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2 Executive summary 

Executive summary 

Within Danish VAT and tax law two parallel systems exist. Consequently two separate sets of 

rules exist and sometimes consistency between the VAT and tax law is not apparent. 

Whether or not a business is eligible for tax and VAT deductions is influenced by the Danish 

terms “selvstændig økonomisk virksomhed” (independent economical activity) and “selvstændig 

erhvervsmæssig virksomhed” (independent business activity) within VAT and tax law. 

Up until now it has been assumed that the assessment of a business in relation to tax law as to 

whether or not the business is an independent business activity, will set a precedent for how the 

business will be assessed in relation to VAT law. 

In practice, the TfS 1997.639 ruling by the Tax Department has changed this so that it relies on 

an independent tax law assessment as to whether a business is an independent business activity, 

and an independent VAT law assessment as to whether the business is an independent 

economical activity. 

The Tax Department's ruling is based in part on the ruling in the INZO case by the Court of 

Justice of the European Community (hereafter “The Court”). 

When making comparisons within tax and VAT law, it is important to note that VAT law in 

Denmark and other EU member countries is based upon the Sixth Council Directive of 17
th

 May 

1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes (Sixth 

VAT Directive). The sixth VAT directive forms the foundation of the harmonisation of the VAT 

laws in the EU member countries. On January 1
st
 2007 the Council Directive 2006/112/EC 

(“Momssystemdirektivet”) replaced the Sixth VAT Directive. 

No harmonisation has yet taken place on tax law within the European Union. 

When comparing the VAT term “independent economical activity” with the tax term 

“independent business activity”, the single most important difference appears to be the following 

phrase in Council Directive 2006/112/EC Article 9: 

 

  “.. whatever the purpose or results of that activity” 
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In practice this influences in particular initial expenses and businesses that are not considered an 

independent business activity in a legal sense. Furthermore, the VAT legal term economic 

activity is more far reaching than the tax legal term business activity. 

Furthermore, differences regarding deductibility can be traced back to the differences in the 

underlying intentions in tax and VAT law. The Neutrality Criterion in VAT law is considered of 

special importance in this respect. 
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7 Indledning 

Indledning 

Det har hidtil været antaget, at den vurdering der eventuelt er foretaget i en skattesag om, 

hvorvidt en virksomhed er erhvervsmæssig, generelt også vil blive fulgt, når virksomheden 

vurderes efter Momsloven. Skatteministeriets afgørelse i TfS 1997.639 viser en praksisændring, 

så det nu beror på en selvstændig momsretlig vurdering, om en virksomhed er en økonomisk 

virksomhed, og en selvstændig skatteretlig vurdering, om hvorvidt der er fradrag for 

driftsomkostninger m.v.
1
 

I nedenstående belyses den administrative praksis, der hidtil har ligget til grund for antagelsen 

om, at en momsretlig vurdering af, hvornår en person anses for at drive selvstændig økonomisk 

virksomhed i praksis har fulgt den skatteretlige vurdering af erhvervsvirksomhedsbegrebet. 

I 1990 nedsætter skatteministeriet en arbejdsgruppe med det formål at anskueliggøre, hvordan 

skatte- og afgiftsreglerne kan harmoniseres. I deres redegørelse fra maj 1991, "Harmonisering af 

skatte- og afgiftsregler", kommer de i deres konklusion frem til, at der i den momsretlige 

vurdering af, hvornår en person driver selvstændig økonomisk virksomhed lægges vægt på, om 

virksomheden efter skattelovgivningen anses som erhvervsmæssigt drevet, og det konkluderes, 

at der dermed er god overensstemmelse mellem den moms- og skattemæssige praksis på 

området
2
. 

I momsvejledning fra 1996
3
 kan man i et underkapitel til momspligtige personer, C.1.4.1, Hobby 

eller erhverv finde følgende beskrivelse: 

“Afgrænsningen mellem hobbyvirksomhed og erhvervsvirksomhed er den samme i både 

moms- og skattemæssig forstand. På skatteområdet findes en del domstolsafgørelser om 

afgrænsningen, se Ligningsvejledningen afsnit E.A.1.2... 

Hvis virksomheden består i udlejning af aktiver, f.eks. udlejning af lystbåde, vil privat brug 

af de aktiver, der indgår i virksomheden, som udgangspunkt betyde, at virksomheden ikke 

anses for erhvervsmæssigt drevet. Ved udlejningsvirksomhed lægges især vægt på 

                                                 

1
 TfS 1997.639 

2
 ”Redegørelse for skatterådet, juni 1999” Afsnit: Økonomisk og Erhvervsmæssig virksomhed” 

3
 ”Redegørelse for skatterådet, juni 1999” Afsnit: Økonomisk og Erhvervsmæssig virksomhed” 
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rentabilitetsbetragtningen, dvs. om der er udsigt til, at virksomheden vil give et afkast, der 

står i rimeligt forhold til den investerede kapital. Se TfS 1996.498, hvor Højesteret fandt, 

at en bådudlejningsvirksomhed ikke kunne anses for erhvervsmæssigt drevet, idet der ikke 

var udsigt til - heller ikke på længere sigt - at udlejningen af båden kunne ske 

erhvervsmæssigt forsvarligt.” 

 

Det ses heraf, at den skatteretlige rentabilitetsbetragtning ligeledes benyttes i praksis til en 

momsretsligvurdering af, hvornår en virksomhed anses for økonomisk virksomhed, selv om der i 

Momssystemdirektivet står, at formålet med eller resultatet af virksomheden ikke spiller en 

betydning. 

Ligeledes ses det i Ligningsvejledningen i 1996
4
 under punkt E.A.1.2.5 , momsregistrering mv.: 

 

“Den momsretlige vurdering af, hvornår en virksomhed er erhvervsmæssig, er som 

hovedregel sammenfaldende med den skatteretlige vurdering. 

 

EU regulering 

Når der foretages en sammenligningen af begreberne økonomisk virksomhed og selvstændig 

erhvervsvirksomhed i hhv. momsret og skatteret, er det af betydning, at momsretten er direkte 

reguleret og styret af EU-retlige regler. Der foreligger endnu ikke nogen sådan EU-regulering 

eller styring på det skatteretlige område. 

Afgrænsning af hvornår en virksomhed anses for "selvstændig økonomisk virksomhed", og 

dermed bliver en afgiftspligtig person, er derfor direkte reguleret og styret af EU-retlige regler 

samt EF-Domstolens fortolkning af disse regler.  

I momssystemdirektivet artikel 9-13 finder man begrebet "selvstændig økonomisk virksomhed", 

som er inkorporeret i Momsloven § 3. 

                                                 

4
 ”Redegørelse for skatterådet, juni 1999” Afsnit: Økonomisk og Erhvervsmæssig virksomhed” 
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Ledende afgørelse fra EF-Domstolen viser at afgrænsning af hvornår en virksomhed anses for 

"økonomisk virksomhed" afviger væsentlige fra den skatteretlige fortolkning af, hvornår en 

virksomhed anses for at være en selvstændig erhvervsvirksomhed. 

I nedenstående ses domme, der har betydning for forståelse af begrebet "selvstændig økonomisk 

virksomhed". 

 I dommen Rompelman
5
 prøves spørgsmålet om, hvorvidt forberedende handlinger, 

såsom erhvervelse af driftsmidler, herunder erhvervelse af fast ejendom, vil være 

omfattet af begrebet økonomisk virksomhed. Se nedenstående afsnit for ydereligere 

kommentering af dommen. 

 I dommen INZO
6
 prøves spørgsmålet om, hvorvidt det, at en virksomhed er anset for 

økonomisk virksomhed og dermed momspligtig, skal opretholdes, selvom virksomheden 

ikke er rentabel og dermed opgives. Se nedenstående afsnit for yderligere kommentering 

af dommen. 

 I dommen Renate Enkler
7
 prøves spørgsmålet om, hvornår udlejning af et materielt gode 

skal anses for udnyttelse af godet som omtalt i Momssystemdirektivet Artikel. 9, hvor 

hensigten er opnåelse af indtægter af en vis varig karakter. Se nedenstående afsnit for 

yderligere kommentering af dommen. 

 

Ud fra overstående anskueliggøres det, at følgende centrale problemstillinger er forbundet med 

begrebet "selvstændig økonomisk virksomhed": 

 Problemstilling vedrørende definitionen af hvem der anses for at udøve selvstændig 

økonomisk virksomhed, og dermed anses for en afgiftspligtig person. 

 Problemstilling vedrørende definitionen af hvornår en virksomhed anses som selvstændig 

økonomisk virksomhed, og dermed anses for en afgiftspligtig person.  

 Problemstilling vedrørende retten til momsfradrag, herunder en tidsperspektivering. 

 Problemstilling vedrørende tilbagebetaling af momsfradrag. 

                                                 

5
 dom af 14. februar 1985 i sag 268/83 Rompelman mod Minister van Financiën 

6
 dom af 29. februar 1996 i sag C-110/94 INZO i likvidation mod Den belgiske stat 

7
 dom af 26. september 1996 i sag C-230/94 Renate Enkler mod Finanzamt Homburg 
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Problemformulering 

Problemformulering 

Formålet med denne afhandling er, som anført, en komparativ analyse af begreberne 

”selvstændig økonomisk virksomhed” og ”selvstændig erhvervsmæssig virksomhed” i hhv. 

moms- og skatteret. 

Hovedproblemstillingen i afhandlingen er derfor som følger: 

Hvilke ligheder og forskelle er der mellem begreberne ”selvstændig 

økonomisk virksomhed” og ”selvstændig erhvervsmæssig virksomhed” i hhv. 

moms- og skatteret? 

Hovedproblemstillingen søges afdækket med udgangspunkt i sammenholdelse af den danske 

momslov og momssystemdirektivet, relevant skattelovgivning samt praksis på området, herunder 

dansk retspraksis, afgørelser fra EF-domstolen og udtalelser fra SKAT. 

Under behandlingen af hovedproblemstillingen søges det ligeledes besvaret, hvad der ligger til 

grund for forskellene mellem de to begreber? 

Til sidst ønskes det at lave en perspektivering af problemstilling for at se, om det er begrundet, at 

der arbejdes med to forskellige begreber inden for hhv. moms og skat? 

Afgrænsning 

Det har i denne opgave været nødvendigt at forudsætte, at læseren af denne opgave har et 

rimeligt kendskab til i særdeleshed moms- og skatteretten, samt et minimums kendskab til 

almindelig retskildelære. Grundlæggende principper samt begreber indenfor moms- og skatteret 

er derfor kun i et begrænset omfang behandlet i opgaven, hvor det fandtes nødvendigt. 

Det har ved denne komparative analyse af begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og 

selvstændig erhvervsdrivende i hhv. moms- og skatteret været formålet at analysere forskelle og 

ligheder hertil. Det er med momspraktisk som afgrænsning blevet søgt lagt vægt på de områder, 

hvor samspillet mellem de to lovgivninger er af væsentlig interesse. 

Hvornår man anses for at udøve hhv. selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig 

erhvervsmæssig virksomhed i hhv. moms- og skatteret har betydning for muligheden for 
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fradragsret. I den sammenhæng spiller det skatteretlige driftsomkostningsbegreb en væsentlig 

betydning. Dette er dog kun kort behandlet i denne afhandling, hvor det er fundet relevant. 

Metode og teorianvendelse 

I afhandlingen sker en komparativ analyse af begreberne ”selvstændig økonomisk virksomhed” 

og ”selvstændig erhvervsmæssig virksomhed” i henholdsvis moms- og skatteret. Der er derfor 

tale om en juridisk analyse af de to begreber.  

I et forsøg på at afdække forskelle og ligheder mellem de to begreber tages der udgangspunkt i at 

beskrive og fortolke relevante retskilder, der kan være med til at afdække problemstillingen, og 

dermed komme frem til gældende ret inden for emnet. Det som i retskildelæren karakteriseres 

som retsdogmatisk fortolkning
8
.  Her foretages det dels ved at fortolke lovgivningen på området, 

dels igennem en analysering af retspraksis og administrativ praksis, hvor det findes nødvendigt. 

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

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

retskilderne skal foregå i en bestemt rækkefølge. Dette står også beskrevet i afsnittet om 

retskildernes rangfølge. 

Målgruppe 

Som før nævnt er denne opgave baserede på, at målgruppen har et vist minimums kendskab i 

særdeleshed til moms- og skatteretten, og generelt til retsvidenskaben, herunder retskildelæren. 

Det er mit håb, at denne afhandling kan bidrage til at anskueliggøre, hvori forskelle og ligheder 

mellem den skatte- og momsmæssige vurdering af, hvornår en virksomhed hhv. anses for at 

udøve selvstændig erhvervsmæssig virksomhed og selvstændig økonomisk virksomhed, hvilket 

vil have betydning for fradragsretten for virksomheden både i moms- og skattemæssig 

sammenhæng. 

Målgruppen er derfor alle der må have interesse heri, så som virksomheder og deriblandt de 

rådgivere virksomheden gør brug af som for eksempel revisorer, skatterådgivere m.fl. 

Det er samtidig mit håb, at også andre studerende kan drage nytte af denne afhandling.

                                                 

8
 Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, Retskilder & Retsteorier, p. 24 
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Retskildernes rangorden 

Da en af grundpillerne i denne opgave er at analysere love, domspraksis, og andre retsakter, er 

det væsentlig at have forståelse for rangorden i retskilderne. Da momslovgivningen i Danmark er 

underlagt EU regulering, er det samtidig vigtigt at have forståelse for, hvordan EU regulering har 

betydning for national ret. 

 

Når der fortages en juridisk analyse gælder det, at retskilderne analyseres i en bestemt 

rækkefølge: 

 Regulering 

 Retpraksis 

 Retssædvaner 

 Forholdets natur 

 

Men der findes som udgangspunkt ikke nogen rangorden mellem retskilderne. Inden for 

regulering ses der dog en rangorden, her gør Lex Superior princippet sig gældende. Grundloven 

har forrang for almindelig love og almindelige love har forrang for bekendtgørelser og 

cirkulærer.  
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Eu-rettens forrang for national ret 

Fællesskabsretten har forrang for national ret. EF-Domstolen har benyttet Costa mod ENEL-

sagen i 1964 til for første gang at fastslå dette. Hvis der foreligger en modsigelse mellem to 

retsregler, vil Lex Superior princippet indebære, at EU-ret går forud for dansk ret. EF-

Domstolens kompetencer fremgår af EF-traktatens artikel 234. I henhold hertil har EF-domstolen 

en særegen kompetence til at afgøre præjudicielle spørgsmål om fællesskabsretten, og der er 

pålagt medlemslandene en pligt til at følge de retsakter, der følger af en afgørelse afsagt af EF-

domstolen. 

 

EU retsakter 

Der er forskellige typer retsakter, der kan anvendes i EU, og som udgangspunkts er det op til 

lovgiver i EU at vælge, hvilken type retsakt, der skal anvendes. I Artikel 249 TEF er der en ikke-

udtømmende opregning af retsakter 

 

 Forordninger 

 Direktiver 

 Beslutninger 

 Henstillinger og 

 Udtalelser 

 

Retsvirkningen for myndighederne og borgerne (virksomhederne) i medlemsstaterne er 

forskellig afhængighed af hvad slags retsakt der er brugt. Artikel 249 TEF giver ikke hjemmel til 

at udstede regler, men bruges til at give en definition af retsvirkningen for de ovennævnte 

retsakter. 

Forordninger 

Forordninger er almengyldige. De er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver 

medlemsstat for de enkelte borgere og virksomheder i deres EU-retlige form.
9
 

                                                 

9
 Jf. Artikel 249 EF 
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At forordninger er almengyldige vil sige, at reglerne ikke er tiltænkt en specifik personkreds. 

Forordninger er fra offentliggørelsen bindende i medlemslandene, og der kræves derfor ikke 

national lovgivning for, at forordningerne gælder som lovgivning i medlemsstaterne. 

Myndighederne kan således pålægge virksomhederne pligter i henhold til forordninger, såvel 

som virksomhederne kan erhverve rettigheder i henholdt til forordninger. 

 

Direktiver 

Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes 

til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for 

gennemførelsen.
10

 

Modsat forordninger gælder direktiver ikke på lige fod med national lovgivning. Direktivet skal 

derimod indarbejdes i national lovgivning inden en fastsat tidsfrist, men der gives et råderum til 

selv at bestemme form og midler for gennemførelsen. I Danmark kan et direktiv f.eks. 

gennemføres ved en lov eller en bekendtgørelse. 

Direktivet kan i sig selv ikke bruges til at pålægge virksomheder og borgere yderligere pligter. 

Derimod kan virksomheder og borgere til deres fordel påberåbe sig direktivets bestemmelser ved 

de nationale domstole, i det omfang direktivbestemmelserne er umiddelbart anvendelige. 

Endvidere har myndighederne pligt til at fortolke momslovgivningen i overensstemmelse med 

direktivbestemmelserne. 

 

Beslutninger 

En beslutning er bindende i alle enkeltheder for dem, den angiver at være rettet til
11

.  

En beslutning som er henvendt til Staten har umiddelbart samme restvirkning som et direktiv. De 

skal derfor også ligges til grund hos den nationale domstol og myndighed. 

