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1. Indledning 

Under optakten til OL i sommeren 2012, var der en omfattende debat i medierne om den gevinst, som 

danske OL-medaljetagere ville modtage fra TeamDanmark. 

Ved OL i 2008, meddelte daværende kulturminister Brian Mikkelsen fra Det Konservative Folkeparti, at 

medaljetagere ville få skattefrihed for den gevinst, som sportsudøverne ville modtage fra TeamDanmark1. 

Der var dog ikke lovhjemmel til en sådan skattefrihed, hvorfor Kulturministeriet via den såkaldte 

kompensationsordning valgte at udbetale en større gevinst til medaljetagerne, således at det udbetalte 

beløb – efter skat - svarede til den lovede skattefrie gevinst 2. 

De deltagende atleter i OL 2012 modtog ikke samme gestus fra kulturministeriet og lovgivningen er stadig 

til ugunst for atleterne ved OL. Daværende kulturminister Uffe Elbæk, Radikale Venstre, agtede ikke at 

efterkomme ønskerne fra atleterne og TeamDanmark om skattefrihed3. Dette bragte naturligvis igen øget 

fokus i medierne på hæderspriser4, og hvem der er berettiget til at modtage sådanne skattefrit. 

Argumentationen for skattefrihed til OL-deltagerne gik på, at kunstnere var fritaget for skat af visse 

hæderspriser/engangsdonationer, hvorfor der blev argumenteret for, at skattefriheden også burde omfatte 

OL-deltagerne på baggrund af deres sportslige præstation. Både kunst og sport hører under 

Kulturministeriets område og kan dermed på en vis måde sidestilles politisk. 

Der vil i afhandlingen her blive set nærmere på, hvad der kræves for at kunne kvalificere sig til en sådan 

skattefri gevinst og derudover generelt hvilke skatteregler, der er for området hæderspriser. Endvidere vil 

det blive gennemgået, hvilke andre former for skattefrie gaver, der kan modtages af personer. 

 

                                                           
1
 http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-14696255:brian-m-skattefrihed-til-olatleter.html, 23-09-2012 

2
 http://politiken.dk/sport/ECE880229/ol-deltageres-dobbelte-bonus-kan-blive-den-sidste/, 08-03-2013 

3
 http://www.metroxpress.dk/sport/tillykke-med-ol-guldet-det-bli-r-lige-50-000-tak/KOblcg!5UwBddznhahdg/, 23-09-

2012 
4
 Det kan diskuteres hvornår der er tale om en hædersgave og en hæderspris – og hvori ligger forskellen på gave og 

pris? Efter definitionen på en gave kan denne gives uden baggrund i andet end ren og skær gavmildhed, mens en pris 
gives som anerkendelse for et stykke arbejde, præstation eller lignende. En umiddelbar forskel på gave og pris kan 
være, at det afhænger af, hvem der er gaveyder/prisuddeler. Hvis der er tale om en juridisk person, der er giveren, er 
det som regel en pris, mens hvis der er tale om en indsamling fra personer eller flere juridiske enheder så er der tale 
om en gave. Der vurderes dog ikke at være væsentlig forskel på begreberne hæderspriser og hædersgaver, hvorfor de 
vil blive benyttet i flæng ved omtale af disse uddelinger her i afhandlingen. 
 

http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-14696255:brian-m-skattefrihed-til-olatleter.html
http://politiken.dk/sport/ECE880229/ol-deltageres-dobbelte-bonus-kan-blive-den-sidste/
http://www.metroxpress.dk/sport/tillykke-med-ol-guldet-det-bli-r-lige-50-000-tak/KOblcg!5UwBddznhahdg/
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1.1 Executive summary 

This Master Thesis discusses the Danish law regarding tax-free gifts – especially focused on tax-free 

honorary gifts. The purpose of this thesis is to describe tax free gifts and clarify in which length the 

conditions in the relevant stipulation, regarding honorary gifts, is to be interpreted.   

According to Danish law, gifts are added to the yearly income tax statement. However there are certain 

regulations, which stipulate tax-free gifts. These are shortly summarized and hereafter the analysis revolves 

around tax-free honorary gifts.  

There are two main regulations regarding tax-free honorary gifts, which are described and analyzed in this 

thesis; Ligningsloven § 7, no. 1 and Ligningsloven § 7, no. 19. Furthermore there is a tax relaxation 

regarding honorary gifts in Ligningsloven § 7 O.  

These three stipulations are in many cases similar, however in Ligningsloven § 7, nr. 1 the honorary gifts 

have to be a collected contribution in a formal manner. In Ligningsloven § 7, no. 19 it is a variety of 

institutions, that can be the distributor of the gift. The distributors in Ligningsloven § 7, O, is similar to no. 

19, however more restrictive.  

According to these regulations, tax-free honorary gifts can be given if the gift is unapplied (not a condition 

in Ligningsloven § 7, O), it’s a one-time donation and furthermore it has to be a recognition of the 

recipient’s merits.  

Especially the last condition is a subject to discussion and trials at the Danish court. It doesn’t seem to be 

clarified in which degree a recognition of the recipient’s merits should be accepted as a tax-free honorary 

gift. However there is, in the jurisprudence, denied tax-free honorary gifts on one-time events such as 

winning an award assignment. Neither can an economic support to future work be addressed as a 

recognition of the recipient’s merits.  

In Ligningsloven § 7, no. 19 there is another restrictive condition. The recipient of the honorary gift has to 

be an artist, due to the condition, that it has to be a recognition of the recipient’s artistic merits.  

According to definitions of the word artistic and artist it is most likely that a tax-free honorary gift, can be 

given to a creative artist or an executive artist, that can comply to these three conditions; Artifact, Intention 

and Main attribute.   
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2. Problemformulering 

2.1 Problemsøgning 

Problemsøgningen, der ligger til grund for denne afhandling, er primært fremkommet ved at følge 

mediernes fokus på OL i sommeren 2012.  

Medierne har fokuseret på, at deltagerne ved mange af disciplinerne ved OL er amatører, som normalt ikke 

modtager honorering for deres sportspræstationer. Derfor blev der fokuseret på, at sportsudøverne skulle 

betale skat af den opnåede medaljegevinst. Dette blev sammenholdt med information om, at eksempelvis 

kunstnere ikke var skattepligtige af visse hæderspriser. 

Dette er baggrunden for afhandlingens primære fokus, som er skattefrie hædersgaver. Derudover vil 

afhandlingen mere summarisk behandle andre skattefrie gaver. 

 

2.2 Problemformulering 

Problemformuleringen tager udgangspunkt i reglerne for beskatning af hæderspriser og derudover 

fokuseres endvidere på skattefrie gaver til personer.  

I den forbindelse vil det i afhandlingen forsøges afdækket: 

- Hvilke regler er der for skattefrie gaver til personer jf. dansk lovgivning? 

- Hvor vidtrækkende er de skattefri hædersgaver jf. dansk lovgivning? 

- Hvilke personkredse kan opnå skattefrihed for hædersgaver? 

- Hvori ligger fx forskellen mellem skattefrie hædersgaver til kunstnere, og gaver der gives fra Team 

Danmark til OL-medaljetagere?  

- Hvordan er OL-deltagere og andre personkredse stillet skattemæssigt, hvis de ikke er underlagt 

reguleringen, der giver skattefrihed for hædersgaver? 

 

2.3 Problemafgrænsning 

Problemafgrænsningen er opdelt i en positiv afgrænsning og en negativ afgrænsning.  

2.3.1 Positiv afgrænsning 

Rent geografisk afgrænses der positivt til kun at behandle den skattemæssige behandling af 

gaver/hædersgaver i Danmark. 
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Afhandlingen vil positivt afgrænse sig til skattefrie gaver, frem for alle slags gaver. En generel definition af 

gaver vil dog være nødvendig af rent forståelsesmæssige hensyn.  

Der vil kun blive behandlet gaver modtaget af personer, dog underordnet om gaven kommer fra andre 

personer, arbejdsplads eller andetsteds fra. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i gavemodtagers situation og dermed kun fokusere på dennes 

skattemæssige stilling.  

Der er i afhandlingen kun behandlet udvalgte domme, der vurderes at have betydning i forhold til 

nærværende afhandling, hvorfor ikke alle domme på området bliver behandlet.  

2.3.2 Negativ afgrænsning 

I afhandlingen vil der ikke være fokus på alle former for gaver. Regler vedrørende skat af gaver bliver dog 

kort beskrevet af rent forståelsesmæssige hensyn. 

Der vil i afhandlingen ikke blive taget stilling til gavegivers skattemæssige udfordringer, herunder om der 

kan opnås fradrag for gaver, hvorvidt de er skattefri eller ej. 

Der vil ej heller blive behandlet gaver, der modtages af juridiske personer. Og med hensyn til gaver 

modtaget af personer, vil det ikke omfatte hvem der har en eventuel indberetningspligt eller hvordan en 

eventuel afgift bliver afregnet. 

Ved gennemgang af lovforslag i afhandlingen vil de emner, der ikke vedrører bestemmelser om 

hædersgaver mv. ikke blive omfattet af afhandlingen. Derudover vil de økonomiske betragtninger og 

baggrunde for lovforslag ej heller blive behandlet i nærværende afhandling. 

Behandlingen af ligningslovens § 7, stk. 1 vil ikke omfatte bestemmelserne om hædersgaver i numrene 2-5. 

Dette udelukkende på grund af, at fortolkningen af disse ikke lægger op til særlig diskussion og derfor ikke 

findes nødvendig at tydeliggøre yderligere. Af samme årsag vil nr. 19, 1. pkt. ej heller behandles. Dermed 

behandles kun nr. 1 og nr. 19, 2.-3. pkt. i denne bestemmelse ligesom nr. 28 omtales i forbindelse med 

dusører. 
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2.4 Litteratursøgning og kildekritik 

Til information om de primære kilder, såsom lovgivning og domme, er Internettet anvendt. Herunder 

specielt folketinget.dk, retsinfo.dk, skm.dk, landsskatteretten.dk og skat.dk. Disse hjemmesider bærer alle 

præg af en høj troværdighed, da de bruges som befolkningens adgang til lovgivning i Danmark.  

Derudover er lærebøger fra studiet på cand.merc.aud på CBS brugt som sekundær kilde til forståelse af 

lovgivning og domme. Der er også søgt på litteratur udover den litteratur, der er brugt på cand.merc.aud 

studiet. Den juridiske vejledning fra SKATs hjemmeside er ligeledes brugt i beskrivelse af visse gaveregler, 

men benyttes ikke til videre dybdeborende analyse, da denne bærer præg af SKATs holdning og ikke er en 

objektiv vurdering af reguleringen på området. 

Til problemsøgning blev adskillige medier brugt som søgeværktøj. Mediernes behandling af OL-deltagernes 

”manglende” skattefrihed bærer ofte præg af en holdning hos den enkelte journalist, hvilket der naturligvis 

vil blive abstraheret fra i behandlingen af artiklernes budskab.  

Ved begrebet kunst er benyttet artikler mv. fra kunstkritikere samt Wikipedia. Da ingen af disse kilder 

nødvendigvis bærer præg af stor troværdighed eller objektivitet skal begrebet kunst i denne afhandling ikke 

tillægges stor værdi, men vil dog blive brugt i mangel af en anerkendt begrebsforståelse. 

2.4.1 Lovforarbejders retskildeværdi 

Da der i afhandlingen vil blive benyttet lovforarbejder for de relevante bestemmelser, er det nødvendigt at 

fastlægge hvilken værdi disse kan tillægges i forhold til de øvrige retskilder. 

Lovforarbejder har været diskuteret i den juridiske litteratur, hvor der argumenteres for, at denne kan 

opfattes som en selvstændig retskilde i lighed med retspraksis mv., men også at den kun skal opfattes som 

fortolkningsbidrag til reguleringen.   

Der sondres mellem subjektiv og objektiv fortolkning af love. Ved subjektiv fortolkning benyttes 

lovforarbejder ved fortolkningsproblemer og ved den objektive fortolkning forholder man sig til lovteksten 

uden inddragelse af forarbejder. I nordisk ret, og dermed også dansk retspraksis, er lovforarbejder ofte 

benyttet som eksempel i Føtex sagen5, hvor Højesteret til støtte for sagen inddrog et langt uddrag fra 

forarbejderne. 

Det er oplagt, at lovforarbejder skal tillægges en vis betydning, da det er hele baggrunden for reguleringen, 

der heri bliver diskuteret og behandlet. Det der kunne tale mod at tillægge lovforarbejder stor værdi, kunne 

                                                           
5
 Omhandlede forbuddet mod at ansatte i direkte kundekontakt bar hovedbeklædning, herunder det muslimske 

tørklæde 
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være at de personer, som står for oplægget til loven ikke nødvendigvis er juridisk kyndige. Hvis det derimod 

var sagkyndige, der havde udtalt sig, ville det tale for, at lovforarbejderne kunne have stor værdi.  

Det er med begrænset værdi, at lovforarbejderne benyttes i denne afhandling, da de ikke selvstændigt kan 

stå som retskilde, men de kan dog bruges støttende til fortolkning af reguleringen.6 

 

2.5 Målgruppe 

Afhandlingen forsøger i første omgang at afklare hædersgavers skattefrihed og dennes grænseområder.  

Derigennem tilstræbes, at afhandlingen skal kunne benyttes som hjælpemiddel for modtagere af 

hæderspriser, til at vurdere hvorvidt de er omfattet af reglerne om skattefrihed, skattelempelse eller om de 

skal indkomstbeskattes af prisen.  

Derudover vil skattefriheden af andre gaver blive behandlet mere summarisk, således at afhandlingen 

rammer et bredt publikum, da en stor del af befolkningen kan komme i situationer med tvivl om, hvorvidt 

der er skat på gaver i fx ansættelsesforhold eller mellem nærtstående personer.  

 

2.6 Metodevalg 

For at behandle ethvert juridisk spørgsmål, skal den juridiske metode benyttes. I denne afhandling befinder 

vi os juridisk i den offentlige ret, da skatteretten henregnes herunder7.  

Derfor vil denne afhandling om ”skattefrie gaver – med særligt fokus på hædersgaver”, også blive 

behandlet efter den juridiske metode. Det betyder, at de fire retskilder; regulering, retspraksis, 

retssædvaner og forholdets natur, vil blive gennemgået i netop denne rækkefølge uden yderligere 

rangorden blandt disse.8 

Med udgangspunkt i beskatning af hædersgaver, vil lovgivningen på dette område blive beskrevet og 

analyseret. Dette vil ske ved at gennemgå al behandling vedrørende det oprindelige lovforslag for derved at 

afdække intentionen med det fremsatte lovforslag og dermed den endelige paragraf. Herunder kan der 

også nærmere analyseres på evt. tvetydige vendinger eller sætninger, der kræver skøn. Disse vil oftest føre 

til retstvister og derfor vil behandlingen af loven fortsætte over i de domme, der har været vedrørende den 

                                                           
6
 ”Retskilder og retsteori” Nielsen & Tvarnø, 1. udgave, 1.oplag, side 211 ff. 

7
 Skatteretten 1, 5. udgave, 1. oplag, side 58 

8
 ”Retskilder og retsteori” Nielsen & Tvarnø, 1. udgave, 1.oplag, side 27 
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behandlede paragraf. Her vil der først og fremmest blive set på, om der har været nogen 

højesteretsdomme, da disse har størst præjudikatværdi. Domme fra andre instanser og bindende svar fra 

SKAT vil dog ligeledes blive gennemgået her. 

Dernæst skal der, såfremt der er grobund for dette, diskuteres evt. retssædvaner og forholdets natur, der 

kan være relevante i denne sammenhæng.  

 

2.7 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen starter med et indledende afsnit, hvori baggrunden for afhandlingens emne bliver beskrevet, 

og hvor der findes et resumé af afhandlingen på engelsk.  

I afsnit 2 findes problemformuleringen og en emnebeskrivelse samt beretning om, hvordan emnet forsøges 

behandlet. Herunder indgår metodebeskrivelsen, der danner baggrund for afhandlingens endelige struktur 

og som ender ud i en besvarelse af problemformuleringen i den endelige konklusion. 

Afhandlingens tredje afsnit er en kort beskrivelse af væsentlige begreber, som bruges senere i 

afhandlingen. Derfor kræves en samlet forståelse for begreberne, før analysedelen påbegyndes. 

I de følgende afsnit beskrives diverse gaveregler for skattefrihed, som dog ikke bliver behandlet 

dybdegående i samme grad som skattefrihed ved hædersgaver. 

Afhandlingens analysedel vil tage sit udgangspunkt i en gennemgang af reglerne for skattefrihed af 

hædersgaver. Herunder gennemses lovforarbejder for at vurdere hensigten bag lovteksten. Dernæst vil 

domme på området blive analyseret og sammenholdt for derved at skabe en forståelse for, hvordan 

lovteksten skal fortolkes. Dette afsluttes med en delkonklusion, der sammenfatter hvilke krav, der skal 

opfyldes for at kvalificere sig til skattefrihed for hædersgaver. 

Dernæst vil afhandlingen fortsætte med en behandling af reglerne om lempelse af beskatning af 

hædersgaver. På samme måde som ved det tidligere afsnit omkring skattefrihed af hædersgaver, vil en 

beskrivelse af reglerne blive efterfulgt af en gennemgang af domme på området og derefter en 

delkonklusion på, hvem der kan kræve lempelse af skatten på hædersgaver. 

Dette sammenfattes i en samlet konklusion, der på baggrund af de gennemgåede områder vil søge at give 

et svar på problemformuleringen. 

Til sidst vil der i afsnit 12 perspektiveres på afhandlingen. 
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3. Begreber  

Igennem afhandlingen er følgende begreber vigtige at få fastlagt, hvorfor de her vil blive beskrevet og 

gennemgået; Gaver, Hædersgaver og Kunst. 

 

3.1 Definition af gaver 

Den danske ordbog definerer gave som genstand, pengebeløb eller lignende som nogen forærer en anden 

person, ofte ved en særlig lejlighed som fx jul eller fødselsdag eller alternativt som en medfødt egenskab 

eller evne9.  

