derfor ikke som led i et tjenesteforhold, og er derfor B-

indkomst og den foreløbige skat betales således som B-skat. 

Oplysningspligt 

B-indkomst er også underlagt oplysningspligten. Selve indberetningen til SKAT af den indtægt den 

selvstændige opnår, foretages af de personer som yder en betaling for den ydelse den selvstændige 

har leveret. Det sker således på baggrund af den enkelte faktura. 

Beskatning 

Den selvstændigt erhvervsdrivende, har flere valgmuligheder, med hensyn til hvilken beskatning 

der skal gennemføres for indkomst fra virksomheden113. Han kan vælge at lade sig beskatte efter de 

almindelige regler i personskatteloven(PSL) eller vælge at anvende virksomhedsordningen efter 

virksomhedsskatteloven(VSL), og til sidst har han mulighed for at anvende kapitalafkastordningen 

eller udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere, hvis regler også findes i VSL.  

8.4.1 Beskatning efter PSL  

Indtægter 

Den selvstændigt erhvervsdrivende, der beskattes efter PSL, er i princippet underlagt samme 

skattemæssige regler som lønindkomstmodtageren herunder nettoindkomstprincippet(jf. forrige 

afsnit). Den marginale skatteprocent svarer til lønmodtagerens, det vil sige den selvstændiges 

overskud beskattes med en skattesats på mellem 37,3 – 52,2 %.114  Denne skattesats gælder både 

den del af overskuddet, som anvendes privat og den del der reinvesteres i virksomheden.  

I tilfælde af underskud i en virksomhed, vil dette kunne modregnes i skatteyderens øvrige indtægter 

og vil kunne fremføres til modregning i senere års overskud. 

Fradrag 

Den selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække driftsudgifter, i den personlige indkomst115,116 

”som i årets løb har været med til at erhverve sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig 

                                                
113 For alle personer gælder der, at visse krav skal være opfyldt for at kunne vælge beskatningstype frit. Disse krav vil 
der blive redegjort for senere i dette afsnit. 
114 Hvilket er marginalskatteprocenter for personlig indkomst, ekskl. AM – bidrag m.v. for 2010. Jf. bilag 10 
115 Jf. PSL § 3 stk. 2 
116 Systematikken i personskattesystemet er således, at der kun gives fuld fradragsret, når den fradragsberettigede udgift 
komme til beskatning igen senere som personlig indkomst, hvilket er tilfældet for den selvstændiges driftsudgifter, der 
bliver til overskuddet i virksomheden. (jf. http://www.skm.dk/tal_statistik/skatteberegning/5022.html?rel) 
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erhvervsvirksomhed”117 Det betyder at fradraget har en skatteværdi på mellem 37,3 - 52,2 %.118 

Således opnår han beskatning på de 37,3 – 52,2 % af et mindre beløb og derved en skattebesparelse. 

Fradragsretten for driftsomkostningerne er ikke underlagt en bagatelgrænse, hvorfor der opnås 

fradrag uanset omkostningernes størrelse. Betingelserne for at opnå fradrag er dog de samme som 

for lønmodtageren. Det vil sige, at driftsomkostningen skal kunne dokumenteres og samtidig være 

af erhvervsmæssig karakter. For nogle omkostningstyper, som f.eks. befordring, kan der foretages 

fradrag efter objektive regler, det vil sige at der er opstillet skematiske værdier i LL119, hvilket er 

nogle standard fradragssatser. Vælger den selvstændige at tage et fradrag efter disse standardsatser, 

skal den faktiske udgift ikke dokumenteres120. 

8.4.2 Beskatning ved brug af Virksomhedsordningen  

Betingelser for at anvende virksomhedsordningen
121

 

Før end en person kan benytte virksomhedsskatteordningen er der visse betingelser, der skal være 

opfyldt. Det er således en betingelse, at der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed.122 Desuden 

skal der udarbejdes regnskab der opfylder bogføringslovens krav, hvilket stiller større krav og 

betyder mere adm. arbejde for skatteyderen. 

 Tilrettelæggelsen af bogføringen skal ske således, at der regnskabsmæssigt er en opdeling af 

skatteyderens samlede økonomi, i en virksomheds del(som beskattes efter VSL) og en privat del 

(som beskattes efter PSL).123 Denne opdeling gør det muligt, at holde styr på overførsler og 

mellemregninger mellem virksomhedsøkonomien og privatøkonomien, hvilket har sin relevans, da 

disse overførsler har betydning for den endelige beskatning af virksomhedens overskud. 

Vælger en person at benytte virksomhedsskatteordningen, foretages der ved regnskabsårets 

begyndelse en opgørelse af aktiver og gældsposter124 der overføres til virksomheden.125 

Nettobeløbet heraf udgør det indskud som den skattepligtige indskyder i virksomheden. Hæves 

                                                
117 PSL § 3, stk. 2, nr.1 
118 Jf. Bilag 10, skattesatser for 2010 
119 Hvilket skal forstås som standardsatser. 
120 Skatterådet har ligeledes opstillet standardsatser mht. for erhvervsmæssige rejseudgifter. 
121 Betingelserne der gennemgås i afsnittet er ikke udtømmende der henvises herfor til VSL § 2, stk.2. 
122 VSL § 1, stk. 1  
123 VSL § 2, stk. 1 
124 For selve værdiansættelsen af virksomhedens aktiver og passiver i forbindelse med opgørelse af indskudskontoen 
henvises til Skatteretten 2, s. 195.  
125 Jf. VSL § 3, stk. 3  
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dette indskud efterfølgende vil dette være skattefrit.126 Der skal ligeledes føres en konto for opsparet 

overskud, hvis der sker opsparing i virksomheden. 

Indtægter 

Beskatning efter Virksomhedsordningen medfører, at der dels foretages en indkomstopgørelse for 

den personligt ejede virksomhed, og dels af ejeren af virksomheden. Ejerens private skattemæssige 

forhold, bliver fortsat behandlet efter PSL, hvilket betyder en beskatning af indkomsten på 37,3 – 

52,2 %.  

Hvad angår virksomheden, opgøres der her et samlet over- eller underskud fra virksomheden, til 

forskel fra opgørelsen efter PSL, hvor der anvendes forskellige indkomstkategorier.127 Indkomsten 

fra erhvervsvirksomheden opgøres efter nettoindkomstprincippet ud fra skattelovgivningens 

almindelige regler128.  

I tilfælde af et overskud i virksomheden foretages overskudsdisponeringen med udgangspunkt i 

virksomhedens overskud efter renter. Herefter foretages disponeringen som illustreret i figur 5, 

bilag 12. På baggrund af overskud efter renter beregnes et kapitalafkast129 som fratrækkes 

overskuddet og behandles skattemæssigt som kapitalindkomst130. Den resterende del af overskuddet 

fordeles mellem ”hævet overskud” og Virksomhedsindkomst. ”Hævet overskud” er den del af 

overskuddet der trækkes ud af VSO. Det bliver således til en personlig indkomst, der beskattes efter 

PSL, dvs. med en marginalskat på ca. 37,3 % - 52,2 % 131,132. 

Den del af overskuddet der ikke hæves privat, placeres på en konto for ”opsparet overskud”. På 

baggrund heraf beregnes virksomhedsindkomsten som 75 % af beløbet placeret på ”opsparet 

overskud”. Virksomhedsindkomsten beskattes med 25 %, hvilket er en foreløbig skat.  

                                                
126 Hævninger der foretages fra virksomhedsordningen til skatteyderens privat økonomi er underlagt forskellige 
skattemæssige behandlinger. Kapitalafkast skal beskattes som kapitalindkomst, yderligere overskud som personlig 
indkomst, overførsel fra konto for opsparet overskud medregnes til skatteyderens personlige indkomst og indestående 
på indskudskontoen kan hæves skattefrit. For at undgå spekulation er der fastsat en hæverækkefølge, som skatteyderen 
skal følge. Denne indebærer at skattepligtige midler skal hæves før skattefrie midler jf. VSL § 5. 
127 Personlig indkomst, skattepligtig indkomst, kapital - og aktieindkomst. 
128 VSL § 6. 
129 Hvilket sker efter reglerne i VSL § 4, stk. 1. Svarer til et beregnet afkast af den skattepligtiges investering i 
virksomheden. 
130 At en del af overskuddet beskattes som kapitalindkomst betyder at skatteyderen kommer til at betale AM – bidrag af 
en mindre del af virksomhedens overskud, idet der ikke betales AM – bidrag af kapitalindkomst jf. lov om 
arbejdsmarkedsbidrag § 10, stk. 1 modsætningsvist. 
131 Jf. afsnit 8.4.1 
132 Jf. Skatteretten 1 s. 194-213 
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Når den erhvervsdrivende på et senere tidspunkt ønsker at hæve midler fra kontoen for ”opsparet 

overskud”, betyder det, at hævningen tillagt den foreløbige skat på de 25 % vil indgå i skatteyderens 

personlige indkomst. Ved slutskatten vil den foreløbige skat blive modregnet, således at man ikke 

kommer til at betale de 25 % af samme beløb to gange133. 

Virksomhedsordningen giver altså mulighed for at udskyde en del af skatten på det af virksomheden 

opnået overskud, nemlig forskellen mellem den betalte virksomhedsskat 25 % og den på hæve 

tidspunktet aktuelle marginalbeskatningssats ca. 37,3 % - 52,2 %. Denne ordning giver således 

personer en likviditetslettelse i form af ”udskudt skat”.134 

Underskud 

I de tilfælde hvor en virksomheden udviser et underskud, er rækkefølge for modregning således135: 

1) Opsparet overskud inkl. acontoskat136 

2) Positiv nettokapitalindkomst137 

3) Personlig indkomst fra andre indkomstkilder138 

 Et underskud modregnes således først i et eventuelt ” opsparet overskud”.139 Kan underskuddet 

ikke rummes i opsparet overskud, skal det modregnes i eventuel positiv kapitalindkomst140. Kan 

underskuddet heller ikke rummes heri, modregnes underskuddet i den personlige indkomst141, 

uanset om den personlige indkomst herefter bliver negativ. En negativ personlig indkomst, kan 

fremføres til senere år uden for virksomhedsskatteordningen142 

Det er dog ikke muligt at fremføre virksomhedsunderskud i virksomhedsskatteordningen ved senere 

års virksomhedsoverskud.  

Fradrag  

Virksomhedens skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler143, 

herunder også reglerne omkring fradrag. Reglerne for fradrag for driftsudgifter og afskrivninger er 

                                                
133 Skatteretten 1, s.194 – 213 
134 Der beregnes ikke renter af denne skatteudskydelse. 
135 Jf. VSL § 13 
136 VSL§13, stk. 1 
137 Jf. VSL § 13, stk. 2. 
138 Jf. VSL § 13, stk. 3 
139 Jf. VSL § 13. I VSL § 13 fremgår også denne præcise metode for modregningen. 
140 VSL § 13 stk. 2 
141 VSL § 13 stk. 3 
142 Jf. VSL § 13 om overførsel og fremførsel af negativ personlig indkomst 
143 Jf. VSL § 6 
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derfor de samme som for den selvstændige, der beskattes efter PSL. Det vil sige fuldt fradrag for 

driftsomkostninger og afskrivninger.144 

Særligt ved VSO er dog, at den selvstændigt erhvervsdrivende har mulighed for at fratrække 

virksomhedens renteudgifter i den personlige indkomst. 

Blandet benyttede driftsmidler 

Et driftsmiddel der anvendes både erhvervsmæssigt og privat kan som hovedregel ikke indgå i 

VSO.145 Der er dog visse undtagelser, idet skatteyderen kan vælge, at lade blandet benyttede 

ejendomme, biler og multimedier indgå.146  

Holdes det udenfor virksomheden, skal virksomheden sørge for, at den skattepligtige modtager 

godtgørelse for det, der svarer til den erhvervsmæssige brug af driftsmidlet. Sådan en godtgørelse 

betragtes af virksomheden som en driftsomkostning og ikke en overførsel af overskud. Det betyder i 

praksis, at man set fra virksomheden side, opnår et fuldt fradrag for denne afholdte omkostning i 

stedet for, at skatteyderen, hvis det havde været en overførsel af overskud, skulle betale skat af 

denne indkomst. 

8.4.3 Beskatning ved brug af Kapitalafkastordningen  

KAO er et alternativ til virksomhedsskatteordningen for personer der driver selvstændig 

virksomhed147, hvor administrationen er forenklet i forhold til VSO – men hvor man stadig opnår de 

fleste fordele fra VSO. 

Opgørelse af overskud 

 Her opgøres virksomhedens overskud som personlig indkomst, men uden fradrag for 

nettofinansieringsudgifter. Til forskel for beskatning efter virksomhedsordningen, er der her ikke 

noget krav om selvstændigt regnskab for virksomheden. 

Med denne ordning er det muligt at beskatte en del af virksomhedens indkomst som 

kapitalindkomst. Man beregner et kapitalafkast med en fast rentesats på grundlag af værdien af 

virksomhedens aktiver148. Kapitalafkastet fratrækkes den skattepligtige indkomst. Således at den 

                                                
144 Henvises til afsnit 8.4.1 i forhold til fradrag for driftsudgifterne og afsnit 8.3 vedrørende fradrag for afskrivningerne. 
145 Jf. VSL § 1, stk. 3, 1.pkt. 
146 Jf. VSL § 1, stk. 3 
147 Jf. VSL § 22 a, stk. 1, 1.pkt. Det vil sige, at det er den same kreds af personer som kan anvende VSO 
148 For den præcise beregning af kapitalafkastet henvises til VSL § 22 a, stk. 2, da beregningen ikke vil blive uddybet i 
afhandlingen. 



Skatteretlig kvalifikation af musikere – og opgørelse af indkomsten 3333....mmmmaaaajjjj    2010201020102010    
 

 37 

 

personlige indkomst reduceres med det beregnede kapitalafkast. Skatteyderen sparer derved 

arbejdsmarkedsbidraget af det beregnede kapitalafkast, der flyttes fra den personlige indkomst til 

kapitalindkomsten. Der spares yderligere skat som følge af den nedsatte personlige indkomst og 

dermed reduceret aktuel skattebetaling. 

De aktiver der benyttes både privat og erhvervsmæssigt149 vil også blive medregnet i opgørelsen af 

kapitalafkastgrundlaget, med den værdi der svarer til den erhvervsmæssige anvendelse heraf.150 

Den resterende del af overskuddet, som ikke medregnes som kapitalindkomst, medregnes som 

personlig indkomst, og beskattes derfor efter PSL, med de 37,3 % - 52,2 %. 

Det er ikke muligt i denne ordning at benytte muligheden for at opspare virksomhedens overskud, 

som ikke overføres til privat økonomien mod den forudbetalte skat på de 25 % som det var tilfælde 

i VSO. Der er derimod skabt en pendent hertil i den etablerede konjukturudligningsordning.151  

8.4.3.1Konjukturudligningsordningen 

Skattepligtige personer, der anvender § 22a – kapitalafkastordningen - har mulighed for at benytte 

konjukturudligningsordningen. 152 Den giver skatteyderen mulighed for henlæggelse til 

konjukturudligning. 

Formålet med denne særlige konto er at udjævne stærkt svingende indkomster. Det bliver således en 

lignende ordning som den i VSO i form af kontoen ”opsparet overskud”153 Med denne ordning har 

man mulighed for at henlægge en del af overskuddet fra den selvstændige virksomhed. 

Henlæggelsen kan højst udgøre 25 % af overskuddet154 før renter og minimum 5.000kr. Den 

skattepligtige opnår fradrag for henlæggelsen i det pågældende indkomstår i den personlige 

indkomst ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.155Fradraget er dog betinget af, at de 

resterende 75 % af det henlagte beløb placeres på en bunden konto i et pengeinstitut156. 

Det henlagte beløb beskattes med en foreløbig virksomhedsskattetakst på de 25 %, præcis som det 

var tilfældet med ”opsparet overskud” i virksomhedsordningen157.  

                                                
149 Det er dog kun aktiver der kan indgå i virksomhedsordningen. 
150 VSL § 22 a, stk. 6 
151 VSL § 22 b 
152Jf. VSL § 22 b, stk. 1 og Skatteretten 2, s. 223-224 
153 Jf. afsnit 8.4.2. 
154 Hvad der præcis forstås ved overskud fremgår af VSL § 22 b, stk. 1 
155 VSL § 22 b, stk. 1 
156 VSL § 22 b, stk. 3 
157 VSL § 22 b, stk. 2 jf. VSL § 10, stk. 2 
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I år hvor henlæggelserne hæves, skal beløbet medregnes i den personlige indkomst som om det var 

overskud fra virksomheden for dette år. Den betalte skat på de 25 % er der fradrag for, så det sikres 

at skatteyderen ikke betaler de 25 % foreløbige skat to gange. 

I tilfælde hvor den skattepligtiges personlige indkomst før fradrag af henlæggelser og efter fradrag 

af kapitalafkast er negativ, indtægtsføres henlæggelser svarende til underskuddet. Er der ingen 

tidligere henlæggelser at indtægtsføre, kan der imidlertid henlægges til konjukturdudligning for 

indkomstår, hvor der fremkommer et underskud ved opgørelsen efter VSL § 22 b, stk. 7. 

8.4.4 Udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere  

VSL § 22d giver kunstnere med svingende indkomster lov til, at anvende en lempelig 

udjævningsordning. Hvilket betyder, at de må foretage henlæggelse af opnået overskud til 

indkomstudligning til kommende år, hvor de ikke forventer nogen særlig indkomst. 

De betingelser, der skal være opfyldt, før det er muligt at benytte denne ordning fremgår af skema 

4, bilag 13. Som det ses af skema 4 omfatter ordningen ikke alle typer af indtægter 158 (jf. pkt. 1 og 

2 i skema 4). Indtægter skabt fra salg af kunstværker, royalties, biblioteksafgifter, komponisters 

indtægter fra musik m.fl. er omfattet af ordningen og kan henlægges. Det vil sige, at en stor del af 

de traditionelle indtægter fra undervisning, legater, stipendier og priser altså ikke er indtægter man 

kan henlægge159. 

8.4.5 Beskatning efter SEL 

Vælger man at drive sin erhvervsvirksomhed i selskabsform, beskattes selskabet selvstændigt, som 

juridisk person, mens man som ansat ejer i selskabet bliver beskattet som almindelig lønmodtager160 

Betaling af selskabsskatten foregår som aconto indbetalinger161 . Det vil sige at skatten betales 

løbende i indkomståret som foreløbig beskatning i to lige store rater med forfalds terminer d. 

20.marts og 20.november. Hvis disse aconto betalinger ikke overholdes, vil skatteprocenten stige.  

Til den skattepligtige indkomst henregnes alt som ikke er særligt undtaget. Hovedlinjerne for 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst er, at indtægter og udgifter fra den løbende omsætning 

indgår i beskatningen.  

                                                
158  jf. pkt. 1.+2. i skema 4 
159 VSL § 22 d, stk. 1  
160 Jf. afsnit 8.3 hvor der gøres rede for de generelle beskatningsregler for lønmodtageren 
161 Dette er for at nedsætte kredittiden for selskabsskatten (jf. Skatteretten 2, s. 319) 
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Beskatning af indtægter  

Den skattepligtige indkomst opgøres efter skattelovgivningens almindelige regler jf. SL § 4-6162 

Selskaber omfattet af SEL § 1, stk. 1 beskattes med 25 % af deres skattepligtige indkomst163. 

Hovedlinjerne for opgørelsen af den skattepligtige indkomst er, at bl.a. indtægter og udgifter fra den 

løbende omsætning indgår i beskatningen 

Udbytte fra datterselskaber/koncernselskaber164 er skattefrit. Derimod skal udbytte fra 

porteføljeaktier medregnes 100 %. Foretages der vederlagsfrie overførsler fra selskabet til 

aktionærerne, vil dette blive beskattet som udbytte, eller eventuelt som løn, hvis aktionæren er ansat 

i selskabet. Løn vil være fradragsberettiget for selskabet modsat udbyttet som vil blive medregnet til 

den skattepligtige indkomst. 

Aktionæren vil blive beskattet i den personlige indkomst af lønnen med op til 52,2 %.165 Samtidig 

vil han skulle betale AM – bidrag, hvilket til gengæld er fradragsberettiget i den personlige 

indkomst. Udbytte modtaget af selskabet beskattes som aktieindkomst.166,167,168  

Underskud 

I tilfælde af at den skattepligtige indkomst udviser underskud, kan dette fremføres til modregning i 

senere års underskud169, men kun i det samme selskab.  

Fradrag 

Den selvstændigt erhvervsdrivende, der vælger at lade sig beskatte efter SEL, kan få fuldt fradrag 

for driftsomkostninger og herunder også lønomkostninger. Derimod er udbetalt udbytte ikke 

fradragsberettiget. 

 

 

                                                
162 SEL § 8, stk. 1 
163 SEL § 17, stk. 1. Til den skattepligtige indkomst henregnes alt, som ikke er særligt undtaget. 
164 Der ejes med 10 % eller mere. 
165 Jf. afsnit 8.3 redegørelse af de generelle beskatningsregler for lønmodtageren 
166 Jf. PSL § 4 a 
167 Med mindre beløbet ydes som rådighed over bil, sommerbolig, helårsbolig m.v. for så vil beskatningen ikke i den 
personlige indkomst. 
168 Fra og med 2010 skal udbytte der er mindre eller lig med 48.300kr. beskattes med 28 % og den del af udbyttet der 
evt. er større end 48.301kr. beskattes med 42 % Jf. PSL § 8 a. og bilag 11. 
169 Jf. LL § 15 
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Sammenfatning 

Bliver man som skatteyder kategoriseret som selvstændigt erhvervsdrivende, kan man vælge at lade 

sig beskatte efter PSL, VSL eller SEL. 

Den selvstændigt erhvervsdrivende der beskattes efter PSL, beskattes med samme høje skattesats 

som lønmodtageren, dog er der fuldt fradrag for driftsudgifterne og underskud kan modregnes i 

øvrige indtægter og fremføres til modregning i senere års overskud. 

Vælger skatteyderen at lade sig beskattes efter VSL, er der mulighed for at vælge mellem følgende 

tre ordninger: VSO, KAO med eller uden konjukturudligningsordning og Udligningsordningen for 

kunstnere. Visse krav skal dog være opfyldt for at kunne benytte de enkelte ordninger. Bilag 14, 

skema 5 er en oversigt over de skatteregler der gælder for den enkelte ordning. 

Beskattes den selvstændigt erhvervsdrivende efter SEL, som et selskab, går han fra at være en 

fysisk person til en juridisk person. Skatteyderen opnår på den måde bl.a. lavere 

selskabsbeskatning. 

8.5 Den skatteretlige behandling for honorar, hobbyvirksomhed og anden ikke-

erhvervsmæssig virksomhed 

De skatteretlige regler for honorar og hobbyvirksomhed er stort set ens, hvorfor de præsenteres i 

samme afsnit. 

A/B-indkomst 

Ved honorar170 og hobbyvirksomhed er eventuel indkomst eller overskud B-indkomst. Alle der 

modtager B- indkomst skal indberette eller selvangive indkomsten. Det betyder samtidig, at 

tidspunktet for beskatning er retserhvervelsestidspunktet. 

indtægter 

For hobby og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed, er indtægten fuldt ud skattepligtig jf. SL § 

4171 og opgørelsen af indkomstskatten følger nettoindkomstprincippet.172,173  Hvor nettoindkomsten 

svarer til den personlige indkomst. 

                                                
170 Her tænkes på honorar oppebåret uden for et ansættelsesforhold 
171 http://www.skm.dk/publikationer/skat/1595/1596/ 
172 Nettoindkomstprincippet forklares i kapitel 6 
173 Jf. Kapitel 6 
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At indtægten beskattes fuldt ud, betyder, at indkomsten beskattes med samme skattesats som 

lønmodtageren174 37,3 – 52,2 %.175 

Underskud 

Et eventuelt underskud kan ikke fratrækkes ved årets indkomstopgørelse og ligeledes er det heller 

ikke muligt at fremføre et underskud til modregning i senere års indkomst uanset hvilken 

indkomstkilde der er tale om176. 

Fradrag 

Ifølge praksis kan udgifter, der er afholdt med henblik på at erhverve indtægter ved ikke – 

erhvervsmæssig virksomhed, fradrages efter et nettoindkomstprincip, hvilket betyder, at 

fradragsretten er kildebegrænset.177 Det vil sige, at fradraget for udgifter til en aktivitet ikke kan 

overstige indtægten fra samme aktivitet. Nettoindkomstprincippet bevirker, at der ikke er tale om et 

ligningsmæssigt fradrag, og samtidig heller ikke er hjemmel til at begrænse fradraget178 

I praksis er det ofte vanskeligt at afgøre hvilke udgifter, der kan fratrækkes i hobbyindkomsten, til 

beregning af nettoindkomsten, hvorfor det tit er baseret på skøn. 

Der hvor de to typer af uegentlig erhvervsmæssige virksomheder adskiller sig er, at visse honorarer 

gøres til A-indkomst og der derfor skal betales A-skat. Dette forekommer ikke ved 

hobbyvirksomhed179.  

Afskrivninger 

Afskrivninger for slid af aktiver, der er anvendt til at erhverve indkomsten i den ikke -

erhvervsmæssige virksomhed, er ikke direkte lovreguleret. Den almindelige antagelse iflg. SKAT er 

dog, at skattemæssige afskrivninger kan foretages efter AL 

8.6 Sammenfatning 

Efter at have gjort rede for de skatteretlige kvalifikationer, og hvorledes de respektive 

indkomstgrupper generelt behandles skattemæssigt, vil jeg for overskuelighedens skyld foretage en 

                                                
174 Jf. afsnit 8.3 
175Afhængig af om man betaler bund eller top skat. 
176 Jf. LL § 15 
177 http://www.skm.dk/publikationer/skat/1595/1596/ 
178 I medfør af LL 9, stk. 1, jf. TfS 1992, 70 LSR. 
179 I forhold til AM-bidrag SP-bidrag er reglerne for henholdsvis honorar og hobbyvirksomhed også forskellig. Da jeg 
har afgrænset mig fra at beskæftige mig med disse to typer af bidrag, uddybes det derfor ikke yderligere. 
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kort opsummering af fordele og ulemper ved de skatteregler, der gælder for henholdsvis 

lønmodtager, selvstændig og ikke – erhvervsdrivende. Dette vil give et overblik over de skatteregler 

som musikeren180, stilles overfor i praksis og deres konsekvenser. Overblikket skal bidrage til 

forståelsen af argumentationen og diskussionen i afhandlingens egentlige analyse181. 

I skema 6,bilag 15 nedenfor, er der en skematisk opsummering af de fordele og ulemper, der er for 

skatteyderen afhængig af om han klassificeres som lønmodtager, selvstændig eller ikke 

erhvervsdrivende. 

Det ses af skemaet, at der er flere områder indenfor skattelovgivningen, hvor reglerne er forskellige 

alt efter om den skattepligtige oppebærer en indkomst som lønmodtager, selvstændigt 

erhvervsdrivende eller ikke – erhvervsdrivende. Det har specielt betydning i forhold til: 

• Hvilke udgifter der kan fradrages 

• Fradragsværdien af udgifterne 

• Om det er muligt at fratrække underskud fra aktiviteten(Nettoindkomstprincippet) 

• Hvordan skatten opkræves 

• Skatteprocenten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
180 Det skal tydeliggøres at reglerne ikke kun gælder for musikeren, men at de generelle. 
181 Jf. Kap. 9 
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DEL II ANALYSE AF RETSTILSTANDEN I PRAKSIS SPECIFIKT FOR MUSIKERE 

9.1 Indledning 

I afhandlingens første del blev der gjort rede for de gældende regler for skatterettens kvalifikation af 

personer og på forskellene i den generelle skatteretlige behandling af de forskellige 

indkomsttyper.182 Redegørelsen af disse forhold bliver udgangspunktet for afhandlingens egentlige 

analyse, som (jf. problemformuleringen) er en undersøgelse af hvilke problemstillinger det danske 

skattesystem rejser for personer, der erhverver sig ved musikken set i lyset af musikerens atypiske 

erhverv. 

Undersøgelsen vil være delt op i to dele, hvor fokus i de to dele vil være: 

1. Er der i praksis problemer, ved den skattemæssige kvalifikation af musikeren og i givet fald 

hvilke. (afsnit 9.2) 

2. Er der i praksis problemer i forbindelse med den skattemæssige behandling af musikeren, og 

rejser der sig problemer ved selve indkomstopgørelsen for musikeren. (afsnit 9.4) 

Det primære grundlag for undersøgelsen er, foruden de generelle skatteregler som der er gjort rede 

for i de indledende kapitler/afsnit, domme og kendelser, som anses for at have påvirket praksis, til 

at være som den er i dag.183 

9.1.1 Hvorfor er musikeren atypisk 

Musikeren er ”atypisk” da han tilhører en særlig gruppe på arbejdsmarkedet, nemlig de 

erhvervsaktive personer, der befinder sig i en gråzone mellem at være lønmodtager og selvstændig i 

arbejdsmarkedsmæssig forstand184. Musikeren er altså ofte hverken typisk lønmodtager eller typisk 

selvstændig.185 

Beskæftigelsesministeriet har udarbejdet en rapport i 2001186, som bl.a. behandler den skatteretlige 

stilling hos personer med atypiske erhverv187. I denne rapport tilhører sådanne personer, det de 

                                                
182 Med kategorier menes: Lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller ikke erhvervsdrivende og 
honorarmodtager. 
183 For uddybende beskrivelse af afhandlingens metode henvises til metode afsnittet jf. afsnit 5.3. 
184 Uddybende forklaring på hvad det vil sige at være lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, vil komme i 
løbet af denne første del af afhandlingen. 
185 ”Redegørelse om den skatte- og afgiftsmæssige behandling af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet”, afs. B.1.1.1 
186 Den indgår som en del af en redegørelse udarbejdet af Skatteministeriets departement og Told og skattevæsenet 
187 Det skal tydeliggøres, at Beskæftigelsesministeriets rapport fra 2001, omhandler foruden musikere også andre typer 
af beskæftigelse med atypiske erhverv bl.a. kunstnere generelt og lign. 
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kalder den tredje gruppe på arbejdsmarkedet, hvor følgende forhold er kendetegnende for personer i 

den 3. gruppe188: 

• Arbejdsudfører, er ikke i et traditionelt ansættelsesforhold og er heller ikke traditionelt selvstændig 

• Arbejdsudfører, er forpligtet til at udføre hvervet personligt 

• Arbejdsudfører, har ikke ansatte 

• Arbejdsudfører, kan løse opgaver, som også udføres af lønmodtagere med typiske lønmodtagerrettigheder og – 
pligter 

• Arbejdsudfører får en væsentlig del eller hele indkomsten fra det pågældende hverv 

• Hvervet er en begrænset periode, der som regel er aftalt på forhånd 

• Hvervet er opgavebestemt- der fokuseres på kvalitet og kvantiteten i udførelsen og ikke på den tid, det måtte 
tage at udføre opgaven. 
 

Ovenstående kendetegn kan alle i større eller mindre grad overføres til musikerens typer af jobs.189 

Typisk vil ikke alle kendetegn være gældende på samme tid, men vil afhænge af måden hvorpå man 

er beskæftiget med musik og også af det aktuelle job, man besidder. Listen er med til at understrege 

det forhold, at musikeren skattemæssigt bevæger sig i en gråzone imellem at være dels lønmodtager 

eller selvstændigt erhvervsdrivende eller begge ting på samme tid eller også honorarmodtager eller 

hobbyvirksomhed. I forhold til de to sidstnævnte kategorier vil personen, der beskæftiger sig med 

musik, beskæftige sig med det i sådan en grad, at det hverken kan klassificeres som personligt 

arbejde i et tjenesteforhold eller som selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand.190 

De primære årsager til, at musikere bevæger sig i denne gråzone er, at deres indkomstforhold typisk 

er karakteriseret ved191: 

• Svingende indkomster 

• Mangeartede indkomster 

• Utraditionel indkomsterhvervelse192 

Skattemæssigt er disse karakteristika atypiske, fordi det nuværende skattesystem, er baseret på et 

traditionelt arbejdsmarked med relativ ”stabil indkomststruktur193. Blandt andet anlægges der i 

skattesystemet en personorienteret194 indgangsvinkel til den skattemæssige klassificering og med 

musikerens mangeartede indkomster195, er det derfor ikke altid givet, hvilken indkomstgruppe de 

tilhører, hvilket er et eksempel på, at de i forhold til den skattemæssige klassificering er atypiske. 