                                                 

10
 Jf. Artikel 249 EF  

11
 Jf. Artikel 249 EF 
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Henstillinger og udtalelser 

Henstillinger og udtalelser er ikke bindende.
12

 

 

Sammenfatning 

Som det kan udledes af overstående skal Danmark implementere EU-momsdirektiverne i 

national lovgivning. Der er derfor risiko for, at der kan opstå en konflikt mellem fortolkning af 

national ret og EU-ret.   

EU-retten bevirker, at virksomheder og borgere til enhver tid kan påberåbe sig 

direktivbestemmelserne, når dette vurderes at være til fordel for pågældende under den 

forudsætning, at de pågældende bestemmelser er umiddelbart anvendelige.  Som udgangspunkt 

vil den forudsætning altid være opfyldt for bestemmelserne i Momssystemdirektivet. 

I den situation, hvor der opstår tvivlsspørgsmål, er det derfor vigtig at vide, at EU-retten har 

forrang for national ret. Dette indebærer, at en EU-bestemmelse, der er implementeret i national 

lovgivning på en måde, hvor ordlyden af den nationale bestemmelse kan fortolkes på flere 

forskellige måder, da skal der anvendes det alternativ, som er i overensstemmelse med 

bagvedliggende intentioner i pågældende EU-direktiv. 

Hvis der er tvivlspørgsmål om fortolkningen af EU-direktivet, er det EF-Domstolen, der træffer 

en afgørelse. Afgørelser truffet af EF-Domstolen er udtryk for gældende ret og skal efterleves i 

alle medlemslandende. Det vil sige, at selvom eksempelvis Danmark ikke er part i den 

pågældende sag, er afgørelsen udtryk for gælden EU-ret, og har betydning i alle medlemsstater, 

og ikke blot i det medlemsland hvor sagen har verseret. 

Det ses dog at de retsanvendende myndigheder i Danmark ikke i fuld omfang tager hensyn til 

EU-reglerne i administrationen af dansk momslovgivning.
13

 Det vil sige, at der i praksis kan ses 

eksempler på, at myndighederne i Danmark anvender momssystemsdirektivets bestemmelser 

som direkte begrundelse for en praksis, som ikke er omfattet af den danske 

momslovsfortolkning. 

                                                 

12
 Jf. Artikel 249 EF 

13
 Momsloven med kommentarer, elektronisk udgave  



 

16 Udvikling i momspraksis 

Udvikling i momspraksis 

Det fælles momssystem 

Momsen blev, som det første land i verden , indført i Danmark ved lov nr. 102 af 31. marts 1967. 

Dog var tankegangen bag den nye momslov i væsentlig grad baseret på udenlandske forarbejder 

og tanker. 

Inden for EU har der i en lang årrække været fokus på at øge harmonisering af den indirekte 

beskatning i medlemslandene. 6. momsdirektiv blev vedtaget i 1978, og dette blev startskuddet 

for harmonisering af momsreglerne. 

Det har den betydning, at momslovgivningen i Danmark og i andre EU-medlemslande er baseret 

på et EU-retligt grundlag i form af EF-traktaten og en række momsdirektiver udstedt med 

hjemmel heri. Det 6. momsdirektiv danner fundamentet for harmoniseringen af momsreglerne i 

EU-medlemslande. 

I dag har Momssystemdirektivet (Rådets direktiv nr. 2006/112) erstattet 6. momsdirektiv. 

Hensigten med Momssystemdirektivet var dog ikke at lave nye regler, og i den nuværende 

version er Momssystemdirektivet blot en omarbejdet udgave af 6. momsdirektiv (Rådets direktiv 

nr. 77/388). I Momssystemdirektivet ses, at der foretaget en bearbejdelse af sprogbrug og 

struktur. 

 

Indarbejdelse af 6. momsdirektiv14 

Indarbejdelse af 6. momsdirektiv i dansk momslovgivning 

EU's 6. momsdirektiv
15

 blev indarbejdet i dansk momslovgivning med virkning fra 1. oktober 

1978. I lovbemærkningerne dertil kan det læses, at indarbejdelsen af EU's 6. momsdirektiv ikke 

menes at medføre de store ændringer, udover de ændringer, der ses i det afgiftspligtige område 

for tjenesteydelser. 

                                                 

14
 Afsnittet er skrevet ud fra følgende artikel: TfS 1996, 720, hobby- og erhvervsmæssig virksomhed. Af 

momskonsulent Flemming Lind Johansen, KPMG 

15
 Rådets 6. direktiv af 17/5 1977(77/388/EØF).(L. 145 af 1316 1977) 
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Det ses senere, at indarbejdelsen af EU's 6. momsdirektiv medførte, at en del vigtige 

bestemmelser i direktivet blev overset eller misfortolket, og dette blev først rettet op i den nye 

momslov i 1994. 

Et af de misfortolkede områder har stor indflydelse for sondringen mellem hobby- og 

erhvervsmæssig virksomhed. Det vedrører fastlæggelsen af den subjektive momspligt. Det vil 

sige, hvornår man anses for at være en afgiftspligtig person, og dermed omfattet af 

momsreglerne. 

I EU's 6. momsdirektiv artikel 4, stk. 1, finder man definitionen af begrebet "afgiftspligtig 

person", som bruges til fastlæggelse af den subjektive momspligt: 

 

"Som afgiftspligtig person anses enhver, der selvstændigt og uanset stedet udøver... 

økonomisk virksomhed uanset formål med eller resultat af den pågældende virksomhed" 

 

Momsloven før/efter den 1. juli 1994 

Af den indtil 1. juli 1994 gældende momslov fastlægges den subjektive momspligt i lovens § 2a: 

 

"Afgiftspligtige virksomheder er virksomheder, der driver selvstændig 

erhvervsvirksomhed.." 

 

Ordlyden af overstående har været uændret siden momsens indførelse i 1967. Ved indarbejdelsen 

af EU's 6. momsdirektiv i 1978 forbliver det ligeledes uændret. 

 

I lovbemærkninger til 1967-momsloven ses følgende kommentar til ovenstående: 

 

"Der skal ikke svares afgift af afsætning, der ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed, som 

f.eks. når en privat afhænder dele af sit indbo. Der skal heller ikke svares afgift af ydelser, 
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som udføres af f.eks. almindelig hushjælp eller handelsrejsende, idet de pågældende ikke 

driver selvstændig erhvervsvirksomhed." 

 

Afgrænsning af salg af private bodele og lønmodtagerforhold ses ligeledes i EU's 6. 

momsdirektiv. 

Momsloven fra 1. juli 1994 var en konsekvens af, at Skatteministeriet successivt blev gjort 

opmærksom på den mangelfulde indarbejdelse af EU's 6. momsdirektiv, og der fandt 

efterfølgende en gennemgribende revision af loven sted. 

I Momsloven med virkning fra 1. juli 1994 ses begrebet "afgiftspligtig person" indarbejdet i 

lovens § 3, stk. 1.: 

  

"Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig 

økonomisk virksomhed." 

 

Ordlyden findes ligeledes i den gældende momslov i dag. 

I lovteksten ses dog ikke indarbejdet, at formålet med eller resultatet af den pågældende 

virksomhed ikke er relevant, men er dog medtaget i de specifikke lovbemærkninger. 

 

Praksis 

I momsvejledningen fra 1993 kan det ses, at den administrative momspraksis vedrørende 

sondringen mellem hobby og erhvervsvirksomhed læner sig op ad den skatteretlige vurdering. 

 

"At en virksomhed drives erhvervsmæssigt vil sige, at formålet med at drive virksomheden 

er at opnå økonomisk gevinst. Afgørelsen af, om en virksomhed drives erhvervsmæssigt 

eller som "hobbyvirksomhed", hvor private formål er hovedsigtet, træffes på en samlet 

konkret vurdering af virksomheden..." 
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Der nævnes i momsvejledning fra 1993 forhold der har betydning for denne vurdering, såsom: 

 Er der foretaget forudgående lønsomhedsvurdering 

 Udsigt til en rimelig afkastningsgrad, størrelse og seriøsitet 

 Valg af virksomhedsform 

 Påvisning af uvedkommende formål 

 Sammenhæng med øvrige indehaveres andre indkomstforhold 

 Faglig uddannelse 

 Potentiel indtjeningsevne 

 Vurdering af hvorfor en virksomhed giver underskud 

 M.fl. 

 

Ydereligere henvises der til ligningsvejledning for nærmere beskrivelse af sondringen mellem 

hobby- og erhvervsmæssig virksomhed. 

Den administrative momspraksis undergik ikke de store ændringer i forbindelse med den 

gennemgribende revision af Momsloven, der får sin virkning efter 1. juli 1994. I 

momsvejledningen ses mindre ændringer, men hovedindholdet er det samme. 

I domspraksis ses det også stadig, at virksomheder bliver afmeldt fra momsregistrering på 

baggrund af, at der skatteretlig ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed. 

 

Ændring af praksis 

TfS 1997.639 

Skatteministeriets afgørelse i TfS 1997.639 danner baggrund for en praksisændring, der har 

betydning for, hvornår man anses for at drive selvstændig erhvervsvirksomhed og selvstændig 

økonomisk virksomhed i henholdsvis skatteret og momsret.  

Det har hidtil været antaget, at den vurdering, der eventuelt er foretaget i en skattesag, om 

hvorvidt en virksomhed er erhvervsmæssig, generelt også vil blive fulgt, når virksomheden 

vurderes efter Momsloven. 
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Skatteministeriets afgørelse i TfS 1997.639 viser en praksisændring, så det nu beror på en 

selvstændig momsretlig vurdering, om en virksomhed er en økonomisk virksomhed, og en 

selvstændig skatteretlig vurdering, om der er fradrag for driftsomkostninger m.v. 

Sagens indhold vedrører en persons køb af båd, og samtidig indgåelse af en femårig 

administrationsaftale med et selskab, der fik brugsretten til båden. Bådejeren blev 

momsregistreret og fik tilbagebetalt købsmoms. 

Administrationsaftalen blev misligholdt, hvorefter der blev indgået nye administrationsaftaler. 

Det blev meddelt, at bådudlejningen momsmæssigt ikke kunne anses for erhvervsmæssig 

virksomhed, hvorfor virksomheden blev afmeldt fra registrering med tilbagevirkende kraft.  

I 1993 meddelte told- og skatteregionen, at bådudlejningen momsmæssigt ikke kunne anses for 

erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor virksomheden blev afmeldt fra registrering med 

tilbagevirkende kraft. Der blev henvist til at de skattemyndigheder ved ligningen af bådejeren for 

årene 1988-92 havde fundet, at investeringen i båden ikke kunne anses for erhvervsmæssig 

virksomhed.  

Der henvistes endvidere til, at de afsagte domme på det skatteretlige område havde en 

afsmittende effekt på momslovgivningen, idet begreberne erhvervsmæssig virksomhed og 

økonomisk virksomhed er sammenfaldende. 

Skatteministeriet udtaler, at der i denne sag ikke var noget der kunne tyde på, at der var blevet 

givet urigtige oplysninger, og branchetilhørsforholdet var loyalt blevet oplyst. Hvorpå 

Skatteministeriet vurderer, at den foretagne momsregistrering ikke kunne ophæves med 

tilbagevirkende kraft under henvisning til undtagelsen vedrørende tilfælde af svig eller misbrug. 

Herudover udtaler Skatteministeriet sig om, at praksis ikke længere kan opretholdes efter de 

seneste højesteretsdomme om fradrag for driftsomkostninger m.fl. og EF-Domstolens afgørelse i 

Inzo-sagen. Det vil sige, at forudsætningen i både lignings- og momsvejledningerne om, at den 

vurdering af, om en virksomhed er erhvervsmæssig, som måtte være sket i en eventuel skattesag, 

generelt vil blive fulgt, når virksomheden vurderes efter Momsloven, ikke længere kan 

opretholdes.  

Til baggrund for afgørelsen lægges til grund, at der på det skatteretlige område er  en klar og fast 

højesteretspraksis om fradragsret for driftsomkostninger og ordinære afskrivninger ved 

bådudlejning.  Fradrag er betinget af, at virksomheden har et sådant omfang, at den kan anses for 
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erhvervsmæssig, og at den skattepligtige har haft udsigt til, at virksomheden kan ske 

erhvervsmæssigt forsvarligt.  

Skatteministeriet udtaler også, at der derimod på det momsretlige område gælder princippet om 

momsens neutralitet som afgiftsbyrde for virksomhederne. 

Konklusionen bliver derfor, at det i fremtiden må bero på en selvstændig momsretlig vurdering, 

om virksomheden er en økonomisk virksomhed, og en selvstændig skatteretlig vurdering, om der 

er fradrag for driftsomkostninger m.v. 
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Begrebet selvstændig erhvervsdrivende 

Begrebet selvstændig erhvervsdrivende ses benyttet flere steder i den danske skattelovgivning. 

I Aktieselskabsloven § 1, stk. 1, er det brugt til at definere for hvem denne lov finder anvendelse. 

Her ses det, at denne lov finder anvendelse for alle erhvervsdrivende aktieselskaber. Der ses ikke 

en afgrænsning af, om det skal være selvstændigt, men det ligger heri implicit, da lovgivningen 

omhandler aktieselskaber.  

Ovenstående ses ligeledes i Anpartsselskabsloven § 1, stk. 1, der dog finder anvendelse på 

anpartsselskaber. 

Så længe man befinder sig inden for selskabslovgivningen er begrebet selvstændig 

erhvervsdrivende meget klart afgrænset. Bevæger man sig uden for selskabslovgivningen, finder 

man også, at begrebet selvstændig erhvervsdrivende er benyttet.  

I Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1, findes der ligeledes en afgrænsning af, hvor loven finder 

anvendelse: 

§ 1. Skattepligtige personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende 

virksomhedsordningen efter reglerne i dette afsnit på indkomst fra virksomheden… 

 

Selv i Personskatteloven § 3, stk. 2, finder man at begrebet selvstændig erhvervsdrivende er 

benyttet: 

§ 3. Personlig indkomst omfatter alle de indkomster, der indgår i den skattepligtige 

indkomst, og som ikke er kapitalindkomst. 

Stk. 2.  Ved opgørelsen af den personlige indkomst fradrages udgifter, som i årets løb er 

anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed, dog med undtagelse af de i § 4, stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 8, og 

ligningslovens §§ 9 G og 13 nævnte udgifter, 

….. 

Det ses i personskatteloven, at begrebet selvstændig erhvervsdrivende benyttes til at bestemme, 

hvornår det er muligt at fradrage udgifter, som er afholdt i årets løb, i den personlige indkomst. 
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Generelt kan det siges, at begrebet selvstændig erhvervsdrivende har betydning for, hvornår det 

er muligt at fradrage udgifter man har afholdt i årets løb i indkomsten. Det vil sige, at det er 

muligt at fradrage driftsomkostninger man har afholdt i årets løb, hvis udgifterne er anvendt til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Hvis der 

derimod ikke er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, vil der ske en begrænsning i 

fradragsretten. 

Når man driver virksomhed i personligt regi er det lidt mere uigennemskueligt, hvorvidt man 

driver selvstændig erhvervsvirksomhed eller ej. 

I SKAT skelnes der imellem
16

: 

 Lønmodtagere 

 Honorarmodtagere 

 Ikke-erhvervsdrivende 

 Erhvervsdrivende 

Hvor afgrænsning over for lønmodtagere og honorarmodtagere går på hvorvidt man driver 

selvstændig virksomhed, anses man for at drive selvstændig virksomhed, uanset om man anses 

for at være erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. I de sidste to grupper, hvor man 

skelner imellem, om man driver erhvervsdrivende virksomhed eller ej, ses der blandt andet på, 

hvor seriøst og intenst man driver virksomheden, samt der foretages rentabilitet betragtning af 

virksomheden. Det er også her man ser på om virksomheden er hobbybetonet.   

Nedenstående figur illustrerer kort, hvilke betragtninger, der skal foretages, for at finde ud af 

,hvilken gruppe man tilhører, hvorvidt man anses for lønmodtager, honorarmodtager, 

erhvervsdrivende eller ej.  Det vil sige, at figuren er med til at illustrere, hvordan begrebet 

selvstændig erhvervsvirksomhed afgrænses.  

I nedenstående afsnit vil der ligeledes være en belysning af denne afgrænsning af begrebet 

selvstændig erhvervsvirksomhed over for lønmodtagere/honorarmodtagere, samt ikke-

erhvervsmæssig virksomhed. 

                                                 

16
 Foldere: "Er du selvstændig erhvervsdrivende? - det har betydning for, hvad du skal betale i skat”, www.skat.dk,  

December 2007 
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Hvilken gruppe man tilhører vil i sidste ende have betydning for hvilken skat man skal betale og 

om, hvorvidt man kan fratrække underskud. 

 

 

Figur 1, "Er du selvstændig erhvervsdrivende? - det har betydning for, hvad du skal betale i skat, www.skat.dk,  

December 2007 

 

Afgrænsning af selvstændig virksomhed 

Afgrænsning over for lønmodtagere 

Der sker en sondring mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Denne sondring 

skal foretages på sammen måde, uanset hvor dette spørgsmål er behandlet i skattelovgivningen.  