I juridisk forstand er en gave en vederlagsfri fordel, der som regel af gavmildhed, ydes på giverens 

bekostning. Som oftest består fordelen af en eller anden genstand eller af penge, men kan også være andre 

forhold af værdi, fx en arbejdspræstation. Det juridiske grundlag for en gave ligger i et løfte fra gavegiveren, 

der ved mere kostbare gaver af og til formaliseres skriftligt ved et gavebrev. Som udgangspunkt behandles 

gaveløfte og gaveaftaler efter samme juridiske regler som andre aftaler, men deres ensidige karakter 

indebærer visse modifikationer. Ved tvivl om fortolkningen af en gaveaftale, så fortolkes gaveløftet som 

hovedregel på en måde, der er til størst fordel for giveren. 10  

Skatteretligt er der også tale om en gave, når den afgives som et udslag af gavmildhed. En betragtning som 

betyder, at en gave foreligger, hvor afgiveren ikke forventer at få noget direkte igen – arbejdsindsats, 

tjenester og andre forhold som efterfølgende kan gøres op i penge. Af samme årsag er det uden betydning i 

relation til spørgsmålet om en gave, om denne er ydet som et pengebeløb eller som andre værdier. 11 12 

I skatteretten benyttes den civilretlige dobbeltbetingelse, der foreskriver, at en gaveydelse ikke blot skal 

være en fordel for gavemodtager, men samtidig tilsvares af en formuenedgang hos gavegiver.13  

Der findes tre former for gaver:  

1) Gaver som kan gives skatte- og afgiftsfrit 

                                                           
9
 www.ordnet.dk (Den danske ordbog - Moderne dansk sprog) 

 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=gave&search=S%C3%B8g  , set 31-3-2013 
10

 www.denstoredanske.dk (Gyldendals åbne encyklopædi) 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Obligationsret/gave?highlight=gave , set 31-3-2013 
11

 www.denstoredanske.dk (Gyldendals åbne encyklopædi) 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Obligationsret/gave?highlight=gave , set 31-3-2013 
12

 www.retssal.dk  
http://www.retssal.dk/?page=emne&id=1636&indexid=369 , set 31-3-2013 
13

 Skatteretten 1, 5. udgave, 1.oplag, side 404 ff 
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2) Gaver som indkomstbeskattes 

3) Gaver som pålægges gaveafgift 

Punkt 2 er hovedreglen for gaver og dermed også for hædersgaver. Beskrives nærmere i afsnit 4.  

Fokus i denne afhandling er på punkt 1 om gaver som kan gives skatte og afgiftsfrit, herunder visse 

hædersgaver. Såfremt en hædersgave ikke falder under dette punkt, vil den i stedet skulle 

indkomstbeskattes. På samme måde som en gave fra arbejdsgiver også skal indkomstbeskattes. 

Modsat er fx gaver til nærtstående, som bliver pålagt gaveafgift af det beløb, der gives udover 

beløbsgrænserne i bestemmelsen. 

Som nævnt er der flere måder, hvorpå der kan gives gaver:  

1) Overdragelse af formuegoder  

2) Eftergivelse af gæld  

3) Påtagelse af forpligtelser14  

Heraf er det primært overdragelse af formuegoder, der er interessant i sammenhæng med hædersgaver. 

Man kan næppe forestille sig en hædersgave givet i form af eftergivelse af gæld eller påtagelse af 

forpligtelser. Overdragelse af formuegoder kan i visse tilfælde skabe problemer med at blive værdisat rent 

skattemæssigt, da der kan være tale om overdragelse af ikke børsnoterede aktier eller andre lignende 

værdipapirer, som ikke er prisfastsat på et reguleret marked. I forhold til det primære fokus i denne opgave 

må det dog forventes, at hædersgaver gives som pengegaver og derfor vurderes det ikke at være relevant 

at diskutere måden, hvorpå hædersgaven gives. 

Det kan dog i forbindelse med andre skattefri gaver, fx til nærtstående, være både en eftergivelse af gæld 

mellem forælder og barn og også påtagelse af forpligtelser på barnets vegne. Dette vil dog ikke være 

relevant i forbindelse med hædersgaver, men er derimod interessant ved gaver mellem nærtstående. 

 

3.2 Definition af hædersgaver 

Hædersgaver er ikke uddybende beskrevet i den skatteretlige litteratur. Af den grund kan det på visse 

punkter være mere nærliggende at se på, hvad der gør sig gældende for andre uddelinger, som ikke er 

                                                           
14

 Skatteretten 1, 5. udgave, 1.oplag, s. 412 
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hædersgaver og dermed se på, hvordan hædersgaver adskiller sig herfra. Eksempelvis vil hædersgaver i 

forhold til visse legater, som ydes til et bestemt formål, mere være motiveret af et ønske om at hædre 

modtageren for en indsats, der allerede er præsteret uden betingelser omkring fremtidige præstationer. 

Der kan derfor ikke knyttes krav om fremtidig præstation til en hædersgave, som der kan ved visse 

legater.15 

Hædersgaver i forhold til ligningslovens § 7 er forsøgt beskrevet i TfS 2010, 680. Bestemmelserne i 

ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 2-5 er meget specifikke og skaber da heller ikke de store 

fortolkningsproblemer og diskussioner. Hædersgaver jf. nr. 1, bliver beskrevet som indsamlede gaver, der 

alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester eller ydet i anledning af modtagerens 

alvorlige sygdom, tilskadekomst eller lignende. En hædersgave jf. ligningslovens § 7, nr. 1 beskrives bedst 

med følgende: "Skattefriheden for indsamlede gaver forudsætter i alle situationer, at der er tale om en 

engangsgave, at gaven ikke har karakter af vederlag, samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens 

eget initiativ"16.  

Her bliver hædersgaven også fastlagt med flere negationer, hvorfor det kan være svært at fastsætte en 

begrebsramme for hædersgaver i skatteretlig forstand. Denne ovenstående beskrivelse er også meget 

specifikt møntet på den pågældende retsregel og giver ikke yderligere omfangsgribende hjælp til 

definitionen på hædersgaver.  

Derfor må der i stedet fokuseres på, hvad der ligger i ordet hæder. 

Ifølge den danske ordbog er hæder et tegn på respekt og anseelse, fx i form af rosende omtale eller 

tildeling af en pris eller en titel.17 Og dette er det nærmeste, der umiddelbart kan kommes på en definition 

af hædersgaver. 

 

3.3 Definition af kunst 

Storm P udtrykte definitionen af kunst således; 

“Kunst er noget, man ikke kan – hvis man kunne, var det jo ingen kunst”. 

                                                           
15

 I visse sammenhænge vil legater dog også være tæt tilknyttet til og nærmest være ækvivalente med hædersgaver. 
Dette gør sig ikke gældende for legater ydet i form af dækning af omkostninger til studierejser og lignende, som er 
lovhjemlet i ligningslovens § 7 K, men visse andre legater kan for så vidt lige så vel være hædersgaver. Det fremgår 
også ved gennemgang af retspraksis, at legater ofte kan være hædersgaver. 
16

 TfS 2010, 680 
17

 Den Danske Ordbog, http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=h%C3%A6der, set 01-01-2013 
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Ordbogen definerer kunst som genstand eller fænomen, ofte af historisk eller kulturel interesse, der er 

frembragt af mennesker18. I flere artikler, afhandlinger og diskussioner forsøges der taget stilling til, hvad 

kunst er.  

Et indlæg af cand.mag Matilde Digmann, kunstkritiker og formidler, lægger ud med, at "...kunst er en social 

konstruktion og dermed et fænomen i konstant forandring."19 og efter en længere diskussion om 

kunstsystemet og kunstinstitutionens forsøg på at styre kunstdefinitionen i bestemte retninger og at der 

teoretisk ikke kan opnås enighed i spørgsmålet om hvad kunst er, men "...en gennemgående faktor i 

definitionerne er, at kunst må være et artefakt."20 Matilde Digmann kommer frem til, at der måske er behov 

for en "...mere upræcis definition, som bedre kan rumme den mangfoldighed og de nuancer, der ligger i 

kunsten. Når kunst ikke er en simpel og enkel sag, må man spørge, om det ikke reelt er misvisende, at 

definere den som om den er, og om ikke definitionerne bliver upræcise netop igennem deres tilstræbte 

præcision."21 og til slut mener hun, at den snævre definition af kunst måske skal opgives"...fordi kunst netop 

ikke er et snævert fænomen eller begreb..."22.  

Juridisk er der dog behov for en definition, der kan arbejdes ud fra i denne afhandling. Derfor tages der fat i 

den gennemgående faktor som nævnt ovenstående; artefakt, der indgår i en definition med tre betingelser.  

3.3.1 Tre betingelser 

I et forsøg på at komme nærmere en definition på kunst, opstilles tre betingelser. For at der kan være tale 

om kunst, er der tre ting, der skal være sande: 

1. Artefakt: Der skal være tale om et artefakt. 

2. Intentionalitet: Artefaktets intentionalitet skal rumme intentionen om at være kunst. 

3. Primær egenskab: Artefaktets primære egenskab skal være den kunstneriske.23 

En klassisk definition af artefakt er et menneskeskabt objekt eller en proces. I forhold til de tre betingelser i 

forsøget på at definere kunst skal objekt ikke kun forstås som en fysisk ting og menneskeskabt ikke kun i 

håndværksmæssig forstand, men samlet i en mere abstrakt intentionalitetsmæssig forstand. Alt der 

rummer en grad af intentionalitet, omfattes af denne definition. 

                                                           
18

 http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=artefakt , set 31-3-2013 
19

 http://www.kommunikationsforum.dk/Matilde-Boye-Digmann/blog/hvad-kunst-er-og-ikke-er   s. 1 l 3, set 31-3-13 
20

 http://www.kommunikationsforum.dk/Matilde-Boye-Digmann/blog/hvad-kunst-er-og-ikke-er   s. 4 l 14,set 31-3-13 
21

 http://www.kommunikationsforum.dk/Matilde-Boye-Digmann/blog/hvad-kunst-er-og-ikke-er   s. 4 l 23, set 31-3-13 
22

 http://www.kommunikationsforum.dk/Matilde-Boye-Digmann/blog/hvad-kunst-er-og-ikke-er   s. 4 l 30, set 31-3-13 
23

 http://www.information.dk/emne/kunst (Wikipedia) + http://da.wikipedia.org/wiki/Kunst, set 27-2-2013  
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Med hensyn til intentionalitet bruges en simpel betydning om, at hensigten skal være til stede. Altså 

hvorvidt det pågældende artefakt blev skabt, tilvejebragt og/eller fremstillet som kunst, eller om det ikke 

gjorde. Har det været intentionen at skabe kunst, så er der tale om kunst. 

Den sidste betingelse om primær egenskab udspringer af, at det kunstneriske eller æstetiske kan siges at 

være en afgørende faktor i mange artefakter. Der ligger fx æstetiske overvejelser bag udformningen af biler 

og køkkengrej. Men hvad er så kunst, når den kunstneriske intentionalitet ikke kun kan findes i kunst, men i 

næsten et uendeligt antal artefakter? Derfor er det vigtigt at præcisere begrebet og kalde artefakterne ved 

deres primære egenskab.24  

Kunst er altså et artefakt lavet af mennesker, med det formål at skabe kunst og hvis primære egenskab er 

at være kunst. 

Den gængse danskers opfattelse af kunst går formentlig ikke i dybden med begreber som artefakt, hvorfor 

der samfundsmæssigt kan være en anden opfattelse af kunst end den skrevne definition. I samfundsmæssig 

forstand er citatet af Storm P. nok mere et udtryk for, hvad der forstås ved kunst i den brede befolkning. 

3.3.2 Skabende eller udøvende kunstner 

Det at være kunstner kan ligeledes i samfundsmæssig forstand brede sig ud over en række brancher og 

personkredse, der på hver sin måde kan opfattes som kunstnere. 

I denne afhandling vil der dog blive fokuseret på begreberne skabende og udøvende kunstner, som det 

fremlægges af Dansk Kunstnerråd m.fl.25 i deres årlige vejledning. Som udgangspunkt vil der i denne 

afhandling kun refereres til personer, der i denne vejledning anses som værende kunstnere og dermed ikke 

brede sig udover, hvad der er oplistet heri.  

Det bemærkes dog, at ordet kunstnerisk og kunstner ofte benyttes om professioner, som går udover dem 

nævnt af Dansk Kunstnerråd m.fl., og dette vil senere i afhandlingen også blive behandlet. 

 

                                                           
24

 http://www.information.dk/emne/kunst (Wikipedia) + http://da.wikipedia.org/wiki/Kunst, set 27-2-2013 
25

 Som blandt andet beskrevet af Lars Emde Poulsen i TfS 2007, 810, Skattefrie hæderspriser efter ligningslovens § 7, 
nr. 19. Hvem der kan omfattes af begreberne udøvende og skabende kunstnere, fremgår desuden også af Vejledning 
af 25. februar 2009 ”Kunstnere og Skat”. 
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4. Gaveregler 

Hovedreglen for gaver findes i statsskattelovens § 4, litra c26 samt statsskattelovens § 5, litra b27. Herunder 

ses det, at gaver som udgangspunkt er indkomstskattepligtige jf. statsskattelovens § 4, litra c, dog undtaget 

bestemmelserne i statsskattelovens § 5, litra b, hvori visse gaver som fx dem, der hører under afsnit II i lov 

om afgift af dødsboer og gaver ikke medregnes i den skattepligtige indkomst. 

Gavereglerne i lov om afgift af dødsboer og gaver er også de gaver, der er kendt som gaver til nærtstående 

og som i visse tilfælde er skatte- og afgiftsfrie. Disse gaver vil blive beskrevet i afsnit 5. 

Derudover er der følgende undtagelser til hovedreglen om indkomstskattepligt: 

- Lejlighedsgaver; nært beslægtet med gaver til nærtstående kan også lejlighedsgaver gives 

indkomstskattefrit og dette vil blive beskrevet i afsnit 6. 

- Gaver der modtages i ansættelsesforhold, som fx julegaver eller gratialer i forbindelse med 

jubilæum beskrives kort under afsnit 7. 

- Dusører kan også klassificeres som gaver og i visse tilfælde kan de også være skattefrie. Dette 

beskrives i afsnit 8. 

- Indsamlede gaver; Disse er også skattefrie, hvis visse betingelser er opfyldt. Reglerne herom 

behandles sammen med hædersgaver i afsnit 9, da disse er nært beslægtede.  

- Hædersgaver/hæderspriser; Til sidst vil kan også nævnes hædersgaver/hæderspriser, som kan 

være skattefrie eller lempeligere beskattet, hvis visse betingelser, ækvivalent med dem for 

indsamlede gaver, er opfyldt. Mere herom også i afsnit 9 samt afsnit 10.  

  

                                                           
26

 Lovteksten er som følger: ”Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser 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…. c. af et embede eller en bestilling såsom fast lønning, 
sportler, embedsbolig, naturalydelser, emolumenter, kontorholdsgodtgørelse (med hensyn til kontorudgifter jf. § 6 
b.), samt pension, ventepenge, gaver (jf. dog bestemmelsen i § 5 b.), understøttelser, klosterhævning, livrente, 
overlevelsesrente, aftægt og deslige.”  
27

 Lovteksten er som følger: ”Til indkomst henregnes ikke: b. gaver, der falder ind under afsnit II i lov om afgift af 
dødsboer og gaver, samt formueforøgelse, som hidrører fra arv og forskud på falden arv eller fra indgåelse af 
ægteskab, udbetaling af livsforsikringer, brandforsikringer og deslige;” 
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5. Gaver mellem nærtstående 

Gaver mellem nærtstående er som sådan en hovedregel i forbindelse med skattefrihed for gaver, da den er 

hjemlet i statsskattelovens § 4, litra c og § 5, litra b med henvisning til boafgiftsloven. I boafgiftslovens § 

2228 er oplistet en udtømmende liste over, hvad der kan forstås som nærtstående. Såfremt der gives gaver 

til personer, der ikke står på denne liste, vil gaven som udgangspunkt være indkomstskattepligtig efter 

statsskattelovens § 4, litra c.  

Boafgiftslovens § 22 giver ret til, at man kan modtage et skattefrit gavebeløb fra nærtstående – afhængigt 

af hvor nært beslægtet man er – på enten 58.700 kr. 27 jf. bestemmelsens stk. 1 eller 20.500 kr.27 efter 

bestemmelsens stk. 2. Bestemmelsens stk. 3 giver desuden ret til skatte- og afgiftsfrit at modtage gaver fra 

ikke separerede ægtefæller medmindre gaven er omfattet af reglerne om brugs og indtægtsnydelser i 

boafgiftslovens § 24, stk. 3.  

Ved gaver udover de nævnte beløb i boafgiftslovens § 22, stk. 1 og stk. 2 er gaven afgiftspligtig jf. 

boafgiftslovens § 2329.  

Af den udtømmende liste er det værd at bemærke, at gaver mellem nærtstående ikke omfatter søskende. 

Dette på trods af, at der i samfundsmæssig forstand nok vil være en udtrykt holdning om, at søskende er 

nært beslægtede. Det kræver dog ikke de store krumspring at kunne give en gave til en søskende skattefrit. 