                                                
188 Beskæftigelsesministeriets rapport fra 2001 afsnit B.1.1.1. 
189 Hvilket tydeliggøres i afsnit 9.1.1.1 nedenfor. 
190 Jf. afsnit for uddybning af karakteristika for en honorarmodtager og hobbyvirksomhed. 
191 Beskæftigelsesministeriets redegørelse kap. D. 2. 
192 At disse karakteristika kan henføres til musikeren, bliver tydeliggjort ved analysen af dommene i kapitel 9 
193 Se uddybning heraf i kapitel 6 
194 Som der tidligere i afhandlingen er gjort rede for skelnes der skattemæssigt mellem indkomsttyperne; Lønmodtager, 
selvstændig erhvervsdrivende, ikke erhvervsdrivende eller honorarmodtager. 
195 Det være sig lønindkomst, honorarindkomst, selvstændig erhvervsindkomst, eller hobbyindkomst. 
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9.1.1.1 Beskæftigelsen som musiker  

Som det blev nævnt i forrige afsnit, er et af karakteristikaene ved musikere, at de har mangeartede 

indkomster. Dette skyldes bl.a. det forhold, at det at være musiker i praksis kan bestå af forskellige 

typer af jobs. Med mit kendskab til branchen, mener jeg at beskæftigelse som musiker helt 

overordnet kan inddeles i følgende typer af jobs.  

• Den optrædende musiker 

• Musikeren der underviser 

• Den skabende musiker 

• Kombination af optrædende, underviser og skabende musiker. 

Den optrædende musiker 

Musikeren der oppebærer en indkomst ved at optræde ved forskellige engagementer, kan gøre dette 

som solist eller som en del af et orkester, kor o.lign. Denne type af jobs er typisk af kortere varighed 

og med forskellige hvervgivere. Ofte vil musikeren være ”hyret” til en enkel eller få optrædener det 

samme sted. Musikeren eller hans orkester kan dog også blive ”hyret” til at spille fast hver aften i 

en længere periode196. 

Musikeren der underviser 

Musikeren kan også oppebære indkomst ved at undervise i musik. Typer af undervisnings jobs kan 

variere meget. Man kan være fuldtidsansat af en skole eller være ansat af et kor til at komme og 

lede dette en gang om ugen, man kan undervise elever privat i sit eget hjem eller en blanding af de 

nævnte etc.  

Den skabende musiker 

Den skabende musiker kan opnå en indkomst ved at skrive musik til sig selv, som han således 

udgiver på cd og sælger eller ved at udføre værket. Ligeledes kan han også være engageret til at 

skrive musik til andre. Karakteristisk for denne type job som musiker, er at det i høj grad er 

forbundet med økonomisk usikkerhed, specielt i det førstnævnte tilfælde, da musikeren aldrig ved 

om hans arbejde skaber en indtægt.  

 

                                                
196 Et eksempel herpå er musikerparret ”Sussie og Leo”, som i en periode var engageret til at spille hver aften i 
sommerperioden på ”Skansen” i Skagen. 
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Kombination af optrædende, underviser og skabende musiker. 

Indenfor hver af de tre overordnede typer af jobs, findes der altså mange forskellige variationer af 

det enkelte job i forhold til varighed og omfang o.lign. Ud fra mit kendskab til branchen viser det 

sig ofte i praksis, at musikeren er både skabende, optrædende og samtidig også underviser. Dette 

tydeliggør hvorfor musikerens indkomst ofte er mangeartet og atypisk. 

9.2 Den skatteretlige kvalifikation af musikeren i praksis  

For at undersøge om der rejser sig problemstillinger, og samtidig forstå årsagen hertil, i forhold til 

den skatteretlige kvalifikation af musikeren, er der udvalgt domme og kendelser der netop 

behandler dette emne og derfor vil være grundlaget for analysen. 

Da den skatteretlige kvalifikation af musikeren er et temmelig specifikt område, er det begrænset 

hvor mange domme og kendelser der findes, på området. Dette forhold betyder at flere af dommene 

og kendelserne er af ældre dato. De er imidlertid medtaget, da det har vist sig, at de stadig har deres 

relevans.197 

Domme og kendelser 

TfS 2000, 528 LSR 

Den første kendelse er TfS 2000, 528 LSR198. 

Der er her tale om en musiker, som var beskæftiget som underviser for et oplysningsforbund. 

Herudover havde han job som dirigent for to kor og desuden som musiker ved enkeltstående 

arrangementer.   

Musikerens klage til Landsskatteretten skyldtes, at skattemyndighederne ikke havde anset 

indkomsten oppebåret som led i selvstændig erhvervsvirksomhed for dels undervisningsjobbet for 

oplysningsforbundet og dels for jobbet som dirigent for de to kor. Skatteankenævnet anså derimod 

indkomsten opnået ved ansættelsen hos oplysningsforbundet som erhvervet i tjenesteforhold og 

indkomsten opnået ved dirigent for de to kor som et modtaget honorar.  

Hovedproblemstillingen i kendelsen er uenigheden omkring den skatteretlige kvalificering af 

musikeren mellem musiker og skattemyndighederne for   

 
                                                
197 Må antages, da der refereres til flere af de ældre domme i LV gældende for 2009. 
198 Jf. bilag 16  
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A) jobbet for oplysningsforbundet  

B) jobbet som kordirigent for to kor 

De skatteretlige uenigheder omkring de to forskellige job A) og B) vil blive behandlet hver for sig i 

dette afsnit, da de behandler hver sin problemstilling. 

 Job A) omhandler problematikken omkring afgrænsning af lønmodtager overfor selvstændigt 

erhvervsdrivende og job B) omhandler problematikken omkring afgrænsningen af den selvstændigt 

erhvervsdrivende overfor honorarmodtager/ikke – erhvervsmæssig virksomhed199.  

A) lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende 

For at forstå uenigheden omkring job A) og hvorfor den opstår, er det nødvendigt at der henses til 

de to parters, begrundelser som de hver især anser som afgørende for den skattemæssige 

kvalifikation. 

Musikerens begrundelser 

De begrundelser musikeren lægger til grund for, at der skulle være tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed vedrørende jobbet for oplysningsforbundet er:  

1) han mener ikke, at aftalen med oplysningsforbundet er indgået i et tjenesteforhold, da han 

som underviser havde en række betingelser (Tidspunkt, varighed, antal elever pr. hold, 

lokalet etc.) og aftalen først bliver indgået mellem de to parter, da der er opnået enighed 

omkring disse betingelser. 

2) Musikeren havde flere eller ligeså mange instruktionsbeføjelser overfor oplysningsforbundet 

som oplysningsforbundet havde overfor musikeren.  

3) 75 % af undervisningen foregik på grundlag af direkte aftaler mellem ham og hans elever. 

4) Arbejdsforholdende var baseret på individuelle kontrakter, hver med sin egen varighed o 

lign. Ligeledes modtog han kun betaling for udført arbejde, selvom han ikke var objektiv 

skyld i manglerne på kontraktens udførelse (f.eks. sygdom, lukning af skoler etc.). 

5) Alle omkostninger, der var nødvendige for arbejdets udførelse, påhvilede musikeren. 

Desuden var han af den overbevisning, at der er tale om udgifter, der er atypiske for en 

”almindelig” lønmodtager med henvisning til størrelsen og udgifternes karakter200 

 

                                                
199 Afsnit 9.2 ” Den skatteretlige kvalifikation af musikeren i praksis” er derfor opdelt i en del A) og en del B).  
200 Disse udgifter oplyses dog ikke. 
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Analyse 

Ser man på musikerens begrundelser i forhold til skattelovgivningens listede kriterier, for hvornår 

der kan være tale om selvstændigt erhvervsdrivende, (Jf. cirkulære nr. 129 af 4.juli 1994 afsnit 

3.1.1.2201), er det ikke unaturligt, at musikeren anser sig selv snarere som selvstændigt 

erhvervsdrivende, end som lønmodtager. Jeg finder, at det er muligt at argumentere for at samtlige 

hans punkter, i højere eller lavere grad, opfylder skattelovgivningens kriterier for hvornår der er tale 

om selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Blandt andet fremgår det af kriterium a)202 at den selvstændigt erhvervsdrivende er kendetegnet ved, 

at: ”Indkomstmodtageren tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra 

hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre,” Det forhold mener jeg er opfyldt. Det er 

musikeren der ved aftalens indgåelse, sætter en række betingelser op (jf. begrundelse nr.1), hvilket 

ved denne type af job er en del af tilrettelæggelsen, fordelingen og ledelsen. Desuden anfører han, at 

75 % af al undervisningen foregår på grundlag af direkte aftaler mellem ham og hans elever (Jf. 

begrundelse nr.3).  Ydermere understøttes opfyldelsen af kriterium a) ved, at musikeren anfører at 

han har flere eller ligeså mange instruktionsbeføjelser overfor oplysningsforbundene som 

oplysningsforbundene har overfor ham (Jf. begrundelse nr.2).  

I forhold til kriterium b) ”Hvervgiverens forpligtelse overfor indkomstmodtageren er begrænset til det enkelte 

ordreforhold”, er det tvivlsomt, hvorvidt det er opfyldt. Det afhænger lidt af hvordan man vælger at 

tolke dels ”hvervgiverens forpligtelse” og tilmed ”enkelte ordreforhold”.  

Musikeren anfører, at arbejdsforholdende var baseret på individuelle kontrakter, hver med sin egen 

varighed (Jf. begrundelse nr. 4). Er det muligt at sidestille ”hvervgiverens forpligtelse” med 

”arbejdsforholdende” og ”enkelte ordreforhold” med ”individuelle kontrakter”, vil jeg også mene at 

dette kriterium er opfyldt. 

Et andet kriterium jeg mener der kan argumenteres for er opfyldt, er kriterium c), hvilket siger, at: 

”Indkomstmodtageren ikke på grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre,” 

Musikeren oplyser i dommen, at han udover jobbet for oplysningsforbundene også er beskæftiget 

som dirigent for to kor og ligeledes som musiker ved enkeltstående arrangementer. Dette viser 

netop at han samtidig med at udføre arbejde for oplysningsforbundene også har adgang til at udføre 

arbejde for andre hvervgivere.  

                                                
201 Disse kriterier fremgår af afsnit 7.3 
202 Jf. Cirkulære nr. 129 af 4/7 1994(PSL) afsnit 3.1.1.2, hvilket fremgår i afhandlingens afsnit 7.3 
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Kriterium d) lyder således: ”Indkomstmodtageren er økonomisk ansvarlig overfor hvervgiveren for arbejdets 

udførelse eller i øvrigt påtager sig en selvstændig økonomisk risiko” Som der blev gjort rede for i 

afhandlingens afsnit 7.3 er et af de afgørende kriterier, ved vurderingen af om der er tale om en 

selvstændigt erhvervsdrivende, om indkomstmodtageren påtager sig en økonomisk risiko eller ej. 

Her blev blandt andet nævnt, som eksempel på at indkomstmodtageren påtager sig den økonomiske 

risiko, og at den selvstændige selv er ansvarlig for udførelsen af arbejdet som ellers i et 

lønmodtagerforhold ville ligge hos arbejdsgiveren. For musikerens vedkommende, synes det ud fra 

oplysningerne i dommen overvejende at være ham alene der er ansvarlig for udførelsen af arbejdet. 

Ligeledes nævnes det i afsnit 7.3, at man påtager sig økonomisk risiko i tilfælde, hvor 

indkomstmodtageren først opnår den fulde betaling, når arbejdet er udført. For musikeren er hans 

arbejdsforhold således, at han kun modtager betaling for udført arbejde, selvom han ikke er objektiv 

skyld i manglerne på kontraktens udførelse (f.eks. sygdom, lukning af skoler etc.) (Jf. begrundelse 

nr. 4). Han modtager dog en fast betaling pr. time, som ikke er afhængig af antallet af elever på 

holdet, men kun afhængig af om det bliver oprettet. Denne timeløn udbetales periodisk, hvilket er to 

forhold der nærmere taler for et lønmodtagerforhold. På den anden side påtager musikeren sig en 

økonomisk risiko, ved det at hans indkomst i vid udstrækning afhænger af om holdet bliver oprettet, 

dvs. om der er nok tilmeldte, hvorfor han ved indgåelse af kontrakten reelt set ikke ved, om han 

opnår nogen indkomst overhovedet. 

Ud fra disse argumenter er der umiddelbart flest forhold der taler for, at han bør opfattes som 

selvstændigt erhvervsdrivende, men der er som beskrevet samtidig også forhold der kunne tale for, 

at han er lønmodtager. Så hvorvidt kriterium d) er opfyldt, det vil sige om musikeren påtager sig en 

økonomisk risiko eller ej, er i høj grad er baseret på skøn.  

Afslutningsvist skal det nævnes, at der også kan argumenteres for en opfyldelse af kriterium j) her 

står, at: ”Indkomstmodtageren helt eller delvis leverer de materialer der medgår til arbejdets udførelse” Musikeren 

skal af egen lomme betale alle udgifter der er nødvendige for arbejdets udførelse (Jf. begrundelse 

nr. 5), hvilket er atypisk for lønmodtageren203, men derimod helt normalt for den selvstændige.  

Det har hermed vist sig at være muligt at argumentere for at musikerens begrundelser virker 

holdbare ud fra skatterettens listede kriterier i cirkulæret204. En af årsagerne til, at dette argument 

kan gennemføres, er dels de manglende entydige definitioner af ”selvstændig erhvervsvirksomhed” 

og ”tjenesteforholdet” og desuden den uklarhed afgrænsningerne er foretaget med i cirkulærets 

                                                
203 Der er dog tilfælde hvor lønmodtageren selv skal betale udgifter der er nødvendige for arbejdets udførelse.  
204 Disse kriterier er dog ikke i sig selv afgørende.(Jf. Cirkl. nr. 129 af 4/7 1994 (PSL)) 
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afsnit 3.1.1. Denne uklarhed opleves blandt andet ved, at der gentagne gange i cirkulæret står, at 

man ved tvivlstilfælde skal lade afgørelsen bero på en skønsmæssig vurdering. 

Rettens resultat 

 På den anden side er der rettens resultat med tilhørende begrundelser,205 der blev lagt til grund for 

at anse anklageren som lønmodtager og ikke selvstændigt erhvervsdrivende i forhold til musikerens 

job for oplysningsforbundet. 

Disse begrundelser er ifølge retten foretaget på baggrund af kriterierne, der er angivet i cirkulære 

nr.129 af 4.juli 1994 (til PSL) pkt. 3.1.1.2. Herefter anså de lønmodtageren, som en person der 

”modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold efter hvervgiverens anvisninger og for dennes regning og 

risiko”206 hvor selvstændig erhvervsvirksomhed modsat” var kendetegnet ved at der for egen regning og risiko var 

udøvet en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå overskud. I tvivlstilfælde måtte afgrænsningen ske 

på grundlag af en samlet bedømmelse af forholdet mellem hvervgiver og hvervtager”207 

På trods af at både rettens og musikerens begrundelser er foretaget på baggrund af det omtalte 

cirkulære, er det alligevel andre begrundelser og forhold, retten mener der skal lægges til grund for 

deres vurdering, af hvorledes musikeren bør kvalificeres. 

Begrundelserne er blandt andre følgende: 

1) Musikerens vederlag blev beregnet som det normalt var tilfældet i et tjenesteforhold. Det vil 

sige som en timeløn og hvor vederlaget blev udbetalt periodisk. 

2) Vederlaget var i overvejende grad nettoindkomst for indkomstmodtageren. 

3) Formelt set var det oplysningsforbundene, der havde den administrative forpligtelse, 

ligeledes blev kurserne afholdt for oplysningsforbundenes økonomiske regning og risiko. 

4) Oplysningsforbundet sørgede for at der blev stillet lokale til rådighed for undervisningen. 

 

Analyse 

Som der blev gjort rede for i afhandlingens afsnit 7.2 er kendetegnet, for hvornår der foreligger et 

tjenesteforhold, at lønmodtageren i modsætning til den selvstændigt erhvervsdrivende udfører 

arbejde for arbejdsgiverens anvisninger samt for dennes regning og risiko. Det vil med andre ord 

sige, at instruktionsbeføjelserne kommer fra hvervgiver, og at indkomstmodtager ikke påtager sig 

                                                
205 Jf. TfS 2000,528 LSR – del A) 
206 Bilag 16 TfS 2000.528 
207 Bilag 16 TfS 2000.528 
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økonomisk risiko, samt at den ansatte ikke selv betaler udgifter i forbindelse med arbejdets 

udførelse. 

Ud fra disse kendetegn, finder jeg derfor ikke, der er tydelige tegn på, at der foreligger et 

tjenesteforhold da: 

• En lige stor del af instruktionsbeføjelserne er fra musikeren til oplysningsforbundet og 

omvendt. 

• ligeledes fordi musikeren indgår aftale med delvis økonomisk risiko (pga. evt. nedlagt hold, 

skoler der holder lukket etc.), en økonomisk risiko der betyder at han ikke opnår nogen 

indkomst overhovedet. 

• musikeren skal af egen lomme betale udgifter til arbejdets udførelse (dog ikke leje af 

lokalerne).  

som alle er forhold, der er atypiske for lønmodtageren. 

Ser man derimod på rettens begrundelser ifht. de listede kriterier for, hvad der kan lægges vægt på 

ved vurderingen af om der er tale om tjenesteforhold (Jf. afsnit 7.2), går en stor del af kriterierne på 

forholdene omkring lønnen. Disse kriterier er rent faktisk opfyldt, undtagen to, nemlig j) og e), som 

vi ikke har oplysninger om i dommen, og derfor ikke kan udtale os om. De opfyldte kriterier er c) 

”Der mellem hvervgiver og indkomstmodtageren er indgået aftale om løbende arbejdsydelse”, f) ”Vederlaget er 

beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn m.v.”), g)”Vederlaget udbetales periodisk”, i) 

Vederlaget i overvejende grad er nettoindkomst for indkomstmodtageren”.  

Der er på ingen måde tvivl om, at forholdene omkring løn taler for et lønmodtagerforhold, hvorfor 

rettens begrundelse nummer 1) og 2) er tungtvejende i denne afgørelse. Særlig er begrundelse nr. 1), 

da der ikke isoleret set er tvivl om, hvorvidt den opfylder kriteriet for et typisk lønmodtagerforhold. 

Dette skyldes, at der ikke er tale om skøn i forhold til afgørelsen af om kriterium f) er opfyldt, da 

det er ganske klart defineret. Ved samtlige af de andre begrundelser208 er det derimod muligt at 

argumentere for, at der kan være tale om både selvstændigt erhvervsdrivende og 

lønmodtagerforhold, da disse forhold209 mangler en klar definition af begreberne. 

Hvorvidt begrundelse 3) og 4) opfylder kriterierne for et tjenesteforholdet er langt mere tvivlsomt. 

Her vil jeg mene, at der kunne argumenteres for både et tjenesteforhold, men også for en 

selvstændigt erhvervsdrivende og det er derfor i langt højere grad skønsbaseret. 

                                                
208 Her tænkes på både musikerens og Landskatterettens begrundelser 
209 De forhold der er listet i det omtalte cirkulære 
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Interessant for dommen er det, at da der er tale om tvivl ifht. kvalificeringen af musikeren, så skal 

afgørelsen i teorien som udgangspunkt foretages ud fra en helhedsvurdering.210I praksis ender det 

dog med at være et lille antal bestemte kriterier, der er de afgørende for udfaldet. 

Man kan tænke sig at det er svært for musikeren at forstå, at på trods af at han opfylder mange af 

kriterierne (jf. cirkulæret) for at være selvstændig, er disse kriterier slet ikke med i den 

helhedsvurdering som retten foretager sig. Dette forstærker den uklarhed, der er i sondringen 

mellem selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtageren. 

Musikeren oplever i dette tilfælde, at selvom han i praksis og ud fra et skøn opfylder en stor del af 

kriterierne for at være selvstændigt erhvervsdrivende, så kan han ud fra få, men tungtvejende 

forhold alligevel ende med at blive kategoriseret som lønmodtager. Det er dermed et eksempel fra 

praksis på, at der er problemer i forhold til kvalificeringen af musikeren, når vi har at gøre med 

sondringen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende.  

TfS 1993,342 Ø  

Denne dom er et lignende eksempel på den selv samme problematik, som i kendelsen ovenfor TfS 

2000,528 LSR. Landsskatteretten og Skatteankenævnet er ikke er enige med musikeren i, at han bør 

kvalificeres skattemæssigt som selvstændigt erhvervsdrivende, men derimod som lønmodtager.  

I dette tilfælde er der tale om en musikpædagog, der underviser elever i klaverspil ved forskellige 

kommunale aftenskoler og oplysningsforbund. Undervisningen foregår i musikerens eget hjem, 

hvor musikerens eget flygel er anvendt211. 

Musikerens begrundelser 

Til forskel fra forrige eksempel, gør musikeren ligeledes gældende, at musikvirksomheden har eget 

forretningslokale og kapitalanlæg (flyglet). Ligeledes udøves virksomheden for egen regning og 

risiko, og der er adgang for alle som undervisningskunder. Samtidig pointerer musikeren, at 

virksomhedens omfang både i forhold til antal af timer og elever afhænger af hende, idet det er 

hende selv, der står for at skaffe nye elever. At hendes tabsrisiko reduceres ved, at aflønningen sker 

igennem aftenskolerne, mener hun er ubetydeligt, da det er at sidestille med privatpraktiserende 

læger, tilknyttet den offentlige sygesikring, som opfattes som selvstændigt erhvervsdrivende.  

                                                
210 Jf. Cirkulære nr. 129 af 4/7 1994 (PSL) afsnit 3.1.1 
211 Dommen er at finde i bilag 17 
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Til yderligere støtte for musikerens påstand anfører musikeren, at hun ikke har opsigelsesvarsel og 

ikke modtager feriepenge. Samtidig har skattemyndighederne godkendt usædvanlige 

lønmodtagerfradrag så som udgifter til stemning af flygel, telefon, repræsentationsudgifter ved 

elevkoncerter, afskrivning på driftsmateriel og udgifter til arbejdsværelse, hvorfor hun mener, at 

skattemyndighederne med godkendelse af disse fradrag behandler hende som selvstændigt 

erhvervsdrivende. 

Rettens resultat 

Landskatteretten finder, at musikundervisningen skal anses som et lønmodtagerforhold. Deres 

primære begrundelse for resultatet er den samme som i forrige eksempel, at de ikke mener der 

opstår nogen tabsrisiko for musikeren, da musikeren er engageret af aftenskolerne. Ligeledes er det 

Landsskatterettens opfattelse, at de driftsudgifter musikeren har måttet afholde, ikke strækker sig ud 

over, hvad der er almindeligt for musikerens ansættelsesforhold som musiklærer ved aftenskolerne.  

Analyse  

Hvis man i forhold til musikerens begrundelser igen tager udgangspunkt i kriterierne listet i 

Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 (PSL)212 for hvad der lægges vægt på i vurderingen af, om der er 

tale om selvstændigt erhvervsdrivende, vil man kunne argumentere for, at størstedelen af disse 

forhold er opfyldt, akkurat som det var tilfældet i den forrige dom213. På trods heraf kvalificeres 

musikeren alligevel som lønmodtager. Det forhold opstår netop på grund af, at definitionerne af de 

to typer af indkomstkategorier er så uklare, og at afgørelserne derfor er baseret på skøn, hvilket er 

med til at gøre det uigennemskueligt for musikeren, hvilke regler musikeren skal opgøre den 

skattepligtige indkomst efter.  

Præcis som i det forrige eksempel er det meget få kriterier, der ligger til grund for rettens afgørelse. 

Der kan argumenteres for at størstedelen af forholdende fra cirkulæret er opfyldt, hvilket forstærker 

uigennemskueligheden af sondringen mellem de to indkomstkategorier som nævnt ovenfor. 

Ydermere mener jeg, at man kan argumentere for at rettens begrundelser der ligger til grund for den 

endelige afgørelse, bærer præg af, at der ikke skeles til hvilken branche, man har med at gøre. Bl.a. 

mener de at musikeren ingen tabsrisiko har, fordi aftalen er indgået mellem aftenskolen og eleverne. 

I mange andre lønmodtagerforhold, f.eks. en folkeskolelærer, vil dette være tilfældet, men 

                                                
212 Der henvises til skema 2, bilag 5 
213 Helt konkret kan man argumentere for at følgende forhold er opfyldt, i forhold til at kunne anse musikeren som 
selvstændigt erhvervsdrivende a), b), c), d), h), i), k) og l) jf. Skema 2, bilag 5 
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musikerens indkomst, dvs. løn fra aftenskolen er fuldstændig afhængig af om der er nogle elever, og 

hvor mange der er. Desuden står musikeren selv for at skaffe nye elever, hvorfor jeg finder, der i 

høj grad er risiko i forhold til indkomsten, hvis man sammenligner med den almindelige 

folkeskolelærer. Musikeren vil aldrig kunne forudsige, hvilken indkomst han vil få.  

En anden af rettens begrundelse er, at musikerens driftsudgifter ikke strækker sig ud over hvad der 

er normalt for lignende job, men set i forhold til den mere traditionelle lønmodtager, er det min 

opfattelse, at musikeren i dette tilfælde har mange flere udgifter, end hvad der er almindeligt for de 

fleste andre lønmodtagerforhold.  

Hvis rettens skønsmæssige vurdering af musikerens samlede forhold i højere grad tog højde for 

musikerens atypiske erhverv og i højere grad sammenlignede musikerens forhold med andre 

”traditionelle”, men lignende job214, ville de to nævnte forhold, mht. tabsrisiko og størrelsen på 

driftsudgifterne med større sandsynlighed blive opfattet som forhold kendetegnende for den 

selvstændigt erhvervsdrivende snarere end for lønmodtageren.  

TfS 1999.391 LSR 

TfS 1999.391215 er endnu et lignende eksempel på samme problematik som i de to foregående 

eksempler. 

En musiker er ansat som lønmodtager i et symfoniorkester, og oppebærer samtidig indtægter fra en 

musikskole samt fra enkeltstående arrangementer. Landskatteretten anser ikke indtægterne 

vedrørende jobbet fra musikskolen som selvstændigt erhvervsdrivende, men derimod som indtægt 

oppebåret som led i tjenesteforhold.  

Igen er det få kriterier der ligger til grund for rettens resultat på trods af at musikeren igen opfylder 

en række betydningsfulde kriterier,216 for at kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende.  

Samlet analyse 

Er der fællestræk ved de afgørende begrundelser  

De tre afgørelser ovenfor indeholder alle problemer omkring afgrænsningen af lønmodtager overfor 

den selvstændigt erhvervsdrivende, for musikeren. Det tre eksempler viser, at det stort set er de 

samme kriterier, der lægges til grund for Landsskatterettens resultat. Denne lighed i 

                                                
214 Her tænkes igen på folkeskolelæren 
215 Jf. Bilag 18, for mere udførlig beskrivelse af dommen. 
216 Musikerens kriterier kan læses i dommen jf. bilag 18 
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Landskatterettens begrundelser kan gøre at man undrer sig over, hvorfor tvivlen eller uenigheden 

omkring kvalificeringen opstår hos musikeren igen og igen. 

Årsagen er, at nogle af de begrundelser der vægter tungt i afgørelsen er begrundelser, der er 

behæftet med høj grad af skøn, hvilket allerede er antydet. Eksempelvis ses det, at kriteriet ”påtager 

sig økonomisk regning og risiko” er et gennemgående kriterium retten lægger til grund for resultatet 

af, hvornår en skatteyder anses for at være selvstændigt erhvervsdrivende. I de fleste afgørelser 

påtager musikeren sig rent faktisk en vis økonomisk risiko i forbindelse med jobbet. Det taler til en 

vis grad for, at musikeren har en god begrundelse for at anse sig selv som selvstændigt 

erhvervsdrivende. Retten er bare ikke altid enig heri. Kriteriet ”økonomisk risiko” er som tidligere 

nævnt ikke tydeligt defineret i cirkulæret217 og lader sig derfor gradbøje. Derfor bliver rettens 

afgørelser af hvorvidt en skatteyder påtager sig økonomisk risiko eller ej et skøn, som så i disse 

domme ikke imødekommer musikerens argumenter. 

Økonomiske konsekvenser for musikeren ved ændringen i den skattemæssige status  

I de tre afgørelser sker der en ændring i musikerens skattemæssige status. Det betyder, at der i 

praksis vil ske en omligning og tilmed med tilbagevirkende kraft218. En omligning vil, hvor 

musikeren går fra at være selvstændigt erhvervsdrivende til lønmodtager, oftest betyde negative 

økonomiske konsekvenser for musikeren, rent skattemæssigt219. Han går fra at have opgjort sin 

skattepligtige indkomst og beregnet skat ud fra skatteregler, der gælder for den selvstændige, til at 

opgøre skattepligtig indkomst efter reglerne for lønmodtageren. Det betyder, (Jf. kap. 8.3) 

begrænsninger i fradragsretten, færre fradragsberettigede driftsomkostninger og ændring af regler 

for bl.a. afskrivninger. Ligeledes afskæres han fra at kunne benytte VSO, KAO eller 

”Kunstnerudligningsordningen”, hvorfor han går glip af de fordele, der er ved at kunne anvende 

disse ordninger220 . Tilmed kan musikeren komme ud for at skal betale bøder på grund af 

manglende indbetaling.221 

Skatteforvaltningsloven (SKL) giver skatteyderen mulighed for at få et bindende svar på spørgsmål 

om den skattemæssige virkning af dispositioner.222 Sådan et svar koster 300kr. og må siges at være 

                                                
217 Her refereres til Cirkulære 129 af 4/7 1994 (PSL) afsnit 3.3.1 
218 Skatteministeriets departement og Told og Skattenævnets redegørelse afsnit B.1.2.1 
219 Der henvises til skema 6, bilag 15 som bl.a. viser forskellene mellem det at være lønmodtager og selvstændigt 
erhvervsdrivende. 
220 Jf. afhandlingens afsnit 8.4 
221 Som lønmodtager for man nogle andre rettigheder så som dagpenge, feriepenge etc. Da afhandlingen udelukkende 
behandler det skattemæssige, er det derfor ikke medtaget yderligere her. 
222 SKL § 21, stk. 1 
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en ”billig” løsning for musikeren, i tvivlstilfælde. At kunne udnytte denne mulighed kræver dog, at 

musikeren er klar over at tilbuddet eksisterer. 

Sammenfatning  

I dette afsnit223 har analysens fokus været på afgrænsningen af musikeren som lønmodtager overfor 

den selvstændigt erhvervsdrivende og om dette rejser problemer i praksis. Analysen er foretaget ud 

fra relevante domme og kendelser og har vist, at der er skatteretlige problemstillinger i forbindelse 

med kvalificeringen af musikeren, som bl.a. skyldes musikerens atypiske erhverv. Den primære 

problemstilling der er fundet er at sondringen mellem lønmodtageren og den selvstændigt 

erhvervsdrivende er uklar. Det gør det vanskeligt for musikeren at gennemskue, hvilke regler han 

skal opgøre sin skattepligtige indkomst efter. Specielt vanskeligt er det for musikeren på grund af at 

musikerens beskæftigelse ofte er kendetegnet ved, at forholdet mellem ham og hvervgiver svæver i 

en gråzone mellem at være både lønmodtager og selvstændigt erhvervsdrivende. Ofte har denne 

uklarhed i sondringerne af indkomsttyperne økonomiske konsekvenser for musikeren. 

For det andet har analysen vist, at en anden problemstilling vedr. kvalificeringen af musikeren er, at 

det ofte er få forhold der medtages i den samlede vurderingen af musikerens skattemæssige stilling.  

For det tredje stilles der spørgsmålstegn ved, om der i rettens vurdering af musikerens forhold, der 

ligger til grund for den endelige afgørelse af musikerens skattemæssige kvalificering, tages 

tilstrækkelig højde for branchens atypiske organisering. 

B) Selvstændigt erhvervsdrivende eller honorarmodtager / ikke – erhvervsmæssig 

virksomhed. 

TfS 2000, 528 LSR 

Denne dom er den samme dom som blev behandlet i afsnit A)224 . I dette afsnit behandles den 

endnu engang, men denne gang med fokus på musikerens job som dirigent for de to kor. 

Musikeren anser indkomsten fra disse job for oppebåret som led i selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Skatteankenævnet anser derimod indkomsten fra dette job som modtaget honorar og stadfæster at 

indkomsten skattemæssigt skal behandles som hobbyvirksomhed. Igen uenighed omkring 

kvalificeringen af musikeren. Denne gang vedrører afgrænsningen selvstændigt erhvervsdrivende 

og honorarmodtager / hobbyvirksomhed.  

                                                
223 Afsnit 9.2. Del B. 
224 Jf. bilag 16 
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For at forstå denne problematik eller uenighed mellem de to parter skal der henses til de 

begrundelser, der ligger til grund for hver deres påstande. 

Musikerens begrundelser 

De begrundelser musikeren lægger til grund for at anse jobbet som kordirigent som led i 

selvstændig erhvervsvirksomhed er: 

1) Musikeren har mulighed for at have flere hvervgivere på samme tid. 

2) Har beføjelser til at tage i tjeneste eller afskedige hvervgiver 

3) Stort ansvar og vidtrækkende beføjelser hvad angår opnåelsen af hovedformålet. 

Med afsæt i analysen af afgrænsningen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende 

ovenfor ses det, at alle tre begrundelser opfylder kriterier listet i cirkulærets225 afsnit 3.1.1. der kan 

lægges til grund for vurderingen af, at der er tale om selvstændigt erhvervsdrivende. Der er således 

ikke noget der antyder, at musikeren bør anses som lønmodtager. Retten finder dog også at 

musikeren ikke står i et tjenesteforhold til korene, så her er de to parter enige. 