Afgrænsningen overfor lønmodtagere er relevant set i forhold til Personskatteloven § 3, stk. 2, 

nr. 1 hvor det modsætningsvis kan konkluderes, at lønmodtagere ikke kan fratrække 

driftsudgifter ved opgørelsen af den personlige indkomst, men alene ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst.  

I forhold til virksomhedsskatteordningen finder denne ikke anvendelse på lønmodtagere, jf. 

Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1. 
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Som lønmodtager anses den der mod vederlag udfører personligt arbejde i tjenesteforhold.  

Modsat selvstændig erhvervsdrivende udfører lønmodtagere arbejde for arbejdsgiverens 

anvisninger, samt for dennes risiko og regning. 

Der kan forekomme tilfælde, hvor det i praksis er vanskeligt at afgøre om der foreligger et 

tjenesteforhold, eller om der er tale om selvstændig erhvervsdrivende. I afgørelsen af, hvorvidt 

der foreligger en tjenesteforhold må det bygge på en samlet bedømmelse af forholdet mellem 

den, der udfører arbejdet, og den for hvem arbejdet udføres. 

Nedenstående skema illustrerer, hvilke betragtninger det er vigtigt at anlægge ved en vurdering 

af, hvorvidt der er tale om et tjenesteforhold, eller om der er tale om udøvelse af selvstændig 

erhvervsvirksomhed. 

Forhold der taler for at anse en indkomst 

for erhvervet ved tjenesteforhold
17

 

Forhold der taler for at anse en indkomst 

for erhvervet ved udøvelse af selvstændig 

erhvervsvirksomhed
17 

Hvervgiveren har en almindelig adgang 

til at fastsætte generelle eller konkrete 

instrukser for arbejdets udførelse, 

herunder tilsyn og kontrol,  

 

 

indkomstmodtageren udelukkende eller 

i overvejende grad har samme 

hvervgiver, 

  

der mellem hvervgiveren og 

indkomstmodtageren er indgået aftale 

om løbende arbejdsydelse,  

 

indkomstmodtageren har arbejdstid 

Indkomstmodtageren tilrettelægger, 

leder, fordeler og fører tilsyn med 

arbejdet uden anden instruktion fra 

hvervgiveren end den, der eventuelt 

følger af den afgivne ordre,  

 

hvervgiverens forpligtelse over for 

indkomstmodtageren er begrænset til 

det enkelte ordreforhold,  

 

indkomstmodtageren ikke på grund af 

ordren er begrænset i sin adgang til 

samtidig at udføre arbejde for andre,  

 

indkomstmodtageren er økonomisk 

                                                 

17
 Ligningsvejledning 2008-4, E.A.4.1 Selvstændig erhvervsvirksomhed og cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 
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fastsat af hvervgiveren,  

 

 

 

indkomstmodtageren har ret til 

opsigelsesvarsel,  

 

 

vederlaget er beregnet, som det er 

almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, 

ugeløn, månedsløn, provision, akkord 

m.v.),  

 

vederlaget udbetales periodisk,  

 

 

hvervgiveren afholder udgifterne i 

forbindelse med udførelsen af arbejdet,  

 

vederlaget i overvejende grad er 

nettoindkomst for 

indkomstmodtageren,  

 

 

indkomstmodtageren anses for 

lønmodtager ved praktisering af 

ferieloven, lov om 

arbejdsløshedsforsikring, 

funktionærloven, lov om 

arbejdsskadeforsikring og lov om 

arbejdsmiljø. 

 

ansvarlig over for hvervgiveren for 

arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager 

sig en selvstændig økonomisk risiko,  

 

indkomstmodtageren har ansat 

personale og er frit stillet med hensyn 

til antagelse af medhjælp,  

 

vederlaget erlægges efter regning, og 

betaling først ydes fuldt ud, når 

arbejdet er udført som aftalt og 

eventuelle mangler afhjulpet,  

 

indkomsten oppebæres fra en ubestemt 

kreds af hvervgivere,  

 

indkomsten afhænger af et eventuelt 

overskud,  

 

 indkomstmodtageren ejer de anvendte 

redskaber, maskiner og værktøj eller 

lign.,  

 

 indkomstmodtageren helt eller delvis 

leverer de materialer, der medgår til 

arbejdets udførelse,  

 

 indkomstmodtageren har etableret sig i 

egne lokaler, f.eks. forretning, 

værksted, kontor, klinik, tegnestue 

m.v., og arbejdet helt eller delvis 

udøves herfra,  
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 indkomstmodtagerens 

erhvervsudøvelse kræver særskilt 

autorisation, bevilling o.l. og 

indkomstmodtageren er i besiddelse af 

en sådan tilladelse,  

 

 indkomstmodtageren ved annoncering, 

skiltning eller lignende tilkendegiver, 

at vedkommende er fagkyndig og 

påtager sig at udføre arbejde af en 

nærmere bestemt art,  

 

indkomstmodtageren i henhold til lov 

om merværdiafgift er momsregistreret, 

og ydelsen er faktureret med tillæg af 

moms,  

 

ansvaret for en eventuel ulykke under 

arbejdets udførelse påhviler 

indkomstmodtageren.  

 

 

Det ses ud fra administrative praksis, at det der i store hovedtræk karakteriserer et tjenesteforhold 

er, at arbejdsgiver har mulighed for at bestemme, hvordan arbejdet skal udføres og føre tilsyn 

hermed, samt at fastsatte arbejdstid. Arbejdet sker for arbejdsgiveres risiko og regning. 

Arbejdstageren vil herfor modtage et vederlag, samt det at arbejdstageren som hovedregel kun 

vil have én arbejdsgiver. 
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Afgrænsning over for honorarmodtager 

Som honorarmodtagere er du ikke ansat hos den, der betaler dig, så i stedet for løn modtager du 

et honorar. Honorarmodtagere anses dog som udgangspunkt ikke som selvstændig 

erhvervsdrivende. Dette skyldes, at de ikke risikerer at tabe penge på deres arbejde. 

Det, der karakterisere honorarmodtagere er, at honoraret som hovedregel vil være aftalt på 

forhånd, enten med en fast pris pr. opgave eller som en timepris, samt at det dækker alle dine 

udgifter i forbindelse med arbejdet. Her har det ikke nogen betydning, om du udskriver faktura 

eller er momsregisteret. 

Eksempler på honorarmodtagere kan være: 

 Konsulenter 

 Freelancer 

 Musikere, der spiller ved forskellige arrangementer 

Konklusionen må være, at erhverver man indtægter uden at have en økonomisk risiko, og 

samtidig ikke er i et ansættelsesforhold, må man anses som honorarmodtagere. 

 

Afgrænsning af erhvervsmæssig virksomhed 

Der foretages i det følgende en afgrænsning af erhvervsmæssig virksomhed over for hobby- og 

anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed. 

Indtægter fra hobby- og anden ikke erhvervsmæssig virksomhed anses for at være skattepligtig 

ud fra det almindelige indkomstbegreb i SL (Statsskatteloven) § 4.  

Det er derfor først interessant at skelne mellem erhvervsmæssig virksomhed og ikke-

erhvervsmæssig virksomhed, når virksomheden ikke er rentabel, da det er fast praksis ikke at 

indrømme fradragsret for underskud ved ikke erhvervsmæssig virksomhed. 

Ved hobbyvirksomhed forstås, at der drives virksomhed for 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. 
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Forskellen mellem hobby og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed er, at der ved hobby 

virksomhed ligger private interesser bag virksomheden. Det gør sig ikke gældende for ikke-

erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Karakteristika ved ikke-erhvervsmæssig virksomhed 

Det er nogle særlige karakteristika, der gør sig gældende ved ikke-erhvervsmæssig virksomhed, 

såsom at virksomheden udøves i fritiden og at der ikke er den sædvanlige professionelle tilgang 

til virksomheden, og der derfor mangler den sædvanlige systematik. Det kan give sig til udtryk i, 

at virksomheden ikke er rentabel, som netop må anses for at være et hovedkarakteristikon ved 

ikke-erhvervsmæssig virksomhed, idet en erhvervsmæssig virksomheds intention er, at den giver 

overskud på kort eller lang sigt. Ligeledes vil en erhvervsmæssig virksomhed ophøre med sin 

aktivitet, hvis den senere viser sig at give underskud, samt at der ikke er udsigt til, at den bliver 

overskudsgivende. 

Derimod karakteriseres en hobbyvirksomhed ved, at den oftest fortsættes, selvom der er 

underskud, da intentionen bagved er at opfylde personens private interesse, og ikke at drive en 

rentabel virksomhed. 

I nedenstående vil hobby- og ikke-erhvervsmæssig virksomhed blive behandlet under ét, da der i 

almindelighed ikke synes at være forskel på skatteretlige følger af hobby og ikke 

erhvervsmæssig virksomhed.
.18

 

 

Kvalificering af ikke-erhvervsmæssig kontra erhvervsmæssig virksomhed 

Når der foretages en vurdering af om en virksomhed er erhvervsmæssig nævner 

ligningsvejledningen
19

 , at der i praksis ses på følgende: 

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

                                                 

18
 Skatteretten 1, side 234 

19
 Ligningsvejledningen; Erhvervsdrivende 2008-4 E.A.1.2.2 Hobby eller erhverv 
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 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  

 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.  

 om virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet  

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

virksomheden har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige 

indtægtsgivende erhverv  

 om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden  

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

 om virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse  

 om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art  

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

pågældende erhverv  

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

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

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

har været drevet. 

 

Det ses, at de grundlæggende kriterier for hvornår en virksomhed anses for at være 

erhvervsmæssig virksomhed er, at virksomheden drives med den fornødne intensitet og 

seriøsitet, og at den er rentabel.  

Dette er også tidligere illustreret i ovenstående figur 1.   

De andre punkter er egentlig bare flere sider af samme sag. Såsom at der forud for 

virksomhedens start har været foretaget undersøgelse af rentabel drift, herunder budgetter, er en 

anden måde at sige, at rentabilitetskriteriet skal være opfyldt. 

Eller det at ejeren har særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, er en anden 

måde sige, at virksomheden skal være drevet med fornødne seriøsitet, da det er svært at drive en 

virksomhed seriøst, hvis man ikke har de faglige forudsætninger. 
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Det ses også i praksis, at det er rentabilitetskriteriet, der har størst betydning for, om en 

virksomhed anses for erhvervsmæssig. Derfor belyses i nedenstående afsnit, hvad 

rentabilitetskriteriet indebærer. 

Rentabilitetskriteriet 

Ud fra praksis ses det, at rentabilitetskriteriet er det primære kriterium, der adskiller ikke-

erhvervsmæssig virksomhed og erhvervsmæssig virksomhed fra hinanden. Det er derfor vigtigt 

at anskue, hvad rentabilitetskriterium så indebærer. 

I ligningsvejledningen 
19

 beskriver man kriteriet 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.” 

 

Det ses, at der stilles krav til et positivt driftsresultat, i hvert fald på længere sigt. Det må siges at 

harmonere godt med, at vi karakteriserede en hobbyvirksomhed ved, at den oftest fortsættes, 

selvom der er underskud, da intentionen bagved er at opfylde personens private interesse, og 

ikke at drive en rentabel virksomhed. 

Samtidig udelukker rentabilitetskriteriet ikke, at virksomheden er erhvervsmæssig selvom den 

giver underskud i opstartsfasen, eller i en forbigående periode, hvis det skyldes dårlige 

konjunkturer.  

Spørgsmålet er så, hvor lang en forbigående periode kan anses for at være, før end 

rentabilitetskriteriet ikke er opfyldt.  
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Nettoindkomstprincippet 

Når der sker en afgrænsning af erhvervsmæssig virksomhed fra ikke-erhvervsmæssig 

virksomhed, ligger der det til grund, at man afskærer ikke-erhvervsmæssige virksomheder fra at 

fradrage deres driftsudgifter.  Der er altså en tæt sammenhæng mellem begrebet erhvervsmæssig 

virksomhed og nettoindkomstprincippet, og det findes derfor relevant kort at belyse 

nettoindkomstprincippet. 

Som teoretisk hovedregel gælder der i det danske skattesystem det såkaldte 

nettoindkomstprincip. Nettoindkomstprincippet har betydning ved opgørelse af den 

skattepligtige indkomst.  

Ved nettoindkomstprincippet forstås der, at der for hver skattepligtig opgøres en samlet indkomst 

som består af forskellen mellem samtlige skattepligtige indtægter, fratrukket samtlige 

fradragsberettigede udgifter. 

I modsætning hertil er kildeindkomstprincippet, hvor de forskellige indkomstkilder hos 

skatteyderen opgøres særskilt, og eventuelle underskud fra en indkomstkilde kan ikke fratrækkes 

i et overskud fra en anden indkomstkilde. 

Nettoindkomstprincippet kan udledes af bestemmelserne i Statsskatteloven (SL) §§ 4-6. Det er 

også disse bestemmelser, der er grundpælene i det danske skattesystem, hvad angår 

indkomstbeskatning. De grundlæggende principper i SL §§ 4-6 udfyldes ved detaljerede regler i 

supplerende lovgivning, herunder Ligningsloven, Afskrivningsloven m.fl.  

De skattepligtige indtægter afgrænses i SL §§ 4-5. SL § 4 indeholder en positiv afgrænsning af, 

hvad der skal medtages som en skattepligtig indtægt, hvor man i SL § 5 finder en negativ 

afgrænsning af, hvad der skal medtages som skattepligtigindtægt. 

Statsskatteloven § 4, 1. led, lyder som følger: 

”§ 4. Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelse og 

begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra 

landet eller ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således f.eks…” 

Som det ses af ovenstående favner SL § 4 meget bredt. I første led medtager SL § 4 samtlige 

realiserede økonomiske fordele der er tilløbet i året uden hensyntagen til indtægtstype og uden 

minimumsgrænse, så selv beskedne økonomiske fordele beskattes.  
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I anden led af SL § 4 sker dog en eksemplificering af, hvad der anses som skattepligtige 

indtægter, og her ses det, at begrebet indtægter omfatter løbende erhvervsmæssigt vederlag, 

løbende afkast ved udlejning, bortforpagtning m.fl. af formueaktiver, øvrige personlige vederlag 

som embedsbolig, pensioner, gaver m.fl., fomueafkast såsom renter og udbytter m.fl. samt 

indtægter fra spil og væddemål. 

Ud fra SL § 4 ses det også, at der gælder et års indkomstprincip, og at den skattepligtige 

indkomst opgøres på baggrund af en periode på 12 måneder. Det gælder derfor, at der skal ske en 

såkaldt periodisering af indtægter og udgifter, så samtlige indtægter og udgifter, der kan henføres 

til regnskabsåret, er medtaget i den skattepligtige indkomst. 

Det meget brede indtægtsbegreb i SL § 4, begrænses ved en række af undtagelser som ses i SL § 

5. I dag ses det dog at bestemmelserne i SL § 5 fraviges eller præciseres i en omfattende grad i 

supplerende lovgivning, herunder som før nævnt i Ligningsloven. 

Det ses ud fra SL § 5 at formueforøgelser samt salg af egne ejendele er skattefrie, medmindre 

man anses som næringsdrivende, eller det er sket med spekulation for øje. 

I SL § 6 finder man bestemmelsen for hvilke udgifter, der er fradragsberettigede. Det ses, at en 

udgift er fradragsberettiget, hvis den er benyttet til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten. 

Heri ligger der også, at udgifterne skal have en nær tilknytning til de indtægter der er 

skattepligtige efter SL § 4. Er en indtægt skattefri følger det derfor at udgifter brugt til at 

erhverve, sikre og vedligeholde denne indtægt ikke er fradragsberettigede. Sondringen mellem 

indkomst og formueforøgelse er derfor central i forhold til fradragsretten i SL § 6, idet som 

ovenfor beskrevet gælder, at indkomster der er omfattet SL § 4, er fradragsberettigede efter SL § 

6, mens dette ikke gør sig gældende for skattefrie formueforøgelser omfattet af SL § 5. 

 

Nettoindkomstprincippet i henhold til ikke-erhvervsmæssig virksomhed 

Som før nævnt favner indtægtsbegrebet i SL § 4 meget bredt, og indtægter fra hobby- og anden 

ikke-erhvervsmæssig virksomhed vil med hjemmel i SL § 4 også være fuldt ud skattepligtige. 

Her er der ikke nogen forskel, om det er en indtægt fra erhvervsmæssig virksomhed eller ej. 

Som hovedregel er fortjeneste ved afståelse af formueaktiver skattefrie, jf. SL § 5. En undtagelse 

hertil er, hvor der gælder næring eller spekulation. Der kan argumenteres for, at der i ikke-
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erhvervsmæssige virksomheder kan forekomme næring eller spekulation, da denne form for 

virksomhed netop er kendetegnet ved, at den ikke er gennemført systematisk og professionelt. 

På udgiftssiden er teorien ikke helt klar om, hvorledes driftsudgifter fra ikke-erhvervsmæssig 

drift bedømmes efter SL §§ 4-6.  