I et nogenlunde velfungerende familieforhold kunne man forestille sig, at en søn/datter gav sin mor eller 

                                                           
28

 Lovteksten er som følger: ”En person kan afgiftsfrit give gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår ikke 
overstiger et grundbeløb på 58.700 kr. (2010-niveau) til 
a) afkom, stedbørn og deres afkom, 
b) afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, 
c) forældre, 
d) personer, der har haft fælles bopæl med gavegiver i de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, og personer, der 
tidligere har haft fælles bopæl med gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl 
alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 
e) plejebørn, der har haft bopæl hos gavegiver i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er 
begyndt, inden plejebarnet fyldte 15 år, og højst en af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiver sammen 
med plejebarnet, og 
f) stedforældre og bedsteforældre. 
Stk. 2. En person kan afgiftsfrit give barns eller stedbarns ægtefælle gaver, hvis samlede værdi inden for et kalenderår 
ikke overstiger et grundbeløb på 20.500 kr. (2010-niveau). 
Stk. 3. Gaver mellem ægtefæller, der ikke er fraseparerede, er afgiftsfri, jf. dog § 24, stk. 3. 
Stk. 4. Grundbeløbene i stk. 1 og 2 reguleres efter personskattelovens § 20.” 
29 

Lovteksten er som følger: ”Der skal betales 15 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra a-e, i det 
omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb. Der skal ligeledes betales 15 pct. i afgift af 
gaver til barns eller stedbarns ægtefælle, i det omfang gaverne i et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 2, nævnte 
beløb. 

Stk. 2. Der skal betales 36,25 pct. i afgift af gaver til personer som nævnt i § 22, stk. 1, litra f, i det omfang gaverne i 
et kalenderår overstiger det i § 22, stk. 1, nævnte beløb. 

Stk. 3. Vederlag i forbindelse med afkald på forventet arv og forskud på forventet arv anses som gaver.” 
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far en gave på fx 50.000 kr.. Så er det ikke utænkeligt, at den pågældende forælder blev ramt af gavmildhed 

og derefter gav en gave til den oprindelige gavegivers søskende. Det må dog forventes, at den oprindelige 

modtager af gaven skal bibeholde pengene i en periode, så der ikke direkte er tale om en mellemmand, 

men at forældrene faktisk har haft reelt råderum over pengene i en periode. 

Der har været omfattende retspraksis på området for gaver mellem nærtstående, men da det falder uden 

for afhandlingens primære fokus, findes der ikke at være grundlag for at behandle disse domme her. 

6. Lejlighedsgaver 

I relation til gaver mellem nærtstående som var reguleret i boafgiftsloven, så er der også lejlighedsgaver, 

som ikke er reguleret i nogen lovgivning. 

Lejlighedsgaver er derimod fastlagt ved praksis og betyder, at gaver mellem både nærtstående familie samt 

venner og bekendte mv. ikke beskattes, hvis det bliver holdt på et naturligt niveau. Det er også praksis, at 

gaverne er givet ved særlige lejligheder som fødselsdage, bryllupsdage, jul eller lignende. Ved gaver givet 

uden særlig anledning må det forventes, at skattefriheden kun kan finde sted, såfremt det overholder 

betingelserne om nærtstående jf. afsnit 5.  

Af praksis på området kan nævnes LSR.1984.63, hvor en studerende havde modtaget et legat på 700 kr., 

som var blevet anset som indkomstskattepligtigt. Klager påstod, at der var tale om en hædersgave, da 

gaven var givet som påskønnelse af, at han straks efter studentereksamen var påbegyndt videregående 

uddannelse. Landsskatteretten vurderede dog, at gaven kunne sidestilles med en lejlighedsgave og da 

niveauet for gaven ikke oversteg, hvad der fandtes naturligt, skulle gaven ikke beskattes. 30 

7. Gaver der modtages i ansættelsesforhold 

I lighed med lejlighedsgaver modtaget fra personer som beskrevet i afsnit 6, kan der også modtages 

skattefrie lejlighedsgaver fra en arbejdsgiver.  

Hovedreglen er, at gaver, præmier og gevinster fra arbejdsgiver sidestilles med arbejdsvederlag og derfor af 

den ansatte skal medtages i den skattepligtige indkomst med værdien af godet.  

Hovedreglen omfatter alle arbejdstagere, der modtager gaver mv. fra sin arbejdsgiver i et 

ansættelsesforhold. 

                                                           
30

 Den juridiske vejledning 2013-1 fra skat.dk, C.A.6.3.1 Lejlighedsgaver 
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Ingen regel uden undtagelser, så goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den 

samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere mv. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr. pr. 

år. Hvis personalegodernes samlede værdi overstiger beløbsgrænsen på 1.000 kr., bliver medarbejderen 

beskattet af værdien af alle goderne og ikke kun af det overskydende beløb. 

Værdien af julegaver tæller altid med i vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.000 kr. er overskredet, men 

julegaver på maksimalt 700 kr. beskattes ikke, uanset om den ansatte har modtaget goder herunder 

julegaver til en samlet værdi over 1.000 kr. i løbet af året. Er beløbsgrænsen nået, bliver de andre goder 

beskattet med det fulde beløb, mens julegaver til en værdi af maksimum 700 kr. ikke beskattes.31 

Hvis julegaven består af gavekort eller kontanter, er gaverne skattepligtige, da de har karakter af kontant 

løn. Hvis gavekortet er udstedt til specifikke naturalier, kan gavekortet være skattefrit. 

Der har i de seneste år været omfattende praksis på området om julegaver fra arbejdsgivere. Specielt har 

der været fokus på, hvorvidt gavekort til mere eller mindre specifikt definerede butikker, restaurationer 

eller lignende kunne være specifikt nok til, at det ansås som værende skattefrit. Eller om det var at sidestille 

med løn.   

Det er svært at opstille en specifik regel, men det er praksis, at gavekortet skal være begrænset jf. 

SKM.2009.536.SR om et gavekort, der ganske vist ikke kunne veksles til kontanter, men udvalget var for 

bredt og forskelligartet. Ligeledes fandtes det i SKM.2012.193.SR, hvor gavekortet også bredtes over et for 

stort udvalg. Modsat kunne der godt være skattefrihed i SKM.2011.677.SR hvor modtageren fik et 

oplevelsesbevis, der gav muligheder for at få en overnatning på et begrænset antal hoteller. 

En anden undtagelse er som nævnt såkaldte lejlighedsgaver såsom fødselsdags-, bryllups-, 

sølvbryllupsgaver og lignende som udenfor ansættelsesforhold kan være skattefrie. Under 

ansættelsesforhold er samme regler om lejlighedsgaver anvendelige. Det er dog kun sædvanlige gaver i 

anledning af runde fødselsdage og lignende begivenheder, der er skattefrie for modtageren. Der skal være 

taler om begivenheder, der har tilknytning til privatsfæren.  

Der gælder ingen faste beløbsgrænser for lejlighedsgaver, men overstiger de en værdi, der almindeligvis 

anses for at være passende, skal de dog fuldt beskattes.32 

                                                           
31

 Ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt.: ” Goder, herunder julegaver i form af naturalier, beskattes kun, hvis den samlede 
værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. overstiger et grundbeløb på 1.000 kr. (2010-niveau). Julegaver 
i form af naturalier fra en arbejdsgiver m.v. beskattes dog ikke, hvis værdien af julegaven ikke overstiger et 
grundbeløb på 700 kr. (2010-niveau).” 
32

 Den Juridiske vejledning 2013-1 fra skat.dk, C.A.5.5.1 
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Der kan også gives skattefrie gaver i anledning af virksomhedens eller medarbejderens jubilæum, hvis 

betingelserne i ligningslovens § 7 U er opfyldt. Herunder blandt andet at beløbet ikke må overstige 8.000 

kr., hvis det skal være skattefrit, samt at jubilæet for medarbejderen skal være efter 25, 35 eller et større 

antal år deleligt med 5. For virksomheden skal den have bestået i 25 år eller år deleligt med 25. Er 

jubilæumsgratialet over 8.000 kr. indkomstbeskattes beløbet ud over de 8.000 kr. 

8. Dusører 

Bestemmelsen om skattefrihed for dusører skal findes i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 28.33  

Efter denne bestemmelse kan dusører og belønninger for eksempelvis heltemodig indsats for at redde et 

andet menneskes liv eller førlighed gives skattefrit, såfremt indsatsen ikke hører til den pågældendes 

erhverv. Betegnelsen findeløn og godtgørelser i bestemmelsen kan ikke nødvendigvis anses for værende 

gaver. 

Af begrebet gaver i afsnit 3.1 fremgår det, at gaver skal være udtryk for en gavmildhed og ikke må være på 

baggrund af en arbejdsindsats. I den henseende kan findeløn kategoriseres som arbejdsindsats, da en 

eventuel gave/løn allerede er fastlagt, såfremt man finder den pågældende forsvundne genstand. 

Godtgørelse gives heller ikke som gave, da modtager ikke bliver stillet bedre, men blot får dækket et udlæg 

eller et tab, hvorfor en godtgørelse ikke kan være at sidestille med en gave.  

Dusører/belønninger kan derimod anses for at være gaver og endda hædersgaver jf. afsnit 3.2. At redde et 

menneskeliv og give en dusør/belønning på baggrund af dette vil oftest være en udvisning af respekt og 

anseelse, hvorfor det vil kunne kategoriseres som hædersgave. 

Det synes dog ikke at kunne sidestilles med øvrige hædersgaver, da dusører/belønninger mere har præg af 

tilfældighed, hvor øvrige hædersgaver gives for dygtiggørelse inden for et særskilt felt. Derfor er dusører og 

belønning i denne afhandling behandlet summarisk ligesom gaver og ikke dybdegående som hædersgaver. 

  

                                                           
33

 Lovteksten er som følger: Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke: … 28) Findeløn og godtgørelser, som 
udbetales i henhold til lov om hittegods eller bestemmelserne om danefæ og danekræ i museumsloven, samt dusører 
og belønninger for indsats for at redde mennesker eller medvirken til at opklare eller forhindre en forbrydelse, når de 
pågældende indsatser ikke hører til den pågældendes erhverv. 
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9. Skattefrie hædersgaver 

9.1 Lovgrundlag for hædersgaver 

Hovedprincippet for regulering af hædersgaver er det samme som ved regulering af gaver. Som nævnt har 

reguleringen ophav i statsskattelovens § 4, litra c, hvoraf det kan læses, at gaver er skattepligtige. Dette er 

også udgangspunktet for hædersgaver. 

Lovgrundlaget for undtagelse af skattepligt af hædersgaver skal findes i ligningslovens § 7 eller evt. 

ligningslovens § 7 O34.  

Ligningslovens § 7 er en oplistning af indtægter, som ikke skal medregnes i den skattepligtige indkomst og 

heraf omfatter flere punkter hædersgaver, der kan modtages skattefrit. Reglen i ligningslovens § 7 O er en 

lempelse af skatten på indtægter, der overstiger 25.000 kr.35 jf. stk. 2 vedrørende blandt andre de 

hædersgaver, som ikke falder under ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. Det skal dog bemærkes, at ordlyden 

hædersgaver ikke fremgår af ligningslovens § 7 O. 

For at kvalificere sig til skattefrihed for en hædersgave, skal kravene i ligningslovens § 7, stk. 1, nr.1, nr. 2-5 

eller nr. 19 være opfyldt.  

Hædersgaverne efter ligningslovens § 7, stk. 1 nr. 2-5 er meget klare regler, der specifikt nævner de 

grupper af personer, der kan modtage skattefrie hædersgaver. Det er følgende befolkningsgrupper: 

sømænd, fiskere og militærfolk og deres efterladte, som har fordel af skattefrihed af hædersgaver. Jf. afsnit 

2.3.2 vil disse regler ikke blive behandlet yderligere i denne afhandling. 

De resterende paragraffer vedrørende skattefrie hædersgaver er ikke ligeså entydigt knyttet til bestemte 

grupper af personer. 

 

9.2 Ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 

Udgangspunktet for hædersgaver er som nævnt skattepligt, men tilbage i perioden 1942-1968 var 

hæderspriser gjort skattefri. Da dette resulterede i en vis udnyttelse af skattefriheden, gjorde man herefter 

                                                           
34

 Skattelempelsen står skrevet i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, men der vil ofte i denne afhandling blot benyttes 
betegnelsen ligningslovens § 7 O. 
35

 § 7 O. Skattepligtige personer skal ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregne følgende indkomster 
efter reglerne i stk.2: …Stk. 2 Af den del af summen af de i stk. 1 nævnte indkomster, der overstiger et grundbeløb på 
25.000 kr. (2010-niveau), medregnes 85 pct. til den skattepligtige indkomst. Grundbeløbet rettes efter 
personskattelovens § 20, hvoraf der af stk. 3 ses, at reguleringstallet er 100 (altså ingen ændring) fra 2009-2013. 
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hæderspriser skattepligtige. Efterfølgende er muligheden for skattefri hædersgaver gradvist blevet mere og 

mere udbredt.36 Siden lov nr. 325 af 10. juni 1967 blev det i bestemmelsen meget specifikt nævnt, at 

hæderspriser, der udbetales i henhold til Nobelstiftelsens Grundstadgar, samt Nordisk Råds Litteratur- og 

Musikpris kunne være skattefri.37 I 1997 blev dette udvidet til også at indebære hæderspriser uddelt af 

forskellige mellemstatslige organisationer og institutioner. Historisk set har denne bestemmelse ikke været 

særligt omsiggribende, men med de seneste lovforslag, som senere bliver behandlet, er den mere 

vidtfavnende.38 

Ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 er i dag mere vag i dens formulering, og det er ikke åbenlyst hvilke 

personer, der kan benytte sig af denne paragraf. Lovteksten i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1939 oplister 

følgende betingelser, der skal være opfyldt for, at der kan blive tale om skattefrihed: 

1. Prisen skal være uansøgt. 

2. Prisen skal være et engangsbeløb. 

3. Prisen skal være ydet af kulturelle fonde, offentlige midler og lignende eller af  

erhvervsvirksomheder her i landet eller udlandet. 

4. Prisen skal udelukkende være en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. 

Punkt 1 er forholdsvis enkelt at afklare, hvorvidt prisen er uansøgt eller ej, hvorfor det ikke bør give 

anledning til større usikkerheder. 

Punkt 2 virker også forholdsvis nem at vurdere, hvorvidt det har været tilfældet, at modtageren før har fået 

eller får løfte om fremtidige priser svarende til den netop modtagne.  

Punkt 3 i ovenstående er meget bredt formuleret i lovteksten, da den omfatter såvel offentlige 

myndigheder, fonde og erhvervsvirksomheder både her i landet og i udlandet, samt mellemstatlige 

organisationer og institutioner. Det må siges at være meget bredt dækkende og bør derfor ikke give 

grundlag for stor misforståelse og retssager, da den dækker nærmest alle uddelinger, bortset fra 

hædersgaver fra privatpersoner. 

                                                           
36

 Hæderspriser i denne forstand var dog oprindelsen til ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 og ikke nr. 19. 
37

 Skatteudvalget 2009-10, L23 Svar på spørgsmål 1 om oversigt over den skattemæssige behandling af legater, 
herunder hvornår der er foretaget ændringer af lovgivningen. 
38

 Ligningsloven med kommentarer af Mette Klingsten og Henrik Peytz, 1. udgave 2000, side 154-164 
39

 Lovteksten er som følger: ”Hæderspriser, der udbetales i henhold til Nobelstiftelsens Grundstadgar eller ydes af 
mellemstatslige organisationer og institutioner, hvori Danmark deltager eller er medlem, når hædersprisen 
udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Hæderspriser, som ydes af offentlige 
midler, legater, kulturelle fonde og lign. Samt af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet, når hædersprisen 
udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. Det er en betingelse, at 
hædersprisen er ydet som et uansøgt engangsbeløb.” 
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Punkt 4 er derimod noget vagere formuleret, da det ud fra lovteksten alene, kan være svært at vurdere, 

hvad der indgår i begrebet kunstneriske fortjenester. Det synes ikke klart, hvad der ligger i begrebet 

kunstneriske fortjenester, da kunst i al almindelighed er en subjektiv vurdering. 

9.2.1 L190 Lovforslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsfond, kildeskatteloven og 

ligningsloven40 

For at finde baggrunden til lovteksten, skal der ses i forarbejderne. Den seneste af disse vedtagne lovforslag 

vedrørende denne bestemmelse, er L190 fremsat den 21.marts 2007 af daværende skatteminister Kristian 

Jensen fra Venstre. 

Dette lovforslag gik udelukkende ud på at tilføje hæderspriser fra erhvervsvirksomheder til den daværende 

bestemmelse. Tidligere var det kun visse internationale priser, der kunne blive skattefri efter denne 

bestemmelse, men med denne ændring sammenholdt med L18841 må hædersprisernes 

oprindelsesmuligheder siges at være aldeles omfattende. Inden L190 var det dog muligt for kulturelle fonde 

og hæderspriser ydet af offentlige midler at blive omfattet, men med L190 blev dette endnu bredere. 

Ved at tilføje erhvervsvirksomheder til bestemmelsen åbnes der dog op for nogle muligheder for forsøg på 

omgåelse af beskatning af udført arbejde. Det er dog forsøgt undgået ved i forarbejderne at fastslå, at der 

ikke kan være tale om en hæderspris, hvis den på nogen måde kan opfattes som ydet i stedet for betaling 

for udført arbejde. Så hvis der har været tilknytning til den pågældende erhvervsvirksomhed, der uddeler 

hædersprisen, vil det være en indikation på, at denne er givet på en anden baggrund end anerkendelse af 

modtagerens kunstneriske fortjenester. Tilknytningen kan både være familiemæssig, økonomisk eller evt. 

via tidligere udført arbejde for denne virksomhed.  

Et par af de bekymrede politikere udtalte blandt andet: ”Jeg vil bare gerne i lovforslaget have specificeret, 

under hvilke kriterier disse donationer, disse hædersgaver kan gives. Det skal jo ikke være således, at man 

kan give en hædersgave for månedens børnetegning. Der skal være en eller anden form for kvalitet i det, 

man foretager sig. Enten skal det være kunstnere, der er anerkendte på en eller anden måde, eller også skal 

der være nogle kriterier for, at det kun er fonde, der kan udbetale det.  

Jeg synes, det er forkert, hvis enhver erhvervsvirksomhed, stor eller lille, kan give et beløb og derefter 

trække det fra i skat, og så kan modtageren få det skattefrit. Jeg vil gerne meget nøje have specificeret, 

hvilke virksomheder det kan handle om.”42  

                                                           
40

 Fremadrettet benævnt som ” lovforslag 190” eller ”L190”. 
41

 L188 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven, behandles i efterfølgende afsnit. 
42

 Poul Erik Christensen fra Det Radikale Venstre under L190 forhandlingerne. 