Rettens resultater 

Retten anser trods ovennævnte argumenter musikeren for at være honorarmodtager. Det retten 

lægger til grund for denne påstand er, at karakteren og omfanget af musikerens virke som dirigent 

for de to kor er for begrænset til, at der kan være tale om egentlig erhvervsmæssig virksomhed. 

Ifølge retten skal musikeren, som nævnt tidligere i stedet anse indtægterne som honorar og skal 

skattemæssigt behandle disse efter regler om hobbyvirksomhed226.  

Analyse 

Som der blev gjort rede for i afhandlingens afsnit 7.5 er begrebet hobbyvirksomhed, ligesom det er 

tilfældet med begrebet ”selvstændig erhvervsdrivende ” ikke nærmere defineret i 

skattelovgivningen. Det betyder derfor igen, at bedømmelsen af, om der foreligger 

hobbyvirksomhed, i teorien skal foretages ud fra en konkret vurdering af virksomheden, hvor alle 

relevante forhold skal inddrages, hvorfor det bliver en skønsmæssig afgørelse. 

I skema 3, bilag 7 er der listet forhold, der taler for at anse virksomheden som erhvervsmæssig, 

hvilket samtidig er indikatorer på, hvornår der så modsat er tale om hobbyvirksomhed (Ikke 

                                                
225 Der refereres her til cirkulære 129 af 4/7 1994 (PSL) 
226 Hvor skattereglerne om hobbyvirksomhed, tilnærmelsesvist er at sidestille med reglerne for ikke erhvervsmæssig 
virksomhed. Jf. afsnit 7.5 i afhandlingen 
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erhvervsmæssig virksomhed). Nogle af de helt centrale forhold, det vil sige forhold, der oftest 

lægges vægt på i praksis227 er a), om virksomheden er rentabel eller om der er et gevinst motiv og d) 

om virksomheden drives med den fornødne intensitet og seriøsitet. 

Disse to forhold er dog ikke dem der synes at være de afgørende i dette tilfælde. Der kan 

argumenteres for, at retten ved det at de udtaler at ”karakteren” af musikerens virke, er for 

begrænset, hermed antyder, at d) virksomheden mangler den fornødne intensitet og seriøsitet, ikke 

er opfyldt. Det er dog noget uklart, hvad der præcis ligger i rettens begrundelse, og derfor tvivlsomt 

om det er dette forhold der refereres til.   

Uklar er formuleringen også af forhold d), hvorfor det må bero på høj grad af skøn i afgørelsen af 

om forholdet synes at være opfyldt.  

Der kan argumenteres for, i denne dom, at musikeren i hans virke som dirigent for de to kor, har 

den fornødne seriøsitet. Et argument herfor er bl.a. at hans faglige forudsætninger i den grad er til 

stede, da det af dommen fremgår, at musikerens uddannelsesmæssige baggrund, er 16 års 

uddannelse med musik afsluttende med en ”Master of Arts” diplom fra et konservatorium i 

Rumænien.  

Et argument for at virksomheden er en hobbyvirksomhed er, at der er tvivl om, hvorvidt 

indtægtserhvervelsen er det afgørende formål for skatteyderen, så det snarere er en privat interesse 

der driver virksomheden, således at han i tilfælde af underskud ville fortsætte erhvervet. 

Her finder jeg at der kan argumenteres for, at forholdene taler for, at det er en erhvervsmæssig 

virksomhed. Musikerens erhverv som kordirigent har en naturlig sammenhæng med hans øvrige 

indtægtsgivende erhverv og uddannelse, hvilket må siges at være et stærkt argument for, at 

indtægtserhvervelsen er det primære formål. Dette argument viser at forholdet e), i skema 3, bilag 7, 

gælder for musikeren.  

I tilfælde, hvor en skatteyder derimod har en uddannelse og job som f.eks. folkeskolelærer og som 

så ved siden af har et job som kordirigent, ville det omvendt være vanskeligt at argumentere mod, at 

der var tale om privat interesse.  

Som beskrevet er det forhold der bliver afgørende i afgørelsen af musikerens skattemæssige stilling, 

at (h)228 virksomhedens omfang /varighed er for begrænset, til at kunne anse den som erhvervsmæssig.  

                                                
227 Her menes hvad der generelt lægges vægt på, Jf. afsnit 7.5 og derfor ikke specielt for domme der omhandler 
musikeren 
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Isoleret set er der ingen tvivl om, at omfanget af jobbet som dirigent ikke er betydeligt, hvorfor det 

som udgangspunkt er et holdbart argument. 

Omvendt blev der gjort rede for i afsnit 9.1, at beskæftigelsen som musiker er atypisk og det ses 

ofte bl.a. også i de domme, der behandles i analysen, at musikeren har to eller flere jobs på samme 

tid, hvor de forskellig jobs kan være ret begrænsede i omfanget.  

Kendetegnet for musikbranchen er, ud fra mit eget kendskab til branchen, at der er ret få 

fuldtidsjob, når man ser bort fra fuldtidsundervisere. Resultatet heraf er at musikeren er nødsaget til 

at tage flere jobs med begrænset varighed. Det vil sige, at musikeren, som er nødsaget hertil229, kan 

havne i en situation, hvor argumentet jobbet er for begrænset i varighed, ofte ville kunne bruges i 

mod ham uden at skele til, hvad det er for en branche, der opereres i. Dette forhold kan man 

forestille sig kan være medvirkende til, at det er vanskeligt for musikeren at opnå status som 

selvstændigt erhvervsdrivende og derved opnå de skattemæssige fordele der hører til denne 

skattemæssige kvalifikation. 

Denne sidste del (del B) af kendelsen TfS 2000, 528 LSR viser, at på trods af, at musikerens egne 

begrundelser opfylder kriterier for, at der er tale om selvstændigt erhvervsdrivende og på trods af at 

det ligeledes er muligt at argumentere for, at flere andre forhold, udover musikerens egne 

begrundelser, hentet fra skema 3 taler for at der foreligger erhvervsmæssig virksomhed, så ender 

rettens afgørelse alligevel med at anse musikeren for at være honorarmodtager, hvilket betyder at 

han i stedet bliver behandlet skattemæssigt som hobbyvirksomhed.  

På baggrund heraf er det forståeligt hvis musikeren i praksis har vanskeligt ved at gennemskue, 

hvorledes han bør anse sig selv skattemæssigt, dvs. efter hvilke regler han bør opgøre sin indkomst 

efter. 

En af forklaringerne på at denne tvivl opstår hos musikeren er, at der er disse uklare sondringer 

mellem de forskellige indkomsttyper. Præcis det samme forhold var tilfældet i forrige afsnit A) i 

forbindelse med afgrænsningen af lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende. Der mangler 

således en mere klar og entydig definition af hvornår man driver erhverv og hvornår det ikke er 

tilfældet. Specielt fordi man med musikerens job som dirigent for de to kor bevæger sig i en 

gråzone mellem at være honorarmodtager/hobbyvirksomhed og selvstændigt erhvervsdrivende. Da 

                                                                                                                                                            
228 Jf. skema 3, bilag 7 
229 Det er naturligvis ikke alle musikere der er tvunget til at tage flere ”små” jobs på samme tid, der er også nogen der 
selv vælger det. 
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musikeren befinder sig i et grænsetilfælde er behovet for en klar definition af klassificeringerne 

endnu større. 

TfS 1999.391 LSR230  

Denne kendelse er allerede delvist behandlet ovenfor, hvor fokus var på kvalificeringen af 

musikeren i forhold til jobbet på musikskolen. Udover musikskole jobbet er musikeren ansat i et 

symfoniorkester. Herudover har han enkeltstående arrangementer ved siden af, hvilket er den 

indkomst, der fokuseres på her i dette afsnit. 

Musikeren anser indtægten fra de enkeltstående arrangementer som opnået ved selvstændig 

virksomhed, skatteankenævnet mener derimod, at denne indtægt skal anses som ikke 

erhvervsmæssig aktivitet. Det er derfor endnu et eksempel på problematikken vedrørende 

kvalificering af en musiker i forhold til sondringen mellem selvstændigt erhvervsdrivende og ikke - 

erhvervsdrivende. 

Fra den tidligere behandling af dommen, vides det, at musikeren har en række begrundelser for at 

der skulle være tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, tilmed begrundelser, der opfylder de 

kriterier, der kan lægges til grund i vurderingen af, om der er tale om selvstændig 

erhvervsvirksomhed.231 

Det retten lægger til grund for deres afgørelse er, at omfanget af aktiviteten knyttet til musikerens 

erhvervede honorarindtægter fra diverse enkeltstående arrangementer er for begrænset til, at 

musikeren kan anses for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed.  

Det afgørende argument i den forrige dom for at musikeren ikke kan anses for at være selvstændigt 

erhvervsdrivende er altså præcis det samme argument der bliver afgørende i denne dom, netop det 

begrænsede omfang af virksomhedens virke.  

TfS 2002,500 LSR  

Denne kendelse er et andet lignende eksempel på den selv samme problematik232. Nemlig uenighed 

vedrørende sondringen mellem selvstændigt erhvervsdrivende og honorarmodtager/ikke 

erhvervsdrivende.  

                                                
230 Jf. Bilag 18 
231 Jf. Cirkulære nr. 129 af 4/7 1994 (PSL) afsnit 3.1.1 
232 Jf. Bilag 19 



Skatteretlig kvalifikation af musikere – og opgørelse af indkomsten 3333....mmmmaaaajjjj    2010201020102010    
 

 61 

 

I denne kendelse er der tale om en komponist der komponerer musikværker, underviser og i et vist 

omfang giver koncerter. Musikeren, mener at hans komponistvirksomhed bør anses for 

erhvervsmæssigt drevet.  

Musikerens begrundelser 

 Musikeren driver komponistvirksomheden særdeles seriøst og absolut med den fornødne faglige 

viden og indsigt. Derudover har virksomheden også vist, at den har kunnet genere overskud i hvert 

fald i år 1997 og 2000, hvis man alene medtager KODA afgifterne233.  

Rettens resultat 

De begrundelser, retten lægger til grund for at anse komponistvirksomheden som ikke - 

erhvervsmæssig er primært, at virksomheden ikke kan anses for drevet med udsigt til at opnå en 

rimelig indtjening og desuden, at virksomheden ikke drives med det fornødne omfang eller 

intensitet. 

Analyse 

Igen i denne kendelse er det, dels at det stort set er de samme argumenter som retten lægger til 

grund for, at der er tale om ikke erhvervsmæssig virksomhed. Desuden er det også i dette eksempel 

muligt for revisoren, at finde argumenter, der understøtter begrundelserne for at indtægterne vedr. 

komponistvirksomheden, bør anses som erhvervsmæssige.234 Endda argumenter der ud fra teorien, 

synes at være holdbare, men som alligevel vurderes til ikke at være tungtvejende nok i rettens 

afgørelse. Det forhold at det overhovedet er muligt for revisor at argumentere for, at der er tale om 

erhvervsmæssig komponistvirksomhed, er de uklare sondringer mellem indkomstkategorierne. 

I en offentliggjort kandidatafhandling der netop omhandler afgrænsningen mellem hobby og 

erhverv235, konstaterer forfatteren at ”sondringen mellem hobby og erhverv er forholdsvis tvetydig selv på en 

række centrale faktorer, særligt fortolkningen af rentabilitetskravet. Han konstaterer videre, at dette medfører, 

at praksis ikke er entydig og kan ”gradbøjes”, hvilket besværliggør skatteyderens udgangspunkt for 

vurderingen af den pågældende virksomheds status. 

                                                
233 Retten finder at alene afgifterne fra KODA kan anses for at vedrøre erhvervelsen af indtægter i 
komponistvirksomheden. 
234 Begrundelserne revisoren fremfører på vegne af musikeren er ikke medtaget i afhandlingen, men fremgår af dommen 
jf. bilag, hvorfor der henvises hertil. Det er primært på grund af pladsmangel, at jeg har valgt ikke at 
medtagebegrundelserne. 
235 Kandidat afhandling af Kasper Vindelev, jf. Litteraturlisten 
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Han understøtter derved præcis de ovenfornævnte problemstillinger der har vist sig at være i de 

kendelser og domme der er behandlet i afsnit B) vedrørende afgrænsningen af ”Selvstændigt 

erhvervsdrivende overfor honorarmodtagere og ikke erhvervsmæssig virksomhed”. 

TfS 1997,562 LSR 

Afslutningsvis er det relevant kort at nævne TfS 1997,562236 LSR. Her er problematikken den, at 

musikeren anser sig selv som lønmodtager, skatteankenævnet anser musikeren som selvstændigt 

erhvervsdrivende og Landsskatteretten anser musikeren for honorarmodtager.  

Musikeren ernærer sig selv som solomusiker. Han spiller til faste honorarer og modtager et fast 

beløb til kørsel beregnet på grundlag af instrumenternes vægt.  

Både lønmodtageren og skatteankenævnets begrundelser for deres påstande, opfylder langt de fleste 

af kriterierne237 for hhv. selvstændig erhvervsdrivende og lønmodtager.  

Specielt interessant i denne kendelse er det, at Skatteankenævnets begrundelser stort set er de 

samme som dem, der i de tidligere domme lå til grund for Landskatterettens resultat238, som nu lige 

pludselig ikke længere er tungtvejende og afgørende argumenter for rettens resultat..  

Kendelsen er et eksempel der i den grad understreger, at sondringerne mellem de forskellige 

skattemæssige kategorier er uklare, idet det rent faktisk lader sig gøre at skabe tvivl hos tre parter 

om hvorledes musikeren bør kvalificeres skattemæssigt. 

Samlet analyse 

Økonomiske konsekvenser for musikeren ved ændringen i den skattemæssige status  

De afgørelser der er behandlet i afsnit B)239 medfører en ændring i musikerens skattemæssige status. 

Det betyder, at der i praksis vil ske en omligning og tilmed med tilbagevirkende kraft240. En sådan 

omligning vil i de tilfælde hvor musikeren går fra at være selvstændigt erhvervsdrivende til, 

honorarmodtager/ ikke - erhvervsmæssig virksomhed, oftest betyde negative økonomiske 

konsekvenser for musikeren, rent skattemæssigt241. Han går fra at have opgjort sin skattepligtige 

                                                
236 Jf. Bilag 20 
237 Jf. Cirkulære 129 af4/7 1994 (PSL) afsnit 3.1.1 
238 Her refereres til de domme der omhandler sondringen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende. 
239 Som omhandler afgrænsning af selvstændigt erhvervsdrivende og ikke - erhvervsmæssig 
virksomhed/honorarmodtager. 
240 Skatteministeriets departement og Told og Skattenævnets redegørelse afsnit B.1.2.1 
241 Der henvises til skema 6, bilag 15 som bl.a. viser forskellene mellem det at være lønmodtager og selvstændigt 
erhvervsdrivende. 
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indkomst og beregnet skat ud fra skatteregler der gælder for den selvstændigt erhvervsdrivende og 

skal nu opgøre skattepligtig indkomst efter reglerne for honorarmodtageren/ikke – erhvervsmæssig 

virksomhed.. Det betyder, (Jf. kap. 8.5) begrænsninger i fradragsretten, idet fradraget nu er 

kildebegrænset242 samtidig med, at færre omkostninger muligvis anses for at være 

driftsomkostninger. Musikeren vil desuden heller ikke kunne modregne underskud i fremtidige 

overskud. Som honorarmodtager / ikke erhvervsmæssig virksomhed, afskæres musikeren også fra at 

kunne benytte VSO, KAO eller ”Kunstnerudligningsordningen”, hvorfor han går glip af de fordele 

der er ved at kunne anvende disse ordninger243 . Tilmed kan musikeren komme ud for at skulle 

betale bøder på grund af manglende indbetaling.244,245 

Sammenfatning  

I dette afsnit246 har analysens fokus været på afgrænsningen af musikeren i praksis som 

selvstændigt erhvervsdrivende overfor honorarmodtageren / ikke – erhvervsmæssige virksomhed. 

Analysen er foretaget ud fra relevante domme og kendelser og har vist, at der er skatteretlige 

problemstillinger i forbindelse med kvalificeringen af musikeren, som bl.a. skyldes musikerens 

atypiske erhverv. De problemstillinger, der er fundet, er for det første at sondringen mellem 

erhvervsdrivende og hobbyvirksomhed er uklar. Dette gør det vanskeligt for musikeren at 

gennemskue hvilke regler han skal opgøre sin skattepligtige indkomst efter. Specielt vanskeligt er 

det for musikeren på grund af at musikerens beskæftigelse ofte er kendetegnet ved, at forholdet 

mellem ham og hvervgiver svæver i en gråzone mellem at være både lønmodtager, selvstændigt 

erhvervsdrivende og honorarmodtager / ikke – erhvervsmæssig virksomhed. Kendelserne og 

dommene antyder, at musikeren pga. sine ofte mange ”små jobs”247, tit bliver anset som 

hobbyvirksomhed, med argumentet om, at jobbet er for begrænset i omfang, på trods af at de 

faglige forudsætninger og seriøsitet i høj grad er til stede, samtidig med at det kan antages at mange 

musikere på trods af deres private interesse i musikken højst sandsynligt har et ønske om, det skal 

være rentabelt. Det forhold har økonomiske konsekvenser for musikeren.  

                                                
242 Se afsnit 8.5.for nærmere forklaring på hvad der ligger i kildebegrænset fradragsret. 
243 Jf. afhandlingens afsnit 8.4.   
244 Som lønmodtager får man nogle andre rettigheder så som dagpenge, feriepenge etc. Da afhandlingen udelukkende 
behandler det skattemæssige, er det derfor ikke medtaget yderligere her. 
245 Musikeren har dog mulighed for, inden han gør hans skattepligtige indkomst op, at få et bindende svar om den 
skattemæssige virkning af dispositioner, ved at betale 300kr. jf. bilag 11 
246 Afsnit 9.2. Del B. 
247Hvor ”Små jobs” skal forstås som et job med få timer om ugen eller kortvarige enkeltstående arrangementer. 
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For det andet har analysen vist, at en anden problemstilling vedr. kvalificeringen af musikeren er, at 

det ofte er få forhold der medtages i den samlede vurdering af musikerens skattemæssige stilling, og 

at det er problematisk, at der ikke i højere grad skeles til branchens atypiske organisering. 

9.3 Delkonklusion  

Der er i dette afsnit foretaget en undersøgelse af, om den skattemæssige kvalificering af musikeren i 

praksis, rejser eventuelle problemstillinger i forhold til det atypiske erhverv det er at være musiker. 

Grundlaget for undersøgelsen er kendelser og domme, som specifikt omhandler den skattemæssige 

kvalifikation af musikeren. Eksemplerne viser, at der i praksis er problemer behæftet med 

kvalificeringen af musikeren og at disse ofte opstår på grund af at erhvervet som musiker i 

skattemæssig forstand er utraditionelt eller atypisk. 

De helt centrale problemstillinger der har vist sig at være i praksis er:  

1) Uklare regler vedrørende sondringen mellem de forskellige indkomstkategorier  

Uklarheden skyldes at der ikke findes nogen klare definitioner af de forskellige begreber, 

hvorfor det er skøn der ligger til grund for afgørelsen af hvilken indkomsttype den enkelte 

musiker tilhører. Dette fører ofte til at musikeren foretager en forkert kvalificering af sig 

selv, og derfor gør hans skattepligtig indkomst op efter de forkerte skatteregler. I mange 

tilfælde har det økonomiske konsekvenser for musikeren. 

Det forhold at musikeren er atypisk beskæftiget, gør kvalificeringen af musikeren, i de 

traditionelle indkomstkategorier, ekstra vanskeligt. Musikerens arbejde er ofte organiseret 

på en sådan måde, at der er lige gode argumenter for at statuere tjenesteforhold som for at 

der foreligger selvstændig erhvervsvirksomhed. Det betyder, at afgørelsen af hvorvidt der er 

tale om den ene eller anden indkomstkategori i udpræget grad kommer til at bero på en 

skønsmæssig samlet vurdering. Dette forhold efterlader musikeren i en tilstand af retsløshed.  

2) Få antal kriterier ligger til grund for rettens vurdering 

Dommene og kendelserne viser, at det tyder på at det i praksis rent faktisk er et lille antal 

bestemte kriterier, der er afgørende for udfaldet af hvorledes musikeren kvalificeres. Det vil 

sige, at helhedsvurderingen i praksis sker ud fra et betydeligt færre antal kriterier end dem 

der er angivet i cirkulæret.248 

3) Der skeles meget lidt til musikbranchens atypiske organisering 

                                                
248 Her refereres til Cirkulære 129 af 4/7 1994 (PSL) 
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Musikeren der er lønmodtager har typisk store driftsudgifter ifht. andre lønmodtagere, 

hvilket der ikke skeles til ifht. fradragsberettigelsen. Ligeledes synes der også at være en 

tendens til at lønmodtageren anses for at være honorarmodtager frem for selvstændigt 

erhvervsdrivende med argumentet om at omfanget af beskæftigelsen er for begrænset. En 

stor del af musikerens type af jobs er netop kortvarige eller begrænset i antal timer. Derfor 

kan det synes urimeligt, set fra musikerens side, at den type af beskæftigelse han har 

mulighed for at have, gør mulighederne for at blive anset som selvstændigt 

erhvervsdrivende minimale og dermed ikke får mulighed for at udnytte de noget mere 

gunstige skatteregler. 

 

9.4 Den skatteretlige behandling af musikeren i praksis 

Som nævnt i indledningen består analysen af to dele med hvert sit fokusområde. I dette afsnit vil jeg 

koncentrere mig om fokusområde 2. Jeg vil undersøge om der i praksis er problemer i forbindelse 

med den skattemæssige opgørelse af musikerens indkomst set i lyset af musikerens atypiske 

erhverv, og hvilke problemer det i givet fald er. Ligesom i den første del af analysen er denne del af 

analysen foretaget på baggrund af domme, der omhandler netop dette område, da dommene er en 

direkte afspejling af eventuelle problemstillinger, der rejser sig i praksis. 

Driftsomkostninger 

TfS 2007, 822 Ø 

Den første dom er TfS 2007, 822 Ø249. Dommen omhandler en sangerinde (Lina Rafn – fra 

popgruppen ”Infernal”)250. Sangerinden har fradraget udgifter der svarer til et beløb på 22.119kr., 

som består af udgifter, til scenebeklædning på 11.620kr.og udgifter til kosmetik, hår og make-up på 

10.499kr. Ud af de i alt 22.119kr har Skattemyndíghederne heraf godkendt et skønsmæssigt fradrag 

på kun 5.000kr. Landsskatteretten giver skattemyndighederne medhold i deres skønsmæssige 

vurdering af fradraget på de 5.000kr. 

Hovedproblemstillingen er uenigheden omkring opgørelsen af musikerens indkomst, i forhold til 

størrelsen af fradraget for driftsudgifterne og hvad der rent lovmæssigt kan anerkendes som 

driftsrelaterede udgifter. 

                                                
249 Jf. Bilag 21  
250 Denne dom er anket til højesteret, hvorfor, der på tidspunktet for afhandlingens tilblivelse ikke er nogle endelig 
afgørelse endnu. 
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 For at forstå problemet og hvorfor det opstår, er det nødvendigt at kigge nærmere på hhv. 

sangerindens, skattemyndighederne og Landsskatterettens begrundelser, som de hver især anser 

som afgørende i vurderingen af hvilke fradrag der bør godkendes.  

Musikerens begrundelser 

De begrundelser sangerinden lægger til grund for at hun bør opnå fradrag for de afholdte udgifter på 

i alt 22.119kr. til scenebeklædning, hår og make-up er følgende: 

Hun mener at have dokumenteret at have haft erhvervsmæssigt begrundede merudgifter til 

scenebeklædning og hår og make – up.  På kvitteringer fra butikker, frisører og skønhedsklinikker, 

har sangerinden angivet, hvilken koncert eller job den enkelte kvittering relaterer sig til og mener 

ikke at det at tøjet er købt i almindelige butikker har indflydelse på fradragsretten, da hun påstår, at 

det købte tøj, ikke har kunnet anvendes privat, da det pga. et højt aktivitetsniveau bliver slidt og 

kommer til at lugte. Ligeledes anfører hun, at det almindelige tøj tilrettes til scenebrug. 

I dommen forklarer hun hvilke typer af jobs hun på det pågældende tidspunkt besad, hvor det 

generelt var en væsentlig forudsætning for hendes succes med disse jobs, at hun fremstod ”stylet”.  

Sangerinden understreger at udgiften til hver koncert, beregnet på baggrund af de 22.119kr. hun har 

anset som fradragsberettiget, i det år dommen omhandler, i gennemsnit er på 275kr. Dette mener 

hun er relativt lavt. 

De to sidstnævnte begrundelser, synes at være mulige at bevise. 

Landskatterettens begrundelser for at give skattemyndighederne medhold er følgende: 

Landsskatteretten mener ikke at sangerinden har godtgjort en sammenhæng mellem på den ene side 

indkomsterhvervelsen og på den anden side udgifterne til henholdsvis beklædning og hår og make-

up. På grund af udgifternes almindelige karakter af privatudgifter og at de opfattes som merudgifter, 

mener Landsskatteretten således ikke, at der er grundlag for, at tillade yderlige fradrag end for de 

5.000kr.  

Det oplyses samtidig, at Landskatteretten anser de 5.000kr.der er givet i fradrag af 

skattemyndighederne kun angår udgifterne til beklædning. Det betyder, at sangerinden har opnået 

fradrag for halvdelen af udgifterne hertil og intet fradrag har opnået for hår og make-up udgifter. 
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Analyse 

En af sangerindens væsentlige begrundelser, er bl.a., at hun mener at have matchet sin indkomst 

med de relaterede udgifter, ved det at hun på kvitteringerne har anført hvilke job eller koncert de er 

brugt til. Hendes typer af jobs er organiseret således, at udgifterne ikke falder på samme tidspunkt 

som indkomsten, hvilket vanskeliggør retfærdiggørelsen af fradrag for disse udgifter, da det så er 

vanskeligt at bevise overfor skattemyndighederne, at den pågældende udgift, er med til at erhverve 

sikre og vedligeholde indkomsten. Hvilket vi så i kap. 8251, skal være opfyldt for at kunne 

karakterisere en omkostning som driftsrelateret. 

Denne type dokumentation er dog svær at bevise om er sand. Det vil sige, det kan være tvivlsomt 

om hun rent faktisk har benyttet lige præcis det tøj til den koncert, hun har anført på kvitteringen. 

For at kunne sandfærdiggøre dette kræver det nærmest, at sangerinden for hver koncert kan vise på 

et billede, at tøjet er benyttet i denne sammenhæng, og at de udgifter hun har til hår og make – up 

også er synlige på billederne fra koncerten. Det tydeliggør at kravet til dokumentation er meget højt 

for den type jobs som musikere ofte udfører, for at de skal synes overbevisende. Dette relativt høje 

krav til at indhente dokumentation på alle udgifter, kan få negative konsekvenser for musikeren, 

dels fordi der forholdsmæssigt medgår meget administration, og dels kan det vise sig, at trods den 

indhentede dokumentation, så skønnes udgifterne alligevel som private og på den måde resulterer 

det i både tidsmæssige og økonomiske konsekvenser for musikeren.  Økonomiske konsekvenser, 

fordi udgifterne i stedet anses som private, som man ikke opnår fradrag for, hvilket betyder, at 

udgifterne ikke kan fratrækkes i den personlige indkomst252  

En anden af sangerindens begrundelser for at udgifterne til det tøj der er købt i de almindelige 

butikker er erhvervsmæssige og dermed fradragsberettigede er, at tøjet bliver slidt og kommer til at 

lugte, så det ikke kan anvendes privat. Umiddelbart synes det at være et reelt argument, men 

problemet er bare at det stort set er umuligt at bevise om det er sandt. Omvendt er det forståeligt, at 

der er store dokumentationskrav for musikere med denne type af jobs, da det ellers vil gøre det 

endnu mere vanskeligt og nærmest umuligt for skattemyndighederne og retten at foretage det rette 

skøn af fradragsværdien af de samlede udgifter. 

 

 

                                                
251 Jf. SL § 6 stk. 1, litra a 
252 Jf. Mere herom i Kapitel 8 
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Sammenfatning 

Dommen viser følgende centrale problemstillinger vedr. musikerens opgørelse af indkomsten i 

praksis. 

1)Vanskeligt at matche indkomst og udgift, da musikerens type af beskæftigelse kan være af en 

sådan organisering at udgiften ikke falder på samme tidspunkt som indtægten. 

Ser man på denne problemstilling i forhold til at sangerinden i stedet blev klassificeret 

skattemæssigt som ikke-erhvervsdrivende eller honorarmodtager, vil det sandsynligvis være endnu 

mere vanskeligt at opnå fradrag, da fradraget for denne gruppe jo netop er kildebegrænset. I sådan 

et tilfælde er fradraget således betinget af, at denne matching er mulig, da udgiften kun kan 

fradrages i den dertil hørende indkomst.  

2)Problematisk at kunne bevisliggøre at udgiften rent faktisk er erhvervsmæssig 

Muligheden for at opnå fradrag, set ud fra denne problemstilling, er den samme hvad end der er tale 

om selvstændig erhvervsdrivende eller honorarmodtager der opfattes som ikke-erhvervsdrivende. 

3)Urimeligt højt krav til dokumentation 

Kravet til dokumentation i dette tilfælde, er det samme for erhvervsdrivende og ikke-

erhvervsdrivende, hvorfor chancen for at opnå fradrag ikke er forskellige set ud fra denne 

problematik. 

Sangerindens type af job, som er meget afhængigt af hendes udseende, og som samtidig består af 

mange forskellige små jobs, gør det vanskeligt for hende at dokumentere eller retfærdiggøre og 

bevise, at de udgifter hun mener, er afholdt til at erhverve sikre og vedligeholde sin indkomst, rent 

faktisk udgør et skønsmæssigt beløb på de 22.119. Den medfører, at det er utrolig tidskrævende og 

besværligt at opnå den nødvendige dokumentation, for at kunne retfærdiggøre at udgifterne er 

benyttet erhvervsmæssigt. Det vanskeliggøres yderligere på grund af typen af udgifter, som i 

almindelighed opfattes som privatudgifter, som ifølge skattelovgivningen ikke kan fradrages ved 

indkomstopgørelsen. Dette fremgår bl.a. af LV253, hvor der netop står, at det hører til undtagelserne, 

at man kan opnå fradrag for udgifter til bl.a. beklædning254, med samme argument om at disse 

udgifter som regel er private udgifter på trods af, at de er afholdt i forbindelse med arbejdet. 

                                                
253 Afsnit A.F. 1.17 ”Arbejdstøj” 
254 Ligeledes gælder det for fortæring 
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Skatteministeriet har i forbindelse med en lignende sag255 pointeret, at ”det er en væsentlig forudsætning 

for fradrag for arbejdstøj, at tøjet er så specielt, at det ikke er egnet til privat anvendelse”256. Præcis det samme 

argument der benyttes i den ovenstående dom vedr. arbejdstøjet. 

TfS 2001.118 DEP og TfS 1995, 746 ØLR er eksempler fra praksis, hvor fradraget for 

scenebeklædning anerkendes, med argumentet om at det er for specielt til at det kan anvendes 

privat. 

I det første eksempel257 er der tale om kjole og hvidt og nogle laksko, hvilket man med mine øjne 

sagtens vil kunne bruge privat. Det er dermed endnu et eksempel på, at specielt den optrædende 

musiker, bevæger sig i en gråzone, hvad angår fradrag for driftsudgifterne til scenebeklædning hår 

og make – up.  

Det forhold, at der er så megen tvivl om hvorvidt musikeren kan opnå fradrag for, i dette tilfælde, 

beklædning, kan have konsekvenser for specielt den optrædende musiker, da man kan tænke sig at 

han kan se sig nødsaget til, at gøre mindre ud af beklædningen, med fare for, ikke at kunne opnå 

fradrag herfor. Der kan argumenteres for, at han går på kompromis med det samlede udtryk og i 

yderste konsekvens opnår mindre opmærksomhed. Modsat kan han vælge ikke at gå på kompromis 

med udtrykket og bruge de udgifter på beklædning han mener der skal til, men derimod påtage sig 

de økonomiske konsekvenser det har for ham ikke at opnå fradrag herfor.  

Arbejdsværelse i hjemmet  

TfS 2007, 581 Ø 

Den næste dom er dommen TfS 2007, 581 Ø258. Problematikken her er igen hvorvidt man kan opnå 

fradrag eller ej.  