Det er en almindelig opfattelse, at der i SL § 6, litra a, ikke er hjemmel til at fradrage 

omkostninger, der vedrører ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Det vil sige, at fradragsretten 

alene er begrænset til at vedrøre driftsomkostninger fra erhvervsmæssig virksomhed. 

Der er dog uenighed om denne opfattelse, da der kan argumenteres for, at det er tilstrækkeligt at 

udgiften tjener til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 
20

 Ud fra den argumentation vil 

enhver driftsudgift, der har den fornødne indkomstvirkning være fradragsberettigede efter SL § 6 

litra a. 

Uanset hvordan man fortolker SL § 6, litra a, ses der i praksis at være enighed om, at der gives 

fradrag for de driftsudgifter, som medgår til at erhverve, sikre eller vedligeholde den ikke-

erhvervsmæssige indkomst ned til et nul resultat. 

Dette kan også forsvares teoretisk, uanset om man er af den holdning, at der er i SL § 6 kun er 

hjemmel til at fradrage driftsomkostninger, der vedrører erhvervsmæssig virksomhed eller ej.  

Hvis man er af den holdning, at SL § 6 alene hjemler fradrag for driftsomkostninger, der 

vedrører erhvervsmæssig virksomhed, forklares fradrag for ikke-erhvervsmæssig virksomhed, 

herunder spil og væddemål, ned til et nul resultat med, at det er omfattet af SL § 4, litra f, som 

indeholder et nettoindtægtsprincip.  

Hvis man modsat mener, at SL § 6 hjemler fradrag for alle driftsudgifter, der tjener til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, vil det stadig kunne forsvares, at der i praksis alene 

anerkendes fradrag ned til et nul resultat.  

Begrundelsen for det ligger i, at nettoindkomstprincippet ikke gælder fuldt ud, idet det fremgår 

af SL § 6, 2. led, at der ikke er fradrag for private udgifter. Da der kan argumenteres for, at når 

en aktivitet videreføres, selvom den giver underskud, må motivet være, at der ligger private 

                                                 

20
 ”Skatteretten 1, af Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen og Jakob Bundgaard s. 242 
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interesser bag, og derfor vil et underskud blive betragtet som private udgifter. I modsat fald vil 

en erhvervsmæssig virksomhed aldrig på længere sigt forsætte sin aktivitet, hvis den ikke opnår 

et overskud. 

Konklusionen må derfor være, at driftsomkostninger, såsom ordinære afskrivninger, og 

vedligeholdelsesudgifter, i ikke-erhvervsmæssige virksomheder kan fratrækkes, såfremt de kan 

indeholdes i positive indtægter. 
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Sammenligning med momslovgivningen 

Jævnfør ovenstående afsnit, ses det i skatteministeriets afgørelse i TfS 1997.639 en 

praksisændring, så det nu beror på en selvstændig momsretlig vurdering, om en virksomhed er 

en økonomisk virksomhed, og en selvstændig skatteretlig vurdering, om der er fradrag for 

driftsomkostninger m.v. 

Dog er begreberne sammenfaldene på visse områder, og det kan i en vis udstrækning godt give 

mening at sammenholde de to begreber. Nedenstående skema illustrerer, hvorvidt man anses for 

at drive selvstændig økonomisk virksomhed sammenholdt med den skattemæssige vurdering af 

din virksomhed. 

Skattemæssigt/ 

Momsmæssig 

Lønmodtager Honorar 

modtager 

Ikke – 

erhvervsmæssig 

virksomhed    

(% hobby) 

Hobby Erhvervsmæssig 

virksomhed 

Selvstændig 

økonomisk 

virksomhed 

 X X X X 

Ikke 

selvstændig 

virksomhed 

X   X  

Figur 2: Er du selvstændig erhvervsdrivende? - det har betydning for, hvad du skal betale i skat, www.skat.dk,  december 

2007 

Det ses, at der er sammenfald mellem den skatte- og momsmæssige vurdering af lønmodtagere. 

Dog ses det, at honorarmodtageren anses for at udøve selvstændig økonomisk virksomhed, 

selvom det ikke skattemæssigt er erhvervsmæssigt. 

For hobbyvirksomheder er der ligeledes heller ikke altid sammenfald mellem den skatte- og 

momsmæssige vurdering, da der inden for momsret gælder, at formålet med og resultatet af 

virksomheden ikke er vigtigt, og der anlægges derfor ikke, som i skatteret, en rentabilitets- 

betragtning. 

Den momsmæssige vurdering af begrebet økonomisk virksomhed behandles i nedenstående 

afsnit.



 

37 Begrebet selvstændig økonomisk virksomhed 

Begrebet selvstændig økonomisk virksomhed 

Man finder begrebet "selvstændig økonomisk virksomhed" i den danske momslov § 3, stk. 1. 

Efter Momsloven § 3, stk. 1, er afgiftspligtige personer juridiske eller fysiske personer, der 

driver selvstændig økonomisk virksomhed. Bestemmelsen inkorporerer artikel 9-13 i 

Momssystemdirektivet. 

Som afgiftspligtig person er man omfattet af reglerne i Momsloven. Momspligtige personer 

omfatter både registreringspligtige og ikke-registreringspligtige virksomheder. En person kan 

godt være afgiftspligtig, og derved omfattet af Momsloven, uden nødvendigvis at være 

registreringspligtig. Registreringspligten beror nemlig på, om den afgiftspligtige person leverer 

varer og/eller ydelser, der er momspligtige, jf. Momsloven § 47, stk.1. 

Momspligten afgøres på transaktionsniveau, det vil sige, at en virksomhed både kan have 

momsfri og momspligtig aktivitet. 

Momspligten for en given transaktion forudsætter, at fire forhold er opfyldt samtidig for den 

pågældende transaktion: 

 Det der leveres skal leveres af en afgiftspligtig person (subjektiv momspligt) 

 Det der leveres skal i sig selv være omfattet af momspligten (objektiv momspligt) 

 Der skal være tale om erhvervsmæssig afsætning 

 Der skal opnås en modydelse for det der leveres. 

Når det vurderes, om en virksomhed udøver ”selvstændig økonomisk virksomhed” omhandler 

det derfor den subjektive momspligt. 

Det vil sige, at betegnelsen afgiftspligtig person dækker over juridiske, eller fysiske personer der 

driver "selvstændig økonomisk virksomhed" og derfor er omfattet af Momsloven, men ikke 

nødvendigvis er registreringspligtig. 

Afgrænsningen af hvornår en virksomhed anses for at drive "selvstændig økonomisk 

virksomhed" er afgørende for virksomhedens mulighed for at indrømme momsfradrag. 

Den danske Momslov § 3 

Artikel 9-13 i Momssystemdirektivet er sammenfattet i den danske Momslov § 3: 
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§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver 

selvstændig økonomisk virksomhed. 

Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere: 

1) Enhver person, der lejlighedsvis leverer et nyt transportmiddel til et andet 

EU-land, jf. § 11, stk. 4.  

2) Offentlige forsyningsvirksomheder. 

3) Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer 

varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. 

Stk. 3. Flere personer, der registreres under ét, jf. § 47, stk. 4, anses som én afgiftspligtig 

person. Har en afgiftspligtig person flere virksomheder, der registreres hver for sig, jf. § 

47, stk. 3, 2. pkt., anses hver af de selvstændigt registrerede virksomheder som én 

afgiftspligtig person. 

 

Det ses ud fra ovenstående, at den subjektive momspligt som udgangspunkt afgrænses af, 

hvorvidt personen driver "selvstændig økonomisk virksomhed", jf. Momsloven § 3 stk. 1. I 

Momsloven § 3, stk. 2 nævnes dog visse fysiske eller juridiske personer, som ikke falder ind 

under de generelle definition af afgiftspligtige personer, men alligevel på grund af deres aktivitet 

skal betragtes som afgiftspligtige personer. 

Det er derfor ikke den juridiske struktur, men selve indholdet af aktiviteterne, der er afgørende i 

spørgsmålet om, hvorvidt man er omfattet af begrebet afgiftspligtig person. Hvilket virker i 

overensstemmelse med, at momsen er en omsætningsafgift. Dog vil selskaber drevet i 

selskabsformer som A/S og ApS normalt udøve selvstændig økonomisk virksomhed, og anses 

derfor for en afgiftspligtig person.  En undtagelse hertil er rene holdingselskaber, der ikke ses 

som en afgiftspligtig person. Til grund for det ligger, at EF-domstolens praksis ikke anser 

modtagelse af udbytte som økonomisk virksomhed.  

Ud fra lovteksten i den danske momslov er det ikke muligt at læse, hvad begrebet "selvstændig 

økonomisk virksomhed" dækker over. En uddybning til loven findes dog i lovbemærkningerne 

hertil. For at få en bedre forståelse af begrebet "selvstændig økonomisk virksomhed" er det 

nødvendigt at se artikel 9-13 i Momssystemsdirektivet og ledende afgørelser fra EF-domstolen 

på området. 
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Momssystemsdirektivets artikel 9 -13 

Momssystemsdirektivets artikel 9 afgrænser afgiftspligtige personer, som enhver der 

selvstændigt, og uanset sted, udøver økonomisk virksomhed, uanset formålet med eller resultatet 

af den pågældende virksomhed. 

Begrebet "økonomisk virksomhed" må siges at favne rimeligt bredt. 

I artikel 9 findes der yderligere en præcision af, hvad der forstås ved begrebet "økonomisk 

virksomhed". Herved forstås alle virksomheder såsom: 

 

 producent 

 handlende 

 tjenesteyder 

 

Herunder minedrift og landbrug, samt virksomhed inden for liberale og dermed sidestillede 

erhverv. 

Det anses også som økonomisk virksomhed, hvis en person udnytter et materielt eller 

immaterielt gode, og denne person gør det med henblik på at opnå indtægter af en vis varig 

karakter. 

Det fremgår af artikel 10 i Momssystemdirektivet, at økonomisk virksomhed kun kan udøves 

selvstændigt. Det vil sige at lønmodtager og andre personer i det omfang de er forpligtede over 

for deres arbejdsgiver ved en arbejdskontrakt eller ved et andet retligt forhold, afgrænses fra at 

være omfattet af momsreglerne. Andet retligt forhold næves som situationer hvor der er skabt et 

arbejdstager-arbejdsgiver forhold, set i forhold til: 

 arbejdsvilkår 

 aflønningsvilkår 

 samt arbejdsgiverens pålagte ansvar 

En opsummering af de centrale dele af Momssystemsdirektivets definition af en afgiftspligtig 

person må siges at være: 

 alle der driver selvstændig økonomisk virksomhed er omfattet 
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 stedet for udøvelsen er ikke relevant 

 formålet med virksomheden er underordnet, og 

 resultatet af den pågældende virksomhed er underordnet. 

 

Sammenligning 

Hvis man sammenligner Momslovens § 3 med Momssystemdirektivet artikel 9-13 falder det i 

øjnene, at udover at Momsloven er noget mere kortfattet, nævnes det ikke i Momsloven, at 

formålet og resultat af den pågældende virksomhed er underordnet. Det ses dog i 

lovbemærkningerne (L 124 1993/94) til Momsloven at: 

”Økonomisk virksomhed omfatter enhver form for sådan virksomhed uanset formålet med 

eller resultatet af virksomheden.” 

Desuden ses der også i lovbemærkningerne (L 124 1993/94) til Momsloven flere 

eksemplificeringer af hvem der ses omfattet at være en afgiftspligtig person. 

Når man læser lovbemærkningerne til Momsloven er der i vid udtrækning overensstemmelse 

mellem Momsloven § 3 og Momssystemdirektivet artikel 9-13.  

Da det ikke direkte fremgår af lovteksten i Momslovens § 3, at formålet med og resultatet af den 

pågældende virksomhed er underordnet, virker det som om, man ikke har ønsket at tydeliggøre 

dette. Og da det også strider imod den skatteretlige vurdering af begrebet ”selvstændig 

erhvervsdrivende”, at formålet af og resultatet af den pågældende virksomhed er underordnet, og 

da man indtil afgørelse i TfS 1997.639 har haft en praksis for, at den skatteretlige vurdering af, 

hvornår virksomhed var anset som en selvstændig erhvervsvirksomhed også blev fulgt i henhold 

til den momsretlige vurdering, taler det for, at man ikke har ønsket at tydeliggøre dette.  En 

tydeliggørelse af dette have medført langt flere sager om hobbyvirksomheders ret til 

momsregistrering.  

Selv om der i Momssystemdirektivet artikel 9-13 ses en større eksemplificering af 

afgrænsningen af de anvendte begreber, kan de centrale dele stadig godt virke abstrakte, og der 

sker ikke en nærmere præcisering af definition på ”afgiftspligtig person”. Det er derfor 

nødvendigt at se på praksis på området for at se, hvor afgrænsning af ”afgiftspligtig person” går. 
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Afgrænsning af selvstændig virksomhed 

I Momssystemdirektivet Artikel 10, står det anført, at afgrænsningen af selvstændig virksomhed 

undtager lønmodtagere og andre personer, for så vidt at de er forpligtet overfor deres 

arbejdsgiver af en arbejdskontrakt eller et andet retligt forhold, som skaber et 

arbejdstager/arbejdsgiverforhold med hensyn til aflønningsvilkår og arbejdsgiverens ansvar. 

Man finder ikke i Momsloven en lignede uddybning af selvstændig virksomhed. I praksis vil 

denne vurdering bero på personskattelovens regler, og hertil er der udarbejdet et cirkulære nr. 

129 af 4. juli 1994, der indeholder retningslinjer for afgrænsningen mellem lønmodtagere og 

erhvervsdrivende. 

Afgrænsningen af selvstændig virksomhed vil da i praksis være den samme som i skatteretten. 

Og der henvises derfor til ovenstående afsnit, hvor det belyses, hvilke punkter, der er afgørende 

for, at der foreligger et tjenesteforhold. 

Der er ikke på samme måde som i den skatteretlige vurdering af, hvornår en virksomhed anses 

for selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, stillet krav om, at den pågældende virksomhed skal 

udføres for egen regning eller risiko. Derfor betragtes honorarmodtageren også at udøve 

selvstændig økonomisk virksomhed. 

 

Afgrænsning af økonomisk virksomhed 

Når der søges en afgrænsning i momsvejledningen af begrebet økonomisk virksomhed gives der 

denne udredning i afsnit C.1.4 økonomisk virksomhed: 

”Økonomisk virksomhed omfatter alle former for virksomhed som producent, handlende 

eller leverandør af ydelser samt virksomhed inden for liberale erhverv og dermed 

sidestillede erhverv, uanset formålet med eller resultatet af virksomheden. Formålet vil dog 

oftest være at opnå økonomisk gevinst. Salg af egne private effekter anses ikke for 

økonomisk virksomhed i momslovens forstand. 

Det er både den regelmæssige virksomhedsdrift og de mere lejlighedsvise økonomiske 

transaktioner, der falder ind under begrebet økonomisk virksomhed i momslovens 

forstand. 

…. 
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Udnyttelse af materielle eller immaterielle goder, f.eks. patenter, varemærke- og 

mønsterrettigheder, med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig karakter, anses 

også som økonomisk virksomhed.” 

 

Det ses, at afgrænsningen i momsvejledningen af begrebet økonomisk virksomhed læner sig 

meget op ad lovteksten i Momssystemdirektivet artikel 9-13. 

Når det søges at afgrænse begrebet økonomisk virksomhed er det interessant at finde ud af, hvad 

der ligger i formuleringen ”uanset formålet med eller resultat af virksomheden”, og i den 

forbindelse er det specielt vedkommende at se på sammenhængen mellem det skatteretlige 

begreb hobbyvirksomhed og hvordan det forholder sig til begrebet økonomisk virksomhed. Det 

vil sige, at det er relevant at se om der sker den samme afgrænsning over for hobbyvirksomheder 

som der gør skatteretlig ved afgræsning af begrebet erhvervsmæssig virksomhed. 

Når man ser på om der momsretligt sker den sammen afgrænsning over for hobbyvirksomheder, 

er det i tilknytning hertil interessant, at se hvor grænsen går for, at udnyttelse af materielle og 

immaterielle goder anses for udøvelse af økonomisk virksomhed. 

 

Hobbyvirksomhed 

I momsvejledningen ses ligeledes en afgrænsning af økonomisk virksomhed over for 

hobbyvirksomhed. 

I nedenstående er afsnit C.1.4.1 Hobbyvirksomhed fra Momsvejledningen 2008-4 inddraget. 

Som før nævnt er det i sammenhæng med afgrænsning over for hobbyvirksomheder interessant, 

at se hvor grænsen går for, at udnyttelse af materielle og immaterielle goder anses for udøvelse 

af økonomisk virksomhed. 

På dette område udtrykker momsvejledning: 

”Blandt de omstændigheder, der skal vurderes ved afgørelsen af, om en momspligtig 

person har erhvervet goder til brug for sin økonomiske virksomhed, er det pågældende 

godes art… 

Den omstændighed, at et gode er egnet til en udelukkende økonomisk udnyttelse, er i 

almindelighed tilstrækkelig til, at dets ejer må anses for at udnytte det til brug for 
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økonomisk virksomhed og følgelig med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis 

varig karakter. Såfremt et gode på grund af sin karakter derimod kan anvendes såvel til 

erhvervsmæssig som privat brug, må der foretages en vurdering af samtlige 

omstændigheder vedrørende dets udnyttelse.” 