Copenhagen Business School 2013  Morten Dalby Jeppesen 
Kandidatafhandling________________________________________________________________________ 

25 
 

”Selvfølgelig skal der være den kontrol, at der ikke er nogen modydelse, sådan at hædersprisen faktisk 

træder i stedet for et honorar, som jo skal være skattepligtigt.”43 

I høringssvarene til lovforslaget har Advokatrådet desuden foreslået en udvidelse af, hvilke grupper der kan 

modtage skattefrie hædersgaver, som fx forfattere af faglitteratur, læger og forskere med flere. Dette blev 

dog afvist med begrundelsen, at dette lovforslag havde fokus på kunstnere. 

Af andre bemærkninger kan det påpeges, at Dansk Kunstnerråd foreslår, at der skal foreligge visse krav for 

de hæderspriser, der skal uddeles fra erhvervsvirksomheder, så man sikrer, at de har et vist fagligt niveau. 

Som skatteministeren svarer, så er det jo indbefattet i begrebet hæderspris, at denne kun kan gives til 

personer, som har gjort sig bemærket inden for genren. Og deri ligger også sikkerheden for, at der en 

kvalitet og faglighed, som lever op til en vis standard.  

Det bliver i forarbejderne beskrevet, at det er op til erhvervsvirksomhederne, hvordan de vil markedsføre 

uddelingerne. Som eksempel er nævnt BG Banks Litteraturpris, hvor en bestemt bog bliver fremhævet.  

Ovenstående eksempel er dog en svær balancegang, da der ved fremhævelse af en enkelt præstation 

hurtigt kan fraviges fra den formodning, at hædersprisen skal være en anerkendelse af modtagerens 

kunstneriske fortjenester, og ikke må være på baggrund af en enkeltstående præstation.44 

9.2.2 L188 Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven 45 

I forhold til det ovenfor omtalte lovforslag L190, så er dette lovforslag ikke en udvidelse af den gruppe af 

organisationer/virksomheder, der kan uddele skattefrie hædersgaver, men derimod en udvidelse af, hvem 

der kan modtage disse hædersgaver skattefrit. 

Før dette lovforslag var der udelukkende skattefrihed for hæderspriser af international karakter såsom 

Nobelprisen. Med denne ændring kom der en udvidelse af, hvem der kunne modtage skattefrie 

hædersgaver. Tilføjelsen til denne bestemmelse gik på, at kunstnere skulle have bedre vilkår og derfor 

mulighed for at få skattefrihed for hædersgaver givet på baggrund af en anerkendelse af modtagerens 

kunstneriske fortjenester. 

Som beskrevet under definitionen af kunst i afsnit 3.3, så er det et udpræget subjektivt begreb og derfor 

svært at fastsætte en standard for, hvordan det skal bedømmes om noget er kunst eller ej. Som eksempel 

                                                           
43

 Mikkel Dencker fra Dansk Folkeparti under L190 forhandlingerne. 
44

 Som beskrevet af Eigil Lego Andersen i Gavebegrebet side 581, hævdes det i LV 1987 E 4.4.1, at fortjenesten ikke må 
være på bagrund af enkel præstation, men jf. Eigil Lego Andersen findes der ikke hjemmel for dette standpunkt. Mere 
herom senere. 
45

 Fremadrettet benævnt som ” lovforslag 188” eller ”L188” 
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fremgik det af L188, at politikkerne bestemt ikke var enige om, hvorvidt et akademisk råd kunne vurdere 

kunst.  

”Vurderingen af, om noget er kunst, kan skabe problemer. Det er så ifølge forslaget meningen, at det er 

noget, Akademirådet skal afgøre, hvis der opstår uenighed mellem virksomheden og skattevæsnet. Derfor 

bliver det i første omgang de lokale skattemyndigheder, der skal afgøre, om noget er kunst. Nu skal 

skattemyndighederne så til at udfylde rollen som kunstnerisk smagsdommer.” 46 

Kommentaren er godt nok fremkommet på baggrund af den anden del af lovforslaget, som ikke vedrører 

hæderspriser, men derimod afskrivninger på kunst. Det ændrer dog ikke på, at der er en tydelig skepsis 

overfor begrebet kunst og hvordan det skal forstås. Og vigtigere endnu, hvem der kan beslutte, hvad der er 

kunst. 

Der bliver i lovforslaget generelt ikke stillet store spørgsmålstegn ved formuleringen kunstneriske 

fortjenester. Dette virker blandt politikerne til at være et fast begreb, hvor det i denne forfatters øjne 

nærmere ses som en vag formulering, da kunst er et vidt begreb og forskellig ud fra den personlige 

holdning, som den enkelte person har til den foreliggende kunst. 

Formålet med L188 ifølge forarbejderne, er at skabende og udøvende kunstnere skal fritages for beskatning 

af hædersgaver. I overensstemmelse med tidligere bestemmelse er det et krav, at det skal være et uansøgt 

engangsbeløb samt udelukkende have karakter af en anerkendelse af modtagerens (kunstneriske) 

fortjenester. Prisen må derimod ikke udgøre en erstatning for arbejde, som modtageren har præsteret som 

eksempelvis en prisopgave. Priser, der har karakter af studieunderstøttelse vil ligeledes falde uden for 

fritagelsen. 

Dermed er L188 en udvidelse af den tidligere § 7, litra v i ligningsloven, der udelukkende var henvendt til 

internationale priser. I L188 bringer Enhedslistens Søren Espersen spørgsmålet på banen om, ”hvorfor 

kunstnere skal behandles fordelagtigt fremfor andre befolkningsgrupper?” og at de derfor ikke kan 

godkende forslaget om skattefrihed af hædersgaver. Det er et samfundspolitisk spørgsmål om, hvem der 

skal have hvilke fordele, men i skattemæssig forstand er det interessant, hvad der ligger i begrebet 

kunstneriske fortjenester. Og hvad omfatter og udelukker dette begreb? 

                                                           
46

 Henrik Sass Larsen fra Socialdemokratiet 
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9.2.3 Kunst i en bred forstand? 

Kunst er ovenfor defineret, blandt andet efter ordbogens forklaring, som et artefakt, altså en genstand eller 

en proces, hvis intentionalitet netop skal være kunsten og derudover skal den primære egenskab være 

kunst.  

Men som også beskrevet ved forskellige artikler af Andreas C. Rosmon i bemærkninger til L188, så er kunst 

et subjektivt begreb og meget kan derfor opfattes som kunst, afhængig af hvem der bedømmer det.  

I indledningen til denne afhandling blev spørgsmålet omkring OL-medaljetageres mulighed for skattefri 

gevinst fremlagt. Det kan føre til spørgsmålet om, hvorvidt sport kan opfattes som kunst. I forhold til de 

gængse sportsgrene som i Danmark er fx fodbold og håndbold, er der næppe mange, der vil kalde det 

decideret kunst, om end artikler, der dækker beskrivelser af fodboldkampe, som har deltagelse af fx Lionel 

Messi eller Cristiano Ronaldo47, beskriver disse som kunstnere inden for deres erhverv48.  

Ud fra en samfundsmæssig synsvinkel, er det dog også sandsynligt, at samfundet som helhed ikke vil se 

positivt på en skattemæssig fordel til de som regel højt lønnede sportsfolk. Ses der på den typiske OL-

deltager er denne person dog som oftest ikke en højt profileret og højtlønnet sportsstjerne. Derimod vil 

deltagerne hyppigere være personer, der udøver deres sport som ulønnede amatører.  

Da bevæggrunden bag lovforslaget er at støtte kunstnerne til bedre vilkår, virker det ikke utænkeligt, at 

dette også med fordel kunne gælde visse sportsfolk. Udover sportsfolk kan også nævnes forskere, som 

virksomheden Lundbeck blandt andet bringer på bane i deres høringssvar. Kunne de også være i 

betragtning til skattefrie hædersgaver? 

Lundbeck får svaret, at lovforslaget som helhed, både skattefrihed for hædersgaver samt afskrivningsret på 

kunst, er med til at støtte kunstnere og dermed ikke bør involvere andre brancher.  

Men kan sport eller forskning være grundlag for kunstneriske fortjenester? Som tidligere nævnt er der 

næppe mange, der vil opfatte fodbold eller håndbold som kunst, men når der tales OL, hvordan er en 

sportsgren som fx Udspring eller Synkronsvømning så defineret? Og hvad med hele det olympiske 

gymnastik program?  

Sportsgrene, hvor gevinsten uddeles til dem, der er bedst ud fra subjektive målbegreber som skønhed og 

sværhedsgrad kan vel også betegnes som kunstnerisk. I fx atletik bliver vinderen altid fundet objektivt ud 

fra målfaste begreber, som fx længde, højde eller hurtighed. Vinderen står ikke til diskussion, da det er 

                                                           
47

 Lionel Messi og Cristiano Ronaldo er professionelle fodboldspillere i henholdsvis Barcelona FC og Real Madrid 
48

 http://atlasmag.dk/node/266?page=0,1, set 03-11-2012 

http://atlasmag.dk/node/266?page=0,1
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målbart, hvem der vinder. Ved synkronsvømning mv. sidder der et panel af dommere og bedømmer, 

hvordan de synes om det netop udførte program. Dette er en yderst subjektiv bedømmelse, ligesom kunst 

er. Derfor kan man diskutere, om en eventuel gevinst for et dansk synkronsvømmehold, ville være at 

opfatte som en kunstnerisk fortjeneste. 

I forhold til definitionen på kunst jf. afsnit 3.3, må der holdes fast i, at sportsgrene generelt ikke udøves 

med kunstnerisk mål for øje, og derfor ikke kan opfattes som kunst. Derfor vil et synkronsvømmehold ikke 

kunne få skattefri gevinst. Benyttes fortolkningen af kunst fra afsnit 3.3, kan dette afvises, eftersom sport 

som oftest har en anden intention end det kunstneriske aspekt.  

Men man kan dvæle ved tanken om efterfølgende at turnere de danske svømmehaller for at fremvise hvad 

de kan og reklamere for deres kunst. Ville en hæderspris fra en organisation/virksomhed i det tilfælde 

kunne udløse skattefrihed?  

Der er tale om nogle tænkte tilfælde, der ikke har direkte relevans i den nuværende situation, men det 

vurderes, at der kan være grundlag for diskussion af begrebet kunstnerisk fortjeneste og dens vidde. 

Endnu et eksempel på grænsefladen mellem kunst og sport er at finde i opvisningskampe i basketball. Et 

eksempel herpå er de amerikanske Harlem Globetrotters49. Dette er et display af basketball, når det er 

smukkest. Der er ikke noget resultatmæssigt sigte med disse kampe, men det er derimod en opvisning eller 

forestilling, der skal være underholdende for tilskuerne.  

I forbindelse hertil kan man sammenligne Harlem Globetrotters med en teaterforestilling, og da 

skuespillere er udøvende kunstnere må Harlem Globetrotters ligeledes kunne opfattes som sådan. Derfor 

vurderes det, at sport som sådan ikke er udelukket fra at kunne være kunst og dermed kan det omfattes af 

ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19, men der er visse forudsætninger, der skal være opfyldt, hvilket sjældent vil 

være tilfældet i forbindelse med sportsudøvelse. 

For at komme nærmere ind på, hvad der menes med begrebet kunstneriske fortjenester, må der ses på den 

retspraksis, der har været vedrørende ligningslovens § 7, stk. 1 nr. 19. 
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 Et amerikansk basketball hold, der turnerer og viser tricks og flot basketball. De møder altid det samme hold og 
kampene er planlagt i nøje detaljer. 
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9.2.4 Retspraksis vedrørende ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 

9.2.4.1 Musikpriser vs. kunstnerisk fortjenester 

En af de første landsskatteretskendelser50 vedrørende den udvidede del af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1951 

er SKM. 2007.282 LSR. 

Denne omhandlede en konservatorieuddannet pianist, som modtog et uansøgt legat i form af et 

engangsbeløb på 40.000 kr.. 

Klageren var uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, hvor hun færdiggjorde Solistklassen 

i 2002. Legatets formål er at yde en årlig legatportion til en pianist med særlige evner udgået fra netop 

denne Solistklasse. Betingelsen omkring Solistklassen er dog bare, at legatmodtageren på et tidspunkt er 

udgået fra denne, og det behøver ikke være samme år, som legatet uddeles. 

Skatteankenævnet kom frem til, at legatet ikke havde karakter af en hædersgave og derfor ikke kunne 

henføres til ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. 

Klageren henviser til L188, hvor det af bemærkningerne fremgår, at forslaget har til hensigt at forbedre 

vilkår for kunstnere og skabe gode rammer for kunsten og kulturen. 

Klager henviser desuden til Den Danske Ordbog vedrørende beskrivelsen af ordet hæder. Som nævnt under 

afsnit 3.2 skal hæder ifølge denne forstås som tegn på stor respekt og anseelse. Klager mener, at med den 

forståelse af hæder, så er det oplagt, at et legat givet på baggrund af særlige evner, lige netop er tegn på 

stor respekt og anseelse. Derfor bør dette legat naturligvis også kunne henføres til den nævnte paragraf. 

Landsskatterettens bemærkninger til afgørelsen, var at fastlægge, at et legat som udgangspunkt er 

skattepligtigt jf. statsskattelovens § 4, litra c, men at legater dog kan være indkomstskattefrie jf. 

ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 eller beskattes lempeligere efter ligningslovens § 7 O. 

Landsskatteretten ændrer skatteankenævnets kendelse til, at legatet kan være skattefrit og det gør de med 

den begrundelse, at L188 netop var ment som en udvidelse af den tidligere adgang til skattefrie 

hædersgaver og dermed skal forstås mere bredt end førhen. Når der derudover skæves til legatfundatsen52 
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 Landsskatteretten er Danmarks øverste administrative klageinstans på skatteområdet. 
51

 Med udvidede del af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 henvises der til, at der før lovforslaget L188 af 4. april 2002 kun 
var adgang til skattefrihed for visse internationale priser og dermed ikke ligeså bredt formuleret som tilfældet er i den 
nuværende § 7, stk. 1, nr. 19 i ligningsloven. Før dette var reglen en tilføjelse til ligningslovens § 7, stk. 1, litra v. 
52

 Af denne fremgår det, at legatet ikke kan søges og legatfundatsens § 2 lyder: ”Legatets formål er at yde en årlig 
legatportion til en pianist med særlige evner – ung eller ældre – der er udgået fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatoriums Solistklasse.” 
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og udtalelsen fra legatbestyrelsen53 af 22. marts 2004 vurderer landsskatteretten, at legatet lever op til alle 

fire betingelser for skattefrie hædersgaver efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. 

Hvis man skal stille sig en smule kritisk til afgørelsen, så kan det bemærkes, at lovteksten foreskriver, at 

hædersprisen udelukkende skal have karakter af en anerkendelse af modtagerens kunstneriske 

fortjenester. Da legatet uddeles til en begrænset personkreds, som er udgået af Det Kongelige Danske 

Musikkonservatoriums solistklasse, så kan man som udenforstående stille spørgsmålstegn ved, om det at 

være uddannet i musikkonservatoriets solistklasse er ensbetydende med en kunstnerisk fortjeneste. 

Umiddelbart bliver der i afgørelsen mere fokuseret på det faktum, at hun har spillet masser af koncerter 

(29 stk.) i 2002 og at dette er grundlaget for den kunstneriske fortjeneste. Men når hele præmissen for at få 

dette legat bygger på at bestå fra en solistklasse, så kan det diskuteres, hvorvidt det udelukkende er tildelt 

på baggrund af hendes kunstneriske fortjenester, selv om hun ved at bestå uddannelsen har bevist sine 

evner. Modtagerkredsen må anses for at være ganske snæver, men jf. Landsskatterettens tilbagevisning af 

SKATs argumentation i efterfølgende sag om en kontrabassist, som modtager en musikpris, så er det ingen 

hindring, at der er tale om en snæver kreds af mulige prismodtagere. 

Ovenstående afgørelse danner præcedens og bliver nævnt i forbindelse med andre lignende sager, 

herunder den ovenfor omtalte sag om en kontrabassist, som modtog en musikpris fra en ubenævnt 

virksomhed.54 Af følgebrevet til legatet fremgik det, at prisen var et uansøgt engangsbeløb og uddelt som 

en anerkendelse af klagerens kunstneriske fortjenester. Klageren havde i en årrække haft en masse jobs 

ved siden af hans ansættelse i symfoniorkestret og haft solist- og duooptrædener derudover. 

Musikprisen bliver uddelt årligt til en symfoniker fra hvert af de fem landsdelsorkestre. Og ifølge 

virksomhedens vedtægter er der tre hovedområder for dens formål: 

1. At yde støtte til unge til videreuddannelse mv. ved at uddele studierejselegater. 

2. At yde støtte til det kulturelle og folkelige arbejde i Danmark. 

3. At yde støtte til andre formål af almen interesse. 

SKATs afgørelse var, at den ikke kunne henføres under skattefriheden, da der var tale om en snæver kreds 

af mulige prismodtagere. Og at prisen i stedet ansås for skattepligtig efter reglerne i ligningslovens § 7 O. 
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 ”Ved legatuddelingen lægges der vægt på modtagerens særlige evner, og det er vores opfattelse, at legatet ydes 
udelukkende som en anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester.” 
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 Landsskatteretten af 19/09/2011, journalnr. 11-00702 
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Klageren påstår dog, at alle fire betingelser for skattefrihed er opfyldt og at SKAT selv har indlagt en 

indskrænkende fortolkning ved at tilføje et kriterium, som ikke står nævnt i hverken forarbejder eller noget 

andet sted. 