Den omhandler en musiker der er ansat som fuldtidslærer ved den Rytmiske Højskole. Musikeren 

underviser i bl.a. sang, sammenspil, musikteori, psykologi og sangskrivning. Underviseren begærer 

fradrag for udgifter til arbejdsværelset/musikværelse i hjemmet, da arbejdsværelset anvendes til 

undervisning, da musikeren forestår en del af undervisningen i eget hjem. Musikeren benytter også 

                                                
255 TfS 1997, 503 DEP 
256 TfS 2001.118 DEP og TfS 1995, 746 ØLR er eksempler fra praksis hvor fradraget for scenebeklædning fradrages, 
med argumentet om at det er så specielt at det ikke kan anvendes privat.  
257 TfS 2001,118 DEP er en kommentar til TfS 2001,109, hvor det fremgår, at skatteministeriet har taget bekræftende til 
genmæle. 
258 Jf. bilag 22 
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lokalet til forberedelse af undervisningen259. Skatteankenævnet godkender ikke fradrag for 

arbejdsværelset i hjemmet jf. SL § 6, stk. 1, litra a 

Musikerens begrundelser 

Musikerens repræsentant i dette tilfælde er DMF og deres begrundelse går bl.a. på, at 

arbejdsværelset er nødvendigt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten jf. § 6, stk. 1, 

litra a. Ligeledes pointeres det, at det på grund af den komprimerende indretning af arbejdsværelset, 

med instrumenter og andet udstyr er nærmest umuligt at anvende værelset privat. Samtidig 

forudsættes det fra højskolens side, at lærerne forbereder deres undervisning uden for skolen, da de 

faktiske forhold nødvendiggør dette. 

Landskatterettens resultat 

Landskatteretten finder ikke at musikerens indkomst i det omhandlende indkomstår, har været 

betinget af at han havde indrettet et arbejdsværelse i sin private bolig. Musikeren er heller ikke som 

led i sin ansættelse forpligtet til at stille sin private bolig til rådighed for eneundervisning af 

højskolens elever. På baggrund heraf opnår musikeren således ikke fradrag for de udgifter der er i 

forbindelse med arbejdsværelset. 

Analyse 

Igen bliver det en diskussion af, hvorvidt udgiften kan anses for erhvervsmæssig eller ej, ligesom 

det var tilfældet i TfS 2007.822 Ø. Landskatterettens afgørelse hviler på vurderingen af, om 

musikerens udgifter til arbejdsværelset kan anses for at være private eller erhvervsmæssige. 

Landsskatteretten anser dem for udelukkende private, og ser derfor ikke en erhvervsmæssig 

begrundelse for at have dette arbejdsværelse.  

To grundlæggende betingelser skal som udgangspunkt være opfyldt for at opnå denne type fradrag. 

For det første skal der være en erhvervsmæssig begrundelse for at arbejdsværelset etableres. For det 

andet skal muligheden for at rummet kan anvendes til private formål være stærkt begrænset260. 

Begge betingelser er skønsbaseret, hvorfor afgørelsen om fradragsretten kan variere meget. Specielt 

for musikeren, på grund af det atypiske erhverv han besidder. 

                                                
259 Nærmere beskrivelse af rummets indretning fremgår af dommen se bilag 22 
260 Skatteretten 1, s. 228 - 229 
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Ydermere er det karakteristisk for denne type personer, at deres erhverv er tæt forbundne med deres 

hobby, hvilket gør det yderst vanskeligt at foretage en objektiv vurdering af hvorvidt musikerens 

udgifter i det enkelte tilfælde reelt er nødvendige for at erhverve sikre og vedligeholde indkomsten. 

At vurderingen i høj grad hviler på skøn af det enkelte tilfælde, tydeliggøres i næste dom: 

 TfS 1996. 553 Ø 

I TfS 1996.553 Ø261 er problemstillingen identisk med den i TfS 2007.581 Ø. Interessant er det dog, 

at retten i TfS 1996.553 Ø når til det modsatte resultat. Dvs. Landskatteretten, anerkender fradrag 

for udgifter til et etableret arbejdsværelse i hjemmet, med begrundelsen om at arbejdsgiveren ikke 

stiller de nødvendige lokaler til rådighed. I dette tilfælde var musiklæreren ansvarlig for skolens 

musikværksted og fik godkendt fradrag for et lokale til musikudøvelse. Arbejdet for skolen indebar 

en ikke ubetydelig undervisningsforberedelse og vedligeholdelse af færdigheder, og musikeren 

kunne ikke råde over skolens musiklokale, når han ikke underviste. Tilmed begrunder 

Landsskatteretten sin afgørelse med, at musikeren gør omfattende brug af lokalet som led i sin 

musikudøvelse. 

Analyse 

Det kan være vanskeligt at forstå, hvorfor musikeren i den første dom262 ikke opnår fradrag for 

udgifter til arbejdsværelse, da den erhvervsmæssige begrundelse i de to domme er identisk, 

samtidig med, at der i øvrigt er tale om to så ens eksempler. 

I TfS 1996.553 Ø anser Landsskatteretten ikke arbejdsværelset som egnet til almindeligt 

boligophold på grund af rummets indretning, hvilket muligvis er det forhold hvor de to domme 

afviger. I TfS 2007.581 Ø indgår spørgsmålet om privat anvendelse af arbejdsværelset ikke i 

Landsskatterettens afgørende begrundelser, hvorfor det er vanskeligt at afgøre, om det er her 

forklaringen på de to forskellige udfald skal findes. 

Den meget skønsbaserede bedømmelse af udgiftens art263 efterlader musikeren i en tilstand af 

retsløshed. Det kan altså i høj grad have økonomiske konsekvenser for musikeren i de tilfælde hvor 

fradraget ikke opnås. 

                                                
261 Jf. Bilag 23 
262 TfS 2007. 581 Ø 
263 Med art menes om udgiften kan anses for at være privat eller erhvervsmæssig. 
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Udover de økonomiske konsekvenser finder jeg, at man bør overveje den skatteretlige tilstand, når 

musikeren i tilfælde som i TfS 2007.581 Ø, ikke får anerkendt retten til fradrag for udgifter til 

arbejdsværelset. Der er en række forhold, der gør at musiklærerens arbejde er atypisk og derfor 

muligvis ikke burde underlægges samme regler som f.eks. en almindelig folkeskolelærer.264  

Musiklærerens arbejde er eksempelvis atypisk ved det, at en stor del af arbejdet er forberedelse og 

at denne forberedelse ofte kræver god plads i sin bolig. Der skal være plads til at opbevare det, eller 

ofte, de instrumenter man underviser i. Desuden stiller forberedelsen ofte særlige krav til boligen, 

pga. den støj det laver, hvorfor man er nød til at overveje at have et separat værelse, som er 

lydisoleret, hvis man bor i lejlighed og skal tage hensyn til de øvrige beboere. Muligvis er 

musikeren nødsaget til at leje et øvelokale eller købe et hus, for at kunne lave de nødvendige 

forberedelser der kræves for at gøre undervisningen attraktiv for eleverne, og for ikke at genere 

omgivelserne.  

Erhvervet som musiklærer medfører flere udgifter end hvad der er normalt for de mere 

”traditionelle undervisere”. Det forhold er i sig selv argument for bedømmelsen af musiklærerens 

udgifter. 

Afskrivningsberettiget aktiv  

TfS 1993.342 Ø 

Denne dom omhandler en musiklærer, der underviser i klaverspil for elever ved forskellige 

oplysningsforbund og kommunale aftenskoler265. Undervisningen er foregået i eget hjem hvor 

musikerens eget flygel er benyttet. Musikeren nedlægger i denne forbindelse påstand om, at flygelet 

bør være fuldt afskrivningsberettiget. Landskatteretten er uenig heri men finder dog at det anvendte 

flygel kan betragtes som et blandet driftsmiddel, hvor den erhvervsmæssige anvendelse kan anslås 

til 75 %. 

Musikerens ønske om fuld afskrivning på flyglet begrundes med, at forberedelsen til 

undervisningstimer i det omhandlende indkomstår kan opgøres til 975 timer. Musikeren har derfor 

ikke haft behov for at spille privat. Herudover henviser hun til at skatterådet i forrige indkomstår 

accepterede 50 % afskrivning af flyglet, og da hendes indkomst ved musikundervisningen i det 

omhandlende år er fordoblet, mener musikeren, at det må accepteres at flyglet har været 

erhvervsmæssigt anvendt i tilsvarende videre omfang. 

                                                
264 Til forskel fra den mere traditionelle lærer i eksempelvis boglige fag så som matematik, dansk etc. 
265 Denne dom er behandlet tidligere i afsnit 9.2. Se også bilag 17 
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Musikerens begrundelser ændrer ikke ved Landskatterettens afgørelse. 

Analyse 

Problematikken i denne dom er uenigheden, omkring hvor meget driftsaktivet benyttes privat contra 

erhvervsmæssigt, nøjagtigt som i de tidligere eksempler. 

Adgangen til afskrivning på et aktiv er betinget af, at aktivet benyttes erhvervsmæssigt266. 

Som i de andre tilfælde beror rettens afgørelse på et skøn, foretaget på baggrund af samtlige 

relevante forhold, hvilket sjældent giver musikeren medhold, specielt ikke hvis han er lønmodtager, 

og i skattesager er det lønmodtageren selv der står med bevisbyrden, her om hvorvidt et flygel er 

anvendt privat eller ej.  

I en tidligere afgørelse UfR 1983.164 anerkendtes fuldt fradrag for et flygel. Her var en af 

begrundelserne dog, at flygelet var opstillet i et særskilt indrettet arbejdsrum, som var adskilt fra 

den øvrige bolig. Dette indikerer at placeringen, kan have betydning for den fulde 

afskrivningsadgang.  

Dette er dog ikke tilfældet i et andet eksempel267, hvor retten ligeledes anerkender 100 % 

afskrivning af flygelet. Her begrundes afgørelsen med, at musikerens private anvendelse af flygelet 

må anses for bagatelagtigt, da han udelukkende ernærer sig som musiklærer og udstyret er anvendt i 

forbindelse med undervisning. 

De nævnte eksempler understreger således den meget usikre retstilstand 

Sammenfatning 

Problematikken for musikere er typisk afgørelsen af om en udgift er benyttet privat eller 

erhvervsmæssigt. De bevæger sig i en gråzone af den private og erhvervsmæssige spfære, hvorfor 

det bliver usikkert om man overhovedet kan opnå fradrag for sine udgifter og i givet fald hvor 

meget. 

I LV fremgår det, at skattemyndighederne har erfaring for, at de udgifter der viser sig at give 

problemer i praksis er: 

Rejseudgifter, udgifter til hår, make-up, tøj, litteratur, telefon, båndoptager, videoanlæg, 

stereoanlæg, arbejdsværelse. LV pointerer samtidig at årsagen til at netop disse udgifter kan give 
                                                
266 Jf. afsnit 8.3 
267 LSR 13.10.1998 -611-1900- 02179 jf. ” Kunsternes beskatning 2009” s. 36. 
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problemer skattemæssigt i praksis er, at der her er tale om udgifter, der efter deres art også afholdes 

privat og som led i hobbyvirksomhed268. Bedømmelsen af denne type af udgifter sker for hver 

enkelt musiker, idet man i nogle tilfælde vil kunne bedømme udgifter til f.eks. rejse, som privat og i 

andre tilfælde som erhvervsmæssigt begrundet. Som vi erfarede i kapitel 8, kan det have økonomisk 

betydning for musikeren, om udgiften bedømmes til at være privat eller erhvervsmæssig, Da det 

kun er de erhvervsmæssige udgifter, der kan trækkes fra i den personlige indkomst eller 

skattepligtige indkomst269, afhængig af om musikeren er lønmodtager eller selvstændigt 

erhvervsdrivende.  

De udgiftstyper, der er behandlet i analysen, er derfor langt fra udtømmende, men tydeliggør 

billedet af, at det i praksis er vanskeligt at opnå fradrag for udgifter, der er af privat karakter, selv 

om disse omkostninger ofte kan udgøre en væsentlig del af musikerens erhvervsbetingede 

omkostninger.  

Delkonklusion   

I dette afsnit er der foretaget en undersøgelse af, om den skatteretlige behandling af musikeren 

skaber problemer i praksis. 

Undersøgelsen er foretaget ud fra domme og kendelser som specifikt omhandler musikeren og 

dennes indkomstopgørelse. Undersøgelsen viser, at der ofte er uenighed mellem musiker og 

skattemyndighederne ved opgørelsen af musikerens indkomst. De helt centrale problemstillinger i 

forhold hertil er: 

1. Manglende anerkendelse af fradrag for driftsomkostninger. (pga. blandet anvendelse 

gråzone mellem privat og erhvervsmæssig benyttelse) 

2.  Reduceret fradragsværdi ved fradrag for driftsomkostninger for lønmodtageren. 

På trods af at visse driftsudgifter tit viser sig at være større end ”normale lønmodtageres”  

3. Manglende anerkendelse af retten til afskrivning på driftsmidler. (privat eller 

erhvervsmæssig brug) 

 

 

 

                                                
268 Hvilket allerede er pointeret tidligere i afsnittet. 
269 LV E.B.3.14 
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10 Konklusion  

Formålet med denne afhandling har været, at undersøge musikerens skattemæssige stilling og 

herunder undersøge, de problemer om nogen det danske skattesystem rejser for personer, der 

erhverver sig ved musikken. 

Forud for selve analysen, har jeg beskrevet de skatteretlige grundprincipper. Ligeledes har jeg 

diskuteret skattelovgivningens generelle fortolkning af begreberne selvstændigt erhvervsdrivende, 

ikke – erhvervsdrivende/honorarmodtager og lønmodtager. Centralt for denne diskussion var det, at 

det for samtlige af disse begreber gælder, at der ikke findes en definition. Manglen på en klar 

definition medfører, at sondringerne mellem begreberne er temmelig uklare. 

Til sidst er der gjort rede for de generelle skatteretlige regler musikeren er underlagt afhængig af, 

om han klassificeres som selvstændigt erhvervsdrivende, ikke - erhvervsdrivende/honorarmodtager 

eller lønmodtager. 

Disse indledende afsnit danner rammen for selve analysen, som er foretaget på baggrund af 

udvalgte domme og kendelser der omhandler musikeren.  

Undersøgelsen er opdelt i to dele. I den første del, blev det undersøgt, om der er eventuelle 

skatteretlige problemstillinger ved afgrænsningen af musikeren i praksis. Undersøgelsen viser at der 

er problemer.  

Som indledning til analysens første del blev det diskuteret, hvorfor musikerens erhverv, ifht. 

skattelove og praksis, er atypisk. Det er det fordi musikerens type af jobs og måden hvorpå det er 

organiseret ofte er en del anderledes end de mere traditionelle erhverv, som det nuværende 

traditionelle skattesystem er baseret på. Skattelovgivning og -praksis der er baseret på traditionelt 

arbejdsmarked med relativ stabil indkomststruktur. Det er bl.a. anderledes på den måde, at forholdet 

mellem hvervgiver og hvervtager på nogle punkter kan karakteriseres som et lønmodtager forhold, 

og på andre punkter kan anse musikeren for at være selvstændigt erhvervsdrivende eller 

honorarmodtager på en og samme tid. Det betyder, at musikeren bevæger sig i en gråzone imellem 

de, på nuværende tidspunkt, traditionelle skatteafgrænsede indkomstkategorier. Andre forhold der 

gør musikerens job atypisk, er de svingende og mangeartede indkomster. 

Disse atypiske forhold, der gør sig gældende for musikeren, er en del af årsagen til at følgende 

skattemæssige problemstillinger blev identificeret vedrørende den skatteretlige afgrænsning af 

musikeren: 
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1) Uklare regler vedrørende sondringen mellem de forskellige indkomstkategorier  

Uklarheden skyldes, at der ikke findes nogen klare definitioner af de forskellige begreber, 

hvorfor det er skøn der ligger til grund for afgørelsen af hvilken indkomsttype den enkelte 

musiker tilhører. Dette fører ofte til at musikeren foretager en forkert kvalificering af sig 

selv og derfor gør hans skattepligtig indkomst op efter de forkerte skatteregler. I mange 

tilfælde har det økonomiske konsekvenser for musikeren. 

Det forhold at musikeren er atypisk beskæftiget, gør kvalificeringen af musikeren, i de 

traditionelle indkomstkategorier, ekstra vanskelig. Musikerens arbejde er ofte organiseret på 

en sådan måde, at lige mange sider af forholdet mellem hvervgiver og indkomstmodtager 

taler for f.eks. at statuere tjenesteforhold som for at der foreligger selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Det betyder, at afgørelsen af hvorvidt der er tale om den ene eller 

anden indkomstkategori, i udpræget grad kommer til at bero på en skønsmæssig samlet 

vurdering. En afgørelse, der i så vid udstrækning beror på skøn, kan være vanskelig for 

musikeren at argumentere imod. 

2) Få antal kriterier ligger til grund for rettens vurdering 

Eksemplerne fra praksis viste, at det tyder på at det rent faktisk er et lille antal bestemte 

kriterier, der er afgørende for udfaldet af hvorledes musikeren kvalificeres. Det vil sige, at 

helhedsvurderingen i praksis sker ud fra et betydeligt færre antal kriterier end dem, der er 

angivet i cirkulæret. Dette forhold forstærker i nogen grad den i forvejen uigennemskuelige 

sondring mellem de forskellige indkomstkategorier, hvorfor det bliver endnu vanskeligere 

for musikeren at opgøre sin skattepligtige indkomst, uden at være nødsaget til at have 

assistance hertil i form af en revisor eller anden skattekyndig person. 

3) Der skeles meget lidt til musikbranchens atypiske organisering 

Ved rettens vurderinger, der ligger til grund for deres afgørelse af musikerens skatteretlige 

kvalifikation, blev der stillet spørgsmålstegn ved, om retten tager tilstrækkelig højde for 

musikerens atypiske arbejdsforhold. I et af eksemplerne fra analysen var rettens begrundelse 

for deres afgørelse, at musikerens driftsudgifter ikke strakte sig ud over, hvad der er normalt 

for lignende job, men set i forhold til den mere traditionelle lønmodtager, så ville musikeren 

i dette tilfælde have mange flere udgifter.  Dette kan, set fra musikerens side, synes 

urimeligt, at driftsudgifterne vurderes på lige fod med f.eks. folkeskolelæren eller andre 

traditionelle lønmodtagere. 

I analysens anden del blev det undersøgt om den skatteretlige behandling af musikeren i praksis 

giver anledning til problemer. Også her blev der identificeret problemer. De problemer der blev 
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fundet var udelukkende i forhold til behandlingen af musikerens udgifter og fradrag, hvor de helt 

centrale problemstillinger, der blev identificeret, er følgende:  

1) Manglende anerkendelse af fradrag for driftsomkostninger (pga. af blandet anvendelse, 

gråzone mellem privat og erhvervsmæssig benyttelse) 

2) Reduceret fradragsværdi ved fradrag for driftsomkostninger for lønmodtageren. På trods af 

at visse driftsudgifter tit viser sig at være større end ”normale lønmodtagers”. 

3) Manglende anerkendelse af retten til afskrivning på driftsmidler (privat eller 

erhvervsmæssig brug).  

Problematikken for musikeren er typisk afgørelsen af, om en udgift er benyttet privat eller 

erhvervsmæssigt, og derfor om musikeren overhovedet kan opnå fradrag for sine udgifter og i givet 

fald hvor meget. Musikeren bevæger sig i en gråzone af den privat og erhvervsmæssige spfære, 

hvilket skyldes typen af jobs musikeren besidder og den atypiske måde, hvorpå jobbet er 

organiseret. Det betyder, at det ofte er umuligt for dem at bevise, om en afholdt udgift er 

erhvervsmæssig eller privat eller, om f.eks. et driftsaktiv er benyttet udelukkende privat eller, om 

det er et blandet driftsmiddel og derfor kan afskrives. Diskussionen mellem skatteankenævnet og 

musikeren bliver derfor konstant en diskussion af, hvor stor en andel der reelt er privat og 

erhvervsmæssig. Musikerens atypiske job reducerer derfor muligheden for at opnå fradrag, hvilket 

har økonomiske konsekvenser for musikeren. 

Afslutningsvis skal det understreges, at formålet med denne afhandling ikke har været et forsøg på 

at finde alle problematikker, der er i forbindelse med musikerens indkomstopgørelse i praksis, 

hvorfor det ikke kan udelukkes, at en anderledes og mere dybdegående analyse sagtens kunne pege 

på endnu flere skattemæssige problematikker, end dem der i forbindelse med analysen, er blevet 

identificeret. Formålet med afhandlingen er at pege på, at der muligvis er noget mis match mellem 

på den ene side meget traditionelt opbygget skattesystem og skatteregler, og på den anden side det 

atypiske erhverv det er at være musiker, som kan være med til at give skattemæssige problemer for 

musikeren i praksis. Det afgørende for denne afhandling har derfor været at synliggøre indikationer 

på eventuelle skattemæssige problemstillinger for musikeren i praksis. 

På baggrund af analysens resultater, er der gjort rede for, at den nuværende indretning af 

skattesystemet og skattereglerne medfører problemer for musikeren på grund af hans atypiske 

beskæftigelse. Ved at have identificeret tegn på sådanne problemstillinger, mener jeg derfor heller 

ikke, at det kan udelukkes, at problemerne er medvirkende til at begrænse lysten hos musikeren til 

at vælge at erhverve sig ved musikken. Hvis det er tilfældet, betyder det således, at den nuværende 
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retstilstand i en vis udstrækning er medvirkende til at modarbejde regeringen og konsortiet 

”Musikzonen’s” plan om at blive et blandt Europas førende lande når det gælder skabelse, 

fremførelse og anvendelse af musik i 2015. 

11 Perspektivering    

I en redegørelse udarbejdet i 2001 af Skatteministeriets departement Told og Skattevæsenet, som 

der allerede er henvist til tidligere i afhandlingen, behandles den skatte og afgiftsmæssige stilling af 

de atypiske beskæftiget herunder musikeren.   

De skattemæssige problematikker vi identificerede for musikerne i analysen, understøttes i denne 

redegørelse. De fundne problematikker er altså ikke et ukendt problem for skatteministeriet. I 

redegørelsen går de skridtet længere og forsøger at komme med løsningsforslag til hvordan de 

skattemæssige problematikker kan imødegås. Mange af løsningsforslagene synes relevante i forhold 

til de skatteretlige problemstillinger der er identificeret i denne afhandling.  

Problematisk er det dog, at disse løsningsforslag endnu ikke er implementeret, da det er næsten 10 

år siden, at de blev offentliggjort. Dette kan skyldes manglende fokus på dette område, eller et 

udtryk for at radikale ændringer af skattesystemet er en overordentlig langsommelig proces. 

I forhold til borgernes retssikkerhed er dette ligeledes problematisk, da man skattemæssigt har 

identificeret problemstillinger, som menes at skabe ulige forhold for den atypisk beskæftigede, og 

på trods heraf endnu ikke har forbedret denne gruppes retstilstand.  
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Bilag 1 

 

Figur 1 
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Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 2 

Forklaring af begreber, forkortelser o.lign., som benyttes gennem afhandlingen.  

AFL Afskrivningsloven  

HR Højesteret 

KSL Kildeskatteloven 

LL Ligningsloven 

LR  Ligningsrådet 

LSR Landsskatteretten 

LV Ligningsvejledningen 

PSL Personskatteloven 

SEL  Selskabsskatteloven 

SKL  Skattekontrolloven 

SR Skatterådet 

VSL Virksomhedsskatteloven   

ÅRL Årsregnskabsloven  

VSO Virksomhedsskatteordningen 

KAO Kapitalafkastordningen 

Atypisk beskæftigede: Hermed skal forstås en erhvervsaktiv person, som hverken er typisk 

lønmodtagere eller typisk selvstændige. 

Beskæftigelse som musiker: I afhandlingen skal ”beskæftigelse som musiker” forstås som 

musikere der erhverver sig som undervisere, optrædende og skabende musikere270 

DMF: Er en forkortelse for Dansk Musikerforbund. Dansk Musikerforbund, er en forening for 

musikere, sangere, musikundervisere og musikteknikere. 

                                                
270 Se afgrænsningen afsnit 4.4 
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Erhvervsmæssig virksomhed: Samlet betegnelse for erhvervsbeskæftigelse som enten personligt 

arbejde i tjenesteforhold eller som selvstændig. 

Erhvervsdrivende (Selvstændigt erhvervsdrivende): Det er betegnelsen for de virksomheder som 

er selvstændige og samtidig erhvervsdrivende. I afhandlingen vil betegnelserne erhvervsdrivende og 

selvstændig erhvervsdrivende blive brugt synonymt. 

Ikke – erhvervsdrivende: Skattemæssig betegnelse for personer der ikke opfylder kravene til at 

kunne opfattes som hverken lønmodtager eller selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.  

Selvstændig virksomhed: Hermed menes alle der driver selvstændig virksomhed, det vil sige både 

erhvervsdrivende og ikke – erhvervsdrivende. 
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Bilag 3 

 

Figur 2  
 
Opgørelse af skattepligtig indkomst 

Frem til 1987 1987 og fremefter 

    

  Personlig indkomst + 

Indkomst  + Kapital indkomst + 

Fradrag - 
Ligningsmæssige  -
fradrag 

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst 

      
Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 4 

 

Skema 1 

 

 
Forhold der taler for at anse en indkomst for erhvervet ved tjenesteforhold 
 

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) at 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 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 

Kilde: afsnit 3.1.1.1 Cirkulære til PSL nr. 129 af 4.7.1994 
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Bilag 5 

 

Skema 2 

 

 
Forhold der taler for at anse en indkomst for erhvervet ved udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed 
 

a) indkomstmodtager 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 evt. 

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, 

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 

 

Kilde: Pkt. 3.1.1.2 i cirkulære til PSL nr. 129 af 4.7 1994 
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Bilag 6 

 

Figur 3 

 

 

 

Kilde: ”Er du selvstændig erhvervsdrivende? – det har betydning for, hvad du skal betale i skat 
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Bilag 7 

 

Skema 3 

 

 
Forhold der taler for at anse en virksomhed som erhvervsmæssig 
 
 

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 

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 kunne sælges til tredjemand, dvs. om den trods hidtidige underskud i trediemands øjne måtte 

have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke kunne tænkes løsrevet fra den ejendom, person eller 

regi, hvor den hidtil har været drevet. 

 

Kilde: LV afsnit E.A. 1.2.2 
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Bilag 8 

 

I ligningsvejledningen afsnit E.A.1.2.2 er det beskrevet således: 

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. 

Rentabilitetskriteriet udelukker ikke, at virksomheden kan være erhvervsmæssig, selvom den giver underskud i en 
periode. En virksomhed kan dermed anses for erhvervsmæssig, uanset at den f.eks. i opstartsfasen eller i en forbigående 
periode på grund af dårlige konjunkturer er underskudsgivende, herunder at der i disse perioder ikke er mulighed for 
forrentning af fremmed- og/eller egenkapital eller for en driftsherreløn, når blot der er udsigt til, at virksomheden kan 
blive rentabel over en lidt længere periode. 

Der stilles således krav til et positivt driftsresultat, i hvert fald på længere sigt. Det harmonerer godt 

med, at hobbyvirksomheden som nævnt indledningsvist, er karakteriseret ved, at denne typisk 

fortsættes selvom der er underskud, fordi den bagvedliggende intention, er at opfylde personens 

private interesse og ikke at drive en rentabel virksomhed.  

På den anden side fremgår det, at rentabilitetskriteriet ikke udelukker, at virksomheden er 

erhvervsmæssig selvom den har underskud i opstartsfasen eller forbigående, hvis dette skyldes 

f.eks. dårlige konjunkturer. Så også her vil det være baseret på skøn, hvor lang denne forbigående 

periode må være, før end rentabilitetskriteriet ikke længere er opfyldt. 

Et andet afgørende forhold i vurderingen af erhvervs eller ikke – erhvervsmæssig virksomhed, er 

gevinstmotivet. Som tidligere nævnt vil det sige, at virksomhedens primære formål er at opnå 

økonomisk gevinst.  

I visse tilfælde kan der være skabt en forhåndsformodning om, at virksomheden ikke har en 

realistisk chance til nogensinde at kunne opnå et overskud. I sådanne situationer kan det være 

vanskeligt at argumentere for, at virksomheden skatteretligt set, er erhvervsmæssig. Denne 

problemstilling er mest oplagt indenfor områder, som man normalt kan opfatte som hobbypræget, 

f.eks. kapsejlads, vinimport eller diverse dyrehold o.lign. 
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Bilag 9 

 

Figur 4 

Skattepligtig indkomst  

  

Personlig indkomst (Lønindkomst - AM - bidrag) 

+/- Kapitalindkomst 

 - Ligningsmæssige fradrag 

= skattepligtig indkomst 

  

Kilde: SKAT´s hjemmeside 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skatteretlig kvalifikation af musikere – og opgørelse af indkomsten 3333....mmmmaaaajjjj    2010201020102010    
 

 91 

 

Bilag 10 

 

Skatteoversigter med satser gældende fra 1993 til og med 2010 

 

 

 

1) Inkl. 3 pct. -fradrag. 
2) Inkl. 6 pct. -skat, som blev udfaset i 1994 og 1995. 
3) Jf. note 4 til tabel 1. 

 

Kilde: http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/1292.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Marginalskatteprocenter for personlig indkomst, ekskl. arbejdsmarkedsbidrag m.v. 
 
 

Omfatter sociale og private pensioner, dagpenge m.v. 
 

 
1993 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2008 2009 2010 

Laveste 50,61) 40,4 40,1 39,5 38,8 38,8 38,8 38,8 39,0 38,6 37,3 
Mellemste 58,22) 46,4 46,1 45,5 44,8 44,8 44,8 44,8 45,0 (53,6)3) - 
Højeste = 
skatteloft + 
kirkeskat 

68,7 58,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,7 59,6 52,2 
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Bilag 11 

Oversigt over centrale beløbsgrænser i skattelovgivningen 

 

Indkomstår 2007 2008 2009 2010 

Reguleringsmetode 
Reguleringstal, 

satsreguleringsloven 
PSL 

Reguleringsprocent 2,7 % 2,6 % 3,4 % 0,0 % 
Reguleringspristal / 
reguleringstal 

172,2 176,7 182,7 100,0 

  Kr. Kr. Kr. Kr. 
Beløbsgrænse ved 
mellemskat 

272.600 279.800 347.200 - 

Beløbsgrænse ved topskat 327.200 335.800 347.200 389.900 
Bundfradrag i positiv 
nettokapitalindkomst i 
topskattegrundlag for ugifte 
(dobbelt bundfradrag for 
ægtepar) 

- - - 40.000 

Almindeligt personfradrag, 
stat og kommune 

39.500 41.000 42.900 42.900 

Laveste progressionsgrænse 
for aktieindkomst 

45.500 46.700 48.300 48.300 

Højeste progressionsgrænse 
for aktieindkomst 

- 102.600 106.100 - 

Beløbsgrænse for tildeling 
af gratisaktier 

21.500 22.000 22.800 22.800 

Beløbsgrænse ved afgiftsfri 
tildeling af 
medarbejderobligationer 

4.900 5.000 5.200 - 

Bundfradrag vedr. visse 
legater og dusører. 

13.700 14.000 14.500 14.500 

Bundfradrag vedr. gratialer 
mv. 

8.000 8.000 8.000 8.000 

Skattefrit beløb for 
reservebedsteforældre 

- 3.000 3.100 3.100 

Bundfradrag for visse 
lønmodtagerfradrag 

5.200 5.400 5.500 5.500 

Rejsegodtgørelsessats 
(oprundes til kr.) 

429 440 455 455 

Tillæg til 
rejsegodtgørelsessats 
(oprundes til kr.) 

134 138 142 142 

Logisats (oprundes til kr.) 184 189 195 195 
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Indkomstgrænse for tillæg 
til befordringsfradrag 

234.400 240.500 248.700 248.700 

Fradrag for grænsegængere 39.500 41.000 42.900 42.900 
Maks. 
beskæftigelsesfradrag 

7.500 12.300 13.600 13.600 

Bagatelgrænse for 
frynsegodebeskatning 

5.200 5.400 5.500 5.500 

Beskæftigelsesfradrag for 
grænsegængere 

7.500 12.300 13.600 13.600 

Minimumsløn pr. måned ved 
30pct./25 pct. beskatning 

60.100 61.700 63.800 63.800 

Indregningsgrænse for 
restskat 

17.300 17.700 18.300 18.300 

Gebyr for bindende svar 300 300 300 300 
Gebyr for bindende svar, 
andres forhold 

9.500 9.800 10.100 10.100 

Gebyr for anmodning om 
omgørelse 

1.900 2.000 2.100 2.100 

Gebyr for klage til 
Landsskatteretten 

700 800 800 800 

Beløbsgrænse ved 
beskæring af 
nettofinansieringsudgifter  

20,0 mio. 
 20,6 mio. 21,3 mio. 21,3 mio. 

Bundfradrag ved gaveafgift 55.300 56.800 58.700 58.700 
Småsaldigrænse 11.600 11.900 12.300 12.300 
Småaktiv- og 
småudgiftsgrænse 

11.600 11.900 12.300 12.300 

Min. anskaffelsessum for 
dok- og beddingsanlæg mv. 