 

Det er altså godets art, der ligger til grund for, hvorvidt personen har erhvervet godet til brug for 

sin økonomiske virksomhed. 

Til en vurdering af hvorvidt det gør sig gældende, at virksomheden har erhvervet godet til brug 

for sin økonomiske virksomhed, foreskriver Momsvejledningen følgende mulige 

fremgangsmåde: 

”En mulig fremgangsmåde ved afgørelsen af, om den pågældende virksomhed er 

økonomisk virksomhed i momslovens forstand, kan være en sammenligning mellem, på 

den ene side de omstændigheder, hvorunder den pågældende faktisk udnytter godet, og på 

den anden side de omstændigheder, hvorunder en tilsvarende økonomisk virksomhed 

normalt udøves. 

Den periode, hvor godet faktisk udnyttes, kundekredsens omfang og indtægternes størrelse 

kan ligeledes, sammen med andre konkrete omstændigheder, tages i betragtning ved 

vurderingen.” 

Hobbyvirksomhed er kendetegnet ved, at virksomheden typisk er et udslag af en personlig 

interesse (hobby), og hvor ejeren ofte selv deltager i virksomheden. De private formål er 

således afgørende frem for det økonomiske udbytte. Disse private formål kan f.eks. være 

uddannelses- og boligformål eller sportsinteresser såsom ridning, hestevæddeløb, sejlads 

mv., eller det kan være dyrehold som f.eks. ponyer, hunde, kaniner, høns og lign. 

Afgørelsen af om der på det momsretlige område er tale om økonomisk virksomhed, træffes på 

grundlag af en samlet, konkret vurdering af virksomheden, hvor alle relevante forhold må 

inddrages. 

Det ses, at der opstilles nogle objektive kriterier til vurderingen af, hvornår en virksomhed anses 

at udøve økonomisk virksomhed. Nedenfor oplistes en række kriterier, der bliver lagt vægt på i 

praksis Ingen af disse kriterier er dog i sig selv afgørende for vurderingen af, om der foreligger 

en økonomisk virksomhed, da dette gøres på baggrund af en samlet vurdering. 
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Kriterier der i praksis er lagt vægt på ved en vurdering af om der er tale om økonomisk 

virksomhed, jf. Momsvejledning: 

 om virksomhedens omfang er af en vis størrelse  

 om virksomheden drives tilstrækkeligt intensivt/seriøst  

 om driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art  

 om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden  

 om ejeren er afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug  

 om ejeren har særlige faglige forudsætninger (f.eks. relevant uddannelse) for at 

drive den pågældende virksomhed  

 om virksomheden har en naturlig sammenhæng med ejerens evt. øvrige 

indtægtsgivende erhverv  

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

det pågældende erhverv  

 om virksomheden i givet fald vil kunne sælges til trediemand, dvs. om den trods 

evt. hidtidigt underskud i trediemands øjne har en potentiel indtjeningsevne, eller 

om den slet ikke kan drives løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor 

den hidtil har været drevet. 

Det ses, at momsvejledningens kriterier for hvornår der udøves økonomisk virksomhed lægger 

sig meget op ad af de kriterier, der er i ligningsvejledningen for, hvornår man driver 

erhvervsmæssig virksomhed. Der står dog ikke direkte noget om rentabilitetskriteriet, hvilket er 

det, der grundlæggende adskiller den moms- og skatteretlige vurdering af, hvornår en 

virksomhed anses for drive hhv. økonomisk- og erhvervsmæssig virksomhed. Hvis man ser 

nærmere på, hvad der adskiller de to begreber, er man nødt til at se, hvordan begrebet økonomisk 

virksomhed afgrænses i domspraksis. Se nedenstående afsnit, hvor centrale domme, der har 

betydning for forståelsen af begrebet økonomisk virksomhed, bliver gennemgået. 

Holdingselskaber 

Holdingselskaber vil som oftest have momsbelagte udgifter i forbindelse med erhvervelse af 

kapitalandele, rådgiverhonorar, løbende årlige revisor- og advokathonorarer, samt til etablering 

af datterselskaber. Holdingselskaber har derfor en naturlig interesse som alle andre i at kunne 

anses for at udøve økonomisk virksomhed, og derved kunne opnå momsfradrag. 
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I artikel TfS 2002, 782
21

 fremføres det, at der er en sammenhæng mellem det at udføre 

afgiftspligtige transaktioner og det at kunne udøve økonomisk virksomhed: 

”Det er ikke uden vanskeligheder at fastslå, hvilke karakteristika der definerer økonomisk 

virksomhed i merværdiafgiftsretlig forstand, men økonomisk virksomhed er som minimum 

betinget af, at virksomhedens aktivitet retter sig mod gennemførelse af transaktioner, der 

falder ind under merværdiafgiftssystemets anvendelsesområde (herefter betegnet som 

afgiftspligtige transaktioner) i overensstemmelse med 6. direktivs art. 2 (nu Rådets direktiv 

nr. 2006/112 Artikel 2). Denne betingelse fremgår ikke direkte af art. 4, stk. 2 (nu Rådets 

direktiv nr. 2006/112 Artikel 9, stk. 1), idet bestemmelsen kun henviser til, at økonomisk 

virksomhed kan bestå i alle former for virksomhed som producent, handlende og 

tjenesteyder. Betingelsen kan imidlertid udledes af merværdiafgiftssystemets 

sammenhæng, hvorefter merværdiafgiften skal bæres af den endelige forbruger gennem 

overvæltning på prisen for leverede varer og ydelser. Såfremt en fysisk eller juridisk 

person ikke gennemfører afgiftspligtige transaktioner, kan personen ikke overvælte 

afgiften gennem en senere omsætning og kan derfor ikke anses for at udøve en økonomisk 

virksomhed i merværdiafgiftsretlig forstand.” 

Sammenhængen mellem at udføre afgiftspligtige transaktioner og det at kunne udøve økonomisk 

virksomhed udledes af, at momsen skal bæres af den endelige forbruger, og dette kun vil være 

muligt, hvis der gennemføres afgiftspligtige transaktioner. 

Afgiftspligtige transaktioner defineres i Momssystemdirektivets Artikel 2, stk. 1, litra a: 

Levering af varer, som mod vederlag foretages på en medlemsstats område af en 

afgiftspligtig person, der handler i denne egenskab. 

Konklusionen af overnævnte bliver derfor, at hvis virksomhedens aktivitet ikke er rettet mod 

gennemførelse af leverancer mod vederlag, vil aktiviteten ikke kunne karakteriseres som 

økonomisk virksomhed: 

”Kvalificeringen af økonomisk virksomhed i overensstemmelse med art. 4, stk. 2 (nu 

Rådets direktiv nr. 2006/112 Artikel 9, stk. 1), skal således ske med udgangspunkt i 
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kvalificeringen af virksomhedens faktiske eller påtænkte transaktioner efter art. 2, stk. 1, 

og den fysiske eller juridiske persons økonomiske virksomhed vil derfor være bestemt ved 

virksomhedens udgående transaktioner.  

Selv om et holdingselskabs formål typisk vil være af økonomisk karakter i traditionel 

forstand, vil et holdingselskab dermed alene kunne betegnes som drivende økonomisk 

virksomhed efter art. 4, stk. 2(nu Rådets direktiv nr. 2006/112 Artikel 9, stk. 1) såfremt 

selskabets udgående transaktioner vil være omfattet af art. 2, stk. 1 (nu Rådets direktiv nr. 

2006/112 Artikel 2).” 

 

Hvis man generelt skal besvare spørgsmålet om hvorvidt et holdingselskab anses for at udøve 

selvstændig økonomisk virksomhed, og dermed betragtes som en afgiftspligtig person, skal der 

foretages en vurdering af, hvorvidt holdingselskabet anses som ”aktivt” eller ”passivt”. 

Karakteristika ved et typisk holdingselskab er, at den primære aktivitet er besiddelse af aktier 

eller anparter i andre virksomheder, dette kan også betegnes som passiv kapitalanbringelse.  Det 

vil sige, at der typisk ikke drives nogen form for aktiv erhvervsvirksomhed, og at der alene er 

indtægter i form af udbytter i forlængelse af ejerskabet. 

I et aktivt holdingselskab vil man finde, at selskabet udfører transaktioner mod vederlag, såsom 

udlejning af fast ejendom eller løsøre, levering af managementydelser til datterselskab m.fl. 

EF-Domstolens afgørelser viser, at et holdingselskab betragtes som at udøve økonomisk 

virksomhed, såfremt holdingselskabet udover at have kapitalandele i datterselskaber også griber 

ind i driften af disse datterselskaber på en måde som går ud over de rettigheder, holdingselskabet 

har i sin egenskab af selskabsdeltager, og denne indgriben indebærer iværksættelse af 

afgiftspligtige transaktioner i overensstemmelse med Momssystemdirektivet Artikel 2
22 

EF-Domstolen har i en række domme udskilt visse former for aktiviteter, der ikke kan anses for 

økonomisk virksomhed, herunder er holdingselskaber, der kun udøver passiv kapitalanbringelse. 

Det anse for økonomisk virksomhed at udnytte et gode med henblik på opnåelse af indtægter af 

en vis varig karakter, jf. Momssystemdirektivet artikel 12. 
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Men i Polysar, jf. herom nedenfor, klarlægges det, at besiddelse af kapitalinteresser i andre 

virksomheder ikke kan sidestilles med udnyttelse af et gode med henblik på opnåelse af 

indtægter af en vis varig karakter efter Momssystemdirektivet artikel 9. 

Et eventuelt udbytte, som kapitalandelen afkaster, er kun en følge af ejendomsretten til godet.  

Samtidig udtaltes det, at dette ikke gælder, hvis holdingselskabet direkte eller indirekte griber ind 

i administrationen af datterselskaberne i et omfang, der ligger ud over, hvad der følger af 

rettighederne som aktionær. 

 

Sag C-60/90 Polysar 

I dommen om Polysar prøves spørgsmålet om hvorvidt et holdingselskab, som ikke udøvede 

anden virksomhed end den, der er forbundet med at eje aktier og/eller anparter i datterselskaber 

er omfattet af begrebet økonomisk virksomhed.  

Sagens indhold vedrører Polysar BV som er et hollandsk etableret holdingselskab, som indgår i 

den verdensomspændende Polysar-koncern.  

Polysar BV er indehaver af kapitalandele i forskellige udenlandske selskaber. Hvert år modtager 

Polysar udbytte og betaler på sin side udbytte til det canadiske selskab Polysar Holding Ltd, der 

er eneanpartshaver i Polysar BV. 

Polysar BV driver ikke selv aktiv erhvervsmæssig virksomhed.  

Polysar BV betaler et nærmere bestemt beløb i merværdiafgift for forskellige tjenesteydelser, det 

modtager. Dette afgiftsbeløb får Polysar BV tilbagebetalt.  

Senere traf told- og forbrugsafgiftsmyndigheden i Arnhem, i form af en efterfølgende 

afgiftsansættelse, afgørelse om, at det pågældende beløb skulle betales til myndigheden, idet 

denne under henvisning til sjette direktiv bestred selskabets ret til at opnå fradrag for den betalte 

afgift. 

Polysar argumenterede forgæves for, at besiddelse af kapitalinteresser i andre virksomheder kan 

sidestilles med udnyttelse af et gode med henblik på opnåelse af indtægter af en vis varig 

karakter efter Momssystemdirektivet artikel 9 under henvisning til, at selskabsandele er 

immaterielle goder, der udnyttes i henhold til formuleringen i artikel 9, stk. 1. 
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Sammenfatning 

En af de centrale problemstillinger i et holdingselskab er, om der drives selvstændig økonomisk 

virksomhed.  

Hvorvidt der drives selvstændigt økonomisk virksomhed afgøres ud fra kriteriet om, hvorvidt 

holdingselskabet anses som ”aktivt” eller ”passivt”. 

Et ”passivt” holdingselskab karakteriseres ved, at det alene har aktier og anparter i andre 

selskaber og ingen yderligere aktivitet.  

Da besiddelse af kapitalandele ikke anses for udnyttelse af et gode med henblik på af opnå en 

indtægt at vis varig karakter efter Artikel 9, stk. 1, anses et passivt holdingselskab ikke for at 

udøve selvstændig økonomisk virksomhed. 

I et ”aktivt” holdingselskab vil man finde at selskabet udfører transaktioner mod vederlag, og vil 

derfor anses for at udøve selvstændig økonomisk virksomhed. 

Dog vil det stadig have betydning for fradragsretten, at besiddelse af kapitalandele ikke anses for 

økonomisk virksomhed. 

EF-Domstolen har fastslået, at virksomheder, der havde momspligtige aktiviteter, men samtidig 

havde aktiviteter, der ikke var udtryk for økonomisk virksomhed, som for eksempel et 

holdingselskabs passive kapitalanbringelse, skulle opgøre deres fradragsret ud fra et skøn. 

Skønnets fastsættelse overlades til de enkelte medlemsstater, jf. C-437/06 Securenta. 

Dette er administrativt gennemført her i landet med en meget omfattende administrativ praksis 

omkring delvis momsfradrag. Denne opgave vil ikke nærmere berøre dette specifikke område. 
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Domme 

Når det søges at afgrænse begrebet selvstændig økonomisk virksomhed er der tre afgørelser, der 

især har betydning for forståelsen heraf. De tre domme er derfor medtaget og kommenteret i 

nedenstående afsnit. 

Sag 268/83, Rompelman23 

I dommen om Rompelman prøves spørgsmålet om, hvorvidt forberedende handlinger såsom 

erhvervelse af driftsmidler, herunder erhvervelse af fast ejendom, vil være omfattet af begrebet 

økonomisk virksomhed. I etableringsfasen vil der oftest afholdes udgifter før der erhverves 

indtægter fra den momspligtige aktivitet. Spørgsmålet er, om disse udgifter vil havde en så nær 

tilknytning til senere erhvervede indtægter fra den momspligtige aktivitet, at det er muligt at 

fradrage moms på disse momsbelagte udgifter. 

Det vil sige, at dommen i Rompelman fortæller noget om tidspunktet for, hvornår en virksomhed 

anses for at udøve økonomisk virksomhed, og dermed kan agere som en afgiftspligtig person. 

Sagens indhold vedrører ægteparret Rompelmans erhvervelse af en fordring på den fremtidige 

ejendomsret på to ejerlejligheder i en bygning, som endnu ikke var opført, samt en lejeret 

vedrørende det hertil hørende grundstykke. 

De to ejerlejligheder skulle bruges til udstillingslokaler og derfor udlejes til erhvervsdrivende.  

Ægteparret Rompelman ansøgte om frivillig momsregistrering, og fik tilladelse dertil. 

Ægteparret Rompelman foretog derefter fradrag for den indgående moms af de udgifter de havde 

afholdt på forberedende handlinger, da udlejning endnu ikke havde fundet sted.  

 

Myndighederne nægtede ægteparret Rompelman momsfradrag med henvisning til, at den 

faktiske udnyttelse af ejerlejlighederne ikke var påbegyndt.  

Det vil sige, at de ikke kan anses som afgiftspligtige personer, før de momspligtige aktiviteter er 

påbegyndt. 

                                                 

23
 dom af 14. februar 1985 i sag 268/83 Rompelman mod Minister van Financiën 
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Udtalelsen fra EF-domstolen betyder, at ægteparret Rompelmans erhvervelse af ejendomsretten 

til de to udstillingslokaler kan anses som økonomisk virksomhed, så vidt objektive momenter 

taler for, at handlingen senere vil udmønte sig i en momspligtig aktivitet. I sagen om Rompelman 

ses det at være et objektivt moment, hvorvidt de projekterede lokaler egner sig til en 

erhvervsmæssig udnyttelse. 

Princippet om momsens neutralitet som afgiftsbyrde på virksomhederne nødvendiggør 

yderligere, at etableringsomkostninger der afholdes, i sagens natur inden en afgiftspligtig indtægt 

opstår, må betragtes som led i den økonomiske virksomhed.  

 

 



 

51 Begrebet selvstændig økonomisk virksomhed 

Sag C-110/94, INZO24 

I INZO dommen prøves spørgsmålet om, hvorvidt det at en virksomhed er anset for økonomisk 

virksomhed skal opretholdes, selvom virksomheden ikke er rentabel og dermed opgives.  

Det vil sige, om det er muligt for myndighederne med tilbagevirkende kraft at nægte at anse en 

virksomhed for afgiftspligtig, da virksomheden aldrig når ind i den operationelle fase, og dermed 

aldrig når at få indtægter fra den momspligtige aktivitet. Her ses der dog bort fra situationen, 

hvor der sker svig eller misbrug af momssystemet. 

Sagens indhold vedrører selskabet INZO, der var et fælles amtskommunalt og kommunalt 

selskab, som havde til formål at udvikle og anvende metoder til behandling af hav- og brakvand 

samt at fremstille drikkevand heraf med henblik på vandforsyning. 