Derudover henvises der til SKM 2007.282 LSR, hvor modtagerkredsen også var afgrænset til personer der 

var udgået af solistklassen. Og ofte vil der i fondsvedtægter være afgrænsninger, som er besluttet ved 

stiftelsen af fonden på grund af donators præferencer for en bestemt art eller genre i en given kunstform. 

Det er desuden nævnt i denne afgørelse, at ankenævnet ofte opfatter hæderspriser som noget, der bliver 

givet til personer, som har afsluttet deres livgerning. Der er ifølge klager intet i lovforarbejder eller 

ordbogen, der giver grund til denne formodning, hvorfor yngre mennesker i starten af deres karriere ikke 

bør være udelukket for en skattefri uddeling efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. 

Landsskatteretten endte med at ændre SKATs afgørelse, da de fandt at tildelingen måtte anses for et 

uansøgt engangsbeløb, som udelukkende havde karakter af en anerkendelse af klagerens kunstneriske 

fortjenester og derfor kunne anses for omfattet af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. 

Dermed bekræftede de klageren i, at der ikke kunne stilles krav om størrelse på den potentielle 

modtagerkreds og stadfæstede samtidigt, at L188 skulle søge at omfavne en større personkreds end det 

tidligere tilfælde. Nøjagtigt som det sås af SKM 2007.282 LSR. 

9.2.4.2 Støtte til musikere 

I denne sag findes det dog også interessant, hvordan virksomheden har valgt at formulere formålet for 

uddelingen af deres hæderspris. De tre hovedområder lægger alle ud med; ”At yde støtte…”, hvilket kan 

virke problematisk i forhold til, at hædersprisen ikke må gives til fortsat kunstnerisk arbejde.55 

I formuleringen ”At yde støtte…” må der lægges en fremtidig formodning om, at der kommer mere fra 

denne kunstner, hvorimod anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester er et tilbageblik på hvad 

der tidligere er præsteret. Derfor kan det undre, at der i denne sag ikke er fokuseret yderligere på 

musikprisens formål, da denne, om ikke andet, balancerer på kanten til ikke udelukkende at være 

anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. 

SKM.2007.282 LSR blev ligeledes nævnt i en sag56 vedrørende en klager, der var under uddannelse på 

Musikerlinjen med saxofon som hovedinstrument. Sideløbende med uddannelsen har klager medvirket i en 

række bands og deltaget i forskellige musikkonkurrencer både i Danmark og i udlandet. 
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 Bliver senere beskrevet i SKM 2007.292 LSR 
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I oktober 2009 – efter afslutning af bachelor uddannelsen – fik klageren meddelelse om, at han var tildelt et 

legat. Af legatets fundats fremgår det, at legatet ”har til formål at understøtte unge talentfulde musikere, 

udøvende såvel som skabende, med særlige vægt på instrumentalister, med den hensigt at fremme deres 

uddannelse og belønne dem for kunstnerisk virke…”. 

Derudover fremgår det endvidere, at ”Af de uddelte beløb skal mindst 75 % anvendes til 

uddannelsesformål”. Med baggrund i disse betragtninger samt baseret på legatets fundats kom 

skattecenteret frem til, at klageren var skattepligtig af de 100.000 kroner på trods af, at legatet var uansøgt. 

Dette er dog ikke nok til skattefritagelse. 

Klageren noterer sig, at det eneste punkt som der er uenighed om, er, hvorvidt prisen er givet som 

anerkendelse af kunstnerisk fortjeneste, da legatets fundats ikke lægger op hertil. 

Klageren har til SKAT indsendt en kort redegørelse, hvori der blandt andet står: ”Der er ikke knyttet 

betingelser til anvendelsen af prisen. Prismodtageren kan anvende prisen til en jordomrejse, en 

pladeudgivelse, til uddannelse, til køb af nyt instrument eller hvad man måtte ønske.” 

Klageren påpeger i øvrigt lovgivers formål med L188, nemlig at udvide retten til modtagelse af skattefrie 

hædersgaver, samt det faktum, at legatet ikke har karakter af betaling for en ydelse, men derimod uddeles 

på baggrund af de kunstneriske fortjenester som helhed. Til sidst henvises der til SKM.2007.282 LSR, hvor 

retten også omstødte afgørelsen til klagers fordel, uden at klager derudover nævner sammenhængen 

mellem de to sagers fakta. 

På trods af endnu en henvendelse, denne gang fra en advokat, som udtaler at modtagelsen af legatet ikke 

er betinget af tilsyn med, hvad pengene bruges til, så finder Landsskatteretten, at klager er skattepligtig af 

legatet. Dette stadfæstes med baggrund i, at det vurderes, at klager har fået tildelingen til yderligere 

talentudvikling og ikke som anerkendelse af dennes kunstneriske fortjenester alene. 

Dermed bliver der her lagt vægt på legatets fundats på trods af flere udtalelser, der taler for at denne ikke 

skal tages for bogstaveligt.  

I forhold til hvilke genrer, der kan opfattes som kunst og dermed komme under betegnelsen kunstneriske i 

lovteksten må det fastslås, at musik absolut kan omfattes af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. 

I afgørelsen blev det ikke diskuteret, hvorvidt musik overhovedet kunne anses som kunst, men derimod om 

det netop angivne legat i SKM 2007.282 LSR var en hædersgave eller et legat, der skulle beskattes. 
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9.2.4.3 Billedkunstnerpriser vs. kunstnerisk fortjeneste 

Den seneste dom i landsskatteretten på dette område, er tilbage fra 200757, hvor klagen omhandlede 

hvorvidt en præmiering skulle anses for skattefri eller ej.  

Klageren modtog en præmiering på 60.000 kr. til fortsat kunstnerisk arbejde i anledning af en udstilling. 

Udstillingen var en samling af klagerens private arbejder gennem 40 år. Skatteankenævnet anså legatet på 

60.000 kr. for skattepligtigt efter statsskattelovens § 4. Og dermed hverken skattefrit efter ligningslovens § 

7, stk. 1, nr. 19 eller lempeligere beskattet efter ligningsloven § 7 0. Begrundelsen var, at der i 

tildelingsbrevet intet nævnes om, at tildelingen var givet som anerkendelse af klagerens virke, men i stedet 

givet til fortsat kunstnerisk arbejde. Derudover opfattede Skatteankenævnet præmieringen som ydet på 

baggrund af et bestemt værk og ikke for modtagerens virke som sådan. 

Klageren påberåbte sig skattefritagelse med den begrundelse, at præmieringen havde form af en 

hæderspris, da denne var givet på baggrund af en beslutning truffet af et kollegialt organ, og at den var 

givet som anerkendelse af 40 års arbejde og ikke, som Skattenævnet lagde vægt på, var tilknyttet en 

enkeltstående præstation. Derudover påpegede klageren, at formuleringen ”fortsat kunstnerisk arbejde” er 

udtryk for en administrativ fejl, da denne formulering ikke kan lægges til grund for en tildeling af præmie 

efter Lov om Statens Kunstfond. 

Landsskatterettens afgørelse var, at klageren skulle være skattefri af præmieringen på de 60.000 kr., da 

præmieringen opfattedes som et uansøgt engangsbeløb og ikke var en belønning for fortsat arbejde. 

Derudover var udstillingen ikke en salgsudstilling, hvor klageren kunne forvente økonomisk udbytte som 

følge af udstillingen, men derimod var en retrospektiv udstilling af klagerens værker gennem 40 år og 

dermed ikke tilknyttet et enkelt værk. Deraf vurderedes det, at uddelingen ikke er givet som kompensation 

for manglende økonomisk udbytte af den indsats, der var lagt i udstillingen fra kunstnerens side. 

Væsentligt ved denne sag er blandt andet det faktum, at tildelingsskrivelsen er formuleret som en 

hædersgave til fortsat kunstnerisk arbejde, men retten ser bort herfra og vurderer, at gaven blev givet som 

anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjeneste og ikke til fortsat kunstnerisk arbejde. Og dermed 

kunne den falde under bestemmelsen i ligningslovens § 19, stk. 1, nr. 19.  

Heraf ses det, at landsskatteretten kan se bort fra tildelingsskrivelsen og fastlægge skattefrihed. Modsat 

sagen om saxofonisten, hvor dette ikke var tilfældet på trods af flere tredjeparts forklaringer om, at 

legatets fundats ikke skulle tages for bogstaveligt. 
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Derudover blev det i sagen også diskuteret, om præmieringen var givet på baggrund af et bestemt værk, 

men landsskatteretten fandt ikke, at dette var tilfældet i denne konkrete sag. Det faktum at 

landsskatteretten afviser dette punkt gør, at det i andre sager kunne være relevant, da det ellers pure 

kunne afvises som begrundelse generelt. Som nævnt af Eigil Lego Andersen58 er der ikke hjemmel for dette 

standpunkt, men det virker alligevel til at være en accepteret betingelse for skattefrihed. Der kunne jf. 

Andersen argumenteres for, at flertalsformen ”fortjenester” er årsag nok til, at en anerkendelse skal være 

på baggrund af flere præstationer og ikke kan bero på én enkel præstation eller i dette tilfælde èt værk. 

Dog nævner Andersen SpO 1966.166, hvor en juridisk guldmedaljeafhandling blev anset som en 

hædersgave på trods af at denne var på baggrund af netop ét værk.  

Ikke overraskende omhandler sagen om præmiering til billedkunstneren ikke, hvorvidt en billedkunstner 

kan falde under kunstner begrebet, da dette ligger i professionens navn. I de følgende afsnit er der dog 

mere tvivl om, hvorvidt de pågældende professioner er kunstnere eller ej. 

9.2.4.4 Arkitektpriser vs. kunstnerisk fortjeneste 

I dommen fra 200659 omhandlede retstvisten to arkitekter, der påstod skattefrihed for en hæderspris de 

havde modtaget på hver 200.000 kr. Skatteankenævnet havde anset de to arkitekter for skattepligtige efter 

den lempelige ligningslovs § 7 O. Skatteankenævnet lagde til grund, at arkitekterne ikke i relation til 

ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 kunne anses som kunstnere. Derudover blev der henvist til Ligningsrådets 

bindende forhåndsbesked af 17. februar 2004.60 

De fulgte således holdningen fra Dansk Kunstnerråd, som heller ikke anså arkitekter for hverken skabende 

eller udøvende kunstnere i deres årlige udgivelse. 

Arkitekterne ankede dog afgørelsen til Landsskatteretten, som ændrede skatteankenævnets afgørelse.  

Landsskatteretten gjorde opmærksom på, at betegnelsen kunstnere og kunstneriske virke er brugt i 

bemærkningerne til L188. Derfor skulle der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt klager var tildelt 

hædersprisen for hendes arbejde som kunstner. Da klageren ansås for at være en fremtrædende arkitekt, 

der tidligere havde modtaget adskillige priser, kunne hun derfor betragtes som kunstner. Det fremgår ikke 
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af den offentliggjorte kendelse, men Akademirådet, som også bliver nævnt i forbindelse med L188, kom 

under sagen med en udtalelse om det kunstneriske i en del af arkitektens arbejder.61 

Hvorvidt dette blev tillagt betydning er ikke nævnt i afgørelsen, men retten fandt, at hendes bygninger var 

så betydningsfulde, at de kunne anses som værende kunst. I forhold til definitionen af kunst i afsnit 3.3, er 

det værd at bemærke, at en bygning sjældent har den primære egenskab at være kunst, hvorfor denne 

afgørelse kan opfattes som udvidende i forhold til fortolkning af reguleringen. 

Formålet med L188 var at udvide afskrivningsretten for kunstnerisk udsmykning samt at fritage 

hæderspriser til kunstnere for beskatning. Dette for at forbedre vilkårene for kunstnere og gøre det mere 

attraktivt for virksomheder at investere i kunst for herigennem at fremme trivsel og miljø på 

arbejdspladsen. Landsskatteretten vurderede at klageren i denne relation kunne betragtes som kunstner og 

dermed omfattet af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. 

I forhold til arkitekter kan der også henvises til LSRM 1952.46, hvor en arkitekt havde fået udbetalt en 

præmie på 1.000 kroner, og af skatterådet var anset som indkomstskattepligtig af beløbet. 

Landsskatteretten fandt dog, at beløbet var fritaget for beskatning, da beløbet var en præmie/hædersgave 

tildelt som anerkendelse af smukt byggeri samt som belønning for klagerens talent. Der skulle dog ikke 

tages stilling til det kunstneriske i de skabte bygninger.62 

Sidstnævnte kendelse understøtter, at arkitekter opfattes som skabende kunstnere i skattemæssig 

sammenhæng. Kendelsen ville dog formentlig ikke medføre skattefrihed jf. ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19, 

da den er givet med udgangspunkt i et specifikt byggeri og ikke en anerkendelse af modtagerens 

kunstneriske fortjenester. 

Det er dog værd at notere, at arkitekter findes at være omfattet af denne bestemmelse på trods af, at 

Dansk Kunstnerråd ikke anser arkitekter for hverken skabende eller udøvende kunstnere. Dermed må 

bestemmelsen absolut siges at favne vidt, hvilket også var hensigten jf. lovforslag L188. 

9.2.4.5 Litteraturpriser vs. kunstneriske fortjenester 

I SKM2004.77.LR ses ligeledes problemstillingen om, hvem der kan opfattes som kunstnere. Forespørgslen 

gik her på om Cavling-prisen var omfattet af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19.  
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 TfS 2007, 810, Skattefrie hæderspriser efter ligningslovens § 7, nr. 19 af fuldmægtig Lars Emde Poulsen, 
Landsskatteretten. 
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 TfS 2007, 810, Skattefrie hæderspriser efter ligningslovens § 7, nr. 19 af fuldmægtig Lars Emde Poulsen, 
Landsskatteretten. 
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Spørgeren henviser til, at Cavling-prisen skal betragtes som en udmærkelse og ikke som en understøttelse 

af journalisten. Dermed skulle prisen ikke afvises efter reglen om, at det skulle være en anerkendelse af 

modtagerens fortjenester, da dette reelt var tilfældet. Ligningsrådet vælger heller ikke at betvivle denne 

påstand, men fokuserer derimod på, at der i lovforslaget til ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 også indgik 

lovforslag omkring afskrivning af kunst for virksomheder. Dette var for at forbedre vilkårene for skabende 

eller udøvende kunstnere og i den forbindelse anses journalister ikke for omfattet af den personkreds, som 

forslaget vedrører.  

Spørger vælger også at påpege, at journalistisk virksomhed efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 7 er at opfatte 

som anden kunstnerisk virksomhed og derfor burde en journalistisk pris kunne sidestilles med en 

kunstnerisk fortjeneste. Ligningsrådet afviser dog, at dette er tilfældet, da momsretten er et andet 

retsområde, hvor begreberne er anderledes defineret. Og derfor svarer de afkræftende på, hvorvidt 

Cavling-prisen kan være skattefri efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. 

I en relateret genre har Skatterådet i SKM2012.620.SR besvaret spørgsmålet omkring behandling af 

Weekendavisens Litteraturpris. Spørgsmålet til Skatterådet blev formuleret noget bredere end 

ovenstående, eftersom spørgsmålet her var om Weekendavisens litteraturpris var skattefri for modtageren. 

I forbindelse med uddeling af Cavling prisen fokuserede Ligningsrådet udelukkende på ligningslovens § 7, 

stk. 1, nr. 19, da det var spørgsmålets udformning. Her kan åbnes op for, at Weekendavisens Litteraturpris 

kan være skattefri efter andre bestemmelser. 

Weekendavisens Litteraturpris skænkes af Den Berlingske Fond og der uddeles 100.000 kr. til vinderen. Den 

har været uddelt siden 198063 og måden hvorpå vinderen udvælges sker ved, at litteraturkritikere på 

redaktionen på Berlingske nominerer ti kandidater ud fra årets anmeldelser. Vinderen kan være både et 

skønlitterært eller faglitterært værk. De nominerede bliver opslået i avisen og læserne kan dernæst 

stemme på deres favorit. 

Formålet med prisen er at hylde gode bøger, og dermed øge interessen for disse. Spørgers egen holdning 

er, at når prisen gives på baggrund af et bestemt værk må konsekvensen være, at prisen bliver skattepligtig. 
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 http://www.b.dk/kultur/erik-valeur-vinder-weekendavisens-litteraturpris, set 19-01-2013 
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Spørger sammenligner dog prisen med den tidligere BG Banks Litteraturpris64, som ifølge spørger var 

skattefri. Sammenligningen er forståelig, da uddelingen for BG Banks litteraturpris foregik ved en 

læserafstemning blandt tre, på forhånd valgte skønlitterære bøger, udvalgt af en jury.65 

Interessant er det også, at Weekendavisens Litteraturpris kan gives til enten et skønlitterært eller et 

faglitterært værk. I Advokatrådets høringssvar til L190 påpegede de, at der burde være en tilføjelse af 

blandt andet forfattere til faglitterære værker, således at disse også kunne modtage skattefrie hædersgaver 

efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19.  

Dette er dog ikke tilfældet, men uagtet om det er et skønlitterært eller faglitterært værk, så kan 

Weekendavisens litteraturpris ikke uddeles skattefrit efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19, da den 

udbetales som led i en konkurrence, hvorfor der allerede af den grund, ikke kan være tale om en 

hæderspris. Derudover bemærkes det, at prisen gives for en bestemt bog i modsætning til BG Banks 

Litteraturpris, der uddeles som en anerkendelse af en forfatters samlede virke, uagtet at en bestemt bog 

var den udløsende faktor. 

Skatterådet påpeger også, at Weekendavisens litteraturpris på baggrund af udvælgelsesprocessen, ikke kan 

omfattes af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 som indsamlet bidrag, der gives som anerkendelse af 

modtagerens fortjenester mv.. 

Prisen kan heller ikke omfattes af den lempeligere beskatning i ligningslovens § 7 O, fordi den omhandlede 

pris ikke udelukkende har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. 

Derfor tiltrådte Skatterådet Skatteministeriets indstilling og begrundelse om at spørgsmålet kunne besvares 

med et nej. 