663.000 680.300 703.400 703.400 

Bundgrænse for 
forskudsafskrivninger for 
driftsmidler og skibe 

1.326.000 1.360.600 1.406.800 1.406.800 

Etableringsgrænse 107.300 110.100 113.900 113.900 
Min. beløb for køb af aktier 
eller anparter 

591.000 606.400 627.000 627.000 

Min. indkomst før 
kunstnerudjævning 

166.200 170.600 176.400 176.400 

Maks. henlæggelse til 
kunstnerindkomstudjævning 

554.000 568.500 587.800 587.800 

Maks. kapitalafkast overført 
til personlig indkomst 

43.100 44.500 46.000 46.000 

Kilde: http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/7795.html 
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Figur 5 

 

Overskudsdisponering af overskud fra VSO

  

  

 

Kapitalafkast 

Overskud 

  
Resterende 
overskud 

  

      
Kilde: Skatteretten 1, s. 194 – 213 
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Bilag 13 

 

Skema 4 

 

 
Betingelser for at kunne anvende udligningsordning for forfattere og skabende kunstnere 
 

1. Skatteyderen skal have indkomst fra et arbejde af litterært eller skabende kunstnerisk karakter. 

2. Kunstneren kan anvende ordningen, hvis han er selvstændig erhvervsdrivende eller honorarmodtager – Der 

må ikke være tale om et tjenesteforhold271. 

3. Indtægter fra legater, stipendier o.lign. berettiger ikke til anvendelse af ordningen 

4. Har to ægtefæller begge arbejder, der berettiger til henlæggelse, kan de hver især anvende ordningen. 

5. Ordningen kan anvendes sideløbende med nedslagsregelen for ekstraordinært store indtægter.272 

6. Ordningen kan ikke anvendes hvis enten virksomhedsskatteordningen, kapitalafkastordningen eller 

konjukturudligningsordningen anvendes. Opfylder man dog kravene til alle fire ordninger er der valgfrihed i 

mellem disse ordninger.273 

7. Henlæggelse kan finde sted hvis den skattepligtige indkomst efter fradrag af henlæggelsen andrager min. 

176.400kr. (2009).274 

Henlæggelsen kan dog ikke overstige indkomstårets indkomst.275 

8. Henlæggelsen for det enkelte år skal min. være 5000kr. 

9. Der kan i alt for flere år højst henlægges 587.800(2009)276 

10. Det henlagte beløb skal efter fradrag af 25 % aconto skat, indsættes på en særlig konto i et pengeinstitut. 

11. Det er muligt at henlægge og hæve på kontoen i et og samme år. 

Kilde: VSL § 22 d 

 

 

 

 

 

 

                                                
271 VSL § 22 d, stk. 1 
272 LL § 7 O 
273 Kunstnernes beskatning 2009 
274 http://www.skm.dk/tal_statistik/tidsserieoversigter/7795.html. Denne begrænsning beregnes dog på baggrund af 
den samlede indkomst uanset hvilken typen. 
275 VSL § 22 d, stk. 1 
276 VSL § 22 d, stk. 2 
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Bilag 14 

Skema 5 

Fordele og ulemper ved hhv. VSO, KAO med konjukturudligningsordningen og  

Udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere  
 

Vriskomedsskatteordningen 
Kapitalafkastordningen m. 
konjukturudligningsordningen 

Udligningsordning for forfattere og 
skabende kunstnere 

fordele: fordele: fordele: 

  - Underskud kan modregnes, dog  - Mere simpel ordning end VSO  - Kan henlægge af årets overskud  

i en bestemt modregningsrækkefølge. både administrativt og regnskabs- til indkomstudjævning i senere år 

  mæssigt.   

 - Underskud i den personlige indkomst,     
 - Meget fleksibel ordning, da man 
kan   

kan fremføres til senere år uden for  - Kræver ikke adskillelse af den private  henlægge og hæve på henlæggelses 

virksomhedsskatteordningen. og virksomhedens økonomi kontoen inden for samme år. 

      

 - En del af virksomhedsoverskud    - En del af virksomhedsoverskud     

beskattes som kapitalindkomst beskattes som kapitalindkomst   

(det vil sige uden AM/SP bidrag) (det vil sige uden AM/SP bidrag)   

hvilket giver skattebesparelse hvilket giver skattebesparelse   

      

 - Kan foretage opsparing af    - Kan benytte konjukturudlign.sordn.    

overskud i virksomheden, med 25 %  Hvilket giver mulighed for at henlægge    

beskatning. Opnår derfor likviditets- 25 % virksomhedsoverskuddet   

besparelse pga. den "udskudte skat". Hvor der opnås fradrag for henlæggel-   

  sen i det pågældende indkomstår   

 - Kan fratrække virksomhedens      

renteudgifter i den personlige   - Henlæggelsen kan senere indtægts-   

Indkomst føres, så svingende indkomster kan    

  Udlignes over tid.   

Ulemper: Ulemper: Ulemper: 

 - Temmelig kompleks ordning  - Kan ikke henlægge og hæve på   - En del af de traditionelle indtægter  

  
henlæggelseskontoen indenfor samme 
år. er ikke omfattet af henlæggelsesord- 

 - Krav om regnskabsudarbejdelse   ningen 

efter bogføringsloven.   - Ikke muligt at opspare en del af   

  virksomhedens overskud, med mindre   

 - Kræver regnskabsmæssig opdeling af  man benytter konjukturudlign.ordningen   
virksomhedsøkonomien og 
privatøkonomien     

for at holde styr på overførsler mellem  -75 % af det henlagte beløb, skal place-   

virksomheden og privat 
res på en bunden konto i et 
pengeinstitut.   

  
Det kræver likviditet, da opsparingen ikke 
kun er regnskabsteknisk som i VSO   

 -underskud kan alene fremføres til sene-   

re år uden for virksomhedsskatteordningen     

Kilde: Egen tilvirkning 
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Bilag 15 

 

Skema 6 

 

Oversigt over fordele og ulemper ved skattereglerne for hhv. Selvstændigt erhvervsdrivende, 

lønmodtagere og honorar/hobby – virksomhed 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

Selvstændige   Lønmodtager   Honorar/hobby - virksomhed 

Fordele Ulemper Fordele Ulemper Fordele Ulemper 
 - Fuld fradragsret 
for   - Opererer for egen  

 - Større tryghed 
og   - Bundgrænse og    - Fuld fradragsret  - Høj skattesats på 

driftsomkostninger regning og risiko beskyttelse i form reduceret fradrag for driftsomk. 39-59,6 % 

    af dagpenge o.lign.  for driftsomkostning     
 - Typisk 
skattevæse -  - Har ikke tryghed         - Aktivitet med en 

nets bevisbyrde ved i form af dagpenge  - Ingen økonomisk   - Ligningsmæssige    vis økonomisk 

tvivlstilfælde ved  o.lign. risiko. fradrag.   risiko. 

fradrag for omk.           

       - Typisk egen     - Kildebegrænset  
 - Underskud kan 
fremføres til      bevisbyrde ved    fradrag 

 modregning i      tvivlstilfælde ved     
senere års 
underskud      fradrag for omk.    - Kan ikke fremføre  

          underskud til mod-   
 - Mulighed for at 
benytte:      - Høj skattesats på   regning i senere 
 VSO, KAO 
herunder     39-59,6 %   års overskud. 
konjukturudlign.´s 
ordningen eller           

 "Udligningsordn. for            
skabende forfattere 
og            

kunstnere           

          
 - Mulighed for at 
drive            
virksomhed i 
selskabs-           
form, med 25 % 
skattesats.           
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Bilag 16 

 

TfS 2000, 528 LSR 

Emne: 

Selvstændig virksomhed eller lønmodtager - musiker - ugyldighedsindsigelse, formalitetsfejl - forventningsprincippet 

Resume: 

En underviser i musik, der arbejdede gennem et oplysningsforbund, kunne ikke anses for selvstændigt 
erhvervsdrivende. En påstand om ugyldighed på grund af formalitetsfejl kunne ikke tages til følge, ligesom 
forventningsprincippet ikke kunne finde anvendelse. 

Indhold: 

A's klage til Landsskatteretten skyldtes, at de stedlige skattemyndigheder ikke havde anset klageren for at drive 
selvstændig erhvervsvirksomhed. 

   Det fremgik af sagen, at de stedlige skattemyndigheder havde foretaget klagerens indkomstopgørelser på følgende 
måde: 

  Indkomståret 1995 

  Regulering til selvangivet A-indkomst                                           31.094 kr. 

  Regulering til selvangivet resultat af selvstændig virksomhed                   ÷1.884 kr. 

  Fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter                                         ÷25.410 kr. 

  Fradrag for befordringsudgifter                                                ÷12.245 kr. 

  Selvangivet fradrag for befordringsudgifter                                                

  tilbageført i den personlige indkomst                                           31.453 kr. 

 

  Indkomståret 1996 

  Regulering til selvangiven A-indkomst                                           45.847 kr. 

  Regulering til selvangivet resultat af selvstændig virksomhed                    8.504 kr. 

  Godkendt fradrag for øvrige lønmodtagerudgifter                                ÷52.951 kr. 

  Godkendt fradrag for befordringsudgifter                                       ÷15.048 kr. 

  Selvangivet fradrag for befordringsudgifter                                                

  tilbageført i den personlige indkomst                                           35.271 kr. 

  Nettohonorarindtægt                                                              2.500 kr. 

Det fremgik af sagens oplysninger, at klagerens uddannelsesmæssige baggrund var 16 års uddannelse med musik 
afsluttende med et "Master of Arts"-diplom fra et konservatorium i Rumænien. Klageren havde stedse beskæftiget sig 
med musik. 

   Klageren havde i indkomstårene 1995 og 1996 været beskæftiget som musiker således: 

-    underviser for oplysningsforbund 
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-    dirigent for to kor 

-    musiker ved enkeltstående arrangement. 

Skatteankenævnet havde ved den påklagede ansættelse anset klagerens indkomster fra oplysningsforbundet og korene 
for erhvervet i tjenesteforhold, og ikke som led i selvstændig erhvervsvirksomhed. Nævnet havde herved henset til de i 
cirkulære nr. 129 af 4/7 1994 (til personskatteloven) angivne kriterier. Udgifter i forbindelse med indkomsterhvervelsen 
var følgelig anset for fradragsberettigede efter de for lønmodtagere gældende regler. 

   Nævnet havde ikke anset skatteadministrationens afgørelse for ugyldig, idet skatteansættelsen for indkomstårene 1995 
og 1996 var anset for korrekt foretaget. Nævnet havde anført, at skatteadministrationen havde vægtet og kommenteret 
de af klageren fremførte argumenter og påstande. 

   Endvidere havde nævnet anført, at forventningsprincippet ikke kunne finde anvendelse. Nævnet havde herved bl.a. 
anført, at de i sagen foreliggende forhold ikke kunne sammenlignes med forholdene i dommen gengivet i TfS 1989, 
556, og nævnet havde endvidere henvist til Ligningsvejledningen 1996, A.K.1.2., hvoraf fremgik, at 
skattemyndighedernes passivitet over for selvangivne oplysninger ikke kunne skabe retsbeskyttede forventninger hos 
skatteyderen. 

   Klageren havde over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at han var selvstændig erhvervsdrivende musiker, og 
at hans indkomstansættelser for indkomstårene 1995 og 1996 skulle opgøres i overensstemmelse hermed. 

   Klageren havde herved anført, at han drev en enkeltmandsvirksomhed, der beskæftigede sig med musik, og hvis 
hovedaktiviteter var undervisning, musikdirigering, udøvende musik og andre musikrelaterede beskæftigelser. 

   Han havde anført, at skattemyndighedernes begrundelse, ud over at mangle den nødvendige baggrund, hovedsageligt 
var forankret på en gammel opfattelse af hans forhold, baseret på love og arbejdsforhold, der for længst var blevet 
ophævet. 

   Klageren havde endvidere gjort gældende, at skatteforvaltningens afgørelse var ugyldig. Han havde herved anført, at 
forvaltningens afgørelse var truffet på et meget ringe kendskab til de faktiske forhold, med manglende kommentarer 
over for de præsenterede argumenter og med en begrundelse, der ikke respekterede retningslinjerne i cirkulære nr. 129 
af 4/7 1994. Han havde anført, at skatteforvaltningens agterskrivelse var et vigtigt bevis herfor. 

   Han havde dertil anført, at skatteankenævnets begrundelse, kommentarer eller mangel på samme, selvmodsigelser 
osv. måtte føre til den konklusion, at der ikke kunne være tale om en uvildig og upartisk klageinstans, og at afgørelsen 
var truffet under sådanne omstændigheder, at den burde erklæres ugyldig. Han havde anført, at skatteankenævnets 
undladelse af at medtage skatteforvaltningens agterskrivelse i sagsfremstillingen forstærkede karakteren af uvildighed 
og upartiskhed. Han havde anført, at det i hans klageskrivelse af 5/3 1998 anførte på ingen måde var taget i betragtning 
eller kommenteret. 

   Endvidere havde klageren gjort gældende, at der burde gives medhold ud fra forventningsprincippet, idet alle de 
begivenheder, der var nødvendige for, at forventningsprincippet kunne påberåbes, havde fundet sted. 

   Klageren havde til støtte for sin påstand om, at han drev selvstændig erhvervsvirksomhed anført, at en række alvorlige 
strukturproblemer gjorde sig gældende. 

   Det første strukturproblem, han havde beskrevet, vedrørte forholdet vedrørende virket som underviser for 
oplysningsforbundet. Han havde bl.a. anført, at med indførelse af markedsføringsloven og den nye folkeoplysningslov 
blev oplysningsforbundene afhængige af at skaffe en forhåndsaftale med en underviser for at være i stand til at have 
adgang til at reklamere. Han havde dertil anført, at denne aftale ikke var indgået i et tjenesteforhold til underviseren, 
tværtimod havde underviseren en række betingelser, såsom tidspunkter, varighed, dage på ugen, antal elever pr. hold, 
lokale osv. Først efter opnåelse af enighed om disse betingelser, blev en aftale indgået. 

   Han havde herefter beskrevet, at han som underviser havde en række konkrete instruktionsbeføjelser over for 
oplysningsforbundet i forbindelse med oprettelse af undervisningshold. Han havde bemærket, at mere end 75 pct. af al 
hans undervisning foregik på grundlag af direkte aftaler mellem ham og hans elever. Han havde dertil anført, at hvis der 
kunne være tale om et tjenesteforhold, så var der tale om et højst usædvanligt tjenesteforhold, hvor lønmodtager havde 
flere instruktionsbeføjelser over for arbejdsgiver, eller i det mindste, hvor de to parter stod lige. Han havde anført, at 
dette forstærkedes af det faktum, at en utilfreds underviser til enhver tid kunne tage sin kundekreds til en konkurrende 
virksomhed, uden at dette ville være en overtrædelse af de gældende regler på området, og at underviseren ikke var det 
mindste afhængig af at samarbejde med et bestemt oplysningsforbund. 
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   Klageren havde videre anført, at det var af bekvemmelighedsgrunde, at han benyttede sig af oplysningsforbund. Hvis 
han ikke benyttede sig af et sådant forbund, ville det betyde en indtægtsnedgang for ham på ca. 25 pct., idet han ikke 
umiddelbart ville kunne opnå kommunale tilskud. Endvidere ville han i så fald selv skulle leje lokaler. 

   Han havde videre anført, at et andet strukturproblem, der rejste sig, var, at arbejdsforholdene var baseret på 
individuelle kontrakter, hver med sin egen specifikke varighed osv. Betaling skete kun for udført arbejde, dette vel at 
mærke selv i tilfælde, hvor undervisere var uden objektiv skyld i de mangler i kontraktens udførelse, såsom sygdom, 
midlertidig lukning af skoler m.m. 

   Endvidere havde han beskrevet de juridiske forhold angående undervisningslokalerne. Han havde herved anført, at 

-    der forelå en kontrakt, hvor hvervgiver på bestemte tidspunkter og datoer  

     afgav rådigheds- og brugsretten til et navngivent lokale til  

     indkomstmodtageren, 

-    deltagerne i deres kvittering fik angivet det samme lokale, tidspunkter,  

     datoer m.v. 

-    hvervgiveren hverken ejede eller lejede det pågældende lokale. 

Han havde herved anført, at hvervgiver ikke disponerede over det pågældende lokale, og i tilfælde hvor hvervgiver 
blandede sig i kontraktens udførelse med hensyn til anvisning til andre lokaler, stod hvervgiveren over for et muligt 
erstatningskrav fra deltagerne og som følge af det fra indkomstmodtageren. 

   Videre havde han anført, at et andet strukturproblem var det faktum, at alle de nødvendige omkostninger for arbejdets 
udførelse påhvilede arbejdsmodtageren. Han havde under henvisning til størrelsen og karakteren af udgifterne anført, at 
der var tale om udgifter, der var atypiske for lønmodtagerforhold. 

   For så vidt angik virket som dirigent for de to kor havde klageren bl.a. anført, at det var meget almindeligt for en 
dirigent at udføre arbejde med flere kor, orkestre m.m. samtidigt, uden at de forskellige hvervgivere ville kunne 
modsætte sig dette. Dette var en del af musiklivet. I rækken af strukturproblemer kom således det, at lønmodtageren 
kunne udføre samme type arbejde for andre, konkurrende virksomheder, uden at der kunne gøres indsigelse over dette 
fra arbejdsgiverens side. 

   Videre havde han anført, at han i sin stilling som kordirigent hos de pågældende korforeninger havde beføjelserne til 
at tage i tjeneste eller afskedige hvervgiver. 

   Han havde anført, at en korforening, hvis hovedformål var sang og musik, var afhængig af, at dens medlemmer 
udviste bestemte kvaliteter, såsom en god sangstemme, en god hukommelse, almindeligt kendskab til musik, noder osv. 
I kraft af, at de, der medvirkede i en sådan forening, var amatører, var det meget almindeligt for en sådan forening at 
købe sig til den tjenesteydelse, en kordirigent kunne præstere. Dirigentens ansvar og beføjelser var vidtrækkende, hvad 
angik opnåelsen af hovedformålet. Bl.a. var det dirigenten, der igennem en optagelsesprøve bestemte, om en ansøger 
kunne blive medlem, eller vurdere om et nuværende medlem skulle udelukkes. 

   For så vidt angik påstanden om en retsbeskyttet forventning havde klageren anført, at i 1989 blev hans 
arbejdsmæssige forhold drøftet på et møde med skatteforvaltningen, hvorved det blev besluttet, at han fremover skulle 
få tilsendt den udvidede selvangivelse, idet det blev skønnet, at hans aktiviteter kunne sidestilles med selvstændig 
erhvervsvirksomhed. Fra dette år havde han selvangivet på en udvidet selvangivelse. I 1990 fik han en 
forskudsregistrering som selvstændig - B-indkomst - men på grund af manglende indtjening i årets første måneder var 
han nødsaget til at få ændret forskudsregistreringen, og fra 1991 og fremover havde han på grund af usikkerhed over 
indkomsten forskudsregistreret som lønmodtager, men havde altid fået tilsendt en udvidet selvangivelse. 

   Han havde dertil anført, at skattemyndighederne havde taget stilling til og foretaget en bedømmelse af hans 
arbejdsforhold med den konklusion, at der var tale om selvstændigt erhverv. Videre at i alle de år, han havde været 
skattepligtig i Danmark, havde skattemyndighederne aktivt tilkendegivet, at han drev selvstændig erhvervsvirksomhed, 
idet han som skatteyder havde forskudsregistreret som lønmodtager, men på trods heraf havde skatteforvaltningerne i de 
to kommuner hvert år tilsendt udvidet selvangivelse. Endelig, at når hans selvangivelse kom under kontrol, anfægtede 
skattemyndighederne ikke det indlysende faktum, at han betragtede sig selv som selvstændig og selvangav i 
overensstemmelse med dette. Han havde dertil anført, at dette havde haft betydelig indflydelse over for hans faktiske 
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dispositioner. Han havde bl.a. foretaget de nødvendige investeringer, der var normale for en sådan virksomhed, 
herunder at etablere en kundekreds, at selv finde arbejde og tage arbejde, hvor hovedparten af de nødvendige udgifter 
blev afholdt af ham. 

Landsskatteretten udtalte 

Ad begrundelse 

Af forvaltningslovens § 22 fremgik, at en skriftlig afgørelse altid skulle begrundes, medmindre afgørelsen fuldt ud gav 
parten medhold. I forvaltningslovens § 24 var nærmere angivet kravene for, hvad en begrundelse skulle indeholde. Det 
fremgik af § 24, stk. 1, 1. pkt., at en begrundelse skulle indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke 
afgørelsen var truffet. Endvidere fremgik af § 24, stk. 2, at begrundelsen endvidere om fornødent skulle indeholde en 
kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som var tillagt væsentlig betydning for 
afgørelsen. Der var i såvel skatteforvaltningens som skatteankenævnets afgørelse angivet retsregler samt de forhold, der 
var tillagt vægt. Retten fandt ikke, at skatteforvaltningen og skatteankenævnet i henhold til forvaltningslovens 
begrundelseskrav havde været forpligtet til at tage stilling til samtlige de fremførte synspunkter i begrundelsen. Det 
måtte herved antages, at de fremførte synspunkter havde indgået i vurderingen af sagen. 

   Retten fandt herefter, at såvel skatteforvaltningens som skatteankenævnets afgørelse opfyldte kravene i henhold til 
forvaltningslovens § 24, hvorfor afgørelserne ikke af denne grund var ugyldige. 

Ad realiteten 

Afgrænsningen mellem selvstændigt erhvervsdrivende m.v. og lønmodtagere skulle i skattemæssig henseende foretages 
på baggrund af de kriterier, der var angivet i cirkulære nr. 129 af 4/7 1994 (til personskatteloven) pkt. 3.1.1. Der 
henvistes herved til Højesterets domme af 9/5 1996 og 7/5 1997 offentliggjort i TfS 1996, 449 og TfS 1997, 473. Som 
udgangspunkt ansås en person herefter for lønmodtager, hvis vedkommende modtog vederlag for personligt arbejde i et 
tjenesteforhold efter hvervgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. Selvstændig erhvervsvirksomhed var 
kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko var udøvet en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at 
opnå et overskud. I tvivlstilfælde måtte afgrænsningen ske på grundlag af en samlet bedømmelse af forholdet mellem 
hvervgiver og hvervtager. 

   Ud fra en samlet vurdering af klagerens virke som underviser ved oplysningsforbundene fandt retten, at klageren i 
skattemæssig henseende stod i et tjenesteforhold til oplysningsforbundene. Retten havde herved henset til, at vederlaget 
var beregnet, som det var almindeligt i tjenesteforhold, som en timeløn, ligesom vederlaget var udbetalt periodisk. 
Endvidere var vederlaget i overvejende grad en nettoindkomst for klageren. Uagtet at det måtte antages, at klageren rent 
faktisk havde stået for en stor del af tilrettelæggelse af kurserne, hold m.v., måtte det lægges til grund, at det formelt set 
var oplysningsforbundene, der havde den administrative forpligtelse med hensyn til kurserne, ligesom kurserne 
afholdtes for oplysningsforbundenes økonomiske regning og risiko. Klagerens risiko bestod primært i, at et hold 
eventuelt ikke blev oprettet. At klageren kunne have oprettet hold uden om oplysningsforbundene kunne ikke tillægges 
afgørende vægt, idet klageren rent faktisk havde valgt at undervise gennem oplysningsforbundene. Det var tilføjet, at 
der via oplysningsforbundene blev stillet lokale til rådighed for undervisningen. 

   For så vidt angik klagerens virke som dirigent for korene fandt retten, at klageren ikke stod i et egentligt 
tjenesteforhold til korene. Henset til karakteren og omfanget af dette virke fandt retten dog ikke, at klageren havde 
etableret selvstændig virksomhed hermed. Klagerens indtægter måtte i stedet anses som honorarindtægter, der i 
skattemæssig henseende skulle behandles som indtægter ved hobbyvirksomhed. I henhold til Landsskatterettens praksis 
skulle sådanne indtægter opgøres ud fra et netto-princip, således at fradragsberettigede udgifter kunne fratrækkes i 
klagerens personlige indkomst, jf. herved bl.a. TfS 1998, 695 LSR. 

   Den påklagede afgørelse blev på dette punkt ændret i overensstemmelse hermed. Ad retsbeskyttet forventning 

Ud fra det foreliggende blev lagt til grund, at skatteforvaltningen ikke havde afgivet en entydig, klar og positiv 
tilkendegivelse om, at man ville godkende, at klagerens virke med musik var selvstændig erhvervsvirksomhed. Det 
forhold, at klagerens arbejdsmæssige forhold havde været drøftet, og at skatteforvaltningen havde tilsendt klageren en 
udvidet selvangivelse, var ikke tilstrækkeligt til i skattemæssig henseende at skabe grundlag for en retsbeskyttet 
forventning. Allerede af denne grund fandt retten, at der ikke hos klageren kunne skabes en retsbeskyttet forventning 
om i skattemæssig henseende at blive godkendt som selvstændigt erhvervsdrivende 

Kilde: TfS 2000, 528 

Myndighed: Landsskatteretten 
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Journal: 661-1852-217 

Dato: 30. marts 2000 (20000330) 

Referencer: LV 2009-2 E.A.4.3.1 - Eksempler, hvor der ikke forelå selvstændig erhvervsvirksomhed 

FORV § 24 
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Bilag 17 

TfS 1993,342 Ø  

Emne: 

Fritidsundervisning - eget hjem - eget flygel benyttet 

Resume: 

Sagsøger har ved udfærdigelsen af sine selvangivelser lagt til grund, at musikundervisningen er udøvet som selvstændig 
erhvervsvirksomhed, hvorfor vederlaget for undervisningen er medtaget som nettobeløb efter fradrag af driftsudgifter. 
Landsskatteretten fandt, at musikundervisningen ikke kunne betragtes som udøvet i selvstændig virksomhed, at der ikke 
kunne beregnes fradrag for brug af lokale i eget hjem, men at det anvendte flygel kunne betragtes som et blandet 
driftsmiddel, hvor den erhvervsmæssige anvendelse kunne anslås til 75 pct. Landsretten udtalte: Af de af 
Landsskatteretten anførte grunde og da det for landsretten anførte ikke kan medføre et andet resultat, vil 
Landsskatterettens afgørelse være at tiltræde, og Skatteministeriet frifindes for de af sagsøger nedlagte påstande. 

Indhold: 

Henni Vaarby Laursen 

(v/ægtefælle Ivan Vaarby Laursen) 

mod 

Skatteministeriet 

(km. adv. v/adv. Kim Lundgaard Hansen) 

Under denne sag, der er anlagt den 19/12 1991, har sagsøgeren, Henni Vaarby Laursen, endeligt nedlagt påstand om, at 
Skatteministeriet tilpligtes at anerkende, at sagsøgerens virksomhed ved musikundervisning er en selvstændig 
erhvervsvirksomhed, at det i forbindelse med musikundervisningen anvendte flygel er fuldt afskrivningsberettiget, og at 
sagsøgeren kan fratrække udgifter til det arbejdsværelse, der anvendes til musikundervisningen med et større beløb end 
anerkendt af skattemyndigheden. 

     Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært hjemvisning til fornyet 
behandling ved ligningsmyndighederne. 

     Den 24/9 1991 afsagde Landsskatteretten følgende kendelse: 

     "Klagen vedrører opgørelsen af indkomsten på følgende punkter: 

1988: 

Ligningsmæssige fradrag: 

Driftsudgifter ved musikundervisning anset for afholdt 

i lønmodtagerforhold, hvorfor der anvendes bundfradrag 

efter ligningslovens § 9, ligesom udgifterne ikke  

fratrækkes i den personlige indkomst                        3.200 kr. 

Ikke godkendt fradrag for brug af lokale i hjemmet          1.989 kr. 

                                                            ___________ 

I alt                                                       5.189 kr. 

1989: 

Ligningsmæssige fradrag: 
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Driftsudgifter ved musikundervisning anset for afholdt  

i lønmodtagerforhold, hvorfor der anvendes bundfradrag  

efter ligningslovens § 9, ligesom udgifterne ikke  

fratrækkes i den personlige indkomst                        3.300 kr. 

fradrag for brug af lokale i hjemmet ikke godkendt  

ud over 820 kr.                                             5.780 kr. 

flygel, anvendt ved musikundervisning, betragtet som  

50 pct. privat anvendt, hvorfor der kun kan foretages  

forholdsmæssig afskrivning                                  5.460 kr. 

                                                            ___________ 

I alt                                                      14.540 kr. 

Det fremgår af sagen, at klageren i 1988 og 1989 har givet undervisning i klaverspil til elever ved forskellige 
oplysningsforbund og kommunale aftenskoler. Undervisningen er foregået i klagerens eget hjem, hvor klagerens eget 
flygel er benyttet. 

     Klageren har ved udfærdigelsen af sine selvangivelser lagt til grund, at musikundervisningen udøves som 
selvstændig erhvervsvirksomhed, hvorfor vederlaget er medtaget med nettobeløb efter fradrag af driftsudgifter. 

     Skatterådet og - vedr. 1989 - skatteankenævnet har ikke anset musikundervisningen for at være selvstændig 
erhvervsvirksomhed og har derfor forhøjet den personlige indkomst med de fratrukne driftsudgifter, som i stedet - i det 
omfang de er godkendt som fradragsberettigede - er fratrukket som lønmodtagerudgifter med bundfradrag efter 
ligningslovens § 9. 

     Klagen har været genstand for mundtlig forhandling med klagerens ægtefælle. 

     Det er oplyst, at klageren for sin undervisning i hjemmet har oppebåret et vederlag fra diverse oplysningsforbund og 
aftenskoler på i alt 68.000 kr. i 1988 og i alt 131.000 kr. i 1989. 

     Skatterådet hhv. skatteankenævnet har ikke anset klagerens musikundervisning for at være selvstændig 
erhvervsvirksomhed, men for at være udøvet i et lønmodtagerforhold. Skatterådet hhv. skatteankenævnet har henvist til, 
at honorarer for undervisning i al almindelighed ikke kan betegnes som egentlig erhvervsmæssig virksomhed. 
Skatterådet og skatteankenævnet har herved bl.a. lagt vægt på, at klageren ikke modtager egenbetaling fra elever, 
hvorfor der ikke opstår nogen tabsrisiko, ligesom klageren ikke har afholdt udgifter, der strækker sig ud over, hvad der 
er almindeligt for klagerens ansættelsesforhold som musiklærer ved aftenskolerne. 

     Skatterådet har for 1988 ikke anset klageren for berettiget til at foretage fradrag for brug af lokale i eget hjem, 
allerede fordi undervisningen foregik i familiens dagligstue og ikke i et særskilt indrettet arbejdsværelse. For 1989 har 
skatteankenævnet af de i alt fratrukne 6.600 kr. for brug af lokale i eget hjem tilladt fratrukket 820 kr., svarende til det 
beløb, som klageren modtog af det ene af oplysningsforbundene som godtgørelse for brug af hjemmet. 
Skatteankenævnet har herved lagt vægt på, at beløbet - dets størrelse taget i betragtning - må antages at være medgået til 
lys, varme, rengøring m.v. 

     Endelig er skatterådet og skatteankenævnet af den opfattelse, at klagerens flygel, der anvendes i undervisningen, kun 
kan betragtes som erhvervsmæssigt anvendt for 50 pct.s vedkommende. Skatterådet og skatteankenævnet har herved 
lagt vægt på, at flyglet kun anvendes erhvervsmæssigt en del af året, ligesom klageren har flyglet til rådighed for privat 
benyttelse hele året igennem. 

     Klageren har til støtte for sin påstand om, at der er tale om selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, gjort gældende, 
at musikvirksomheden har eget forretningslokale og eget kostbart kapitalanlæg, nemlig flyglet, at virksomheden udøves 
for egen regning og risiko, ligesom der er adgang for alle som undervisningskunder. At kundernes betaling kanaliseres 
gennem aftenskolerne, skyldes kun, at undervisningen på denne måde via den offentlige støtte kan tilbydes til halv pris. 
Klageren har ligeledes gjort gældende, at virksomhedens omfang afhænger af hende, hvilket viser sig ved, at 
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elevantallet på grund af klagerens aktive kundeakkvisition er fordoblet fra 1988 til 1989. At aflønningen igennem 
aftenskolerne resulterer i, at klageren ikke har nogen tabsrisiko, må efter klagerens mening være uden betydning, idet 
det samme er tilfældet for privatpraktiserende læger, tilknyttet den offentlige sygesikring, der på trods heraf betragtes 
som selvstændigt erhvervsdrivende. 

     Til støtte for kravet om fradrag for brug af eget hjem til undervisningen har klageren bl.a. gjort gældende, at den nu 
ophævede lov om fritidsundervisning, der var gældende i de pågældende indkomstår, tillod kommunerne at refundere 
75 pct. af udgifter til lokalegodtgørelse. Efter klagerens opfattelse må denne godtgørelse derfor modsvare lærerens 
udgift til lokalet. Ikke alle oplysningsforbund udbetaler lokalegodtgørelse. Således har klageren i 1989 kun fået udbetalt 
lokalegodtgørelse, 820 kr., for 82 af de i alt anvendte 650 undervisningstimer. Dette beløb har skatteankenævnet tilladt 
fratrukket den skattepligtige indkomst som medgået til el, varme og rengøring. I 1988 har klageren fået udbetalt en 
lokalegodtgørelse for halvdelen af de anvendte timer, 1.980 kr. Skatterådet har ikke tilladt nogen del af dette beløb 
fratrukket. Klageren finder, at der bør kunne fratrækkes et beløb svarende til en beregnet lokalegodtgørelse for samtlige 
undervisningstimer såvel i 1988 som i 1989, uanset om beløbet faktisk er udbetalt eller ej. 