Til brug for dette projekt anskaffede selskabet en række investeringsgoder, og ansatte personale. 

INZO foretog en undersøgelse af rentabiliteten af et projekt til opførelse af et afsaltningsanlæg, 

men da undersøgelsen af projektet havde vist, at der var adskillige problemer med rentabiliteten, 

samt at nogen af investorerne havde trukket sig ud af projektet, valgte INZO en likvidation af 

selskabet.  

INZO når derfor aldrig ind i den operationelle fase, og når aldrig at have nogen indtægter fra den 

momspligtige aktivitet. 

INZO blev derfor afkrævet tilbagebetaling af den moms, selskabet havde fået refunderet i de 

mellemliggende år, samt bøde og morarenter. 

 

INZO vælger at anfægte tilbagebetaling af momsen, da de henviser til sagen om Rompelman, og 

til at selskabet ved dets handlinger havde givet udtryk for vilje til fremover at gennemføre 

momspligtige transaktioner. Herunder henviste selskabet til sine vedtægter og til, at det havde 

ansat personale og opbygget en organisation, der gjorde det muligt at realisere selskabets formål, 

samt at det havde opnået finansieringsmuligheder. 

                                                 

24
 dom af 29. februar 1996 i sag C-110/94 INZO i likvidation mod Den belgiske stat 
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Myndighederne mente ikke at INZO kunne anses for en afgiftspligtig person, da de, efter en 

undersøgelse af rentabiliteten i projektet ikke mente, at den kunne anses for at drive økonomisk 

virksomhed.  

Udtalelsen fra EF-domstolen er, at myndighederne ikke på ovenstående grundlag kan forlange 

tilbagebetaling af momsen, når myndighederne i momsregistreringsfasen havde anset selskabet 

som en afgiftspligtig person. Der henvises her til retssikkerhedsprincippet og princippet om 

momsens neutralitet som afgiftsbyrde på virksomhederne. 

Kommissionen har anført, at retssikkerhedsprincippet er til hinder for, at de afgiftspligtiges 

rettigheder og forpligtelser, som fastsættes af myndighederne, kan ændres på grund af senere 

indtrådte faktiske forhold, omstændigheder eller begivenheder. 

Heraf følger, at fra det tidspunkt, hvor myndighederne på baggrund af de af virksomheden givne 

oplysninger har accepteret, at virksomheden er afgiftspligtig, kan dette principielt ikke senere 

ændres med tilbagevirkende kraft, afhængigt af, om bestemte begivenheder indtræffer. Her ses 

dog bort fra de situatione,r hvor der er sket svig eller misbrug af momssystemet. 
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Sag C-230/94, Enkler25 

I dommen om Enkler prøves spørgsmålet om, hvornår udlejning af et materielt gode skal anses 

for udnyttelse af godet som omtalt i Momssystemdirektivet Artikel. 9, hvor hensigten er opnåelse 

af indtægter af en vis varig karakter. 

Det vil sige, at der skal laves en vurdering af, hvornår udlejning af et materielt gode skal anses 

som økonomisk virksomhed. I den vurdering medtages alle aspekter, herunder i hvilken grad 

godet benyttes privat og hvilke erhvervsmæssige indtægter godet indbringer.  

Sagens indhold vedrører Renate Enkler, som har anskaffet sig en campingbil, og derefter vælger 

at momsregistrere sig med udlejning af campingbil som erhverv. 

Hun prøver derefter at få momsfradrag, selvom campingbilen hovedsageligt havde været brugt 

privat, enten af hende selv eller af ægtefællen. Udlejning af campingbilen til 3. mand var kun 

sket i et meget begrænset omfang. 

Derudover forelå der kun en privat ansvarsforsikring for campingbilen i største del af perioden, 

som dog blev suppleret af en ansvarsforsikring for udlejningskøretøjer, når campingbilen var 

udlånt til andre. 

Der var ikke indrykket annoncer i dagblade angående udlejning af campingbilen, eller på anden 

måde gjort foranstaltninger med henblik på at sikre udlejning. 

Når campingbilen ikke blev benyttet, henstod den det meste af tiden ubenyttet i ægteparrets 

baghave. 

På dette grundlag vurderede momsmyndighederne, at Renate Enkler ikke drev økonomisk 

virksomhed, og var dermed ikke en afgiftspligtig person, og ville derfor tvangsafmelde hende fra 

momsregistrering med tilbagevirkende kraft. 

Sammenfatning 

Når man ser på, hvornår en virksomhed anses for at udøve økonomisk virksomhed, kan det 

konkluderes, at forberedende handlinger anses som at være udøvelse af økonomisk virksomhed. 

I sagen om Rompelman ses det, at forberedende handlinger til senere faktisk levering af 
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 dom af 26. september 1996 i sag C-230/94 Renate Enkler mod Finanzamt Hamburg 
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tjenesteydelser er udnyttelse af et gode, og at der ikke stilles krav til, at der skal være en 

momspligtig indtægt for at det kan anses for at være udøvelse af økonomisk virksomhed.  

Begrundelsen for at betragte forberedende handling som økonomisk virksomhed, og derved gøre 

det muligt at få fradrag herfor er, at momsen indeholder et neutralitetsprincip.  Da momsens 

neutralitets- kriterium forskriver, at fradragsretten tilsigter at aflaste den afgiftspligtige for den 

afgift denne skylder eller har erlagt i forbindelse med al økonomisk virksomhed, må herunder 

også betragtes etableringsomkostninger. 

Hvis der ikke tilkendes fradragsret for etableringsomkostninger, vil de belaste virksomheden, og 

det vil efter neutralitetsprincippet være forkert at gøre forskel på udgifter der er afholdt før eller 

efter den operationelle fase er startet.  

Det vil sige, at det vil giver anledning til uberettigede forskelle i forhold til den afgiftsmæssige 

behandling af ensartede investeringer foretaget dels af virksomhed, der allerede udøver 

afgiftspligtige transaktioner, dels af virksomheder, som endnu ikke har påbegyndt den 

operationelle fase  

Der kan derfor ikke i momsretlig forstand skelnes mellem driftsomkostninger, der er afholdes i 

etableringsfasen, og når den operationelle fase er startet, og der foreligger momspligtige 

indtægter. 

Derfor må en virksomhed anses for at drive økonomisk virksomhed efter Momssystemdirektivet 

Artikel 9, for så vidt angår de handlinger, der er nødvendige for, og nært forbundne med, den 

fremtidige økonomiske virksomhed. 

For at opnå momsfradragsretten for omkostninger, der afholdes i etableringsfasen fastslås det, at 

afgiftsmyndighederne, udover virksomhedens egen erklærede hensigt om at drive økonomisk 

virksomhed, desuden kan støtte ret på objektive momenter. Det er derfor vigtigt, at en 

virksomhed altid sørger for, at de objektive omstændigheder også peger i retningen af, at de reelt 

ønsker at udøve selvstændig virksomhed. 

I  INZO-sagen stopper selskabet driften, inden den når ind i den operationelle fase, og selskabet 

når derfor ikke at have nogen momspligtige indtægter.  Den grundlæggende problemstilling er 

dog den samme som i Rompelman-sagen, hvorvidt forberedende handlinger anses for at være 

udøvelse af økonomisk virksomhed, og om der derfor er mulighed for momsfradrag. Forskelle i 

de to sager ligger dog i, at myndighederne på baggrund af den erklærede hensigt, har haft set 
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INZO som afgiftspligtig, men på grund af at selskabet aldrig kommer ind i den oprationelle fase, 

vil trække deres fradragsret tilbage med tilbagevirkende kraft.  Det ses i den sammenhæng at EF-

domstolen går et skridt videre og fastslår at det ikke er nødvendigt at udøve afgiftspligtige 

transaktioner for at kunne ses som at have udøvet selvstændig økonomisk virksomhed. Det vil 

sige at afgiftsmyndighederne ikke med tilbage virkende kraft kan nægte en erhvervsdrivende 

fradragsret, når de tidligere har accepteret at virksomheden skulle anses for en afgiftspligtig 

person. 

Det ville også anses at være i strid med retssikkerhedsprincippet, at afgiftspligtige personers 

rettigheder og forpligtelser kan ændres med tilbagevirkende kraft på grund af, senere 

indtrædende forhold eller begivenheder. 

Der afgrænses dog fra den situation hvor der foreligger svig eller misbrug af momsretten. Det vil 

sige situationer, hvor personer har opgivet falske oplysninger til at opnå en rettighed i 

momssystemet. I de situationer, hvor der foreligger svig eller misbrug, er det i INZO-sagen slået 

fast, at afgiftsmyndighederne med tilbagevirkende kraft kan kræve de fratrukne beløb 

tilbagebetalt 

I sagen om Enkler kan man se, at godets art har en betydning for hvorvidt man anses for at udøve 

økonomisk virksomhed. Det vil sige, at der i vurderingen af, hvornår en gode anses for udnyttet 

men hensigt på at opnå indtægter af en vis varig karakter efter Momssystemdirektivet Artikel 9, 

stk. 1, tildeles godets art en betydning. Der må derfor foretages en samlet vurdering af samtlige 

omstændigheder vedrørende dets udnyttelse. Hvis et gode udelukkende er egnet til økonomisk 

udnyttelse, er dette i almindelighed tilstrækkeligt til, at dets ejer må anses for at udnytte det til 

brug for økonomisk virksomhed og derfor med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis 

varig karakter.  
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De bagvedliggende intentioner 

For at kunne sammenligne praksis mellem moms- og skatteområdet findes det relevant at se 

hvad de bagvedliggende intentioner bag moms- og skatteområdet er. Det skyldes at forståelsen af 

de bagvedliggende intentioner kan have betydning for den videre forståelse af lovgivning og 

domspraksis 

 

Principper og tankegang bag momsloven  

Momsens neutralitetsprincip  

I momssystemet er der anlagt et neutralitetsprincip. Det vil sige, at der fra lovgivers side er lagt 

vægt på, at momsen ikke på nogen måde kan give anledning til, at virksomheder eller forbrugere 

påvirkes til at disponere anderledes end de ellers ville.  Det vil med andre ord sige, at lovens 

virkning skal være neutral, og derfor ikke må have konkurrencefordrejende virkninger, hvilket er 

selve tankegangen bag momsloven. 

I Momsvejledningen
26

  afsnit A.3.2 er der opstillede tre neutralitetskriterier, som er væsentlige 

for tankegangen bag momsloven: 

 Neutralitet i relation til erhvervsstrukturen 

 Neutralitet i relation til udenrigshandel 

 Neutralitet i relation til forbrugervalget 

Dog er der et vist sammenfald i de tre neutralitetskriterier, som er opstillet i Momsvejledningen, 

da de blot beskriver forskellige sider af samme sag.  Neutralitet i forhold til erhvervslivets 

struktur og neutralitet i forhold til udenrigshandel udspringer fra kriteriet om neutralitet i forhold 

forbrugervalget. 

I Momsvejledningen A.3.2., beskrives neutralitet i forhold erhvervsstrukturen således: 

"For at kunne sige, at en afgift er neutral over for erhvervsstrukturen skal afgiftssystemet 

være indrettet sådan, at der betales den samme afgift, uanset hvor mange handelsled en 

vare passerer 
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afgiften udtrykt i procent af vareprisen er den samme, lige meget hvor varen bliver købt, 

og 

afgiftsbelastningen skal procentvis være den samme, uanset om varen er fremstillet med 

håndkraft eller ved brug af maskiner. 

Køber må med andre ord ikke med fordel kunne placere sine indkøb hos en bestemt 

leverandør, og systemet må ikke hindre rationaliseringer i erhvervslivet." 

Det vil med andre ord sige, at når en forbruger køber en vare, vil forbrugsafgiften være den 

samme, uanset hvor mange led den har været igennem, da momsen alene beregnes på den 

merværdi en vare eller tjenesteydelse er tilført. Momsen vil derfor altid udgøre en fast procentdel 

af varen, uanset hvor mange led i produktions- og distributionskæden den har været igennem, før 

end den når ud til forbrugeren.  

Neutralitet i relation til udenrigshandel går i sin enkelhed ud på, at afgiften på en importeret vare 

skal være den samme som afgiften på en indenlandsk produceret vare, der sælges til samme pris. 

På samme måde gælder neutraliteten i forhold til de varer, der eksporteres, som ikke  havde 

pålagt dansk afgift, da det skal give de danske vare mulighed for at konkurrere på lige fod med 

varer i det pågældende land det eksporteres til. 

I henhold til forbrugeren udtrykker momsvejledningen det således: 

"I relation til forbrugsvalget vil neutralitet sige, at afgiften ikke må indebære nogen 

tendens til at vælge visse varer eller ydelser frem for andre. Derfor bør så mange varer og 

ydelser som muligt være omfattet af afgiftspligten”. 

 

Det vil sige, at for at momsen kan opfylde dette neutralitetsprincip, er det vigtigt, at langt de 

fleste erhvervsvirksomheder er underlagt registreringspligten, da det ellers kan ændre 

forbrugssammensætningen hen mod varer og tjenesteydelser, der ikke er afgiftspligtige. For at 

ikke-afgiftspligtige vare og tjenesteydelser ikke skal kunne påvirke forbrugerens valg, kræver 

det, at det ikke er muligt at substituere afgiftspligtige varer og tjenesteydelser med ikke-

afgiftspligtige varer og tjenesteydelser. Det ses også af Momsloven § 3, at offentlige 

forsyningsvirksomheder, samt andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt 

de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder også er omfattet af den 

subjektive momspligt.  Dette gøres for at undgå at skabe en konkurrenceforvridende effekt 

mellem de offentlige og de private virksomheder. 
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Der findes dog en fritagelse for registreringspligten, da der gælder en nedre bundgrænse for, 

hvornår det kræves at virksomheden lader sig registrere. Hvis de samlede momspligtige 

leverancer ikke overstiger 50.000 kr., inden for en 12-måneders periode, skal der ikke ske 

registrering eller betales moms, jf. Momsloven § 49, stk. 1. 

Momsen er en merværdiafgift og hensigten bag momsen er at beskatte det private forbrug, der er 

derfor den endelige forbruger, der bliver belastet af momsen. 

Momssystemets princip om neutralitet kan illustreres ved nedenstående eksempel, der viser, at 

den totale momsbetaling til staten svarer præcist til det, der opkræves hos forbrugeren i sidste 

omsætningsled, uanset antallet af omsætningsled, som varen skal igennem. 

 

 
 Købspris 

uden 
moms 

Salgspris 
uden 
moms 

Købsmoms Salgsmoms Moms-
betaling 
til staten 

1.led Råvareproducent 0 200 0 50 25 

2.led Færdigvareproducent 200 400 25 100 75 

3.led Grossist 400 600 100 150 50 

4.led Butik 600 800 150 200 50 

 Momsbeløb til staten 

i alt 

    200 
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Principper og tankegang bag skattelovgivningen 

Hvis man ser på skattelovgivningen i relation til momsens neutralitetsprincip, finder man ikke på 

samme måde en enkelt værdinorm i skattelovgivningen, der gennemsyrer hele 

skattelovgivningen.  

Skattelovgivningen udvikles hele tiden, og der er set en kontinuerlig udvikling af 

skattelovgivningen siden forrige århundredeskifte. 

I skattelovgivningen er der mange skattepolitiske hensyn, der skal tages. Skattesystemet er dog 

bygget op omkring evneprincippet, som vil sige, at den nødvendige beskatning fordeles på 

borgerne i forhold til deres økonomiske evne. Med andre ord vil det sige, at en skattepligtig 

person med en høj indkomst vil betale mere i skat end en skattepligtig person med lav indkomst. 

Hvis skattelovgivningen kun skulle opfylde sit oprindelige formål om at skaffe indtægter til 

finansiering af offentlige forbrug og investeringer, ville det ikke kræve kompleks 

skattelovgivning. 

Men da vi i dag står over for en relativ kompleks skattelovgivning, skyldes det, at skatten i det 

moderne samfund, udover finansiering af det offentlige forbrug, skal opfylde en række ikke-

fiskale formål. Skattelovgivningen udgør et politisk styringsredskab for samfundet og dets 

fremtidige udvikling.   

Ikke-fiskale formål defineres som en række politiske og økonomiske formål af samfundsmæssig 

eller privat karakter. 

Herunder spiller beskatningen som et fordelingspolitisk formål en central rolle.  Herved forstås, 

at der bliver søgt opnået den mest retfærdige fordeling af indkomster, formue og velfærd i øvrigt 

til sikring af et homogent og funktionsdygtigt samfund.
27

  

Et andet væsentligt ikke-fiskalt formål er beskatningens konjunkturpolitiske formål. Herved 

forstås at skattelovgivningen anvendes til styring af samfunds- og privatøkonomien således, at 

virkningen af uønskede økonomiske svingninger af udenlandsk eller indenlandsk karakter søges 

                                                 

27
 ”Skatteretten 1, af Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Niels Winther-Sørensen og Jakob Bundgaard s. 40 
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imødegået eller afværget.
28

 Det er selvfølgelig også muligt at påvirke udviklingen den anden vej, 

for at opnå en ønsket udvikling.  En ønsket udvikling kan være set i forhold til en stigning i 

beskæftigelse.  