Da hverken Cavling prisen eller Weekendavisens Litteraturpris kunne anses for omfattet af ligningslovens § 

7, stk. 1, nr. 19, kunne man formode, at forfattere og beslægtede ikke opfattes som kunstnere og dermed 

ikke kan få skattefrie hædersgaver efter nævnte bestemmelse. 

Det skal dog bemærkes, at kun Cavling prisen bliver afvist på baggrund af, at journalister ikke anses for at 

være kunstnere. Dermed kan udelukkes journalister for den personkreds, der kan modtage skattefrie 
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 BG Banks litteraturpris, senere Danske Banks litteraturpris blev uddelt sidste gang i 2011. 
(http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litteraturpriser_og_litter%C3%A6re_institutioner/Dansk
e_Banks_Litteraturpris) set 20-01-2013 
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http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Litteratur/Litteraturpriser_og_litter%C3%A6re_institutioner/Danske
_Banks_Litteraturpris, set 20-01-2013 
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hædersgaver efter bestemmelsen. Weekendavisens Litteraturpris bliver afvist på baggrund af øvrige 

betingelser i bestemmelserne om hædersgaver. 

9.2.5 Hvem kan få hædersgaver? 

Af de foregående siders behandling af afgørelser, kan det ses hvilke personkredse, som domstolene 

eksempelvis opfatter som omfattet af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. Heraf blandt andre musikere og 

billedkunstnere. Det virker oplagt, at fx billedkunstnere og kunsthåndværkere er omfattet heraf når der ses 

på L188’s oprindelige udformning.  

Som det fremgik af SKM2004.77.LR blev Cavling-prisen afvist, da journalister ikke kunne anses som 

kunstnere. Bevæggrunden for afvisningen var, at der i L188 var et samlet mål for at forbedre vilkårene for 

kunstnere, og gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i kunst for herigennem at fremme 

trivsel og miljø på arbejdspladsen. Samtidig var der en udvidelse af afskrivningsretten på kunst i L188 og i 

den henseende virker det ikke overraskende, at journalister ikke kunne omfattes heraf. Dog virker det 

overraskende, at eksempelvis musikere kan være omfattet af dette lovforslag.  

Med hensyn til afskrivningsretten er det svært at overføre til udøvende kunstnere, fx musikere, men de 

bliver dog alligevel omfattet af den kunst, der berettiger til skattefrie hædersgaver. 

Den umiddelbare argumentation for hvorvidt musik eller journalistik skulle være kunst kan heller ikke 

begrundes med at den omtalte bestemmelse fremkom i et lovforslag, der også vedrørte afskrivningsret. 

Dermed ville afskrivningsretten være baggrund for fortolkningen af en skatteretlig bestemmelse, hvilket 

ikke er hensigtsmæssigt. Der skal nærmere fokuseres på, hvorvidt en bestemt profession kan være 

omfattet af begreberne udøvende eller skabende kunstner.  

9.2.5.1 Udøvende og skabende kunstner 

Dansk Kunstnerråd udgiver hvert år en vejledning, der hedder Kunstneres Beskatning. I denne bliver 

skabende kunstnere eksemplificeret ved billedkunstnere, kunsthåndværkere, forfattere, komponister, 

sceneinstruktører, scenografer, film- og tv-arbejdere, kostumedesignere, koreografer med flere. De 

udøvende kunstnere er musikere, dirigenter, sangere, artister, skuespillere, dansere med flere. I 1996-

versionen af Kunstneres Beskatning fremgår en liste over både skabende og udøvende kunstnere, men i 
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samme forbindelse nævnes, at arkitekter, forlæggere, teaterdirektører og lignende ikke er omfattet af disse 

begreber.66 

Denne liste er snarere et udtryk for hvad Dansk Kunstnerråd mener, der kan opfattes som skabende eller 

udøvende kunstnere, og er ikke en udtømmende liste for, hvad der lovmæssigt henhører herunder. Som 

det ses af SKM.2006.759.LSR, så kunne arkitekter også påberåbe sig skattefrihed efter ligningslovens § 7, 

stk. 1, nr. 19. Derfor er det usikkert, hvem der per definition er omfattet af skattefrihed og hvem som ikke 

er. Listen er udvidet med arkitekter, og spørgsmålet åbnes så igen – hvem kan yderligere komme i 

betragtning? Og er der evt. nogen af de nævnte skabende eller udøvende kunstnere som ikke ville kunne få 

skattefrihed på trods af, at de er indeholdt i listen fra Dansk Kunstnerråd? 

I høringssvarene til L190 har Advokatrådet også bemærket, at retten har udvidet betegnelsen kunstneriske 

fortjenester ved at arkitekter kan være omfattet heraf. Dette bruger Advokatrådet som begrundelse for at 

foreslå en udvidelse af skattefrie hædersgaver til at dække endnu bredere end kunstnere. 

Da retten har udvidet begrebet kunstneriske fortjenester udover de klassiske kunstarter, som nævnt i Dansk 

Kunstnerråds vejledning om beskatning, har de også åbnet op for, at der evt. fremtidigt kan suppleres med 

designere, tatovører eller lignende. Og da der i L188 lægges op til, at det er køberen, som i realiteten 

beslutter, hvorvidt noget er kunst, kan dette åbne op for mange nye kunstarter. Dette er ikke nødvendigvis 

hverken negativt eller forkert, men det vil formentlig skabe flere retssager og yderligere 

kontrolforanstaltninger end hensigten var med dette forslag. 

9.2.5.2 Tildelingsskrivelsens betydning 

Der lægges op til, at gave- eller prisuddeleren er smagsdommer i spørgsmålet om, hvorvidt det er kunst, 

men som det fremgår af SKM.2007.282.LSR og SKM.2007.292.LSR kan retten se bort fra tildelingsskrivelsen, 

hvis der er andre forhold, der begrunder, at prisen er givet for modtagerens kunstneriske fortjenester. 

Dette kan ligeså vel gå den anden vej, så selvom tildelingsskrivelsen skulle tale for en skattefri hædersgave, 

må det stadig bero på en konkret vurdering, hvorvidt prisen er givet som en anerkendelse af modtagerens 

kunstneriske fortjenester.  

I sagen om saxofonspilleren67 blev der dog lagt stor vægt på legatets fundats og på trods af adskillige 

argumentationer og tredjemandsvurderinger kunne det ikke afholde retten fra, at erklære beløbet for 

skattepligtigt på baggrund af fundatsen. Dermed kan tildelingsskrivelsen eller evt. legatfundatsen ikke helt 
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 TfS 2007, 810, Skattefrie hæderspriser efter ligningslovens § 7, nr. 19 af fuldmægtig Lars Emde Poulsen, 
Landsskatteretten. Hvem der kan omfattes af begreberne udøvende og skabende kunstnere, fremgår desuden også af 
Vejledning af 25. februar 2009 ”Kunstnere og Skat”. 
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 LSR af 19/09-11 journalnr. 11-00535. 
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lades ude af betragtning, selvom denne er tillagt en mindre betydning i forhold til den samlede vurdering, 

set ud fra fx SKM.2007.292 LSR. 

Med henblik på hvilke grupper, der kan få skattefrie hædersgaver, så giver retspraksis en pejling, men der 

er dog stadig visse steder, hvor der kan være tvivl. 

Det bemærkes fx, at der er tvivl om, hvorvidt forfattere er omfattet af denne regel. De kunne ikke 

umiddelbart påberåbe sig skattefrihed for hædersgaver efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 efter SKM 

2012.620 SR. Men i denne afgørelse blev klageren afvist på baggrund af det faktum, at prisen fremkom 

efter en konkurrence og dermed ikke var begrundet med en anerkendelse af modtagerens samlede 

forfatterskab. Dermed bliver der ikke taget stilling til, hvorvidt en forfatter kan påberåbe sig skattefrihed 

under andre omstændigheder, udover at spørger henviser til, at BG Banks Litteraturpris var skattefri.  

I en beslægtet branche, nemlig journalistik, blev det jf. SKM 2004.77 LR fastlagt, at journalister ikke kunne 

betragtes som udøvende eller skabende kunstnere, som påpeget i L188 og derfor kunne de ikke få 

skattefrihed for Cavling prisen. 

Denne regel kan dog ikke videreføres på forfattere, da forfattere ofte skriver fiktion, altså selvopdigtede 

historier. Dermed vil sådanne værker formentlig kunne blive omfattet af reglen, da det jo netop er 

skabende, hvorimod journalistik er at videreformidle og bearbejde faktuelle emner. 

En forfatter til biografier vil i den forstand ikke være en skabende kunstner, da dette blot er 

videreformidling af en andens liv og oplevelser, mens forfatteren, der skriver fiktion vil være nyskabende. 

Det skal dermed være et skønlitterært værk, for at der kan blive tale om skattefrihed ved pris eller 

gavemodtagelse. Igen handler det om definition af kunst, da det er af afgørende betydning for om det at 

skrive litterære værker overhovedet er omfattet af begrebet kunst. 

Mange personer kan skrive bøger og artikler, mange kan male og mange kan eksempelvis spille fodbold. 

Der er dog nogen, der gør dette væsentligt bedre end andre. Spørgsmålet er, hvad der kræves for at kunne 

bruge betegnelsen kunst. 

For kort at afrunde afhandlingens oprindelige udgangspunkt må påpeges, at der ingen tvivl er om, at 

uddelingerne til OL-medaljetagerne fra TeamDanmark ikke er omfattet af skattefriheden jf. ligningslovens § 

7, stk. 1, nr. 19, da de ikke overholder kravet om, at beløbet ikke må gives på baggrund af en enkelt 

præstation, men derimod som anerkendelse af personens præstationer over en længere periode. Uagtet at 
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dette betvivles af Eigil Lego Andersen68, er der efterhånden omfattende praksis, der benytter denne 

formodning, hvilket har udviklet sig til en sædvane, således at en enkeltstående præstation ikke er 

tilstrækkelig.  

Hædersgaver til OL-medaljetagere kan dermed umiddelbart afvises som værende skattefri, uden 

overhovedet at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt sport i visse tilfælde kunne betragtes som kunst - 

hvilket det jf. definitionen i afsnit 3.3 ikke kan, da det mangler intentionen om at være kunst og den 

primære egenskab er heller ikke at være kunst. Selvom bestemmelsen favner bredere end listen over 

kunstnere som Dansk Kunstnerråd nævner, så vil sportsfolk ikke kunne omfattes heraf. 

 

9.3 Ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 

Oprindelsen til denne bestemmelse er fra 1942, hvori den indgik i den daværende ligningslovs § 12, stk. 1. 

Denne bestemmelse var meget bredt formuleret.69 Den indeholdt for så vidt både det, der i dag findes i 

ligningslovens § 7 O og § 7, stk. 1 nr. 1.70 Formuleringen og kravene til skattefrihed jf. denne bestemmelse 

er i høj grad i overensstemmelse med det, der er gældende i dag. 

I dag er der blandt andet følgende krav, der skal være overholdt såfremt en gave skal kunne uddeles 

skattefrit efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1: 

1. Gaven har udelukkende karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. 

2. Gaven er givet i anledning af modtagerens alvorlige sygdom eller tilskadekomst/ulykke 

3. Gaven er givet til personer, der har været udsat for en forbrydelse eller katastrofe eller til disses 

efterladte. 

Punkt 2 og er 3 er tilføjelser, der er kommet til ved henholdsvis lov nr. 135 af 20. marts 2002 og lov nr. 1163 

af 19. december 2003. 

Som tidligere nævnt er der i bestemmelsen ikke specifikt nævnt ordet hædersgaver, men det ligger i 

formuleringen anerkendelse af modtagerens fortjenester. 
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 Gavebegrebet af Eigil Lego Andersen, side 581 
69

 Lovteksten var som følger: "Til den skattepligtige Indkomst medregnes ikke saadanne een Gang for alle oppebaarne 
Gave- eller Legatbeløb, der er udredet af offentlige Midler, Legater, kulturelle Fonde o.lign. her i landet eller i 
Udlandet, eller som er tilvejebragt ved Indsamling af Bidrag, alt for saa vidt Ydelsen alene har Karakter af en 
Anerkendelse af Modtagerens Fortjenester."  
70

 Ved lov nr. 452 af 8. december 1967 blev bestemmelsen opdelt således, at bestemmelsen udelukkende omhandlede 
gaver, der hidrørte fra indsamlede midler. Og den del vedrørende uddelinger af offentlige midler blev flyttet til lov om 
særlig indkomstskat. 
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Da bestemmelsen fremkom i 1942 var der tale om en lovfæstelse af praksis.71 Af cirkulære 1943-01-05 nr. 1 

om administrative Befalinger af almindeligere Karakter fremgik et par af de forudsætninger, der kræves 

overholdt for at kunne leve op til bestemmelsen om skattefrihed. 

Den første betingelse for at kvalificere sig til denne skattefrihed var, at den indsamlede gave er oppebåret 

en gang for alle, ligesom det også var tilfældet i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. 

Den næste betingelse gik ud på, hvem der kunne være ophavsmand til en sådan uddeling. Det er de 

institutioner mv. som er nævnt i bestemmelsen og derudover kunne indsamlede bidrag, såfremt det var 

tilvejebragt via en større organiseret kreds, også give skattefrihed. Det var dog ikke tilstrækkeligt at to eller 

flere personer bare slog sig sammen om en gave. 

Den sidste betingelse var, at ydelsen ikke måtte have karakter af vederlag for arbejds- eller 

bistandspræstationer, men alene var et udtryk for en anerkendelse af modtagerens fortjenester på 

specielle områder eller i almindelighed.  

9.3.1 Retspraksis om anerkendelse af modtagerens fortjenester vedrørende § 7, stk. 1, nr. 1 

9.3.1.1 Anerkendelse af sportspræstationer 

På området findes en enkel Landsrets dom tilbage fra 2007.72 Dommen omhandlede en testimonialkamp, 

der blev afholdt den 28. august 2000. Klager havde været professional fodboldspiller i en årrække i samme 

klub og spillet over 800 kampe for klubben. Klubben ville gerne afholde en testimonialkamp for ham, hvor 

alt overskuddet gik til klager. En billet til kampen kostede 100 kroner og også overskud fra salg af drikke og 

madvarer ville tilgå klager. 

Skatteankenævnet stadfæstede at fodboldspilleren var skattepligtig af overskuddet fra testimonialkampen, 

da overskuddet forudsatte en indsats fra klagerens side, hvorfor det ikke udelukkende kunne være givet 

som anerkendelse af modtagerens fortjenester. 

Klager påpegede, at der i bindende forhåndsbesked fra SKAT SKM 2001.133.LR blev svaret ja til spørgsmålet 

om en indsamling til en idrætsudøver, der var blevet handikappet kunne omfattes af bestemmelsen i den 

daværende ligningslovs § 7, litra a.73 

Told- og Skattestyrelsen udtalte i denne forbindelse, at indsamlinger jf. denne bestemmelses praksis kan 

opdeles i følgende tre grupper: 
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 Skatteudvalget 2009-10, L23 Svar på spørgsmål 1 
72

 SKM2007.750.ØLROE 
73

 Det er den bestemmelse, der i dag er i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 
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1. Indsamlinger til efterladte, hvor ægtefællen/samleveren er død ved en (arbejds)ulykke. Det er 

karakteristisk, at indsamlingerne er foretaget ud fra et ønske om at give økonomisk støtte til de 

efterladte. 

2. Indsamlinger til personer som anerkendelse af personens virke inden for sit felt – der er typisk tale 

om mange års deltagelse i foreningsarbejde. 

3. Indsamlinger til en større gruppe personer, der som følge af en uforudset begivenhed har lidt et 

økonomisk tab f.eks. naturkatastrofe, gidseltagning mv. 

Told- og Skattestyrelsen fandt ikke, at spørgeren kunne omfattes af nogen af disse tre punkter, da de ikke 

mente, at en enkel sportspræstation eller længerevarende sportskarriere kunne kvalificere spørger til at 

kunne henføres til punkt 2 som anerkendelse af personens virke inden for sit felt. Ligningsrådet finder dog, 

at spørger kan omfattes af bestemmelsen i ligningslovens § 7, litra a på baggrund af, at spørger er blevet 

invalideret og ikke er formuende. 

Den sidste del er ikke direkte sammenligneligt med præmissen i SKM2007.750.ØLROE, men derimod 

udtales der i SKM2001.133.LR følgende omkring indsamlingsformen: ”Der er efter forvaltningens opfattelse 

intet til hinder for, at indsamlingen helt eller delvist sker i form af f.eks. særlige arrangementer, under 

forudsætning af, at det enkelte arrangement har karakter af en indsamling.” 

Ved arrangementet for den pensionerede fodboldspiller blev der i annonceringen gjort opmærksom på, at 

arrangementet var til fordel for ham og at overskuddet for billetsalget ville tilgå ham. 

Der blev også fokuseret på, at fodboldspilleren deltog i selve kampen, hvorfor det kunne opfattes som et 

arbejdsvederlag, men dette blev afvist, da en testimonialkamp uden deltagelse af hovedpersonen er 

unaturligt.  

Landsskatterettens bemærkning til ovenstående var, at da kampen ikke indgik som en del af en turnering 

eller lignende, der kunne begrunde, at klageren modtog arbejdsvederlag, kunne det ikke opfattes som et 

arbejdsvederlag, men derimod skulle anses som en gave til klageren. 

Skatteministeriet havde i deres afvisning af klager også lagt til grund, at det indsamlede bidrag i høj grad var 

fremkommet via få væsentlige bidragsydere, herunder klagers tidligere arbejdsplads, som stillede anlæg, 

faciliteter og personale til rådighed for denne begivenhed. Derudover stillede diverse fodboldspillere op 

uden krav om honorar, hvilket Skatteministeriet mente ikke kunne karakteriseres som indsamlet bidrag. 
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Klager anførte, at det beløb som han modtog hidrørte fra entreindtægter fra tilskuere og udgifterne som 

hans tidligere klub havde, var blevet dækket, da gavebeløbet blev opgjort. Dermed havde klubben ikke 

bidraget økonomisk til gaven til klager.  