     Klageren har endvidere begrundet sit ønske om afskrivning i 1989 af flyglet uden nedsættelse for privat ansættelse 
med, at undervisningen på flyglet og anvendelsen af flyglet ved forberedelsen til disse timer samt til timer, hvor hun har 
undervist på fremmed instrument, i 1989 i alt kan opgøres til 975 timer. Som følge af denne udstrakte erhvervsmæssige 
anvendelse har hun dog ikke haft behov for at spille privat i nævneværdigt omfang. 

     Endvidere har klageren henvist til, at skatterådet for 1988 accepterede, at flyglet var anvendt erhvervsmæssigt for 
halvdelens vedkommende. Da indtjeningen ved musikundervisningen er fordoblet fra 1988 til 1989, finder klageren, at 
det må accepteres, at flyglet i 1989 har været erhvervsmæssigt anvendt i tilsvarende videre omfang. Klageren har ikke 
ønsket at anslå, hvor mange timer flyglet rent faktisk anvendes privat. 

     Landsskatteretten finder, at musikundervisningen ikke kan betragtes som udøvet i selvstændig virksomhed. 
Landsskatteretten lægger herved bl.a. vægt på, at aftalerne om at modtage musikundervisning indgås mellem eleverne 
på den ene side og aftenskolerne på den anden, medens klageren ikke er part i denne aftale. Klageren er derimod 
engageret af aftenskolerne til at give undervisning og vederlægges herfor med nærmere aftalt timeløn, der er uafhængig 
af aftaler med eleverne. De driftsudgifter, som klageren har måttet afholde, går efter Landsskatterettens opfattelse ikke 
ud over, hvad der er almindeligt i lønmodtagerforhold. 

     Landsskatteretten finder endvidere, at der ikke kan beregnes fradrag for brug af lokale i eget hjem til undervisning, 
idet undervisningen er foregået i familiens dagligstue, og ikke i et særskilt indrettet rum, der er adskilt fra den øvrige 
bolig og ikke benyttes af familien. Efter rettens opfattelse er det uden betydning for retten til fradrag, at 
lokalegodtgørelsen ydes med et fast beløb pr. time, og at kommunen efter loven er berettiget til at refundere 
aftenskolerne en del af godtgørelsen. Landsskatteretten finder derimod, at der kan foretages fradrag for udgifter til 
rengøring, el, varme og lign. efter ligningslovens § 9. I mangel af dokumentation for disse udgifter finder 
Landsskatteretten, at det beløb, som skatteankenævnet har accepteret for 1989, 820 kr., må være passende. Da antallet 
af undervisningstimer har været lavere i 1988, finder Landsskatteretten, at fradraget for 1988 kan ansættes til det halve 
af dette beløb, 410 kr. 

     Endelig finder Landsskatteretten, at det er med rette, at skatteankenævnet har betragtet det anvendte flygel som et 
blandet driftsmiddel, der skal afskrives efter afskrivningslovens kapitel II. Under henvisning til det store antal timer, 
som er medgået til forberedelse og afholdelse af undervisningen, finder Landsskatteretten, at den erhvervsmæssige 
anvendelse passende kan anslås til 75 pct. 

Herefter bestemmes: 

Ansættelsen for 1988 nedsættes med 410 kr. for anslåede udgifter til rengøring, el og varme. Ansættelsen for 1989 
nedsættes med yderligere afskrivning på flyglet svarende til en erhvervsmæssig anvendelse på 75 pct." 

     Der er under sagen afgivet forklaring af klagerens ægtefælle, Ivan Vaarby Laursen, der blandt andet har forklaret, at 
flyglet blev købt for 20 år siden for 65.000 kr. Hans hustru har i mange år givet privat undervisning i mindre omfang, og 
i 1987 begyndte hun at give lidt undervisning gennem oplysningsforbundene. Når hun har undervisningstimer, er det 
umuligt samtidigt at opholde sig i stuen. 

     Sagsøgeren har i det væsentlige gentaget sin procedure for Landsskatteretten. Hun har yderligere til støtte for sin 
påstand om, at hun driver selvstændig virksomhed, anført, at hun ikke har noget opsigelsesvarsel og ikke modtager 
feriepenge. Skattemyndighederne har endvidere ved at godkende usædvanlige lønmodtagerfradrag som udgifter til 
stemning af flygel, telefon, repræsentationsudgifter ved elevkoncerter, afskrivning på driftsmateriel og udgifter til 
arbejdsværelse godkendt, at hun driver selvstændig virksomhed. 
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     Sagsøgte har i det væsentlige gentaget skatterådets og skatteankenævnets synspunkter og har gjort gældende, at 
klageren ikke driver selvstændig virksomhed, hvilket hendes lønspecifikation for 1989 viser, idet der er indeholdt A-
skat. Sagsøgte har redegjort for lovbekendtgørelse nr. 236 af 24/4 1987 om fritidsundervisning og om kriterierne i 
cirkulære nr. 116 af 5/10 1988 om afgrænsning mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende på 
skattelovgivningens område. Sagsøgte har anført, at lovbekendtgørelsen har en udtrykkelig bestemmelse i § 67 om, at 
lærere ikke er omfattet af ferieloven. Dette skyldes, at der ved timebetalingen allerede er kompenseret herfor. 

Landsretten skal udtale: 

Af de af Landsskatteretten anførte grunde, og da det for landsretten anførte ikke kan medføre et andet resultat, vil 
Landsskatterettens afgørelse være at tiltræde og sagsøgtes principale påstand være at tage til følge. 

     Med hensyn til sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt. 

Thi kendes for ret: Skatteministeriet frifindes for de af Henni Vaarby Laursen i denne sag nedlagte påstande. 

     Hver part bærer egne sagsomkostninger. 

Kilde: TfS 1993, 342 

Myndighed: Østre Landsret 

Journal: 12., 583/1991 

Dato: 7. juni 1993 (19930607) 

Kaldenavn: Henni Vaarby Laursen 

Referencer: LV 2009-2 A.F.2.6 - Musikere 

LL § 9, TS Nyt 1993, s. 770 
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Bilag 18 

 

TfS 1999.391 LSR 

Emne: 

Musiker, fastansat - andre indtægter - lønmodtagerforhold/selvstændig erhvervsvirksomhed 

Resume: 

En musiker, der var ansat som lønmodtager i et symfoniorkester, havde derudover oppebåret indtægter fra en 
musikskole samt fra visse enkeltstående engagementer. Indtægterne ansås ikke for oppebåret som led i selvstændig 
erhvervsvirksomhed, men en del af disse måtte anses som indtægt ved ikke erhvervsmæssig aktivitet, mens indtægten 
fra musikskolen ansås som lønindkomst. 

Indhold: 

A klagede for indkomståret 1996 over, at skatteankenævnet havde anset bruttoomsætning af virksomhed, 41.622 kr. 
som lønindkomst, hvorefter udgifter var henført til ligningsmæssige fradrag. 

   Det fremgik af sagen, at klageren var fastansat som musiker i et symfoniorkester, ligesom han havde indtægter ved en 
række kortvarige engagementer. 

   Klageren havde selvangivet A-indkomst fra symfoniorkester som optjent i lønmodtagerforhold, medens de øvrige 
indtægter eller 41.622 kr. var selvangivet som indtægt som led i selvstændigt erhverv. 

   Den kommunale skattemyndighed havde alene anerkendt de af klageren foretagne fradrag som ligningsmæssige 
fradrag, idet klageren var anset at være lønmodtager.  

   Den kommunale skattemyndighed havde om driftsmiddelsaldoen oplyst, at den pr. 1/1 1996 udgjorde 78.726 kr., 
hvoraf der for indkomståret 1996 var godkendt 30 pct.s afskrivning eller 23.618 kr. Driftsmiddelsaldoen udgjorde 
herefter pr. 31/12 1996 55.108 kr. 

   Skatteankenævnet havde ved den påklagede afgørelse fundet, at klagerens virke som musiker måtte anses som 
lønmodtagerforhold, hvorfor udgifter forbundet hermed var henført til fradrag som ligningsmæssige fradrag. Nævnet 
havde herved særligt henset til Landsskatterettens kendelse af 29/5 1997, TfS 1997, 562, og anført, at denne sag var helt 
parallel med klagerens forhold. Nævnet havde særligt bemærket, at klagerens indtægtserhvervelse fra en musikskole 
udsprang af et ansættelsesforhold, og at øvrige indtægtsforhold også måtte anses som lønmodtagerforhold. Klagerens 
udgifter forbundet med arbejdet oversteg hverken efter art eller omfang, hvad der var sædvanligt i lønmodtagerforhold. 
Nævnet havde henvist til personskattelovens § 3, stk. 2, og ligningslovens § 9, stk. 1, Landsskatterettens kendelse af 6/5 
1997 offentliggjort i Revision og Regnskabsvæsen 1997, nr. 9, SM s. 324, Ligningsvejledningen 1996, afsnit EA 4.1. 
og 4.2. og cirkulære nr. 129 af 4/7 1994, pkt. 3.1.1.1. 

   Klagerens revisor havde over for Landsskatteretten nedlagt principal påstand om, at det i skattemæssig henseende 
måtte anerkendes, at klageren drev selvstændig erhvervsvirksomhed, og at indkomsten herved for indkomståret 1996 
skulle ansættes til det selvangivne omfang på 41.622 kr. 

   Til støtte herfor havde han bl.a. gjort gældende, at klageren selv tilrettelagde sit arbejde uden anden instruktion fra 
hvervgiveren end den, der fulgte af den afgivne ordre, og hvervgiveren havde ikke andre forpligtelser over for klageren 
end det enkelte ordreforhold. Klageren var ikke begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde for andre, og 
klageren var økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse. Herudover havde klageren en 
selvstændig og økonomisk risiko for, at vederlaget blev erlagt efter regning. Indkomsten stammede fra en ubestemt 
kreds af hvervgivere, og klageren leverede selv materialer til arbejdets udførelse. Efter en samlet vurdering måtte 
klageren betragtes som selvstændigt erhvervsdrivende. 

   Subsidiært var nedlagt påstand om, at klagerens biaktiviteter skulle anses omfattet af praksis for hobbyvirksomheder. 

   Til støtte herfor gjorde repræsentanten gældende, at såfremt Landsskatteretten måtte finde, at klageren alene kunne 
antages at befinde sig i en etableringsfase vedrørende opbygning af erhvervsvirksomhed, var foreliggende aktivitet at 
anse for en fritidsbeskæftigelse, hvor der måtte indrømmes fradrag for udgifter forbundet hermed som følge af et 
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nettoprincip, jf. praksis i henhold til statsskattelovens § 4. I tilknytning hertil gjorde han gældende, at Landsskatteretten 
i så fald måtte tage stilling til principperne, hvorefter den talmæssige opgørelse kunne foretages af de stedlige 
skattemyndigheder. I tilknytning hertil havde revisoren anført, at benyttelse af aktiver - driftsmidlerne - primært 
knyttede sig til klagerens virke i lønmodtagerarbejdet, jf. omfanget af indtægtserhvervelsen.  

Landsskatteretten udtalte 

Det bemærkedes, at indtægtserhvervelse ved udbetalt A-indkomst fra symfoniorkesteret samt musikskolen måtte anses 
oppebåret som led i tjenesteforhold, idet klageren vedrørende disse kontraktforhold havde forpligtet sig til at yde en 
løbende arbejdsydelse.  

   Øvrige honorarindtægter, eller 18.423 kr., som klageren havde retserhvervet som led i sin aktivitet som musiker, 
hidrørte fra enkeltstående engagementer og lign. Under hensyntagen til omfanget af den foreliggende aktivitet fandt 
Landsskatteretten, at klageren ikke herved kunne anses at have udøvet et virke, der i skattemæssig henseende kunne 
anses for udøvelse af selvstændig erhvervsvirksomhed. Det bemærkedes herved, at aktiviteterne ikke fandtes anlagt 
med fornøden intensitet og systematisk indtægtserhvervelse for øje.  

   De omhandlede honorarindtægter kunne dog ikke anses oppebåret som led i tjenesteforhold, idet de hidrørte fra ikke 
erhvervsmæssig aktivitet, der i skatteretlig henseende skulle behandles på samme måde som hobby. Ved opgørelse af 
indkomsten herfra kunne fradrages de dermed forbundne og kildeartsbestemte udgifter, i det omfang de var 
dokumenteret og kunne indeholdes i denne indtægt, jf. statsskattelovens § 4, og dermed også med virkning for 
opgørelse af den personlige indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1, smh. med § 1.  

 

Kilde: TfS 1999, 391 

Myndighed: Landsskatteretten 

Journal: 661-1852-205 

Dato: 24. februar 1999 (19990224) 

Referencer: LV 2009-2 A.A.1.1 - SL § 4, 5, 6 Indkomstbegrebet 

LV 2009-2 A.A.3.1.2 - Fradrag i personlig indkomst 

LV 2009-2 A.B.1 - Lønindtægter m.v., herunder skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 

LV 2009-2 E.A.1.2.1 - Betydning af sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed 

LV 2009-2 E.A.4.3.1 - Eksempler, hvor der ikke forelå selvstændig erhvervsvirksomhed 

PSL § 3 

SL § 4 

IVA 1999 B.2.3.3 
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Bilag 19 

TfS 2002,500 LSR  

Emne: 

Erhvervsmæssig virksomhed - erhverv eller hobby - komponist 

Resume: 

En komponist kunne ikke anses at drive selvstændig erhvervsmæssig komponistvirksomhed med adgang til at foretage 
fradrag for underskud. 

Indhold: 

A's klage til Landsskatteretten angår spørgsmålet, om hans komponistvirksomhed skal anses for en erhvervsmæssig 
drevet virksomhed med deraf følgende adgang til at foretage fradrag for underskud i medfør af statsskattelovens § 6, 
stk. 1, litra a. 

   Det er oplyst, at klageren komponerer musikværker, underviser og i et vist omfang tillige giver koncerter. Klageren er 
medlem af Dansk Komponistforening og Samfundet til udgivelse af Dansk Musik og har blandt andet taget Den Store 
Organisteksamen fra Musikkonservatoriet samt Den Musikpædagogiske Eksamen. 

   Det er videre oplyst, at klageren modtager livsvarig statsydelse fra Statens Kunstfond. Derudover modtager klageren 
tillige indtægter fra KODA. KODA er en forening, der varetager ophavsrettigheder for blandt andet komponister, når 
deres musikværker spilles offentligt. KODA laver aftaler om betaling for brug af medlemmernes værker og afregner 
efterfølgende over for medlemmerne efter et sæt fordelingsregler afhængigt af, hvor musikken er blevet spillet og i hvor 
lang tid. Det fremgår videre af sagens oplysninger, at klageren for de pågældende år ud over afgifter for tredjemands 
benyttelse af klagerens tidligere værker tillige har modtaget indtægter fra KODA for uropførelser i henholdsvis 1996 og 
1997. 

   Klageren modtager endvidere beløb fra KODA-fonden/stamfondsmidler bestående i en årlig ydelse, der uden 
ansøgning tildeles partiturkomponister, idet deres indtjening typisk ligger under indtjeningen for andre medlemmer af 
KODA. Klageren har desuden indtægter i form af pensions- og indeksudbetalinger. 

  1995 

  Statsydelse                 71.297 kr. 

  Honorarer: 

  - KODA-fond                 48.047 kr. 

  - KODA                      19.647 kr. 

  --------------------------------------  

  Indtægter i alt            138.991 kr. 

  Udgifter                    23.874 kr. 

  --------------------------------------  

  Nettoindtægt               115.117 kr. 

  --------------------------------------  

 

  1996 

  KODA-fond                   48.840 kr. 
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  KODA                         5.597 kr. 

  --------------------------------------  

  Indtægter i alt             54.437 kr. 

  Udgifter                    22.129 kr. 

  --------------------------------------  

  Nettoindtægt                32.308 kr. 

  --------------------------------------  

 

  Indtægter, hvoraf der ikke 

  skal betales AM-bidrag 

  - Statsydelse               48.840 kr. 

  --------------------------------------  

 

  1997 

  KODA                        44.470 kr. 

  Biblioteksstyrelsen             91 kr. 

  Granmex                        205 kr. 

  --------------------------------------  

  Indtægter i alt             44.766 kr. 

  Udgifter                    21.291 kr. 

  --------------------------------------  

  Nettoindtægt                23.475 kr. 

  --------------------------------------    

  Indtægter, hvoraf der ikke 

  skal betales AM-bidrag 

  - Statsydelse               85.262 kr. 

  - KODA-fond                 49.861 kr. 

  --------------------------------------  

  I alt                      135.123 kr. 

  --------------------------------------  

Det fremgår af sagens materiale, at den stedlige told- og skatteregion efter anmodning fra klagerens revisor har anset 
klageren for berettiget til tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag i relation til selvangivne nettoindtægter vedrørende 
komponistvirksomheden for indkomstårene 1995 til 1997. 
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   Det fremgår af TSS-cirkulære 1998-21 om genoptagelse af opgørelsen af arbejdsmarkedsbidrag vedrørende 
biblioteksafgift m.v., at biblioteksafgift og andre betalinger for udnyttelse af ophavsmandens værk ikke er omfattet af 
bidragspligten og bidragsgrundlaget i lov om en arbejdsmarkedsfond, medmindre den, der modtager de pågældende 
indtægter, er selvstændigt erhvervsdrivende. Skatteforvaltningen har herefter genoptaget klagerens skatteansættelser for 
de omhandlede år og truffet fornyet afgørelse om, at de af klageren modtagne honorarindtægter ikke skal anses som 
indtjent som led i selvstændig erhvervsvirksomhed. 

   Skatteankenævnet har ikke anset klagerens komponistvirksomhed for erhvervsmæssigt drevet. Der er herved henset 
til, at den af klageren i indkomstårene 1995, 1996 og 1997 udøvede komponistvirksomhed har været af et sådant 
beskedent omfang og intensitet, at virksomheden ikke kan anses for drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste. 

   Skatteankenævnet har derudover ikke anset de af klageren oppebårne faste ydelser fra Statens Kunstfond og KODA-
fonden for indtægter, der er indtjent som led i komponistvirksomheden. Indtægterne skal i stedet anses for selvstændig 
skattepligtig indkomst for klageren i medfør af statsskattelovens § 4, stk. 1, litra a, som følgelig skal beskattes særskilt 
som personlig indkomst, jf. personskattelovens § 3, stk. 1. 

   Skatteankenævnet har derimod anset afgifter fra KODA for at vedrøre komponistvirksomheden. Der er herved henset 
til, at klageren for indkomstårene 1995, 1996 og 1997 har modtaget KODA-afgift for to uropførelser i form af nye 
kompositioner, mens øvrige afgifter vedrørende tredjemands brug af klagerens tidligere værker er af beskeden størrelse. 
Skatteankenævnet har tillige anset de af klageren selvangivne udgifter for at vedrøre indkomstkilden i relation til 
afgifter fra KODA. 

   Resultat af ikke erhvervsmæssig komponistvirksomhed kan herefter opgøres som følger: 

                              1995            1996            1997 

  Indtægter             19.647 kr.       5.597 kr.      44.766 kr. 

  Udgifter              23.874 kr.      22.129 kr.      21.291 kr. 

  ----------------------------------------------------------------  

  Resultat              ÷4.227 kr.     ÷16.532 kr.      23.457 kr. 

  ----------------------------------------------------------------  

Klagerens revisor har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at den af klageren drevne komponistvirksomhed 
skal anses for erhvervsmæssigt drevet. 

   Til støtte herfor har revisoren anført, at klageren er en af de meget anerkendte store danske komponister, der fortsat er 
aktiv og komponerer musik dels på bestilling, men hovedsageligt som fri kunst til Danmarks Radio, Dansk 
Komponistforening m.v. Klageren har i årenes løb modtaget adskillige legater og hædersgaver fra Statens Kunstfond. 
Ud over den livsvarige statsydelse han tillige har opnået 1. pris i en dansk operakonkurrence samt 1. pris i en nordisk 
operakonkurrence. Derudover har han artikler i Gads musikleksikon samt i svenske, engelske og amerikanske 
musikleksika. Der er videre ved at blive udarbejdet en portræt-cd med 5 af hans store værker, der vil blive sat i handlen. 
På baggrund heraf har revisoren anført, at klageren har drevet komponistvirksomheden særdeles seriøst og absolut med 
den fornødne faglige viden og indsigt. 

   Revisoren har derudover anført, at omfanget og intensiteten af klagerens komponistvirksomhed ikke umiddelbart kan 
aflæses i resultaterne i de enkelte indkomstår. Revisoren har bemærket, at det at komponere et musikværk er en proces, 
der kan strække sig over mange år. Der vil således typisk kunne arbejdes mange timer på samme værk over en årrække, 
før værket kan uropføres. Først på tidspunktet for uropførelsen kan resultatet af de mange timers arbejde imidlertid 
aflæses i en kontant afregning. Revisoren har derfor anført, at han finder det helt urimeligt, at skatteankenævnet på 
baggrund af de enkelte års indtjening ser sig i stand til at vurdere den bagvedliggende arbejdsindsats, og at 
skatteankenævnet tilmed anser denne for at være af beskedent omfang og intensitet. 

   Revisoren har tillige anført, at det er hans opfattelse, at samtlige de af klageren modtagne honorarer og afgifter skal 
anses for en del af den erhvervsmæssige virksomhed, idet de pågældende ydelser er vederlag for en tidligere 
arbejdsindsats. Revisoren har derudover bemærket, at selvom man alene medtager afgifterne fra KODA som 
erhvervsindtægter, har virksomheden givet overskud i 1997 og 2000. Der er således ej heller på dette grundlag belæg 
for at antage, at der ikke er tale om en virksomhed, der ikke har udsigt til at generere overskud. 
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   Revisoren har henvist til LSRM 1978, 153, TfS 1989, 656 og TfS 1998, 485. Det er revisorens opfattelse, at man ud 
fra retspraksis kan konkludere, at en virksomhed kan anses for erhvervsmæssig uanset år med underskud, når der blot er 
udsigt til, at virksomheden på sigt vil give en rimelig fortjeneste. 

   Revisoren har over for skattemyndighederne forklaret, at komponistværelset er en specialbygget fritstående bygning, 
der er specielt lydisoleret og indrettet alene til brug for komponistvirksomheden. 

   Revisoren har subsidiært nedlagt påstand om, at såfremt klagerens virksomhed ikke anses for erhvervsmæssigt drevet, 
skal ændringen af virksomhedens status alene have virkning for fremtiden og ikke med tilbagevirkende kraft. 

   Landsskatteretten bemærker, at i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kan udgifter, der i årets løb er anvendt 
til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Retten 
bemærker videre, at der i relation til ikke erhvervsmæssig virksomhed i medfør af nettoindkomstprincippet alene kan 
foretages fradrag for udgifter, der vedrører selve indkomstkilden. Der kan således ikke foretages fradrag for underskud 
af ikke erhvervsmæssig virksomhed. 

   Retten finder at måtte være enig med skatteankenævnet i, at alene afgifter fra KODA kan anses for at vedrøre 
erhvervelsen af indtægter i komponistvirksomheden, mens statsydelsen og det årlige legat/ydelse fra KODA-fonden 
ikke kan anses for modydelser for konkrete arbejder udført af klageren, hvorfor der ikke har været tale om indkomst ved 
selvstændig erhvervsvirksomhed. Retten finder endvidere at måtte være enig med skatteankenævnet i, at den af klageren 
drevne komponistvirksomhed må anses for at være af ikke erhvervsmæssig karakter. Der er herved blandt andet henset 
til, at virksomheden ikke kan anses for drevet med udsigt til at opnå en rimelig indtjening. 

   Retten finder derudover, at klageren ikke kan anses for at have haft en retsbeskyttet forventning om, at hans 
virksomhed ville blive anset for erhvervsmæssigt drevet i de omhandlede indkomstår. Der er herved henset til, at 
skattemyndighedernes undladelse af at revidere selvangivelsen ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at bibringe klageren en 
berettiget forventning om, at selvangivelsen vil blive godkendt fremover, ligesom undladelsen heraf ikke har været 
egnet til at have indflydelse på klagerens dispositioner. 

   Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor. 

Kilde: TfS 2002, 500 

SKM: SKM2002.235. LSR 

Myndighed: Landsskatteretten 

Journal: 2-4-1870-0755 

Dato: 13. marts 2002 (20020313) 

Referencer: LV 2009-2 A.F.2.8 - Skuespillere, kunstnere og artister 

LV 2009-2 E.A.1.2.3.5 - Kunstnerisk virksomhed 

LV 2009-2 E.A.4.3.1 - Eksempler, hvor der ikke forelå selvstændig erhvervsvirksomhed 

SL § 6 

Procesvejledning 2001 C.3  C.3.1.1 
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Bilag 20 

 

TfS 1997,562 LSR 

Emne: 

Musiker - lønmodtager/selvstændigt erhvervsdrivende - befordringsfradrag 

Resume: 

En musiker, der oppebar honorar for enkeltstående engagementer, ansås ikke for at drive selvstændig 
erhvervsvirksomhed. Da han imidlertid fandtes omfattet af den personkreds, der efter bemærkningerne til 
ligningslovens § 9 B skulle behandles på samme måde som selvstændige, kunne han fradrage sine kørselsudgifter efter 
denne bestemmelse.  

Indhold: 

A klagede for indkomståret 1994 over, at skatteankenævnet havde anset ham for selvstændig, og at nævnet ikke havde 
godkendt den af ham foretagne fordeling mellem erhvervsmæssig og privat kørsel, hvorved det selvangivne fradrag for 
omkostninger ved erhvervsmæssig bilkørsel ikke var godkendt. 

Ad selvstændigt erhvervsdrivende 

Det var oplyst, at klageren var musiker, og at han i en årrække havde ernæret sig ved at spille engagementer som 
solomusiker. Han havde aftalt at spille til et fast honorar, ligesom han havde modtaget et fast beløb for kørsel, der var 
beregnet på grundlag af de medbragte instrumenters vægt. Klageren havde opnået engagementer ved avertering og 
anbefalinger fra tidligere hvervgivere. 

   Skatteankenævnet havde anset klageren som selvstændigt erhvervsdrivende, idet nævnet herved havde henset til, at 
han selv tilrettelagde sit arbejde uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der fulgte af den afgivne ordre, at 
hvervgiverens forpligtelse over for klageren var begrænset til det enkelte ordreforhold, at klageren var økonomisk 
ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse og påtog sig i øvrigt en selvstændig risiko, at vederlaget blev 
erlagt efter regning, og at betaling først blev ydet fuldt ud, når arbejdet var udført som aftalt, at klageren selv ejede de 
anvendte musikinstrumenter, og at han selv foretog annoncering. Nævnet havde på baggrund heraf fundet, at klageren 
opfyldte de fleste kriterier for selvstændig erhvervsvirksomhed, der var anført i Skatteministeriets cirkulære nr. 129 af 
4/7 1994. 

   Klagerens repræsentant nedlagde påstand om, at klageren blev anset for lønmodtager. Repræsentanten gjorde 
gældende, at følgende forhold talte for at anse klageren for lønmodtager: 

-  hvervgiveren havde en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller  

    konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og kontrol, 

-  klageren havde arbejdstid fastsat af hvervgiveren, 

-  klageren havde ret til opsigelsesvarsel, 

-  vederlaget var beregnet, som det var almindeligt i tjenesteforhold  

    (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord m.v.), 

-  hvervgiveren afholdt udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet, 

-  klageren bar ikke nogen økonomisk risiko, således var hans aflønning ikke  

    afhængig af f.eks. entrébeløb. 

-  vederlaget var i overvejende grad nettoindkomst for klageren, 

-  klageren ansås for lønmodtager ved praktiseringen af ferieloven, lov om  
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    arbejdsløshedsforsikring, funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring  

    og lov om arbejdsmiljø.  

Repræsentanten anførte herefter, at der var kriterier, der både talte for at anse klageren for lønmodtager og for 
selvstændig, men at en afvejning burde føre til at anse klageren for lønmodtager. I denne forbindelse var det gjort 
gældende, at klageren havde haft meget små omkostninger, der ikke kunne berettige til en ansættelse som selvstændig. 
Endelig anførte repræsentanten, at der ved vurderingen skulle henses til konsekvenserne i relation til medlemskab af a-
kasse for klageren af at blive anset for selvstændigt erhvervsdrivende. 

Landsskatteretten udtalte 

Efter Skattedepartementets cirkulære til personskatteloven, cirkulære nr. 129 af 4/7 1994, som byggede på lovens 
forarbejder, skulle afgrænsningen mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende foretages på samme måde, 
uanset i hvilken relation inden for skattelovgivningens område spørgsmålet var relevant. Som udgangspunkt ansås en 
person herefter for lønmodtager, hvis vedkommende modtog vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold efter 
hvervgiverens anvisninger og for dennes regning og risiko. Selvstændig erhvervsvirksomhed var kendetegnet ved, at 
der for egen regning og risiko blev udøvet en virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå et overskud. I 
tvivlstilfælde måtte afgrænsningen ske på grundlag af en samlet bedømmelse af forholdet mellem hvervgiver og 
hvervtager. 

   Landsskatteretten bemærkede, at klageren havde været ansat i en række kortvarige engagementer, og at han mod et 
forudbestemt vederlag havde forpligtet sig til at yde en arbejdsindsats, hvorved retten bemærkede, at klageren ikke bar 
en økonomisk risiko i forbindelse med engagementerne. På denne baggrund fandt retten, at klageren ikke kunne anses 
for selvstændig erhvervsdrivende. Retten fandt herefter, at klageren i relation til de oppebårne arbejdsvederlag ansås for 
honorarmodtager. 

Ad befordringsudgifter 

Det fremgik af sagen, at klageren i 1994 havde modtaget kørselsgodtgørelse på 8.650 kr. fra sine kunder, og at 
godtgørelsen var beregnet som et fast beløb for kørsel afhængigt af musikinstrumenternes vægt. Klageren havde ikke 
indtægtsført kørselsgodtgørelsen og havde ikke ved indkomstopgørelsen fratrukket udgifter i forbindelse med kørslen. 
Det fremgik videre, at klageren havde benyttet en varebil i forbindelse med kørsel til engagementer, og at den samlede 
årlige kørsel i varebilen af klageren var opgjort til 10.660 km, hvoraf 4.640 km havde vedrørt erhvervsmæssig kørsel. 
Klageren havde specificeret kørslen således: 

Kørsel til arrangementer 

2 x 950 km                   1.900 km 

musikmesse                     450 km 

øveaftener                     950 km 

reparation af orgel            360 km 

møde i musikerforbundet        150 km 

orgelkursus                    330 km 

opsøgende arbejde,  

aflevering af reklamer         500 km 

                              ________ 

i alt                        4.640 km 

 

De stedlige skattemyndigheder havde forhøjet klagerens indkomst med kørselsindtægterne, idet den modtagne 
godtgørelse havde oversteget Ligningsrådets satser. Myndighederne havde herefter på grundlag af de af klageren 
opgjorte samlede udgifter til befordring på 44.322 kr. i mangel af et kørselsregnskab ansat den private kørsel til 
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skønsmæssigt 75 pct. af udgifterne og således henført 25 pct. til erhvervsmæssig kørsel svarende til et fradrag på 11.080 
kr. Myndighederne havde ikke godkendt den af klageren angivne fordeling, da der ikke forelå dokumentation herfor. 
Skatteadministrationen havde på baggrund af fremlagte benzinkvitteringer beregnet den samlede årlige kørsel til 18.710 
km, hvorefter den erhvervsmæssige andel af kørslen, der ifølge klageren var angivet til 4.640 km, var ansat til 25 pct. 
Skatteankenævnet havde tillige ansat den erhvervsmæssige andel til 25 pct., idet nævnet herved havde henset til, at 
bilen ifølge værkstedsregninger i perioden fra den 15/6 1993 til den 6/6 1995 havde kørt ca. 24.000 km, svarende til 
12.000 km pr. år. Der havde ikke været anden bil i husstanden, der havde bestået af klageren og hans hustru. 

   Repræsentanten nedlagde påstand om, at der blev godkendt fradrag for de faktiske udgifter ved den erhvervsmæssige 
kørsel, og at klagerens fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel blev lagt til grund. Til støtte herfor blev 
anført, at klageren havde en aftale med skatteforvaltningen om denne fordeling, der i øvrigt forekom sandsynlig. 
Repræsentanten anførte, at det af den fremlagte værkstedsregning fremgik, at bilen havde kørt ca. 12.000 km i det 
påklagede indkomstår, hvorfor klagerens opgørelse over årets samlede kørsel på 10.660 km forekom sandsynlig. Det 
var endvidere anført, at ifølge oplysninger fra FDM havde den af klageren benyttede bil kørt 6-8 km pr. liter og ikke 9-
10 km som lagt til grund af skatteankenævnet, hvorefter der var overensstemmelse med den af klageren foretagne 
beregning. Klageren havde om sin kørsel forklaret, at han altid kørte ud og stillede sit anlæg op om formiddagen for at 
vende tilbage igen om aftenen. 