Andre konjunkturpolitiske formål kunne relatere sig til: 

 Eksport 

 Borgernes økonomiske forhold 

 Opsparing 

 Produktion 

 M.fl. 

I de senere år har beskatningen tillige søgt at opfylde et allokeringspolitisk formål. Herved 

forstås, at skattelovgivningen søger at fordele de knappe ressourcer af materiel og immateriel 

karakter på mest hensigtsmæssig måde blandt forskellige steder i landet, blandt forskellige 

erhvervsgrupper, indkomstmodtagere m.fl. 
29

 

Så i modsætning til momsretten hvor neutralitetsprincippet gjorde sig gældende, og momsen 

derfor ikke på nogen måde skulle rykke ved de dispositioner man ellers ville have foretaget sig, 

bliver skatten brugt til at omfordele indkomster og formue, og til at påvirke samfundets 

udvikling i ønsket retning. 

Tidsperspektivets betydning for afgrænsningen 

De grundlæggende forskelle i afgrænsning af begreberne mellem selvstændig erhvervsmæssig 

virksomhed og selvstændig økonomisk virksomhed afspejler, at der er en forskel i 

tidsperspektivet for de pågældende begreber.  

Mens momssystemet er ”transaktionsbaseret”, er skattesystemet nærmere ”periodebaseret”. 

At momssystemet er ”transaktionsbaseret”, vil sige at momspligten er knyttet til den enkelte 

leverance. Når det først er fundet, at der foreligger ”økonomisk virksomhed” vil det samtidigt 
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have den betydning, at hver enkel transaktion har momsmæssig konsekvens, og man kan derfor 

sige, at momssystemet indebærer en stor grad af forudsigelighed.  

Registreringen for moms sker inden påbegyndelsen af virksomheden, og denne registrering kan 

ikke senere ændres med tilbagevirkende kraft, hvis det viser sig, at der ikke udøves selvstændig 

økonomisk virksomhed. Det er alene muligt at afmelde virksomheden med fremtidig virkning. 

Dette gælder dog ikke situationer, hvor der foreligger svig eller misbrug af momssystemet. 

Det ses endvidere, at behandlingen af indtægts og udgiftssiden er ens i forhold til momssystemet.  

Skattesystemet forudsætter derimod, at der er forløbet en periode på et år, før den skattepligtige 

indkomst kan opgøres og skatten beregnes. Derfor foretages den skatteretlige vurdering af, 

hvornår man er selvstændig erhvervsdrivende først, når indkomståret er afsluttet. 

Det ses også at behandlingen af indtægtssiden og udgiftssiden ikke er den samme, idet alle 

indtægter efter SL § 4 er skattepligtige. Medmindre andet er angivet i anden lovgivning, er 

hovedreglen for udgifterne, at disse kun er fradragsberettigede hvis der er en særlig hjemmel 

hertil.  

Det kan derfor konkluderes, at det momsretlige begreb “selvstændig økonomisk virksomhed” er 

bredere, da det ikke anvender forskellige kriterier på indtægts- og fradragssiden. 

Generelt kan man sige, at momssystemet bygger på en fremadrettet vurdering af begrebet 

”selvstændig økonomisk virksomhed”, mens der skatteretligt bygges på en bagudrettet vurdering 

af begrebet ”selvstændig erhvervsmæssig virksomhed”. Dette kan have væsentlig betydning for 

udfaldet af vurdering af hvorvidt en virksomhed ses for at udøve hhv. selvstændig økonomisk 

virksomhed og selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. 

Det er især i forhold til opstartsudgifter, at tidsperspektivet er forskelligt mellem den skatte- og 

momsretligt vurdering. 

Opstartsudgifter 

Momsretligt 

En virksomhed anses for at drive økonomisk virksomhed efter Momssystemdirektivet Artikel 9, 

for så vidt angår de handlinger, der er nødvendige for, og nært forbundne med, den fremtidige 

økonomiske virksomhed. 
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Det afgørende for at forberedende handlinger kan anses for økonomisk virksomhed er, om den 

pågældende, på tidspunktet for handlingernes udførsel, har til hensigt at udføre afgiftspligtige 

transaktioner, jf. Rompelman og INZO. 

For at opnå momsfradragsretten for omkostninger, der afholdes i etableringsfasen fastslås det, at 

afgiftsmyndighederne, udover virksomhedens egen erklærede hensigt om at drive økonomisk 

virksomhed, desuden kan støtte ret på objektive momenter. Det er derfor vigtigt, at en 

virksomhed altid sørger for, at de objektive omstændigheder også peger i retningen af, at de reelt 

ønsker at udøve selvstændig virksomhed. 

Skatteretligt 

Etableringsudgifter, det vil sige de udgifter, der ved opstart af en virksomhed vedrører selve 

indkomstkilden, anses ikke som en driftsomkostning. 

Sagt på en anden måde anses etableringsomkostninger ikke for at erhverve, sikre eller 

vedligeholde indkomsten, men for at vedrøre selve indkomstkilden, og der vil som hovedregel 

derfor ikke være fradrag for etableringsomkostningen i henhold til SL § 6, stk. 1. litra a.  

Etableringsudgifter ses ikke at have den fornødne sammenhæng med indkomsten, hvilket gør, at 

det ikke er muligt at fratrække disse udgifter. 

Etableringsudgifter kan ses at være stempelafgift og gebyr i forbindelse med forskellige 

kontrakter, registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, udgifter til opstilling af budget m.fl. 

 

Tilbagebetaling af moms 

I sagen om INZO ses det, at fra det tidspunkt hvor myndighederne har accepteret virksomheden 

som en afgiftspligtig person, på baggrund af de oplysningen virksomheden har afgivet, kan dette 

principielt ikke ændres med tilbagevirkende kraft. Det er alene muligt at ændre det fremadrettet. 

Baggrund for det er, at det ville stride imod retssikkerhedsprincippet, hvis der er mulighed for at 

ændre i den afgiftspligtige rettighed/forpligtelse, på grund af senere indtrådte faktiske forhold, 

omstændigheder eller begivenheder.  

Dette harmonerer også godt med, at momssystemet anses for at være fremadrettet, og senere 

indtrådte faktisk forhold kan derfor kun påvirke vores fremtidige tilsvar. 
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Sammenfatning 

Det ses at begrebet økonomisk virksomhed rækker bredere end det skatteretlige begreb erhvervs- 

virksomhed, idet formålet med og resultatet af virksomheden ikke tillægges betydning. Det ses 

også at have betydning i relation til opstartsudgifter, da det bemærkes, at mens den skatteretlige 

vurdering af begrebet erhvervsvirksomhed er bagudrettet, fordi den først foretages efter 

indkomstårets udløb, er den momsmæssige vurdering af begrebet økonomisk virksomhed 

fremadrettet. 

Det ses, at det alene er den afgiftspligtige persons forventning ved registreringstidspunktet, der er 

afgørende. Hvis en person er blevet momsregisteret, er der dermed anerkendt ret til 

momsfradrag, også selvom der ikke samtidig er en momspligtig omsætning, eller at det senere 

skulle vise sig, at der ikke var grundlag for en virksomhed, og der dermed aldrig blev opnået 

nogen omsætning. 

Det vil sige, at der ikke er forskel i retten til momsfradrag for omkostninger, der afholdes før 

virksomheden har startet deres faktiske drift af virksomheden og omkostninger, der først 

afholdes under driften. 
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Betragtning af skatteretlig dom ud fra momsmæssige kriterier 

I nedenstående betragtes en skatteretlig dom, hvor der ikke er indrømmet fradrag med den 

begrundelse, at der ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed, ud fra momsretlige kriterier. Vil 

virksomheden efter momsretlige kriterier kunne anses for, at have udøvet økonomisk 

virksomhed, og dermed kunne få momsfradrag.  

 

Sagens Indhold 

I TfS 2008, 1106 bliver Kurt Kynding Kristensen nægtet tabsfradrag for det underskud, han har 

haft i sin virksomhed i 2002. Det begrundes med, at der ikke har foreligget erhvervsmæssig 

virksomhed, og der i medfør af statsskattelovens § 6, litra a derfor ikke kan indrømmes 

fradragsret. 

I 2002 stifter Kurt Kynding Kristensen virksomheden H1 Entreprenør, som en personligt drevet 

virksomhed. Virksomheden H1 Entreprenør blev stiftet for at opføre og sælge bæredygtige 

beboelseshuse i Danmark, og der blev udarbejdet et omfangsrigt prospekt, der beskrev 

idégrundlaget for virksomhed.  

Kurt Kynding Kristensen have nogen erfaring inden for byggebranchen, og havde siden stiftelsen 

af H1 Entreprenør været fuldtidsbeskæftiget med projektet.  

Der var ikke ved opstart at virksomheden H1 Entreprenør blevet udarbejdet et budget. 

Kurt Kynding Kristensen havde betydelig viden på det pågældende område, og anvendte meget 

tid på at sælge ideen til investorer. Kurt Kynding Kristensen når at snakke med 50 investorer. 

For at projektet skal lykkes, er det nødvendigt at skaffe 10 mill. kr, men han har dog forventning 

til, at det ville blive en god forretning.  

I 2002 selvangives en underskud på 123.168 kr., og da det ikke findes muligt at finansiere 

projektet, ophører virksomheden.  

Skattecenteret indrømmer ikke fradragsret for det selvangivne underskud. Dette begrundes med, 

at der selv om der er forsøgt at skaffe finansiering, så ændrer det ikke på, at der ikke har været 

omsætning som kunne indikere, at virksomheden er igangværende. Desuden lægges der vægt på 

at det udførte arbejde alene vedrører udarbejdelse af det omfangsrige prospekt, og ikke egentlig 

drift af virksomheden med produktion og salg. De mente samtidig heller ikke, at der var en 
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berettiget forventning om en økonomisk rentabel drift af virksomheden, herunder er der heller 

ikke fremlagt budgetter til dokumentation eller sikkerhed for, at den nødvendige driftskapital 

kunne skaffes. 

Landskatteretten stadfæster skattecenteret afgørelse med den begrundelse, at der ikke kan 

godkendes fradragsret i henhold til SL § 6, stk. 1, litra a, idet virksomheden ikke anses for at 

være selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Kurt Kynding Kristensen indbringer sagen for retten. 

 

Kurt Kynding Kristensen har til støtte for sin påstand anført følgende: 

"... 

 - at samtlige de fradragne omkostninger har 

karakter af driftsomkostninger som er 

fratrukket af sagsøgeren, idet de vedrører 

den af sagsøgeren drevne erhvervsmæssige 

virksomhed  

 - at det ikke kan afvises, at den af sagsøgeren 

drevne virksomhed på et givet tidspunkt 

kunne komme til at generere indkomst,  

 - at de fradragne omkostninger ikke har 

karakter af etableringsomkostninger, men 

har karakter af salgsomkostninger, der kan 

fradrages,  

 - at sagsøgtes indstilling til sagen beror på 

efterrationalisering, idet det afgørende 

tidspunkt for betragtningen af, hvorvidt der 

er tale om igangværende erhvervsmæssig 

virksomhed, er ligningstidspunktet, og 

 - at der ved sagsøgtes indstilling til sagen sker 

en forskelsbehandling af sagsøgeren i 
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forhold til andre lignende skatteydere, der 

driver deres virksomhed i selskabsform. 

  

Det gøres i den forbindelse ligeledes gældende, at 

  

 - den af sagsøgeren drevne virksomhed har 

haft karakter af erhvervsmæssig 

virksomhed/der har været tale om en 

erhvervsmæssig drevet virksomhed,  

 - sagsøgtes anbringender og argumentation i 

det hele bygger på den forudsætning, at det i 

henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra 

a, skulle være en betingelse, for at anse en 

virksomhed for at være erhvervsmæssigt 

drevet, at virksomheden har genereret en vis 

omsætning. Endvidere lægger sagsøgte 

fejlagtigt til grund, at det efter den samme 

lovbestemmelse skulle være en betingelse at 

driften har været rentabel og at der skulle 

have været udarbejdet budgetter. 

Det bestrides, at den omtalte lovbestemmelse indeholder sådanne betingelser eller 

forudsætninger for at anse en virksomhed for at være erhvervsmæssigt drevet. Det 

bestrides ligeledes, at lovbestemmelsen kan fortolkes således. 

..." 

Skatteministeriet har til grundlag for sin påstand anført følgende: 

"... 

Det gøres gældende, at der med rette er nægtet fradrag for underskud af sagsøgerens 

virksomhed H1 Entreprenør, idet der ikke har været tale om en erhvervsmæssigt drevet 

virksomhed. Betingelserne om fradrag er derfor ikke opfyldt, jf. statsskattelovens § 6, stk. 

1, litra a. 
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Landsskatterettens kendelse. af 21. juni 2007 (bilag 4) vedrører indkomståret 2002. 

Virksomhedens årsregnskab (bilag A) for dette år viser,  

at  Virksomhedens omsætning udgjorde kr. 

0,-,  

at  Virksomheden havde et underskud før 

renter på kr. 123.168,-, og  

at  Der oprindeligt var indskudt kr. 

300.000,- i virksomheden. 

Virksomheden har således aldrig haft nogen omsætning overhovedet, og det er derfor 

allerede af den grund udelukket at anse den for erhvervsmæssigt drevet. Hertil kommer, at 

virksomheden heller ikke har genereret omsætning i de efterfølgende år, jf. 

årsregnskaberne for 2003 (bilag B) og 2004 (bilag C). Selv om sagsøgeren utvivlsomt har 

brugt mange timer på sit projekt, har der således aldrig været tale om den fornødne 

økonomiske intensitet. Heller ikke kravet om rentabilitet er opfyldt. 

At kravet om rentabilitet ikke er opfyldt, understøttes endvidere af, at sagsøgerens 

betydelige arbejdstid i virksomheden - efter det oplyste en arbejdsuge på 37 timer - ikke 

har genereret nogen omsætning, idet omsætningen som nævnt udgjorde kr. 0,-. 

Sagsøgeren har endvidere ikke før opstarten af virksomheden udarbejdet budgetter for 

virksomhedens drift, og det er ikke sandsynliggjort, at driften af virksomheden var 

tilrettelagt med udsigt til, at der kunne opnås en fortjeneste, der stod rimeligt i forhold til 

den investerede kapital og arbejdsindsats. 

På denne baggrund kan sagsøgerens aktiviteter i forbindelse med H1 Entreprenør altså ikke 

anses som en erhvervsmæssig virksomhed." 

Det ses i sagen, at Kurt Kynding Kristensen mener, at det er væsentligt, at der hos 

skattemyndighederne er tale om en efterrationalisering som ligger til grund for den holdning, og 

at myndighederne ikke i 2002 kunne afvise, at der var tale om en succes. Hertil kan det 

bemærkes at skattevæsenet tidligere har indrømmet Kurt Kynding Kristensen fradragsret og 

tilbagebetalt i alt. ca. 60.000 kr. 

Samtidig giver Kurt Kynding Kristensen udtryk for en forskelsbehandling, i det han mener, at 

såfremt virksomheden var drevet i selskabsform ville skattevæsenet formentlig have accepteret 

fradraget for driftsomkostningerne, også selvom der ikke havde været en omsætning. 
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Derudover lægger Kurt Kynding Kristensen vægt på, at han har arbejdet på fuld tid og derfor vist 

den fornødne intensitet. 

Til sidst lægger han vægt på, at der i SL § 6, stk. 1, litra a, ikke står noget om, at der skal være 

omsætning, budgetter eller rentabilitet for at der kan foretages fradrag. 

 

Skattemæssige forhold 

Det ses, at der skattemæssigt hovedsageligt lægges vægt på, at Kurt Kynding Kristensens 

virksomhed ikke opfylder rentabilitetskriteriet. 

I ligningsvejledningen er der oplistet en række objektive kriterier, der har betydning for 

vurderingen af, hvorvidt en virksomhed anses for at drive erhvervsmæssig virksomhed eller ej, 

se også ovenstående afsnit. 

Herunder ses det, at et kriterium der taler for, at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed er, at 

der er lavet budgetter, og at der er udsigt til rentabel drift. Dette ses ikke at være sket i denne sag. 

Ud over rentabilitetskriteriet lægges der også vægt på, at virksomheden har den fornødne 

intensitet og seriøsitet.  Kurt Kynding Kristensen mener, at det kriterium er opfyldt da han 

arbejder fuldtid, og på anden måde driver virksomheden seriøst.  Det ses dog i dommen, at der 

ikke anses  at være den fornødne økonomiske intensitet, da der ikke er nogen omsætning. Her ses 

intensiteten af virksomheden igen ud fra et økonomisk og rentabilitets aspekt. 

Det må derfor konkluderes, at når der i praksis skal foretages en kvalificering af hvorvidt der er 

tale om erhvervsmæssig virksomhed eller ej, ses der på, om virksomheden opfylder 

rentabilitetskriteriet. 