Landsskatteretten fandt, at det indsamlede bidrag levede op til betingelserne i ligningslovens § 7, litra a, 

eftersom hverken forarbejder eller ordlyden i bestemmelsen indeholder betingelser, for at gaveyder ikke 

må få en modydelse i form af adgang til sportsarrangementet. Ydermere står intet anført om, at gaven ikke 

må være med fradrag af visse udgifter og derfor kunne bestemmelsen godt finde anvendelse for klager, der 

dermed kunne modtage gaven skattefrit. 

9.3.1.2 Paralympiske lege 

I et yderligere eksempel fra sportens verden blev Skatterådet i SKM2009.354.SR spurgt, hvorvidt der kan 

opnås skattefrihed på bidrag, der hidrører fra midler indsamlet af en bred kreds af såvel private, 

virksomheder og fonde, indsamlet i spørgers fødeby og omegn til støtte for spørgers forberedelse og 

deltagelse i Paralympiske Lege i Beijing i 2008. 

Spørger er en 25-årig kørestolsbruger, som blev udtaget til deltagelse i De Paralympiske Lege i Beijing i 

forskellige discipliner inden for kørestolsrace. 

Som enhver anden atlet har spørger brugt masser af forberedelsestid og trænet hårdt i mange år op til De 

Paralympiske Lege og spørger havde herudover valgt at tage et halvt års orlov fra sit studie, for at kunne 

fokusere hundrede procent på sin træning op til De Paralympiske Lege med henblik på udtagelse hertil.  

Personer fra spørgers hjemby blev meget begejstret over udtagelsen til De Paralympiske Lege og med tanke 

på spørgers flotte formåen, mente de, at spørger var et forbillede for andre handikappede og tidligere 

kræftpatienter. Derfor startede de en indsamling i lokalsamfundet til støtte for spørger. 

Spørger fremlægger sagen med forhåbning om at blive omfattet af ligningslovens § 7s skattefrihed for 

hædersgaver. Spørger mener beløbet er skattefrit, jf. følgende: 

- "Gaver, der hidrører fra indsamlede bidrag, forudsat at gaven alene har karakter af en anerkendelse af 

modtagerens fortjenester" 

- "Det er ligeledes en forudsætning, at gaven er oppebåret én gang for alle og ikke har karakter af vederlag, 

samt at indsamlingen ikke er sket på modtagerens initiativ. Bestemmelsen angår kun gaver, der hidrører fra 

indsamlede midler" 

- "Hertil må kræves, at indsamlingen er organiseret inden for en vis større kreds". 
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SKATs indstilling er, at ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 kan benyttes til den pågældende situation, da gaven 

som spørger fremlægger det, ikke har karakter af vederlag, men derimod er en anerkendelse af 

modtagerens fortjeneste og gaven er indsamlet uden, at det er sket på modtagerens initiativ. 

Med baggrund i SKM2006.503.SR74 finder Skatterådet ligeledes, at spørger her er omfattet af ligningslovens 

§ 7, stk. 1, nr. 1. 

I forhold til den oprindelige motivation for denne afhandling er det interessant at bemærke, at netop 

udtagelsen til De Paralympiske Lege, som jo er ækvivalent med OL, kan være baggrund for en skattefri 

hædersgave. Lokalbefolkningen mener, at denne atlet er et forbillede for mange andre handikappede og 

tidligere kræftpatienter. Til sammenligning er der vel adskillige OL-deltagere, der kunne opfattes som 

glimrende forbilleder for unge mennesker. Om de pågældende er handikappede eller ej bør ikke resultere i 

en forskel på, hvorvidt prisen kan anses som anerkendelse af modtagerens fortjenester.  

I dette tilfælde forekommer det sandsynligt, at klageren har modtaget hædersprisen på baggrund af den 

ulykke, der er sket ham og i mindre grad som en anerkendelse af hans fortjenester i sportens verden. Det er 

naturligvis en samlet konkret vurdering, men hvordan havde situationen været såfremt gaven var givet til 

en deltager i De Olympiske Lege. Ville dette også indebære skattefrihed eller er det faktum, at spørger 

stadig er mærket af leukæmien en betydende faktor? 

Det er vel indiskutabelt altid en stor præstation at kvalificere sig til et OL eller PL, men SKATs svar til den 25-

årige kørestolsbruger er ikke med til at klarlægge, hvorvidt en indsamlet gave til en OL deltager altid vil 

være skattefri eller om sygdommen har indflydelse. I forbindelse hermed kan det fastslås, at en deltager 

ved PL altid må kunne få skattefrihed for en indsamlet gave, der ydes på baggrund af en anerkendelse af 

den fortjeneste det er at kvalificere sig til PL, såfremt den ellers lever op til de øvrige krav, som spørger selv 

nævner i hans sagsfremstilling. 

9.3.1.3 Anderkendelse af øvrige fortjenester 

I 1997 afsagde Landsskatteretten kendelse75 vedrørende en skatteyder, der var foregangsmand inden for 

biodynamisk landbrug og gennem en årrække havde drevet en landbrugsejendom, hvor der blev benyttet 

specielle produktionsmetoder, som klageren havde anvendt til at fremme den almindelige folkesundhed og 

anvendt af hensyn til miljøet.  

                                                           
74

 Denne behandles senere i dette afsnit. 
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 LSR1997.651 
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I 1988 blev en forbrugerforening oprettet med henblik på at støtte klagerens landbrugsvirksomhed i 

bestræbelserne for at legalisere sunde råmælksprodukter og senere hen omfattede forenings formål også 

ydelse af støtte til driften af landbrugsvirksomheden.  

Familien havde gennem længere tid haft økonomiske vanskeligheder, der navnlig skyldtes en række sager 

anlagt af de offentlige myndigheder mod landbrugsvirksomheden, hvilket indebar restriktioner og forbud 

mod produktionen og fremstillingen af råmælk. Dette medførte at støtteforeningen henvendte sig til 

dennes advokat og startede en offentlig indsamling. Indsamlingen blev først udbetalt i 1990, da 

landbrugsvirksomheden var under betalingsstandsning og en udbetaling af det indsamlede beløb tidligere, 

ville have medført, at alle pengene gik til kreditorer og ikke landbrugsvirksomheden som sådan. 

Skatteankenævnet vurderede, at det indsamlede beløb skulle anses for skattepligtigt jf. statsskattelovens § 

4 c, da det indsamlede beløb var udtryk for en trangsmotiveret understøttelse fremfor anerkendelse af 

modtagerens fortjenester. Herunder blev der også lagt vægt på, at støtteforeningen havde defineret, at 

formålet med denne også var, at yde støtte til driften af landbrugsvirksomheden. 

Skatteankenævnet fandt ikke, at der var en klar skelnen mellem belønning for arbejdspræstation og hæder 

af gavemodtagerens fortjenester, men nævnet ville dog ikke afvise, at der i gaven var elementer der 

tangerede hædersgaver. Nævnet omtaler desuden, at der egentlig var tale om en trangsmotiveret 

understøttelse og at sagen vedrørende Tingbæk Kalkminer76 ikke fandtes at være analog med nærværende 

sag. 

Advokaten for støtteforeningen var dog uenig i denne betragtning. Ankenævnet havde i sagsfremstillingen 

nævnt, at gaven havde elementer, der tangerede en anerkendelse af modtagerens fortjenester og jf. TfS 

1988, 691 kunne det faktum, at gaven var givet som en trangsmotiveret understøttelse, ikke medføre at 

dette dermed var skattepligtigt. Derudover bemærkede advokaten, at gaven var ydet som anerkendelse af 

modtagerens særlige indsats som foregangsmand indenfor alternativ miljørigtig landbrugsproduktion og at 

den brede offentlighed næppe ville yde støtte alene af den grund, at klager var i en økonomisk 

trangssituation. 

Landsskatteretten fandt, at det indsamlede bidrag var givet som økonomisk støtte til klageren som 

anerkendelse af dennes særlige indsats inden for sit felt og derfor kunne det modtagne beløb anses som 
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 I bindende forhåndsbesked, TfS 1988, 691, fandtes et indsamlet bidrag til en mor og hendes to børn, der var 
efterladte til M, som døde ved ulykken i Tingbæk kalkminer, at være omfattet af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1. 
Eftersom de ingen livsforsikring havde, var den tilbageværende familie stillet økonomisk meget vanskeligt i forhold til 
at blive boende i deres hus. Dette var en af flere sager, der tilgodeså modtagerens trang som anerkendelse af 
modtagerens fortjenester. 
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skattefrit efter ligningslovens § 7, litra a, idet landsskatteretten desuden fremhævede, at reglen ikke 

udelukkende var begrænset til hædersgaver.  

LSR1997.651 bliver også nævnt i SKM2006.503.SR, hvor Skatterådet bliver stillet spørgsmålet om, hvorvidt 

en offentlig indsamling til en modtager, der var blevet idømt at betale 800.000 kr. til en køber af hans 

ejendom, kunne anses for omfattet af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1.  

Sagens fakta er, at spørger har solgt sin ejendom og efterfølgende er der konstateret forurening på 

grunden. Domstolene har derfor pålagt spørger at betale 800.000 kr. til køber af ejendommen som 

erstatning for den for høje salgsværdi, forureningen af grunden taget i betragtning. 

Spørger har i den pågældende sag ikke haft kendskab til grundforureningen og mener derfor kravet skulle 

videreføres til kommunen som i sin tid solgte ham grunden, som han efterfølgende opførte ejendommen 

på. På trods af at der kort tid efter afgørelsen af denne sag, blev fremlagt en ny lov77, der gjorde at 

forureningens grænseværdier blev øget, og derfor væsentligt nedjusterede den del af grunden, der var 

forurenet, kunne dette ikke influere på dommens afgørelse. Spørger blev idømt at betale 800.000 kr.78 

Da spørgers sag har haft indflydelse på den ændrede lov jf. hans samtaler med diverse politikere og De 

Samarbejdende Grundejerforeninger mener spørger, at den indsamling, der efterfølgende er startet, burde 

medføre skattefrihed. Spørger mener, at denne har udført et stort arbejde for at fremme denne 

lovændring, som medfører at 95.000 grundejere pludselig ikke får deres grunde i den såkaldte kortlægning. 

Derudover påpeger spørger, at værditabet, som de er dømt til at betale, kan betegnes som en økonomisk 

katastrofe. 

Styrelsens indstilling til dette spørgsmål er, at ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1, må fortolkes ret snævert og 

den omstændighed, at spørgers sag jf. brev af 15. maj 2006 fra Miljøministeren har medvirket til de 

ændrede grænseværdier ikke er tilstrækkelig dokumentation for, at indsamlingen alene har karakter af en 

anerkendelse af hans fortjenester. Derudover bemærker SKAT, at indsamlingen er tilvejebragt for, ”at han 

ikke skal stå alene med regningen”.79 Dermed er formålet ikke udelukkende at hædre spørgeren, men at 

hjælpe denne med de økonomiske vanskeligheder som Vestre Landsrets dom har bragt ham i. Det er 

desuden ikke SKATs opfattelse, at domme afsagt ved de danske domstole kan kategoriseres som 

katastrofer omfattet af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1. 
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 Folketinget havde ved lov nr. 507 af 7. juni 2006 vedtaget ændrede grænseværdier for tjæreforurening, der betød at 
kun en del af grunden skulle kortlægges. 
78

 Vestre Landsrets dom af 19. april 2006. Denne er kun omtalt i forbindelse med SKM2006.503.SR og behandles 
således ikke i afhandlingen. 
79

 Ophavsmanden til indsamlingen - J.R. - udtalte dette i et indlæg i Jyllandsposten 1. maj 2006. 
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SKAT indstiller derfor til, at der svares nej til om spørger kan omfattes af skattefriheden i denne 

bestemmelse. Skatterådet vurderer dog, at den indsamlede gave kan anses for værende en anerkendelse af 

modtagerens fortjenester og dermed skattefri efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1. 

SKM2006.503SR var desuden en reference i SKM2008.382.SR, hvor Skatterådet blev stillet spørgsmålet, 

hvorvidt en forening med henvisning til ligningslovens § 7, litra a, kunne foranstalte en indsamling for at 

hædre modtageren for dennes utrættelige indsats for at ændre praksis i udvisningssager, uden at 

modtageren bliver beskattet af de indsamlede midler.  

Modtageren havde fået gaven som en anerkendelse af dennes indsats for at bibeholde sin datter i Danmark 

og sikre hendes opholdstilladelse, da hun uretmæssigt var blevet udvist af Danmark. Denne indsats har 

medført store advokatudgifter for modtageren og naturligvis tæret på familiens økonomi.  

Gaven skal ses som en anerkendelse af modtagerens fortjenester, idet Udlændingeservice efterfølgende 

har ændret sin praksis og dermed har modtager, hjulpet flere forældre, som står i samme situation. 

SKATs indstilling var, med henvisning til SKM2006.503SR, at den indsamlede gave kunne anses som en 

skattefri hædersgave i anledning af modtagerens indsats for arbejdet med reglerne for opholdstilladelse i 

Danmark. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling. 

9.3.1.4 Indsamlingsgruppens størrelse 

Alle de ovennævnte domme var udtryk for skattefrie gaver givet på baggrund af en bred offentlig 

indsamling og indenfor emner, der også ofte har den brede befolknings interesse, men ligningslovens § 7, 

stk. 1, nr. 1 finder dog også anvendelse i andre mere jordnære og dagligdags betingede gaver. Herunder 

LSR1963.20098, hvor en stadsingeniør modtog en gave i forbindelse med hans 25 års jubilæum. På trods af, 

at der kun var 44 bidragsydere blev gaven anset for omfattet af bestemmelsen. Ligeledes blev en gave givet 

til en fratrædende formand for en frimurerloge også anset for skattefri80 og en gave givet i anledning af en 

formands 30 års jubilæum og herunder som udtryk for en anerkendelse af hans indsats blev også anset for 

skattefri.81 

Derimod kunne en landsretssagfører i LSRM 1981, 57 ikke få skattefrihed efter ligningslovens § 7, litra a, da 

han var blevet skænket en udlandsrejse i forbindelse med hans arbejde for en almenvelgørende institution. 

I anledning af hans 25 og 40 års jubilæum som henholdsvis formand og medlem af bestyrelsen af denne 

organisation, havde han fået skænket denne rejse. Statsskattedirektoratet udtalte, at gaven ikke kunne 
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anses for omfattet af ligningslovens § 7, litra a, da den ikke var tilvejebragt ved en særlig foranstaltet 

indsamling. En leder af en konsulenttjeneste kunne heller ikke modtage skattefrihed efter ligningslovens § 

7, litra a82, da denne modtog en indsamlet gave pålydende 1 kr. for hvert medlem eller i alt 11.000 kr. Da 

gaven blev anset som en tingsgave, kunne personen i stedet få skattefrihed efter daværende lov om særlig 

indkomstskat § 2, nr. 10. 

9.3.1.5 Opsamling på anerkendelse af modtagerens fortjenester jf. ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 

I forhold til afsnit 9.2.5 om hvem der kan få hædersgaver efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 kan det 

fastslås, at der i denne bestemmelse er et bredt udsnit af persongrupper, der kan modtage en skattefri 

gave. Sportsfolk som ikke kunne anses for omfattet af begrebet kunst vil her kunne modtage en skattefri 

gave som det fremgik af diverse domme. Ekstrakravet i denne bestemmelse er, at der skal være foretaget 

en indsamling blandt en større kreds af mennesker, hvor det i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 skulle være 

en uddeling fra en fond eller lignende. Det er væsentligt, at indsamlingen ikke er tilvejebragt af 

gavemodtageren selv, samt at de indsamlede ved, at bidraget bliver givet som gave til modtageren. 

Sidstnævnte var tilfældet i forbindelse med testimonialkampen i SKM2007.750.ØLROE. Det indsamlede 

bidrag skal være udtryk for en anerkendelse af modtagerens fortjenester og analogt til ligningslovens § 7, 

stk. 1, nr. 19 skal gaven være en engangsydelse, der ikke må have karakter af arbejdsvederlag.  

Anerkendelse af modtagerens fortjenester blev fortolket meget bredt, som det fremgik af TfS 1988, 691 og 

der var nærmest ingen grænser for hvad der kunne falde ind under begrebet anerkendelse af modtagerens 

fortjenester. Derudover må specielt de persongrupper, der kan modtage hædersgaver jf. denne 

bestemmelse, siges at være nærmest uden grænser. Så længe man har leveret noget særligt indenfor sit 

fag/virke eller endog en interesse man har. Dette var tilfældet i sportsverdenen, ved foreningsarbejde, ved 

arbejde mod ”uretfærdig” lovgivning osv..  

Siden den brede forståelse af anerkendelse af modtagerens fortjenester jf. ligningslovens § 7, litra a, er der 

dog kommet lidt yderligere specifikation i bestemmelsen jf. nedenstående. 

9.3.2 Retspraksis om skattefrihed ved ulykke eller forbrydelse/katastrofe 

Ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 har som nævnt to yderligere muligheder for at indeholde skattefrihed. Dette 

kan være i tilfældet af en forbrydelse/katastrofe eller ulykke, hvor folk laver en indsamling til de, der er 

udsat for hændelsen.  
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9.3.2.1 Lovforslag vedrørende udvidelse af ligningslovens § 7, litra a 

Den tidligere bestemmelse i ligningslovens § 7, litra a blev jf. praksis, i blandt andet TfS 1988, 69183, 

fortolket meget bredt. Derfor blev der ved lovforslag LSF 14 2001/2 lagt op til, at denne praksis blev 

præciseret i ordlyden af bestemmelsen. Der står blandt andet i bemærkninger til lovforslaget: ”Gaver, der 

hidrører fra indsamlede bidrag, er skattefri, forudsat at gaven er oppebåret én gang for alle og alene har 

karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Bestemmelsen er ifølge hidtidig praksis bl.a. 

blevet anvendt til at skattefritage gaver af indsamlede bidrag, der er ydet til alvorligt syge/tilskadekomne 

og til efterladte efter personer, der er omkommet ved en ulykke. Ligeledes er bestemmelsen blevet anvendt 

til at indrømme skattefrihed for indsamlinger til en større gruppe personer, der som følge af en begivenhed 

(f.eks. stormflod) har lidt et økonomisk tab. Da dette kan give anledning til tvivl om anvendelsesområdet for 

reglen, foreslås det præciseret i lovteksten, at bestemmelsen også kan anvendes til at skattefritage 

indsamlede bidrag i sådanne tilfælde.” 