   Repræsentanten gjorde endvidere gældende, at klageren var berettiget til at foretage fradraget i den personlige 
indkomst, idet der til støtte herfor var henvist til ligningsvejledningen for 1994, afsnit A.F.3.3, hvorefter personer, der 
modtog andre vederlag end lønindkomst, skulle behandles på samme måde som selvstændige. Som eksempel var nævnt 
honorarindtægter ved kunstnerisk optræden eller foredragsvirksomhed. 

Landsskatteretten udtalte 

Efter ligningslovens § 9, stk. 1, sidste pkt., kunne lønmodtagere ikke foretage fradrag for befordringsudgifter omfattet af 
ligningslovens § 9 B eller statsskattelovens 6, jf. dog ligningslovens § 9 B, stk. 3, som omhandlede lønmodtagere med 
salgsopsøgende aktiviteter. 

   Det var i bemærkningerne til ligningslovens § 9 B bestemt: 

   "Personer, der modtager andre arbejdsvederlag end lønindkomst, behandles på samme måde som selvstændige. 
Sådanne arbejdsvederlag kan være honorarindtægter af forskellig art, f.eks. ved kunstnerisk optræden eller 
foredragsvirksomhed. Kunstnere, foredragsholdere og andre, der modtager sådanne honorarer, kan derfor foretage 
fradrag for befordringsudgifter efter forslagets § 9 B i forbindelse med dette arbejde". 

   Retten fandt herefter, at klageren var berettiget til at opgøre sit befordringsfradrag efter ligningslovens § 9 B, idet 
fradraget kunne opgøres som den erhvervsmæssige andel af de faktiske udgifter. 

Da klageren ikke havde ført et kørselsregnskab, kunne omfanget af den erhvervsmæssige kørsel ikke anses for 
dokumenteret, hvorfor omfanget med rette var fastsat skønsmæssigt. Landsskatteretten fandt, henset til de fremlagte 
benzinkvitteringer, klagerens oplysninger om bilens benzinforbrug, og at bilen ifølge værkstedsregninger havde kørt ca. 
12.000 km, at omfanget af den årlige kørsel skønsmæssigt kunne ansættes til 12.000 km. Da klageren havde opgjort 
omfanget af årets erhvervsmæssige kørsel til ca. 4.000 km, fandt retten, at den erhvervsmæssige andel af de faktiske 
udgifter skønsmæssigt kunne ansættes til 1/3. Retten bemærkede, at det ikke fandtes godtgjort, at klageren havde en 
egentlig aftale med skatteforvaltningen om en anden fordeling. Der var endvidere henset til, at klagerens omsætning i 
1994 var lavere end de foregående år, hvilket retten tog som udtryk for, at klageren havde haft et færre antal 
arrangementer, hvorved omfanget af den erhvervsmæssige kørsel måtte antages at være lavere i 1994.  

   Fradraget ville i medfør af personskattelovens § 3, stk. 2, nr. 9, være at foretage i den personlige indkomst. 

Kilde: TfS 1997, 562 

Myndighed: Landsskatteretten 

Journal: 631-1852-135 

Dato: 29. maj 1997 (19970529) 

Referencer: LV 2009-2 A.B.1 - Lønindtægter m.v., herunder skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 

LV 2009-2 A.F.2.6 - Musikere 
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LV 2009-2 A.F.3.3.3 - Andre 

LV 2009-2 E.A.4.3.1 - Eksempler, hvor der ikke forelå selvstændig erhvervsvirksomhed 

LL § 9 B 
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Bilag 21 

 

TfS 2007, 822 Ø 

Emne: 

(Appelleret)  Driftsomkostninger - kunster - scenebeklædning - godtgjorte merudgifter 

Resume: 

Sagen drejede sig om en sangerindes fradrag for scenebeklædning og make-up m.v. Sangerinden havde fradraget 
udgifter til scenebeklædning og kosmetik med 22.119 kr. Skattemyndighederne havde heraf godkendt et skønsmæssigt 
fradrag på 5.000 kr. Landsretten udtalte, at såvel udgifter til beklædning som udgifter til frisør, make-up m.v. som 
udgangspunkt anses for ikke-fradragsberettigede udgifter. Det er derfor en forudsætning for fradrag, at der kan 
dokumenteres merudgifter nødvendige for indkomsterhvervelsen. Retten lagde til grund, at scenetøjet var udsat for 
større slid end almindeligt tøj, men fandt det ikke godtgjort, at der var afholdt merudgifter ud over det af 
skattemyndighederne godkendte beløb på 5.000 kr. 

Indhold: 

(Landsdommerne Bloch Andersen, Lone Kerrn-Jespersen og Hanne Harritz Pedersen (kst.)) 

Lina Rafn Sørensen 

(v/adv. Kirsten Bordinggaard) 

mod 

Skatteministeriet 

(km.adv. v/adv. Christian Andersen) 

Sagen og parternes påstande  

Denne sag, der er anlagt den 12. januar 2006, drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, Lina Rafn Sørensen, der er kunstner 
inden for musikbranchen, kan fradrage udgifter til såvel arbejdsbeklædning/kostume m.v. som frisør og make-up m.v. 

   Lina Rafn Sørensen har i sin skattepligtige indkomst for indkomståret 2001 fradraget udgifter til scenebeklædning 
med 11.620 kr. og til hår og make-up m.v. med 10.499 kr., i alt 22.119 kr. Skattemyndighederne har indrømmet et 
skønsmæssigt fradrag på 5.000 kr. for udgifter til arbejdsbeklædning/kostume m.v. 

   Lina Rafn Sørensen har nedlagt endelig påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, skal dømmes til at anerkende, at 
hun i sin skattepligtige indkomst for indkomståret 2001 er berettiget til at foretage yderligere fradrag for udgifter til 
scenebeklædning og hår/make-up for i alt 17.119 kr., subsidiært at sagen hjemvises til fornyet behandling. 

   Skatteministeriet har påstået frifindelse. 

   Sagen angik oprindelig også et spørgsmål om forhøjelse af Lina Rafn Sørensens skatteansættelse for 2001 med 
hensyn til et honorar på 35.530 kr. Skatteministeriet har ved brev af 20. april 2007 taget bekræftende til genmæle i 
denne del af sagen. Sagen blev den 14. februar 2007 berammet til hovedforhandling, fristen for indlevering af 
påstandsdokumenter var den 7. maj 2007, og sagen har været hovedforhandlet den 21. maj 2007. 

Sagsfremstilling 

Skatteforvaltningen nægtede den 10. marts 2004 Lina Rafn Sørensen fradrag for udgifter til arbejdsbeklædning/kostume 
m.v., hår og make-up for indkomståret 2001. I afgørelsen anførtes blandt andet: 

"... 

  Udgifter til Scenebeklædning, består af indkøb i butikker 
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  som H&M, Magasin, Illum, diverse tøjbutikker og sko -  

  butikker samt hælebar. 

  Det indkøbte består af undertøj, bælter, sko, toppe, buk-  

  ser mv., det indkøbte tøj bærer præg af helt almindeligt 

  tøjindkøb. Da tøjet mv. ikke har karakter af kostu-  

  mer/dragter, som ikke kan anvendes privat efterfølgende, 

  kan fradrag efter statsskattelovens § 6a ikke anerkendes. 

  Forhøjelsen udgør  kr. 11.620                                 11.620 

  Udgifter til hår og make-up består hovedsageligt af ud-  

  gifter til frisør samt skønhedsklinikker, parfumer og 

  cremer. Udgiften anses for en privat udgift uden fra-  

  dragsret efter statsskattelovens § 6a. 

  Forhøjelsen udgør  kr. 10.499                                 10.499 

... 

   De indsendte billeder fra koncerter m.v. viser, efter forvaltningens opfattelse, tøj som også kan anvendes privat. Der 
kan være tale om nogle få billeder, som evt. kunne betragtes som kostume og dermed fradragsberettiget. Det fremgår 
dog ikke af de indsendte bilag, at kostumet er indkøbt i indkomståret 2001. 

   Udgifter til almindelig regelmæssig frisørbesøg og voksbehandlinger på skønhedsklinikker anses for private udgifter, 
som formentlig ville være afholdt uanset skatteyderens branche. 

   Udgifter til diverse cremer, sminke og hårpleje synes ikke at være af væsentlig betydning og må derfor betragtes som 
en almindelig privat udgift.   ..." 

Lina Rafn Sørensen klagede over afgørelsen til skatteankenævnet. 

   Ved kendelse af 3/9 2004 godkendte skatteankenævnet et skønsmæssigt fradrag for udgifter til 
arbejdsbeklædning/kostume m.v. I kendelsen anførtes om faktiske forhold blandt andet:"... 

   Overskud af virksomhed de sidste mange år er selvangivet således: 

  1999   173.749 kr. 

  2000   182.311 kr. 

  2001   136.138 kr. 

  2002   185.442 kr.... 

   Spørgsmålet om klagerens mulighed for at dokumentere, at det indkøbte relaterer sig til indkomsterhvervelsen, 
drøftes. Klagerens bevisbyrde ville lettere kunne løftes, såfremt kopier af kontrakter/jobaftaler m.v. indeholdt detaljeret 
beskrivelse af musik/optræden/beklædning m.v. samt bilag for det købte blev fremlagt sammen med kontrakten. Der vil 
dog efter praksis fortsat ikke være fradragsret for beklædning, som kan bruges privat og det konstateres, at grænsen, 
mellem hvad der bruges på scenen i musikbranchen og hvad unge i øvrigt anvender til privat beklædning i dag, er 
flydende, idet popbranchens ungdom er rollemodeller for de unge. 

 I kendelsen anførtes som begrundelse for afgørelsen følgende: 
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   Klageren arbejder/optræder inden for musikbranchen og oplyser, at der i den anledning afholdes udgifter til bl.a. ... 
scenebeklædning med i alt 11.620 kr. og udgifter til hår/make-up med i alt 10.499 kr. Klageren modtager fortrinsvis 
honorar for sin optræden/medvirken i forskellige arrangementer ... 

   Som anført under praksis er det ikke muligt at beskrive, hvilke udgiftstyper, der generelt er fradragsberettigede, idet 
det i hvert eneste tilfælde vil være nødvendigt at foretage en vurdering af den pågældendes baggrund for at afholde 
udgiften. 

   Der kan gives fradrag, hvis det i forbindelse med et engagement er nødvendigt at afholde udgifter til rekvisitter og 
påklædning, der ikke er dagligdags og ikke kan anvendes privat, eksempelvis stylter, balletsko og særlig teatermake-up. 
Det må derfor i alle tilfælde vurderes konkret, om de afholdte udgifter er helt eller delvist private. 

   Det hører efter "praksis" til undtagelsen, at der kan foretages fradrag for udgifter til beklædning, da 
beklædningsudgifter som hovedregel er private udgifter, selv om de afholdes i tilknytning til arbejdet. Nævnet kan 
konstatere, at der således skal være tale om udgifter til egentlig kostumebeklædning - altså beklædning der adskiller sig 
fra normal beklædning i en sådan grad, at beklædningen er uanvendelig til privat brug. 

   Henset til klagerens indkomster og til de i sagen foreliggende kopier af fotos, fra Infernals hjemmeside, hvor det kan 
konstateres, at nogle af beklædningsdelene kan anses at have karakter af kostume - finder nævnet, at der efter 
omstændighederne for klageåret, kan godkendes et skønsmæssigt fradrag på 5.000 kr. for klagerens udgifter til 
beklædning m.v. 

Lina Rafn Sørensen klagede over skatteankenævnets afgørelse til Landsskatteretten, der ved kendelse af 12/10 2005 (ej 
offentliggjort, red.) stadfæstede de påklagede skatteansættelser under henvisning til skatteankenævnets synspunkter og 
begrundelser. 

   Lina Rafn Sørensen har under sagen fremlagt kvitteringer fra butikker som H&M, Magasin, Illum og andre tøj- og 
skobutikker samt hælebar. Det fremgår heraf, at der er indkøbt blandt andet toppe, bukser, bælter og undertøj, og at sko 
er blevet repareret. Hun har endvidere fremlagt kvitteringer fra Matas, frisør og skønhedsklinikker. Af disse kvitteringer 
fremgår, at der blandt andet er indkøbt sminke og hårplejeprodukter samt ydelser i form af klip, farve og føn tillige med 
voks- og ansigtsbehandling. På kvitteringerne har Lina Rafn Sørensen med håndskrift angivet, hvilken koncert eller job 
den enkelte kvittering relaterer sig til, ligesom hun har udeholdt eventuelle andre udgifter, som kvitteringerne angår. 

   Vedrørende udgifterne til frisør fremgår blandt andet følgende: 

  Dato for udgift     Dato for job     Udgift 

  23/1                24/1             450 (farve) 

  9/2                 8/2-14/2         460 (klip og føn) 

  27/3                7/4              995 

  26/5                4/6              995 

  8/8                 9/8              995 

 

Der er under sagen fremvist kopi af fotos af Lina Rafn Sørensen iført tøj, som hun optræder med under shows m.v. Af 
en fremlagt oversigt over koncerter fremgår, at gruppen har optrådt over 70 gange i 2001. 

Forklaringer 

Der er under hovedforhandlingen afgivet forklaring af Lina Rafn Sørensen, der har forklaret, at hun er forsanger i 
musikgruppen Infernal. Derudover er hun blandt andet danser. I 2001 var hun også brevkasseredaktør på 
ungdomsbladene Chili og Frikvarter. Det er alt sammen honorarafregnet og B-indkomst. Infernal begyndte at optræde 
og udgive plader i 1997. I 2001 udgav gruppen albummet Muzaik, hvilket medførte en del promotion-aktiviteter, 
herunder flere koncerter, deltagelse i tv- og radioshows samt fotosessions. Branchen stiller store og særlige krav til 
udseendet. Gruppen skal være velplejet hele tiden og skal være stilikoner for publikum. Hendes hår var i 2001 
asymmetrisk og flerfarvet. Denne frisure krævede hyppige og dyre frisørbesøg. Det var en del af jobbet. Gruppen 
optrådte ikke i normalt hverdagstøj, idet de havde tilrettet det indkøbte tøj ved f.eks. at klippe i det eller pynte det på en 
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særlig måde. Hun er endvidere meget fysisk aktiv på scenen, hvorfor tøjet, der er anvendt flere gange i forbindelse med 
shows, kommer til at lugte så meget, at det ikke efterfølgende kan anvendes privat. Brugen af tøjet, de hurtige tøjskift 
under optræden og megen vask slider meget på tøjet. Endvidere har hun ofte været nødt til at håndvaske tøjet, når de 
skulle optræde flere dage i træk, hvilket gav ekstra meget slid på tøjet. Hendes øvrige professionelle aktiviteter i 2001 
har også stillet specielle krav til hendes påklædning og udseende. Til Frikvarter, der er et månedsblad, blev der således 
hver måned taget et nyt billede af hende til bladets bagside. Før 2001 medtog hendes daværende revisor alle hendes 
udgifter til tøj, hår og make-up i regnskabet og fradrog halvdelen af udgifterne, der størrelsesmæssigt svarer til de 
omhandlede udgifter. 

Procedure 

Lina Rafn Sørensen har til støtte for de nedlagte påstande gjort gældende, at hun har dokumenteret at have haft 
erhvervsmæssigt begrundede merudgifter til scenebeklædning og hår/make-up. Det forhold, at tøjet er købt i 
almindelige butikker og ikke er egentlige kostumer, har ikke betydning for fradragsretten. Tøjet har ikke kunnet 
anvendes privat, dels fordi det blev slidt og kom til at lugte meget som følge af det høje aktivitetsniveau i 2001, dels 
fordi det blev tilrettet. Det var endvidere en væsentlig forudsætning for hendes succes, at hun fremstod "stylet". Alle 
kvitteringer relaterer sig til et konkret job, og hun er nærmest til at vurdere, om en udgift relaterer sig til et job eller er 
privat. Udgiften til hver koncert i 2001 har i gennemsnit været på cirka 276 kr., hvilket er et relativt lavt beløb. 

   Skatteministeriet har til støtte for sin påstand anført, at de afholdte udgifter har karakter af privatudgifter, der ikke kan 
fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det forhold, at der er tale om privatudgifter, skærper kravene til 
beviset for, at udgifterne har karakter af merudgifter i forhold til almindeligt privat forbrug. Det er ikke dokumenteret, 
at udgifterne, ud over de allerede skønsmæssigt anerkendte 5.000 kr., er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde 
indkomsten. Det indkøbte tøj er helt almindeligt tøj og kan anvendes privat. Der er endvidere ikke dokumenteret 
merudgifter til frisør og make-up i forhold til almindeligt privat forbrug. Lina Rafn Sørensen har heller ikke godtgjort, 
at skattemyndighedernes skøn over den fradragsberettigede del af udgifterne er udøvet på et forkert grundlag eller har 
ført til et åbenbart urimeligt resultat. 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Statsskatteloven indeholder i § 6, stk. 1, litra a, bestemmelse om, at driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb 
er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, bliver at fradrage ved beregningen af den skattepligtige 
indkomst, hvorimod den beregnede skatteindtægt ifølge § 6, stk. 2, er skattepligtig uden hensyn til, hvorledes den 
anvendes, altså hvad enten den benyttes til egen eller families underhold, betjening, nytte eller behagelighed. 

   Såvel udgifter til beklædning m.v. som udgifter til frisør og make-up m.v. anses i almindelighed som privatudgifter, 
der ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Det er en forudsætning for fradrag for sådanne udgifter, at det 
dokumenteres, at udgifterne er merudgifter, der er nødvendige for indkomsterhvervelsen. 

   Det beløb, Lina Rafn Sørensen har fratrukket under betegnelsen "scenebeklædning", i alt 11.620 kr., angår tøj og 
tilbehør, der er indkøbt i almindelige tøjforretninger, hvorefter tøjet efter Lina Rafn Sørensens forklaring i et vist 
omfang er tilrettet til scenebrug. Det må efter Lina Rafn Sørensens forklaring lægges til grund, at tøjet til dels har været 
udsat for større slid end almindeligt tøj. 

   Efter formuleringen af skatteankenævnets og Landsskatterettens afgørelser må landsretten lægge til grund, at det 
skønsmæssige fradrag, som Lina Rafn Sørensen har fået ved disse myndigheders afgørelser, i alt 5.000 kr., angår 
udgifter til arbejdsbeklædning/kostume m.v., hvorimod beløbet ikke omfatter udgifter til hår og make-up m.v. Lina 
Rafn Sørensen har ved afgørelserne fået fradrag for knapt halvdelen af de af hende opgjorte udgifter til 
"scenebeklædning". 

   Landsretten finder ikke, at Lina Rafn Sørensen har godtgjort en sådan direkte sammenhæng mellem på den ene side 
indkomsterhvervelsen og på den anden side udgifterne til henholdsvis beklædning m.v. og det beløb, Lina Rafn 
Sørensen har fratrukket under betegnelsen "hår og make-up", i alt 10.499 kr., herunder at udgifterne er merudgifter, at 
der på trods af disse udgifters almindelige karakter af privatudgifter er grundlag for at tillade fradrag i videre omfang 
end sket. 

   Landsretten tager derfor Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge. 

   Efter sagens forløb og udfald, herunder at Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle over for den ene del af 
sagen, forholdes der med sagens omkostninger som nedenfor bestemt. 

Thi kendes for ret 
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Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes. 

   I sagsomkostninger skal sagsøgeren, Lina Rafn Sørensen, inden 14 dage betale 5.000 kr. til sagsøgte. 

Kilde: TfS 2007, 822 

SKM: SKM2007.518.ØLR 

Myndighed: Østre Landsret 

Journal: 5., B-149-06 

Dato: 27. juni 2007 (20070627) 

Referencer: LV 2009-2 A.F.1.17 - Arbejdstøj 

LV 2009-2 A.F.2.8 - Skuespillere, kunstnere og artister 

LV 2009-2 E.A.2.1.1 - Drift - privat 

LV 2009-2 E.B.3.14 – Kunstnere, SL § 6 
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Bilag 22 

 

TfS 2007, 581 Ø 

Emne: 

Lønmodtagere - musiklærer - arbejdsværelse - arbejdsredskaber 

Resume: 

Skatteyderen, der var fuldtidslærer ved den Rytmiske Højskole, begærede fradrag for udgifter til 
arbejdsværelse/musikværelse i hjemmet. I værelset var en række musikinstrumenter og en computer, der også blev 
anvendt til musik, men værelset var ikke særligt indrettet med lyddæmpning eller lignende. Musikværelset blev anvendt 
til skatteyderens forberedelse af undervisningen, idet han kun i begrænset omfang havde adgang til at øve på skolen. 
Skatteyderen begærede endvidere fradrag for udgifter til musikudstyr, idet det blev gjort gældende, at anvendelsen alene 
havde været erhvervsmæssig. Landsretten henså til, at skatteyderen ikke som led i sin ansættelse var forpligtet til at 
stille sin private bolig til rådighed for eneundervisning af højskolens elever, og at skatteyderens indkomst derfor ikke 
havde været betinget af, at han havde indrettet et arbejdsværelse i sin private bolig. Det forhold, at det fremgik af 
vidneudsagn, at højskolen forudsatte, at lærerne forberedte deres undervisning uden for skolen og at faktiske forhold 
også nødvendiggjorde dette, kunne ikke føre til andet resultat. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte 
Landsskatterettens skøn, hvorefter den erhvervsmæssige andel af musikudstyret var blevet fastsat til 50 pct. 

Indhold: 

(Landsdommerne M. Lerche, Gunst Andersen og Marianne Ploug (kst.)) 

Dansk Musikerforbund som mandatar for Mads Peter Nørregård 

(v/adv. Kåre Pihlmann) 

mod 

Skatteministeriet 

(km.adv. v/adv. Christian Andersen) 

Under denne sag, der er anlagt den 21. december 2005, har sagsøgeren, Dansk Musikerforbund som mandatar for Mads 
Peter Nørregård, nedlagt endelig påstand om, at Mads Peter Nørregårds skatteansættelse for indkomståret 2002 
nedsættes med 10.519 kr., subsidiært med 7.499 kr. og mere subsidiært med 3.020 kr. 

   Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse. 

   Sagsøgerens principale påstand fremkommer således: 

  Fradrag for arbejdsværelse i hjemmet                7.499 kr. 

  Yderligere fradrag for udgifter til musikudstyr     3.020 kr. 

                                                     ----------  

  I alt                                              10.519 kr. 

                                                     ----------  

Sagsøgerens subsidiære påstand angår alene fradrag for arbejdsværelse i hjemmet.   Sagsøgerens mere subsidiære 
påstand angår alene yderligere fradrag for udgifter til musikudstyr.Sagens omstændigheder 

Denne sag angår prøvelsen af Landsskatterettens kendelse af 26/8 2005 (ej offentliggjort, red.), hvorved 
Landsskatteretten nægtede Mads Peter Nørregård fradrag i dennes personlige indkomst, herunder fradrag for et 
arbejdsværelse i egen bolig beregnet som en forholdsmæssig andel af huslejen, samt fuldt fradrag for udgifter til diverse 
musikudstyr. 
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   I Landsskatterettens kendelse er blandt andet anført følgende:"... 

 

Landsskatterettens afgørelse 

Ligningsmæssige fradrag 

Øvrige lønmodtagerudgifter 

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for arbejdsværelse i hjemmet. Selvangivet med 7.499 kr. 

   Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse. 

   Skatteankenævnet har godkendt fradrag for udgifter til diverse musikudstyr med 3.020 kr. 

   Selvangivet med 6.040 kr. 

   Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.   ... 

 

Generelle oplysninger 

Klageren er musiker og har siden 1997 været fastansat som underviser på Den Rytmiske Højskole, Jyderupvej 18, Vig. 
Han underviser bl.a. i sang, sammenspil, musikteori, psykologi og sangskrivning. 

   Klageren har tidligere haft en forfatter- og komponistvirksomhed. Klageren påtænker på et senere tidspunkt at 
genoptage denne virksomhed, i hvilken forbindelse fuldtidsstillingen på højskolen skal konverteres til en deltidsstilling. 
Det er oplyst, at klageren ikke har komponeret musik siden 1999. 

   Klageren bor til leje i en lærerbolig tilhørende Den Rytmiske Højskole. I indkomståret 2002 boede han i et hus på 
Jyderupvej 21. Siden marts 2003 har han boet på Jyderupvej 25. Klageren har oplyst, at de nuværende forhold er 
identiske med hans tidligere bolig. 

Arbejdsværelse 

Sagens oplysninger 

Lærerboligen, Jyderupvej 21, har et bruttoareal på 104 m2, og arbejdsværelset udgør 15 m2. 

   Arbejdsværelset anvendes til undervisning, da klageren afholder en del af undervisningen i eget hjem. Klageren 
benytter også lokalet til forberedelse af undervisningen. 

   Den kommunale skattemyndighed udbad sig i brev af 8. oktober 2003 oplysninger om indretningen af arbejdsværelset 
samt redegørelse for indtjeningen herfra. Klageren oplyste i svar af 20. oktober 2003 følgende: 

"1.  Indretningen af studiet/arbejdsværelset er forskriftsmæssig; dvs. der er  

     ikke nogen seng og rummet egner sig ikke til opholdsstue. 

2.   Der har ikke været nogen direkte indtægter i form af bestillingsarbejde  

     eller undervisning udover mit faste arbejde på rytmiske højskole.  

     Arbejdslegat og Koda/NCB kan dog tolkes som et resultat af det arbejde,  

     der finder sted i rummet. Beløbene her (i alt 10.739 kr.) er opgivet som  

     B-indtægt" 

Klageren har fremlagt en skitse over arbejdsværelsets indretning, ligesom den kommunale skattemyndighed har 
foretaget en besigtigelse af værelset. Det fremgår heraf, at værelset er indrettet med musikinstrumenter og 
computerudstyr og ligger i tilknytning til stuen. 
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   Forstander Per Larsen, Den Rytmiske Højskole, har overfor Landsskatteretten korrigeret/præciseret en udtalelse om, 
at klageren fik huslejereduktion mod at undervise delvist hjemme. Per Larsen har i erklæring af 23. august 2004 oplyst, 
at dette var en midlertidig ordning. Klageren har derimod indvilliget i at stille overnatningsfaciliteter til rådighed for 
skolen i pressede perioder, hvorfor en huslejenedsættelse alene af den grund synes rimelig. 

Skatteankenævnets afgørelse 

Skatteankenævnet har ikke godkendt fradrag for arbejdsværelse i hjemmet, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

   Det er skatteankenævnets opfattelse, at udgifterne til arbejdsværelset ikke er afholdt for at erhverve, sikre eller 
vedligeholde indkomsten, idet klageren ikke har haft ekstraindtægter ud over den almindelige A-indkomst. Der har i det 
påklagede indkomstår ikke været tale om egentlig komponistvirksomhed eller indtægter fra bestillingsarbejde m.v. 

   Skatteankenævnet har lagt vægt på, at det ikke direkte fremgår af klagerens ansættelseskontrakt, at han skal anvende 
eget undervisningslokale, men at han har valgt at foretage en del af undervisningen fra sin private bopæl, selv om 
arbejdsgiveren stiller lokaler til rådighed. 

   Nævnet bemærker, at der i TfS 1996, 553 Ø var tale om en musiker, der udover at være ansat på en skole, også var 
selvstændig erhvervsdrivende som musiker og havde biindtægter herfra. 

Klagerens påstand og argumenter 

Klagerens repræsentant har overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at fradrag for arbejdsværelse i hjemmet 
godkendes i overensstemmelse med det selvangivne; dvs. godkendes med 15/104 af udgifterne til husleje, varme og el 
på i alt 49.996 kr. 

   Arbejdsværelset er nødvendigt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, 
litra a. Dette er i overensstemmelse med tidligere sager vedrørende musikunderviseres fradrag for arbejdsværelse i 
hjemmet, jf. fx TfS 1996, 553 Ø. 

   Skatteankenævnet har henvist til UfR 1961, 107 HR, som imidlertid angik spørgsmålet om en gymnasielektors 
fradrag for et kontorlignende arbejdsværelse. Sagen kan efter repræsentantens opfattelse ikke sammenlignes med 
nærværende sag. 

   Nærværende sag drejer sig om en musiker og musikunderviser med masser af musikudstyr i arbejdsværelset, der på 
denne måde klart har ændret karakter til et musikværksted. På grund af den komprimerede indretning med instrumenter 
og andet udstyr er det således umuligt for klageren at anvende værelset til private formål. 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse 

Fradrag for udgifter i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde er reguleret af ligningslovens § 9, jf. 
statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det fremgår heraf, at lønmodtagere kan fradrage udgifter, som afholdes for at 
erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i det omfang, udgifterne overstiger et reguleret grundbeløb, som for 
indkomståret 2002 udgjorde 4.600 kr. 

   Der skal således foreligge en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelsen af udgiften og erhvervelsen af 
indkomsten. Dette kræver dels, at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af virksomheden dels, at 
udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgørelsen uvedkommende. 

   Efter praksis er der i almindelighed ikke fradrag for udgifter til et arbejdsværelse i lønmodtagerens hjem, selv om 
lønmodtageren benytter værelset i forbindelse med sit arbejde, medmindre værelset har skiftet karakter, således at det 
ikke er anvendeligt som et af boligens opholdsrum. 

   Efter det oplyste om arten af klagerens arbejde sammenholdt med værelsets indretning og beliggenhed i tilknytning til 
stuen er Landsskatteretten enig med skatteankenævnet i, at værelset ikke kan anses som et særskilt værelse, der ikke 
hører med til boligens almindelige opholdsrum. Landsskatteretten er derfor enig med skatteankenævnet i, at det er i 
overensstemmelse med gældende praksis, at klageren ikke er anset for berettiget til fradrag for arbejdsværelse efter 
ligningslovens § 9, stk. 1, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

   Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor på dette punkt. 

Musikudstyr 



Skatteretlig kvalifikation af musikere – og opgørelse af indkomsten 3333....mmmmaaaajjjj    2010201020102010    
 

 125 

 

Sagens oplysninger 

Klageren har opgjort udgifterne til kabler, strenge, noder, trommestikker, mikrofonstativ, reparation m.v. i indkomståret 
2002 til 6.040 kr. og har foretaget ligningsmæssigt fradrag for udgifterne med samme beløb. 

   Klageren har oplyst, at arbejdet på højskolen medfører en hel del forberedelse, hvilket foregår på egne instrumenter 
og ved eget musikudstyr i hjemmet. 

   Klagerens arbejdsgiver, forstander Per Larsen, har overfor skatteankenævnet i erklæring af 26. april 2004 supplerende 
oplyst: 

   "... at det naturligvis forventes, at højskolens lærere har rådighed over nødvendigt udstyr og faciliteter i forbindelse 
med forberedelse og gennemføring af konkret undervisning. Det gælder såvel udstyr til musikundervisning som udstyr 
til anden undervisning. 

   (...) at skolen ikke stiller nødvendigt udstyr til rådighed for samtlige lærere. Det er derfor min overbevisning at 
lærerne "for egen regning" nødvendigvis må opretholde en væsentlig standard af forberedelses-faciliteter" 

Skatteankenævnets afgørelse 

Skatteankenævnet har godkendt fradrag for udgifter til diverse musikudstyr med 3.020 kr., jf. statsskattelovens § 6, 
stk. 1, litra a. 

   Afgørelsen er begrundet med, at udgifterne til kabler, strenge, reparationer m.v. må anses for i et vist omfang at kunne 
henføres til indkomsterhvervelsen. Der godkendes derfor skønsmæssigt fradrag for 50 pct. af disse udgifter. 

Klagerens påstand og argumenter 

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at fradrag for udgifter til diverse musikudstyr godkendes med 100 pct. 

   Til støtte for påstanden henvises til, at det indkøbte musikudstyr udelukkende anvendes i forbindelse med det 
indtægtsgivende [arbejde] som højskolelærer. Som underviser på en musikhøjskole er det nødvendigt hele tiden at være 
med i billedet som udøver, for at man ikke "sakker bagud" og bliver en uinteressant lærer. 

   Udgifterne er derfor 100 pct. fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse 

Fradrag for udgifter i forbindelse med det indtægtsgivende arbejde er reguleret af ligningslovens § 9, jf. 
statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det fremgår heraf, at lønmodtagere kan fradrage udgifter, som afholdes for at 
erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten i det omfang, udgifterne overstiger et reguleret grundbeløb, som for 
indkomståret 2002 udgjorde 4.600 kr. 

   Som sagen foreligger oplyst, er Landsskatteretten enig med skatteankenævnet i, at udgifterne til kabler, strenge, 
reparationer m.v. må anses for i et vist omfang at kunne henføres til indkomsterhvervelsen. 

   Landsskatteretten er endvidere enig med skatteankenævnet i, at den erhvervsmæssige andel af benyttelsen passende 
kan ansættes til 50 pct. Der er herved blandt andet henset til placeringen af musikudstyret i klagerens private bolig. 