 

Kurt Kynding Kristensen argumenterer for, at der i henhold til SL § 6, stk. 1 litra a, ikke er 

nogen betingelser for at anse en virksomhed for at være erhvervsmæssigt drevet, at 

virksomheden har haft en vis omsætning, herunder at den er rentabel og der er udarbejdet 

budgetter. 

Retten fastslår, at hvis der ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed, herunder hvis den ikke er 

rentabel, er der tale om hobbyvirksomhed og dermed tale om private udgifter, som ikke kan 

fratrækkes efter SL § 6, stk. 1, litra. a. 
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Dom set i forhold til momsmæssige kriterier 

Det ses, at SKAT finder at det udførte arbejde alene vedrører udarbejdelse af det omfangsrige 

prospekt, og ikke egentlig drift, af virksomheden med produktion og salg, og at der derfor er tale 

om etableringsomkostninger, som ikke er fradragsberettigede. Kurt Kynding Kristensen 

argumenterer dog for, at der er tale om salgsomkostninger og ikke etableringsomkostninger.  

Når der skal vurderes hvorvidt der er tale om at Kurt Kyndig Kristensen udøver selvstændig 

økonomisk virksomhed, kunne det jf. sagen om Rompelman konkluderes, at forberedende 

handlinger anses som at være udøvelse af økonomisk virksomhed. 

Det ses også i Rompelman, at der ikke stilles krav til, at der skal være en momspligtig indtægt 

for at det anses for at være udøvelse af økonomisk virksomhed. Det vil sige, at det ikke har 

nogen betydning, at der endnu ikke har været nogen omsætning, og at de udgifter virksomheden 

har haft alene vedrører udarbejdelse af det omfangsrige prospekt. 

Det ses også, at begrundelsen for at betragte forberedende handlinger som økonomisk 

virksomhed, og derved gør det muligt at få fradrag herfor, er, at momsen indeholder et 

neutralitetsprincip.   

Bag momsens neutralitetsprincip ligger der en intention om at aflaste den afgiftspligtige for den 

afgift denne skylder eller har erlagt i forbindelse med al økonomisk virksomhed, herunder må 

betragtes etableringsomkostninger. 

Der konkluderes derfor også i ovenstående afsnit, at der ikke i momsretlig forstand kan skelnes 

mellem driftsomkostninger, der er afholdt i etableringsfasen, og når den operationelle del af den 

økonomisk fase er startet, og der foreligger momspligtige indtægter. 

Derfor må en virksomhed anses for at drive økonomisk virksomhed efter Momssystemdirektivet 

Artikel 9, for så vidt angår de handlinger, der er nødvendige for, og nært forbundne med den 

fremtidige økonomiske virksomhed. 

I sagen om INZO så man, at selskabet stoppede driften inden den nåede ind i den operationelle 

fase, og selskabet når derfor ikke at have nogen momspligtige indtægter. Her fastslår EF-

domstolen, at det ikke er nødvendigt at udøve afgiftspligtige transaktioner for at kunne ses som 

at have udøvet selvstændig økonomisk virksomhed.  Det afgørende for at forberedende 
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handlinger kan anses for økonomisk virksomhed, er om den pågældende, på tidspunktet for 

handlingernes udførsel, har til hensigt at udføre afgiftspligtige transaktioner. 

Samtidig konkluderes det, at afgiftsmyndighederne ikke med tilbagevirkende kraft kan nægte en 

erhvervsdrivende fradragsret, når de tidligere har accepteret, at virksomheden skulle anses for en 

afgiftspligtig person. Dette ville være i strid med retssikkerhedsprincippet, hvis afgiftspligtige 

personers rettigheder og forpligtelser kan ændres med tilbagevirkende kraft på grund af senere 

indtrådte forhold eller begivenheder. 

Det har derfor ikke nogen betydning, at Kurt Kynding Kristensen bliver nødt til at lukke 

virksomheden, da ikke kan finde den fornødne finansiering heraf inden den egentlige drift af 

virksomheden med produktion og salg af bæredygtige beboelseshuse var startet. 

For at opnå momsfradragsretten for omkostninger, der afholdes i etableringsfasen fastslås det i 

Rompelman, at afgiftsmyndighederne, udover virksomhedens egen erklærede hensigt om at 

drive økonomisk virksomhed, desuden kan støtte ret på objektive momenter.  I Rompelman ses 

det som et objektivt moment, hvorvidt lokalerne egner sig til erhvervsmæssig udnyttelse. 

 

Her må der lægges vægt på objektive momenter såsom:  

 Kurt Kynding Kristensen har betydelig viden inden for byggebranchen 

 Kurt Kynding Kristensen beskæftiger sig fuldtid med projektet 

 Kurt Kynding Kristensen har forhandlet med 50 potentielle investorer 

 Der er udarbejdet et omfangsrigt prospekt 

 Der er ikke udarbejdet et budget 

 

Det ses af ovenstående, at langt de fleste objektive momenter taler for, at Kurt Kynding 

Kristensen havde til hensigt at drive økonomisk virksomhed. At der ikke er udarbejdet et budget 

vil jeg ikke momsretligt tildele samme betydning som i en skatteretlig vurdering, da der indenfor 

moms ikke ses et rentabilitetskriterium.  Dog må vurdering af objektive momenter ske på et 

samlet grundlag, og der kan det have betydning, at der ikke er udarbejdet et budget. 

Det må derfor konkluderes, at Kurt Kynding Kristensen må anses for at drive økonomisk 

virksomhed, og derfor har mulighed for at få momsfradrag. 
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Sammenfatning 

Det ses, at begreberne selvstændig økonomisk virksomhed og selvstændig erhvervsdrivende ikke 

altid er sammenfaldende. Dette skyldes, at begrebet økonomisk virksomhed er bredere end det 

skatteretlige begreb, da økonomisk virksomhed ikke tillægger formålet med eller resultatet af 

virksomheden betydning.  

I denne sammenhæng har det betydning for det rentabilitetskriterium, der opstilles som det 

afgørende punkt i den skatteretlige vurdering af, hvornår virksomheden er erhvervsmæssig 

virksomhed, ikke kan gøre sig gældende i den momsretlige vurdering af, hvornår virksomheden 

er økonomisk virksomhed. 
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Konklusion 

Ved kvalificeringen af hvornår der foreligger økonomisk virksomhed ses det ikke at have den 

afgørende betydning, hvorvidt virksomheden er rentabel. Dette synes at være i stor kontrast til 

den skatteretlige vurdering af begrebet erhvervsmæssig virksomhed, da rentabilitetskriteriet 

synes at være det mest fremherskende kriterium for kvalificering heraf.    

At rentabilitetskriteriet ikke er af afgørende betydning, baseres til dels på udsagnet i 

momssystemdirektivet Artikel 9:  

 ”uanset formålet med eller resultatet af den pågældende virksomhed” 

Dette må nødvendigvis fortolkes som, at opnåelse af profit ikke er et nødvendigt krav for, at en 

virksomhed anses for at udøve økonomisk virksomhed. 

Dog er det min opfattelse, at ovenstående udsagn ikke omfatter det skatteretlige begreb 

hobbyvirksomhed i det omfang, at der ligger private formål bag. Eksempler på private formål ses 

i momsvejledningen, hvor der som eksemplificering nævnes uddannelses- og boligforhold, 

sportsinteresser, samt dyrehold. 

Dette synes at være tilfældet i sagen om Enkler, hvor en kvinde havde erhvervet en campingbil, 

som hun, ifølge eget udsagn, agtede at bruge til erhvervsmæssig udlejning. I anskaffelsesåret 

fratrækkes købsmomsen af campingbilen, Der har dog ikke i anskaffelsesåret været 

erhvervsmæssig udlejning. 

Det, der specielt kendetegner denne sag er, at virksomheden involverer et aktiv, som i særlig høj 

grad egner sig til anvendelse privat. 

Det konkluderes i Enkler, at godets art er af væsentlig betydning for, hvorvidt man anses for at 

udøve økonomisk virksomhed. Hvis godets art udelukkende er egnet til økonomisk udnyttelse, er 

dette ifølge EF-domstolens opfattelse, som udgangspunkt nok til, at blive anset for udnyttelse for 

økonomisk virksomhed, og deraf med henblik på at tilvejebringe indtægter af en vis varig 

karakter, jf. Momssystemdirektivet Artikel 9. Hvis godets art også er egnet til at anvendelse 

privat, må der foretages en samlet vurdering af samtlige omstændigheder vedrørende dets 

udnyttelse.  

Det ses, at hvis godets art er egnet til at anvendelse privat, må der fortages en vurdering af, 

hvorvidt godet udnyttes med henblik på at drive økonomisk virksomhed, eller med henblik på 
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privat anvendelse. Det kan heraf udledes, at virksomheder, der hovedsagligt har et privat formål, 

ikke anses for at udøve økonomisk virksomhed. 

Det synes at være i overensstemmelse med den antagelse af, at private personer ikke kan anses 

som afgiftspligtige personer. Moms er en indirekte skat, som har til formål, at beskatte det 

private forbrug, og det er derfor også i sidste ende den endelige forbruger, der skal belastes heraf.  

I virksomheder, hvor der hovedsageligt er et privat formål, må udgifter hertil sidestilles med 

privat forbrug, og det er derfor ikke formålet med momsloven, at omfatte denne type af 

virksomheder.  

Rentabilitetskriteriet synes som før nævnt, at være det mest fremherskende kriterium, når der 

foretages en kvalificering af, hvorvidt der foreligger en erhvervsmæssig virksomhed. Dette gør 

sig ikke gældende ved en momsmæssig vurdering heraf, derfor kan ikke-erhvervsmæssig 

virksomhed godt anses for at udøve økonomisk virksomhed. 

I TfS 2008, 1106 bliver Kurt Kynding Kristensen nægtet tabsfradrag, for det underskud han har 

haft i sin virksomhed i 2002. Dette begrundes med, at der ikke har foreligget erhvervsmæssig 

virksomhed, og at der i medfør af Statsskattelovens § 6, litra a, derfor ikke kan indrømmes 

fradragsret.  

At der ikke foreligger erhvervsmæssig virksomhed begrundes med, at der ikke har været 

omsætning som kunne indikere, at virksomheden er igangværende, samt at der ikke var en 

berettiget forventning om en økonomisk rentabel drift af virksomheden, herunder var der ikke 

fremlagt noget budget. 

I afhandlingen foretages en momsmæssig vurdering af, hvorvidt der foreligger økonomisk 

virksomhed, ud fra de oplysninger der er givet. 

Momsretligt fremgår det af dommene Rompelman og INZO, at der ikke er et krav om, at man 

har haft afgiftspligtig omsætning for at udøve økonomisk virksomhed. 

Samtidig kan det konkluderes, at der bag momsens neutralitetsprincip ligger en intention om, at 

aflaste den afgiftspligtige for den afgift denne skylder, eller har erlagt i forbindelse med al 

økonomisk virksomhed, og at der herunder må betragtes omkostninger der er brugt til etablering. 
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For at opnå momsfradragsretten for omkostninger, der afholdes i etableringsfasen fastslås det i 

Rompelman, at afgiftsmyndighederne, udover virksomhedens egen erklærede hensigt om at 

drive økonomisk virksomhed, desuden kan støtte ret på objektive momenter.  

Da langt de fleste objektive momenter taler for, at Kurt Kynding Kristensen. jf. ovenstående 

afsnit, havde til hensigt at drive økonomisk virksomhed, konkluderes der her, at der er tale om 

økonomisk virksomhed. 

Det konkluderes i ovenstående afsnit, at forberedende handlinger anses for økonomisk 

virksomhed. Begrundelsen for at forberedende handlinger anses som økonomisk virksomhed, 

finder man i det neutralitetskriterium, der gør sig gældende i momsloven. Hvis forberedende 

handlinger ikke anses for økonomisk virksomhed, vil det på uretfærdig vis belaste nyopstartede 

virksomheder i forhold til allerede etableret virksomheder. Forberedende handlinger, der er 

nødvendige for, og nært forbundet med, den fremtidige økonomisk virksomhed må derfor anses 

for økonomisk virksomhed, og det vil derfor være muligt at få fradrag herfor. 

I skatteretlig sammenhæng ses, at etableringsomkostninger ikke er fradragsberettigede i henhold 

til SL § 6, stk. 1. litra a., da det konkluderes, at etableringsomkostninger vedrører selve 

indkomstkilden, og derfor ikke er omfattet af ordlyden i SL § 6, hvor der gives fradrag for 

udgifter der er med til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten.  

Etableringsudgifter ses ikke at have den fornødne sammenhæng med indkomsten, hvilket gør, at 

det ikke er muligt at fratrække disse udgifter. 

Det konkluderes også i afhandlingen, at der er central forskel i det tidsmæssige perspektiv 

mellem moms- og skatteret.  

Momssystemet er transaktionsbaseret, og når der er konstateret, at der foreligger økonomisk 

virksomhed, har hver transaktion momsmæssige konsekvenser for virksomheden. Det er derfor 

heller ikke muligt at ændre på en virksomheds status som økonomisk virksomhed med 

tilbagevirkende krav. Her afgrænses der dog over for situationer hvor der må foreligge misbrug 

eller svig af momssystemet. Normalt sker registreringen for moms inden virksomhedens start, på 

baggrund af virksomhedens hensigtserklæring, samt eventuelle vurdering af objektive momenter. 

Skattesystemet er derimod periodebaseret og forudsætter, at der er forløbet en periode på et år 

før den skattepligtigt indkomst opgøres. Vurdering af hvorvidt der foreligger erhvervsmæssig 
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virksomhed, foretages da først efter indkomståret er afsluttet. Her er det ikke hensigten med 

virksomheden der er vigtigt, med derimod resultatet af virksomheden. 

Det ses, at momssystemet er fremadrettet og ved vurdering af, om der foreligger økonomisk 

virksomhed, spiller virksomhedens hensigt og objektive momenter en vigtigere rolle end 

resultatet af virksomheden. Dette er centralt for momssystemet, og må ses i sammenhæng med 

retssikkerhedsprincippet og princippet om momsens neutralitet som afgiftsbyrde for 

virksomhederne. 

Modsat ses det, at skattesystemet er bagudrettet, og det centralt for vurdering af, hvorvidt der 

foreligger en erhvervsmæssig virksomhed, er resultatet af virksomheden. 

 

 

 

  



 

76 Perspektivering 

Perspektivering 

I svensk ret ses det, at kvalificeringen af hvornår der foreligger økonomisk virksomhed, lægger 

sig op af den skatteretlige kvalificering af hvornår der foreligger en näringsverksamhet: 

”4 kap. 1 § ML: 

En verksamhet är yrkesmässig, om den 

1.  utgör näringsverksamhet enligt 13 kap. Inkomstskattelagen (1999:1229), eller 

2. bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse 

och ersättningen för omsättningen i verksamheten under beskattningsåret överstiger 30 000 

kronor. ” 

Det ses, at der ved kvalificeringen af hvorvidt der foreligger økonomisk virksomhed henvises til 

begrebet næringsvirksomhed i indkomstskatteloven kap. 13. I denne kvalifikation har der i en vis 

udstrækning indgået et krav om gevinsthensigt.
30

 

Samtidig ses det, at de i Sverige har udarbejdet en offentlig udredning, der har til formål at 

fastlægge hvordan begrebet økonomisk virksomhed i 6. Momsdirektiv artikel 4 (nu Rådets 

direktiv nr. 2006/112  Artikel 9-13) skal afgrænses.
31

 

I udredningen konkluderer de, at der i afgrænsningen af selvstændig økonomisk virksomhed ikke 

indgår et krav om, at virksomheden udøver virksomhed med gevinst for øje, og at der derfor er 

en uoverensstemmelse mellem afgrænsningen i den svenske momslov og 6. Momsdirektiv (nu 

Rådets direktiv nr. 2006/112). 

De kommer frem til at kvalificeringen af økonomisk virksomhed alene er et krav om, at der i et 

vist omfang gennemføres afgiftspligtige transaktioner.
32

 

I udredningen foreslås en ændring af den svenske momslovgivning, under henvisning til at 6. 

Momsdirektiv ikke har krav til, at der arbejdes med gevinst for øje, for at kunne anses for at 

udøve økonomisk virksomhed.
33

 

                                                 

30
 Fradragsret for merværdiafgift, Henrik Stensgaard, s. 130 

31
 SOU 2002:74 

32
 SOU 2002:74 s. 72 



 

77 Perspektivering 

Det ses, at der i udredningens søgen efter en afgrænsning af økonomisk virksomhed må 

konkluderes, at det er begrundet, at der arbejdes med to forskellige begreber i hhv. moms- og 

skatteret, da de nødvendigvis ikke dækker over det samme. 

Dette tilsluttes af denne afhandling. 

Det ses derudover, at momsretten er direkte reguleret og styret af EU-retlige regler. Dette ses 

endnu ikke at være tilfældet på skatteretlige område. Hvornår man anses for at udøve økonomisk 

virksomhed, og dermed en afgiftspligtig person, er derfor reguleret af EU. 

I denne afgrænsning af ”økonomisk virksomhed” er der ikke krav til rentabilitet, og det adskiller 

sig derfor væsentligt fra det skatteretlige begreb ”erhvervsmæssig virksomhed”. 
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