   Den påklagede ansættelse stadfæstes derfor på dette punkt. 

Der har under sagen været fremlagt en ansættelseskontrakt, gældende fra den 1. august 2003, mellem Den Rytmiske 
Højskole og Mads Peter Nørregård. Kontrakten er underskrevet af Mads Peter Nørregård den 1. januar 2003. Efter det 
for landsretten oplyste afløste denne kontrakt den i indkomståret 2002 gældende ansættelseskontrakt, som ikke har 
kunnet fremskaffes. Den fremlagte kontrakt indeholder ikke bestemmelser, der pålægger Mads Peter Nørregård 
forpligtelser med hensyn til undervisning eller forberedelse i eget hjem eller forpligtelser med hensyn til at stille egne 
instrumenter og tilbehør til rådighed. 

   Der er under sagen afgivet forklaring af sagsøgeren Mads Peter Nørregård og af vidnerne Per Larsen, Josephine 
Louise Philip, Anders Heidelbach, Ulla Hempel og Michael Puggaard Müller. 

   Sagsøgeren, Mads Peter Nørregård, har forklaret, at han har spillet professionelt siden 1976, hvor han fik udgivet et 
par Dansk Top-singler. I 1978 fik han udgivet en LP med eget materiale. Han har gennem tiden skrevet musik til en 
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række udøvende musikere og har virket som kapelmester. Han modtager årligt en KODA-afgift på mellem 3.000-
7.000 kr. 

   Siden den 1. januar 1997 har han været fuldtidsansat som lærer på Den Rytmiske Højskole, hvilket indebærer 16 
konfrontationstimer om ugen. Forberedelsestiden er 285 timer årligt, svarende til 60-65 pct. Han underviser i forskellige 
fag på sanglinjen med sang som hovedfag. 

   Af instrumenter spiller han primært bas, keyboard og guitar. Det er vigtigt at vedligeholde sine færdigheder, hvorfor 
han anvender 8-10 timer ugentligt i gennemsnit herpå. Skolens elever har fortrinsret til øvelokalerne, hvorfor det i 
praksis ikke er muligt at forberede sig til undervisningen på skolen. Han har udstyr i arbejdsværelset i sit hjem, der 
giver mulighed for at arbejde med andet end sang. Han har derfor blandt andet udviklet sine færdigheder, således at han 
også kan varetage lydtekniske opgaver og bruge det i sin undervisning. På højskolen er der, foruden sanglinjen, en 
lydteknikerlinje. 

   Arbejdsværelset på Jyderupvej 21 var på cirka 15 kvadratmeter. Det var beliggende i selve huset, og man kom ind i 
værelset via en fordelingsgang. I værelset havde han blandt andet to el-basguitarer, en akustisk guitar, et keyboard, et 
sæt congas, højttalere, mikrofonstativer foruden en computer beregnet hovedsageligt på indspilning af musik. 
Computeren blev ikke brugt til private formål. Værelset har været brugt til indspilning af musik, som har været anvendt 
til underlægningsmusik i sangundervisningen. En gang om ugen fik eleverne soloundervisning hos ham i 3-4 timer som 
led i den almindelige undervisning. Det var ikke et krav fra højskolens side, at han stillede sit arbejdsværelse til 
rådighed. Skolen satte dog stor pris på det. I 2002 blev der ikke givet reduktion i huslejen fra skolens side. 

   Der har været nyanskaffelser af musikinstrumenter og udskiftning af slidte ting som for eksempel kabler, strenge og 
trommestikker. 

   Vidnet Per Larsen har forklaret, at han har været forstander på Den Rytmiske Højskole i perioden fra 1990 til den 1. 
marts 2006. Der var 74 elevpladser på højskolen. Skolens musikudstyr var beregnet på elevernes brug. Det forventedes, 
at lærerne kunne forberede sig uden for skolen, da der kun var en enkelt lærerarbejdsplads med udstyr beregnet for 
musikundervisning. Vagtlæreren havde fortrinsret til at benytte denne arbejdsplads. De fleste af skolens lærere boede 
ikke i nærheden af skolen, og var derfor ikke interesserede i at bruge lokalet. Han er bekendt med, at Mads Peter 
Nørregård havde et øverum/musiklokale hjemme, og at han også brugte det til soloundervisning. Fra skolens side blev 
der sat stor pris på det, idet det var vanskeligt at finde kapacitet til soloundervisning på skolen. Det var imidlertid ikke et 
krav fra skolens side, at Mads Peter Nørregård stillede sit musiklokale til rådighed. 

   Vidnet Josephine Louise Philip har forklaret blandt andet, at hun har været elev på Den Rytmiske Højskole i 2002, 
hvor hun gik på sanglinjen. Mads Peter Nørregård har undervist hende i sit hjem. Det foregik én gang om ugen og 
havde en varighed af cirka 1 time. Når undervisningen foregik hos ham, var det formentligt fordi, man kunne bruge 
hans optageudstyr og hans keyboard. Faciliteterne på skolen kunne man ikke altid bruge, idet de var forbeholdt eleverne 
på lydteknikerlinjen. 

   Vidnet Anders Heidelbach har forklaret, at han har været musikærer på Den Rytmiske Højskole siden 2000. Han har 
indspillet musik på udstyr, som Mads Peter Nørregård havde i sit arbejdsværelse på adressen Jyderupvej 21. Han har 
medvirket på nogle af Mads Peter Nørregårds numre på CD'en "Det er et sted", der blev indspillet på adressen i 2002. 
Så vidt han ved, blev CD'en indspillet med henblik på udgivelse. 

   Vidnet Ulla Hempel har forklaret blandt andet, at hun har været musiklærer på Den Rytmiske Højskole siden 1997. 
Hun underviser hovedsageligt i sang. Hun har ofte været i Mads Peter Nørregårds musikrum i huset på Jyderupvej 21. 
Der har de blandt andet indspillet musik til brug for sangundervisningen og planlagt undervisning. Hun har også brugt 
arbejdsværelset til indspilning af musik til en CD-udgivelse. Da skolen ikke havde tilstrækkeligt med rum til 
soloundervisning, blev Mads Peter Nørregårds arbejdsværelse anvendt af skolen til undervisningsbrug. Det kunne lade 
sig gøre at indspille musik i skolens lokaler, men det var svært at komme til, da der næsten altid var optaget. 

   Vidnet Michael Puggaard Müller har forklaret, at han er professionel trommeslager. Han har kendt Mads Peter 
Nørregård siden engang i 1970'erne, hvor de spillede sammen i et orkester. De har planer om at udgive noget af Mads 
Peter Nørregårds musik på CD, og at komme lidt ud og spille. Det har de puslet med de sidste 5 år. Han hjælper, når 
Mads Peter Nørregård har brug for en trommeslager. Han kender arbejdsværelset på Jyderupvej 21, og han vil betegne 
det som et typisk musiker-arbejdsværelse. 

Parternes procedure 

Sagsøgeren, Mads Peter Nørregård, har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 
27. marts 2007, hvori blandt andet er anført: 
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"AD fradrag for arbejdsværelse 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at udgifter til arbejdsværelse er fradragsberettigede 
jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet udgifterne er direkte og umiddelbart forbundet med Mads Peter Nørregårds 
indtægtserhvervelse som musiklærer ved Den Rytmiske Højskole. 

   Det gøres særligt gældende, 

at   Mads Peter Nørregårds virke som musiklærer ved Den Rytmiske Højskole  

     indebærer en betydelig undervisningsforberedelse og vedligeholdelse af  

     færdigheder, hvilket nødvendiggør det omhandlede arbejdsværelse, 

at   Mads Peter Nørregård ikke har mulighed for at gennemføre den nødvendige  

     undervisningsforberedelse og vedligeholdelse på Den Rytmiske Højskole og  

     er henvist til at måtte råde over lokale og instrumenter hertil i det  

     omhandlede arbejdsværelse, 

at   det omhandlede arbejdsværelse ved anbringelse af en i forhold til rummets  

     størrelse betydelig mængde musikudstyr udelukkende er egnet til udøvelse  

     af musik og ikke til almindeligt boligophold, og 

at   Mads Peter Nørregård gør omfattende brug af arbejdsværelset som led i sin  

     musikudøvelse. 

AD yderligere fradrag for udgifter til musikudstyr 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at der er en direkte og umiddelbar forbindelse mellem 
udgiftsafholdelsen og Mads Peter Nørregårds indtægtserhvervelse som følge af udgifternes karakter (musikudstyr) og 
Mads Peter Nørregårds erhverv (musiklærer m.v.), hvorfor udgifterne er fradragsberettigede med 100 pct. 

   For så vidt angår udgifterne til musikudstyr gøres endvidere gældende, at anvendelsen alene har været 
erhvervsmæssig, samt at en evt. privat benyttelse under alle omstændigheder har været bagatelagtig." 

Sagsøgte, Skatteministeriet, har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sit påstandsdokument af 27. marts 
2007, hvori blandt andet er anført: 

"Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det gældende, at sagsøgeren ikke har løftet sin bevisbyrde for, at han er 
berettiget til fradrag for udgifter til arbejdsværelse og yderligere fradrag for udgifter til musikudstyr i indkomståret 
2002. 

   For så vidt angår udgifterne til arbejdsværelse i sagsøgerens bopæl på Jyderupvej 21, 4560 Vig, bemærkes, at 
sagsøgeren ikke havde foretaget nogen særlig indretning af lokalet i form af isolering, lyddæmpning eller lignende 
indretning med særligt sigte på musikudøvelse. Lokalet var i det hele taget ikke indrettet på en sådan måde, at det var 
uanvendeligt til almindeligt ophold, og lokalet lå i umiddelbar forbindelse med boligens stue ... Lokalet havde 
endvidere fælles indgang med resten af boligens lokaler ... Sagsøgeren opfylder derfor ikke betingelserne for fradrag for 
arbejdsværelse i hjemmet, jf. f.eks. TfS 1996, 553 Ø. 

   Endvidere er det udokumenteret, at arbejdsværelset i hjemmet var nødvendigt af hensyn til arbejdet, hvilket er en 
yderligere betingelse for fradrag. Sagsøgeren har ikke godtgjort, at arbejdsværelse i hjemmet var nødvendigt af hensyn 
til ansættelsen som lærer på "Den Rytmiske Højskole" - ikke engang med henblik på den almindelige forberedelse af 
musikundervisningen på skolen. Den fremlagte ansættelseskontrakt ... vedrører ansøgerens ansættelse fra 1. august 
2003, det vil sige efter udløbet af indkomståret 2002. Bortset herfra stiller ansættelseskontrakten ikke krav om 
hjemmearbejdsplads eller rådighed over særligt udstyr til brug for undervisningen på skolen. Det bemærkes i den 
forbindelse, at musikundervisningen, som sagsøgeren fik løn for, foregik på skolen og ikke i arbejdsværelset i 
hjemmet... 
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   Arbejdsværelse i hjemmet har heller ikke været nødvendigt af hensyn til selvstændig erhvervsvirksomhed eller 
bibeskæftigelse, idet sagsøgeren i indkomståret 2002 ubestridt ... kun har haft indkomst fra ansættelsen på Den 
Rytmiske Højskole.   ... 

   Skattemyndighederne har skønsmæssigt godkendt fradrag for 50 pct. af sagsøgerens udgifter til musikudstyr ... 
Musikudstyret har ubestridt været placeret i sagsøgerens bolig ..., og der gælder også her en stærk formodning for, at 
udstyret ikke udelukkende benyttes erhvervsmæssigt, men også privat. Den formodning har sagsøgeren ikke været i 
stand til at afkræfte, og sagsøgeren har i det hele taget ikke været i stand til at godtgøre, at skattemyndighedernes skøn 
er foretaget på et forkert grundlag eller har ført til et for sagsøgeren åbenbart urimeligt resultat, jf. f.eks. TfS 2005, 522 
Ø." 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Sagsøgeren, Mads Peter Nørregård, havde i indkomståret 2002 fuldtidsarbejde som lærer på Den Rytmiske Højskole, og 
havde i samme år ingen indtægtsgivende bibeskæftigelse. 

   Mads Peter Nørregård og Per Larsen, der var forstander på højskolen i 2002, har begge forklaret, at Mads Peter 
Nørregård ikke som led i sin ansættelse var forpligtet til at stille sin private bolig til rådighed for eneundervisning af 
højskolens elever. 
 

   Retten finder på den baggrund, at Mads Peter Nørregårds indkomst i det omhandlede indkomstår ikke har været 
betinget af, at han havde indrettet et arbejdsværelse i sin private bolig. Den omstændighed, at Mads Peter Nørregård og 
Per Larsen har forklaret, at det fra højskolens side forudsattes, at lærerne forberedte deres undervisning uden for skolen, 
og at de faktiske forhold nødvendiggjorde dette, kan ikke føre til et andet resultat. 

   Landsskatteretten har vurderet, at Mads Peter Nørregårds udgifter til blandt andet kabler, strenge og reparationer i et 
vist omfang kan henføres til indkomsterhvervelsen. 

   Retten finder, at der efter sagens oplysninger ikke er grundlag for at tilsidesætte Landsskatterettens skøn, hvorefter 
den erhvervsmæssige andel af udgiften til musikudstyr er fastsat til 50 pct. 

   Sagsøgte, Skatteministeriet, skal derfor frifindes. 

   Efter sagens udfald skal Mads Peter Nørregård betale sagsomkostninger til Skatteministeriet som nedenfor bestemt. 

 

Thi kendes for ret 

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes. 

   Inden 14 dage betaler sagsøgeren, Mads Peter Nørregård, 20.000 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte. 
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Bilag 23 

 

TfS 1996. 553 Ø 

Emne: 

Fradrag for arbejdsværelse - musiklærer 

Resume: 

En skatteyder var ansat på en skole som ansvarlig lærer for skolens musikværksted, og han havde derudover bijob og 
biindtægter som musiker i et jazzorkester. Skatteyderen havde i sit enfamilieshus indrettet 2 arbejds- og musiklokaler, 
hvor han tillige opbevarede musikinstrumenter og teknisk udstyr. Med henblik på lyddæmpning var der opsat 3 
dobbeltruder i arbejdsværelset ud mod gaden, ligesom gulvet var isoleret med flere lag filt. Landsretten fandt, modsat 
ligningsmyndigheden og Landsskatteretten, at værelset ud mod gaden var sådan indrettet og benyttet, at skatteyderen 
var berettiget til fradrag for arbejdsværelse. Det andet lokale adskilte sig ikke så meget fra almindelige opholdsrum, at 
der kunne gives fradrag. 

Indhold: 

(Landsdommerne Kjærsgaard, Hanne Duetoft og Sanne Kolmos (kst.)) 

Peter Sten Jacobsen 

(v/adv. Poul Bostrup e.o.) 

mod 

Skatteministeriet 

(km.adv. v/adv. Anders Vangsø Mortensen) 

Under denne sag, der er anlagt den 30/11 1994, har sagsøgeren, Peter Sten Jacobsen, endeligt påstået sagsøgte, 
Skatteministeriet, tilpligtet at anerkende, principalt at sagsøgeren kan foretage fradrag for arbejdsværelse i sit hjem for 
indkomstårene 1987 og 1988, for så vidt angår to musik- og øveværelser i stueetagen i sagsøgerens hjem beliggende 
mod henholdsvis gaden og haven i ejendommen Küchlersgade 29, 1774  København V, subsidiært at sagsøgeren kan 
foretage fradrag for arbejdsværelse i sit hjem for indkomstårene 1987 og 1988, for så vidt angår musik- og øveværelset 
mod gaden i stueetagen i ejendommen Küchlersgade 29, 1774 København V. 

     Sagsøgte har påstået frifindelse. 

     Ved Landsskatterettens kendelse af 13/9 1994 blev sagsøgeren anset uberettiget til for indkomstårene 1987 og 1988 
at fradrage udgifter til arbejdsværelse. Det hedder i kendelsen: 

"Ved kendelse af 1/9 1993 stadfæstede Landsskatteretten den af Skatteankenævnet i København trufne afgørelse 
vedrørende fradrag for arbejdsværelse for indkomstårene 1987 og 1988. Ved skrivelse af 26/9 1993 rettede klageren 
henvendelse til Folketingets Ombudsmand om den skattemæssige behandling af skatteansættelserne. 

     På baggrund af skrivelse af 30/5 1994 fra Folketingets Ombudsmand, hvor ombudsmanden har henstillet til retten at 
overveje sin kendelse af 1/9 1993, har retten herefter besluttet at fortsætte sagsbehandlingen. 

     Klagen vedrører fradrag for øve- og musiklokale i klagerens hjem, og opgørelserne af indkomsten blev foretaget på 
følgende måde: 

Indkomståret 1987 

Ligningsmæssige fradrag 

Ikke godkendt fradrag 

for arbejdsværelse          8.274 kr. 
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Indkomståret 1988 

 

Ligningsmæssige fradrag 

Ikke godkendt fradrag  

for arbejdsværelse          5.738 kr. 

Det fremgår af sagen, at klageren er ansat på Bernadotteskolen som ansvarlig lærer for skolens musikværksted, og at 
han derudover har et bijob som musiker i et jazzorkester, hvor han har haft biindtægter på ca. 20.000 kr. om året. Det 
fremgår endvidere af sagen, at klageren i 1977 købte et enfamilieshus i 3 etager, og at han i stueetagen indrettede 
arbejds- og musikrum. Øve- og musiklokalet har et grundareal på ca. 15 m2, svarende til ca. 1/5 af det samlede 
beboelsesareal. I disse rum opbevarer klageren sine mange instrumenter og sit tekniske udstyr, bl.a. klaver, gulvbas m.v. 
og derudover en reol til musiktidsskrifter, noder etc. samt et skrivebord. 

     Klageren har opgjort fradragene på følgende måde: 

Indkomståret 1987 

1/4 af lejeværdien          18.750 kr.     4.688 kr. 

1/4 af varme- og  

energiudgifter på           14.345 kr.     3.586 kr. 

                                           _________ 

I alt                                      8.274 kr. 

                                           _________ 

Indkomståret 1988 

1/5 af lejeværdien          21.000 kr.     4.200 kr. 

1/5 af varme- og  

energiudgifter på            7.693 kr.     1.518 kr. 

                                           _________ 

I alt                                      5.738 kr. 

                                           _________ 

Vedrørende klagerens arbejdsforhold er det oplyst, at han underviser i musik 27 timer ugentligt, og at den resterende 
arbejdstid anvendes til forberedelse m.m. Klageren har ikke mulighed for at forberede sig i skolens musikrum, idet de 
anvendes af andre om eftermiddagen. 

     Skatteankenævnet har som begrundelse for ikke at godkende de af klageren selvangivne fradrag for arbejdsværelse 
anført, at udgiften ikke er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten og derfor ikke opfylder 
betingelserne for fradrag i henhold til statsskattelovens § 6 a. Der er herved henset til, at musikundervisningen finder 
sted i arbejdsgiverens lokaler, samt at værelsets indretning m.v. ikke kan bevirke, at værelset anses som et særskilt 
arbejdsværelse, der ikke hører med til boligens almindelige opholdsrum. 

     Klageren har gjort gældende, at hans ansættelse på Bernadotteskolen forudsætter, at han dagligt øver sig på 
forskellige instrumenter. Dette må nødvendigvis ske hjemme, idet Bernadotteskolens musiklokale er optaget uden for 
den almindelige skoletid. Klageren har i den forbindelse henvist til udtalelser fra skolelederen og skolens viceinspektør, 
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hvoraf fremgår, at det er nødvendigt for at bestride stillingen, at læreren kan forberede sig til samspil, instruktion m.v., 
og at skolen ikke kan stille nødvendige øvefaciliteter til rådighed. 

     Klageren har ligeledes gjort gældende, at hans øve- og musiklokaler er således indrettet, at rummet er uanvendeligt 
til almindelige boligformål. Lokalet er indrettet i den nederste etage af klagerens byejendom, og grundarealet af lokalet 
er ca. 15 m2, svarende til ca. 1/5 af det samlede boligareal. Lokalet indeholder klaver, gulvbas, 5 guitarer, et par 
blæseinstrumenter, nodestativ og diverse højtalere, forstærkere etc. Ud over en reol med noder, musiktidsskrifter etc. er 
rummet alene møbleret med et skrivebord. 

     Til brug ved sagens fornyede behandling har Landsskatteretten bedt klageren indsende relevant materiale til 
belysning af værelsets indretning og anvendelse. Klageren har indsendt en sagsmappe indeholdende den for 
Landsskatteretten tidligere foreliggende dokumentation suppleret med fotokopier af fotos af værelserne. 
Landsskatteretten har herefter ikke fundet anledning til en besigtigelse af værelserne. 

     Det er fra ombudsmandens side påpeget, at Ligningsvejledningen for 1987 og 1988 indeholder en formulering, 
hvorefter det er afgørende, om værelsets anvendelse formindsker dets karakter af et af boligens almindelige 
opholdsrum. Efter Landsskatterettens opfattelse kan denne formulering ikke føre til et andet resultat i det foreliggende 
tilfælde. 

     Landsskatteretten bemærker, at der ifølge Højesterets dom af 14/12 1960 (UfR 1961, s. 107) i almindelighed ikke er 
fradrag for udgifter til et arbejdsværelse i lønmodtagerens hjem, selv om lønmodtageren benytter værelset i forbindelse 
med sit arbejde, medmindre værelset har skiftet karakter, således at det ikke er anvendeligt som opholdsrum. Klageren 
benytter værelset til arbejde i forbindelse med stillingen som lærer ved Bernadotteskolen. 

     Efter det oplyste om indretningen af værelset samt om karakteren og omfanget af klagerens arbejde, må 
Landsskatteretten fortsat være enig med skatteankenævnet i, at værelset ikke kan anses som et særskilt værelse, der ikke 
hører med til boligens almindelige opholdsrum. Retten finder derfor, at det er i overensstemmelse med gældende 
praksis, at klageren ikke er anset for berettiget til fradrag for arbejdsværelse efter ligningslovens § 9, stk. 1, jf. 
statsskattelovens § 6 a, og de påklagede afgørelser vil herefter være at stadfæste. 

     ..." 

I den i Landsskatterettens kendelse nævnte udtalelse fra lederen af Bernadotteskolen, Vang Lüttge, dateret 9/2 1988, var 
bl.a. anført: 

"... 

... For at opnå og vedligeholde et højt kvalitetsniveau forudsattes at den enkelte lærer har et fagligt engagement, hvilket 
medfører tidskrævende forberedelser og udgifter til noder, plader, bånd, apparatur, instrumentarium for den enkelte 
lærer. Eksempelvis må læreren anskaffe sig en trompet såfremt undervisningen indbefatter dette instrument. De 
instrumenter skolen råder over er beregnet for eleverne. 

     Det er ikke muligt med de økonomiske rammer skolen har at betale eller yde tilskud til disse udgifter, hvorfor 
ovennævnte ydelse fra lærerens side er et ansættelsesvilkår ..." 

I udtalelsen fra skolens viceskoleinspektør, Per Laureng, dateret 31/5 1990, hed det bl.a..: 

     "... 

     Fra skolens synspunkt kan indretning, vedligeholdelse og flittigt brug af et arbejdsværelse i hjemmet ikke anses for 
andet og mindre end en helt nødvendig forudsætning for arbejdet med musikholdene på skolen. Skolens musiklokaler 
kan ikke danne rammen om forberedelse til timerne, da disse lokaler er i brug (andre musiklærere og -hold, 
eftermiddagsmusiklokale m.m.) i en udstrækning, der umuliggør den daglige forberedelse for såvel Peter Jacobsen som 
de øvrige musiklærere ved Bernadotteskolen. 

     Da man endvidere ikke umiddelbart kan sidestille musiktimeforberedelse med almindeligt undervisningsarbejde og 
forberedelse - der er bl.a. et støjproblem, der medfører, at ikke ethvert lokale er egnet til formålet - kan et særligt 
indrettet værelse i hjemmet ikke undværes, når det drejer sig om at sikre og vedligeholde den kvalificerede baggrund for 
erhvervelse af indkomst som musiklærer på denne skole." 

Landsretten har foretaget en besigtigelse af sagsøgerens musik- og øvelokaler og huset i øvrigt. 
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     Der er under domsforhandlingen afgivet forklaring af sagsøgeren og vidneforklaring af Per Laureng. 

     Sagsøgeren har bl.a. forklaret, at han blev ansat på Bernadotteskolen som lærer i musik i august 1972. Han blev 
senere udnævnt til leder af musikværkstedet. Det var ikke et udtalt vilkår for ansættelsen, at han skulle have mulighed 
for at øve sig uden for skolen, men det var forudsat, at han tillige var udøvende musiker og selv udarbejdede 
undervisningsmaterialet. I starten var hans ugentlige timetal på 18. I 1987-1988 var han, så vidt han husker, nået op på 
fuldt timetal på 27 om ugen. Som leder af musikværkstedet skal han kunne undervise i stort set alle instrumenter, og det 
har han efterhånden lært ved flittig øvning. Han købte huset i Küchlersgade i 1977, og straks efter indflytningen sørgede 
han for af lyddæmpende årsager at opsætte 3 dobbeltruder i arbejdsværelset ud mod gaden, ligesom han af hensyn til 
akustikken isolerede gulvet i værelset med 4-5 lag filt under tæppet. Værelset er også blevet benyttet til øvning i de 
amatørgrupper, som han har spillet i. Ind mod naboen er der en ret tyk brandmur, og han har ikke fået klager over 
støjen. Indretningen af de to øvelokaler har ikke ændret sig siden 1987-1988, og han havde dengang stort set de samme 
instrumenter som i dag. Værelset mod gaden har 100 pct. med musik at gøre. Her har han klaver, elbas, diverse 
blæseinstrumenter, små forstærkere, pladespiller, båndoptagere m.v. Arbejdsbordets skuffer er fyldt med blade til 
klarinet- og saxofonspil. Værelset mod haven bruges til opmagasinering af et trommesæt og diverse blæseinstrumenter. 
Endvidere står der en høvlebænk, som han benytter til reparation af instrumenter og tekniske hjælpemidler, og en reol 
med bøger, musikstof og bånd. Han vil anslå, at omkring halvdelen af hans anvendelse af dette værelse har forbindelse 
med musik. De 2 arbejdsværelser er hver på ca. 14-15 m2. Husets grundareal er på 48 m2. På 1. salen er der almindelige 
beboelseslokaler, og på 2. sal er der soveværelser. Han bor alene i huset, og det gjorde han også i 1987-1988. 
Arbejdsværelserne derhjemme er en absolut nødvendighed. Han øver ca. 4-5 timer om dagen alle ugens dage. Det er 
svært at adskille forberedelse til undervisning og øvning til jazzorkester fra hinanden. Det er ikke muligt for ham at øve 
sig på skolens instrumenter til hverdag. Efter skoleetid overtages lokalerne og instrumenterne af andre lærere, idet 
forældrene på Bernadotteskolen selv har etableret en musikskole efter skoletid, og der er ingen ledige stunder til at øve 
sig inden for undervisningstimerne. Nu som i 1987-1988 øver jazzorkesteret hos ham i værelset ud mod gaden ca. 1 
gang om ugen. Han nedsatte sit skønsmæssige fradrag fra 1/4 i 1987 til 1/5 i 1988. Hans sag vedrørende 
skatteansættelserne for 1989 og fremefter afventer udfaldet af denne sag. 

     Viceskoleinspektør Per Laureng har bl.a. forklaret, at han blev ansat på Bernadotteskolen i 1989. Skolen forventer, at 
lærerne forbereder sig, og det er overmåde vanskeligt, for ikke at sige uigennemførligt, at øve sig på skolen, idet 
lokalerne er optaget efter skoletids ophør. Det indgår i ansættelsessamtalerne, at skolen forestiller sig, at lærerne selv 
har øvelokaler til rådighed. Mulighederne for at øve på skolen var ikke bedre i 1987-1988. Øvning er et ansættelseskrav 
i den forstand, at en del af lærerens løn oppebæres som forberedelsesarbejde. Skolens instrumenter er først og fremmest 
til eleverne, og lærerne skal selv have deres egne instrumenter. 

     Der er mellem parterne enighed om, at den nærmere beløbsmæssige opgørelse af sagsøgerens fradrag for 
arbejdsværelser, herunder fradraget for værelset mod haven, i givet fald henhører under ligningsmyndighederne. 

     Sagsøgeren har til støtte for sine påstande navnlig gjort gældende, at sagsøgerens udgifter til musik- og 
øveværelserne har været nødvendige for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, 
litra a, og ligningslovens § 9. Forberedelse og øvning har ikke kunnet foretages på Bernadotteskolen, og skolens ledelse 
har forudsat, at sagsøgeren fortsat var udøvende musiker og havde øvelokaler til rådighed. Værelset mod gaden er 
indrettet og benyttes udelukkende med musikformål for øje, og værelset mod haven tjener et blandet formål, primært 
musik, sekundært opbevaring. Værelserne, som er placeret i stueetagen, er klart adskilt fra sagsøgerens øvrige bolig, og 
det er - også henset til den plads, som sagsøgeren i øvrigt har til rådighed i sin bolig - usandsynligt, at han skulle benytte 
de to omhandlede værelser til almindelige beboelsesformål, hvilket værelserne efter deres indretning endvidere er 
ganske uegnede til. 

     Sagsøgeren har endelig gjort gældende, at sagsøgeren opfylder betingelserne for fradrag som beskrevet i såvel 
ligningsvejledningen for 1987 som ligningsvejledningen for 1988, men at beskrivelsen i ligningsvejledningen for 1987 
skal finde anvendelse, hvis sagsøgeren kun opfylder betingelserne i denne vejledning, idet en bebyrdende 
praksisændring kun kan ske med virkning for fremtiden. 

     Sagsøgte har til støtte for sin påstand navnlig gjort gældende, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at betingelserne for at 
opnå fradragsret for udgifterne til arbejdsværelser i hjemmet er opfyldt. Sagsøgeren har således ikke godtgjort, at 
indretningen af de omhandlede værelser samt arten og omfanget af det deri udførte arbejde medfører, at værelserne må 
anses som særlige værelser, der ikke kan anses som en del af boligens almindelige opholdsrum. For så vidt angår 
sagsøgerens principale påstand, er fradragsret vedrørende lokalet mod haven udelukket, allerede fordi lokalet tillige 
anvendes som privat opmagasineringsrum. Praksis med hensyn til fradrag for arbejdsværelse i egen bolig har været den 
samme tilbage til 1987, jf. herved også Højesterets dom af 15/2 1996, optrykt i TfS 1996, 210. 

Retten skal udtale: 



Skatteretlig kvalifikation af musikere – og opgørelse af indkomsten 3333....mmmmaaaajjjj    2010201020102010    
 

 133 

 

     Det lægges til grund, at sagsøgerens virke som musiklærer ved Bernadotteskolen indebærer en ikke ubetydelig 
undervisningsforberedelse og vedligeholdelse af færdigheder. Han har ikke muligheder herfor på skolen og er henvist til 
at måtte råde over lokale og instrumenter hertil uden for skolens regi. 

     Når bortsets fra den akustisk begrundede udformning af vinduerne og af gulvet i værelset mod gaden i sagsøgerens 
hus er dette værelse ikke ved bygningsmæssige foranstaltninger indrettet til musikudøvelse. Dette værelse fremtræder 
ved anbringelse af en i forhold til rummets størrelse betydelig mængde til dels store musikinstrumenter, reoler med 
musikplader, -bånd og lignende, højtalere og andre til musikøvelse hørende effekter som værende udelukkende egnet til 
udøvelse af musik og er dermed - når også henses til de opholdslokaler, som sagsøgeren har til sin rådighed - ikke egnet 
til almindeligt boligophold. Idet det endvidere må lægges til grund, at sagsøgeren gør omfattende brug af lokalet som 
led i sin musikudøvelse, findes betingelserne for at indrømme sagsøgeren fradrag for udgifter til dette arbejdsværelse at 
være opfyldt. 

     Hvad angår værelset til gården, lægges det til grund, at dette i nogen grad anvendes til opbevaring af 
musikinstrumenter etc., men at der i det tillige findes effekter, som er uden direkte forbindelse med musikudøvelsen 
eller må karakteriseres som almindelige indbogenstande. Dette rum kan derfor ikke på samme måde anses som et 
særligt arbejdsværelse, der ikke hører med til boligens almindelige opholdsrum, hvorfor der ikke kan indrømmes 
fradrag herfor. 

     Som følge af det anførte tages sagsøgerens subsidiære påstand til følge, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, jf. 
ligningslovens § 9, stk. 1. 

Thi kendes for ret: 

Sagsøgte, Skatteministeriet, skal anerkende, at sagsøgeren, Peter Sten Jacobsen, kan foretage fradrag for arbejdsværelse 
i sit hjem for indkomstårene 1987 og 1988, for så vidt angår musik- og øveværelset mod gaden i stueetagen i 
ejendommen Küchlersgade 29, 1774  København V. 

     Skatteministeriet skal betale 7.500 kr. i sagsomkostninger til statskassen ved Østre Landsret. 
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