Derudover står præmisserne fra TfS 1988, 691 specifikt nævnt ”Betingelsen om anerkendelse af 

modtagerens fortjenester er i praksis blevet fortolket forholdsvis bredt. Der er således i praksis f.eks. 

indrømmet skattefrihed for indsamlinger til efterladte, hvor ægtefællen/samleveren er død ved en 

(arbejds)ulykke. Det er karakteristisk, at indsamlingerne er foretaget ud fra et ønske om at give økonomisk 

støtte til de efterladte.” Dermed skaber lovforslaget intet nyt omkring reglen, men formaliserer blot praksis 

ved at specificere bestemmelsens ordlyd, således at dette anses for værende omfattet af skattefriheden. 

Ved lovforslag LF 63 2003/1 blev i bestemmelsen ydermere tilføjet ordet forbrydelse, således at ofre for en 

forbrydelse også kunne få skattefrihed for indsamlede gaver, der opfyldte de øvrige betingelser i 

bestemmelsen.  

Med disse lovændringer må det formodes, at begrebet anerkendelse af modtagerens fortjenester skal 

tolkes mere indskrænkende end tidligere. Med tilføjelsen af teksten vedrørende ulykker mv., skal 

formentlig forstås, at anerkendelse af modtagerens fortjenester skal fungere udelukkende som 

hædersgave, da dette ikke var tilfældet før. Selvom lovforslaget foreskriver, at der ikke skal ske praksis 

ændring som følge af denne tilføjelse, så må det være hensigten med tilføjelsen, at kun disse indsamlinger 

til ulykker, katastrofer mv. kan tolkes under denne regel og ellers skal indsamlingen være udtryk for en 

hædersgave. TfS 1988, 691 var baggrund for, at denne regel kunne tolkes meget bredt og dette er 

formentlig søgt undgået fremadrettet ved vedtagelse af disse lovforslag.   
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Som nævnt af Eigil Lego Andersen84 var modtagerens trang blevet ophøjet til en fortjeneste, men dette er 

søgt undgået ved disse tilføjelser. 

9.3.2.2 Retspraksis vedrørende indsamlede bidrag til personer udsat for en 

forbrydelse/katastrofe eller anden ulykke 

Der har ikke været omfattende retspraksis på dette område efter lovændringerne i 2002 og 2003. Der har 

dog været et par bindende svar fra SKAT.  

I 200885 ville en kollega til en pludselig omkommet person starte en indsamling på arbejdspladsen til den 

efterladtes familie, som bestod af en hjemmegående husmor samt 3 børn. Den afdøde faldt om derhjemme 

og døde på hospitalet 5 timer senere af en blodprop.  

SKAT henviste til præciseringen i lov nr. 135 af 20. marts 2002, hvor der kunne indsamles en skattefri gave 

til alvorligt syge eller efterladte til sådanne personer. Det blev desuden bemærket af SKAT, at blodpropper 

fremgik af en bekendtgørelse til Pensionsbeskatningsloven som en såkaldt kritisk sygdom, for hvilken man 

kunne hæve sin kapitalpension. Derfor fandt SKAT også, at sygdommen i dette tilfælde kunne anses som 

kritisk og derfor kunne de svare ja til spørgsmålet om en sådan indsamlet gave ville kunne omfattes af 

ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1. Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling. 

I 201186 blev SKAT bedt om at tage stilling til, hvorvidt spørger kan modtage en skattefri gave jf. 

ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1, vedrørende indsamlet bidrag til støtte for spørgers retssag anlagt mod flere 

personer for renselse af spørgers ære i medborgeres agtelse. 

Spørger havde anlagt sag i retten mod flere personer for æreskrænkelse efter straffelovens § 267. Spørgers 

omkostninger forventes at løbe op i ca. 2 millioner kroner, hvilket ikke vil blive dækket af modparten. Det 

indsamlede bidrag skulle dække sagens omkostninger og et evt. overskud vil blive givet til en forening af 

forfattere og redaktører, der arbejder for journalisters ytringsfrihed verden over. 

I skatteministeriets indstilling henvises til tidligere omtalte praksis, herunder LSR1997.651, 

SKM2006.503.SR, SKM2008.382.SR og SKM2009.354.SR som dog alle vedrører gaver givet som en 

anerkendelse af modtagerens fortjenester. Det kunne diskuteres om gaven her skulle være som 

anerkendelse af modtagerens fortjenester i forbindelse med arbejdet for journalisters ytringsfrihed, men 

skatteministeriet vælger at fokusere på ordet forbrydelse. 
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I 2003 blev ordet forbrydelse tilføjet bestemmelsen i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1, men uden at der 

hermed fulgte en nærmere definition af ordet i henhold til denne bestemmelse. Skatteministeriet søger 

støtte i nudansk ordbog, hvor ordet forbrydelse defineres ”…hvor der er sket en handling, der strider mod 

loven og derfor er strafbar…”. 

I denne sag er spørger, såfremt denne får medhold i anklagen, blevet udsat for en forbrydelse og derfor kan 

et indsamlet bidrag omfattes af skattefriheden i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1. Det bemærkes, at 

skatteministeriet påpeger, at såfremt den dømte måtte blive frifundet i den daværende verserende 

ankesag ved landsretten, vil spørger ikke længere leve op til forudsætningen for vurderingen af denne sag. 

Der bliver ikke taget stilling til, hvorvidt spørger i så fald vil kunne få skattefrihed efter begrebet 

anerkendelse af modtagerens fortjenester, idet spørger gør en særlig indsats mod begrænsningen af 

journalisters ytringsfrihed. Det beror naturligvis på en konkret vurdering, hvor stor indflydelse denne sag 

har på den samlede indsats for ytringsfrihed og der vurderes ikke at være tilstrækkelig information til at 

vurdere, om spørgers gave evt. stadig kunne omfattes af bestemmelsen.  

9.3.2.3 Opsamling på gaver i forbindelse med ulykker eller forbrydelser 

Bestemmelsen er forholdsvis specifikt formuleret i nuværende regulering, men tidligere, da den var 

omfattet af begrebet anerkendelse af modtagerens fortjenester kunne den muligvis opfattes bredere. 

Ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 bliver i sin helhed opfattet som en skattefrihed for hædersgaver, men efter 

definitionen af begrebet hæder87 vurderes netop gaver i forbindelse med ulykker, forbrydelser eller 

lignende ikke at være et udtryk for en hæder. Derfor er denne bestemmelse nærmere opdelt i to adskilte 

grupper. Dels hædersgaver som anerkendelse af modtagerens fortjenester og dels gaver til støtte for 

personer, der har været særlig udsat. 

Ved daværende ligningslovs § 7, litra a hørte dette under ét samlet begreb, men med udvidelsen af 

bestemmelsen i 2002 og 2003, er det ikke denne forfatters vurdering, at en gave som beskrevet i afsnit 

9.3.2 kan kategoriseres som hædersgave. 
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9.4 Delkonklusion 

Til at starte med kan det konkluderes, at skattefrihed for hædersgaver kan forekomme enten efter 

ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 eller § 7, stk. 1, nr. 19. Der er visse sammenfald i betingelserne for 

skattefrihed for disse bestemmelser, men også forskelle i hvor bredt de favner. 

Ensartetheden mellem de to bestemmelser skal findes i et par af betingelserne for modtagelse af 

hædersgaver. I begge bestemmelser er det et ufravigeligt krav, at det modtagne beløb skal være et 

engangsbeløb og således ikke må være løbende ydelser til modtageren. Derudover må beløbet ikke have 

karakter af et arbejdsvederlag og skal være uansøgt – i tilfældet med indsamlede gaver betyder det, at 

indsamlingen ikke må være foranstaltet af modtageren selv.  

Det interessante omkring arbejdsvederlag er, at det i reguleringen står særskilt nævnt i bestemmelsens nr. 

1, mens det i nr. 19 blot er nævnt i forarbejderne, at det ikke må være et arbejdsvederlag. Det vurderes dog 

at skulle fortolkes ækvivalent. 

9.4.1 Delkonklusion på ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 

Det der som udgangspunkt adskiller ligningslovens § 7, stk.1, nr. 1 fra nr. 19 er, at tildelingen af 

hædersgaven kommer på baggrund af en indsamling. Kravene hertil er, at det skal være en organiseret 

kreds og ikke være en mindre kreds af personer, der er fælles om en gave.  

Idet baggrunden for uddelingen af hædersgaverne er vidt forskellig kan disse ikke være relevante i samme 

sager, men de er dog sidestillet i og med begge bestemmelser er udtryk for en hædersgave. Selve ordet 

hæder er ikke nævnt i denne bestemmelse, men det ligger i begrebet anerkendelse af modtagerens 

fortjenester. I den betragtning, sammenholdt med definitionen af hæder i afsnit 3.2, er det svært at se 

hvordan den tidligere retspraksis om ligningslovens § 7, stk. 1, nr.1 kunne komme frem til at katastrofer mv. 

kunne være baggrund for hædersgaver.          

Dette gør naturligvis, at bestemmelsen er udvidende i forhold til nr. 19, da der her kan uddeles 

hædersgaver på et bredere grundlag. Her menes ikke blot det, at gaven uddeles på baggrund af 

modtagerens fortjenester og ikke udelukkende modtagerens kunstneriske fortjenester. Ydermere viste det 

sig i den tidlige retspraksis, at modtagerens fortjenester blev fortolket til også at indebære modtagerens 

trang. Dette blev senere særligt udskilt i bestemmelsen og det må formodes, at modtagerens fortjenester 

nu fortolkes mere indskrænkende, således at der reelt er tale om en hæder i samme omfang som i nr. 19. 
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9.4.2 Delkonklusion på ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 

I forhold til nr. 1 bliver gaver jf. denne bestemmelse uddelt fra forskellige juridiske personer og ikke som 

indsamling. Hvem der kan være uddeler er meget omfattende.  

Derimod er der jo den indskrænkende fortolkning omkring, hvad der forstås ved begrebet kunstnerisk. 

Ifølge definition i afsnit 3.3 skal der være tale om tre betingelser, der skal opfyldes før det kan være kunst.  

1. Artefakt 

2. Intentionalitet 

3. Primære egenskaber 

Disse kan bruges til blandt andet at afvise konkurrencesport som en kunst. Men for at komme nærmere i 

dybden med hvem der opfattes som kunstnere, skal der yderligere ses på begreberne skabende og 

udøvende kunstnere. Persongrupper der kunne omfattes heraf var oplistet af Dansk Kunstnerråd m.fl., men 

ved retspraksis viste det sig, at denne liste ikke var udtømmende.  

Således kunne arkitekter også være skabende kunstnere og det kan nemt forestilles, at også andre 

brancher kunne omfattes heraf. Herunder kunne nævnes designere eller tatovører, der desuden kan leve 

op til de tre betingelser nævnt ovenfor.  

Hvorvidt prisen er givet som anerkendelse af modtagerens fortjenester beror altid på konkret vurdering og 

der kan ikke tillægges stor vægt på de eventuelle beskrivelser i legaternes formål, da retspraksis viser, at 

der både kan ses bort herfra, ligesom det også kan tillægges ekstra betydning på trods af tredjeparts 

argumentationer for, at formålet ikke er gældende.  

I retspraksis viste det sig desuden, at en snæver modtagerkreds ikke var en argumentation for ikke at kunne 

uddele hædersgaven skattefrit.   
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10. Lempelse af skatten på hædersgaver 

Som nævnt i afsnit 9.1, så er lempelsen for skat på hædersgaver reguleret i ligningslovens § 7 O. Lempelsen 

af skatten på hædersgaver er ikke direkte en del af hovedfokus i denne afhandling, men det vurderes vigtigt 

i forhold til problemformuleringen om, hvordan personer er stillet såfremt de ikke umiddelbart kan 

omfattes af skattefriheden på hædersgaver. Derudover gives der skattefrihed for de første 25.000 kr. og 

først derefter indgår skattelempelsen. 

 

10.1 Ligningslovens § 7 O  

I forhold til bestemmelsen i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19, kan denne nærmest ses som en 

opsamlingsbestemmelse88. Den væsentligste forskel ligger dog i formuleringen i § 7 O, stk. 1, nr. 189, hvoraf 

det fremgår, at denne uddeling ikke kan gives af erhvervsvirksomheder og derudover ikke indeholder krav 

om, at uddelingen skal være på baggrund af modtagerens kunstneriske fortjenester, men blot modtagerens 

fortjenester.90 Dermed åbnes der op for, at andre grupper af personer, der ikke kunne få skattefrihed efter 

ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19, i stedet kan få en lempelse af skatten jf. denne bestemmelse. 

Det bemærkes også, at ordlyden af uddelingen er anderledes her, idet begrebet hædersgave ikke står 

nævnt, men blot betegnelsen gave- og legatbeløb.91 

Den lempelige beskatning fremgår af bestemmelsens stk. 2, hvoraf det fremgår, at indkomster, der 

overstiger et grundbeløb på 25.000 kroner, medregnes med 85 procent til den skattepligtige indkomst.92 

10.1.1 Lovforslag om ligningslovens § 7 O 

Som tidligere nævnt stammer bestemmelsen fra samme lovgivning som ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 og 

indtil lov nr. 452 af 8. december 1967 var disse samlet i ligningslovens § 12, stk. 1. Med lov nr. 452 blev 

bestemmelsen opdelt og denne bestemmelse om gaver og legater udredet af offentlige midler blev 

beskattet efter lov om særlig indkomstskat. Ordlyden i bestemmelsen er dog så godt som uændret fra den 

                                                           
88

 Fx ses SKM2004.77.LR om Cavling-prisen, som er behandlet i afsnit 9.3.3.4. Denne kunne muligvis beskattes 
lempeligere efter omtalte bestemmelse, da modtageren blev afvist på ikke at være kunstner, hvilket ikke er et krav 
her. Der tages ikke stilling til dette i SKM2004.77.LR, da dette var en bindende forhåndsbesked på spørgsmålet: ”Er 
Cavling-prisen omfattet af ligningslovens § 7, nr. 19, 2. pkt.?”  
89

 Lovteksten: ”1) Gave- og legatbeløb, der er ydet som et engangsbeløb af offentlige midler, legater, kulturelle fonds 
og lignende her i landet eller i udlandet, når gaven eller legatet udelukkende har karakter af en anerkendelse af 
modtagerens fortjenester, jf. dog § 7, nr.19.” 
90

 Nøjagtig som det sås af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 
91

 Som i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 består hædersdelen af gaven i formuleringen anerkendelse af modtagerens 
fortjenester. 
92

 Se også afsnit 9.1.  
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oprindelige bestemmelse i 1942 og frem til den nuværende bestemmelse i ligningslovens § 7 O. Dermed er 

retspraksis reelt det eneste pejlemærke, der findes på fortolkningen af bestemmelsen.  

10.1.2 Retspraksis vedrørende ligningslovens § 7 O 

Det ses af omfanget af retspraksis på dette område og bestemt også af mængden af afviste sager, at denne 

bestemmelse på visse punkter kunne opfattes som en opsamlingsbestemmelse, men det er begrænset hvor 

mange sager, der egentlig bliver anset for værende omfattet af bestemmelsen. 

10.1.2.1 Skattelempelse 

Der har specielt omkring 1980 været nogle sager, hvor landsskatteretten fandt, at der kunne opnås 

skattelempelse, herunder LSR1980.5-538 hvor en museumsbetjent, der ved siden af sit 

lønmodtagererhverv var ulønnet idrætsleder i X kommune. I forbindelse hermed modtog klager et beløb på 

3.000 kr. fra en lokal fond. Fondens formål var at opmuntre tre ulønnede ledere og instruktører i deres 

arbejde for unge og da det ikke kunne søges og derudover levede op til kravene i daværende lov om særlig 

indkomstskat § 2, nr. 16, fandt landsskatteretten, at klager er omfattet af denne regel. 

I LSR1979.1-864 var klager af skatterådet blevet anset for indkomstskattepligtig af en legatportion på 

12.000 kr., som var modtaget fra en kreditforening. Skatterådet anså ikke legatet for omfattet af 

bestemmelsen i lov om særlig indkomstskat, alene af den årsag, at beløbet ikke stammede fra offentlige 

midler. Landsskatteretten fandt imidlertid ikke, at ordlyden af denne bestemmelse eller forarbejder hertil 

afgav holdepunkter, hvorefter ”legater, kulturelle fonde og lignende” skulle hidrøre fra offentlige midler. 

Derfor blev klagerens ansættelse af indkomstskatten nedsat svarende til dagældende regler i lov om særlig 

indkomstskat. 

I LSR1981.1981-1-241 klagede en skuespiller over, at denne var blevet anset for indkomstskattepligtig af to 

modtagne legater. Skatterådet havde fundet, at der er i de to legaters fundats ikke var udelukket, at 

legaterne kunne uddeles flere gange til samme person og derfor skulle være indkomstskattepligtige. Klager 

havde dog påpeget, at det ville være i strid med legatets formål, såfremt samme kunstner fik legatet tildelt 

flere år i træk. Landsskatteretten fandt på baggrund af sagens oplysninger, at legaterne var omfattet af 

bestemmelsen og nedsatte derfor indkomstskatten med 8.500 kr., hvilket var tilsvarende skattefrihed, da 

dette var legaternes samlede beløb.  

Det var i LSR1981.1-541 derimod en, i klagers øjne, ulempe, at klager var blevet omfattet af reglerne i lov 

om særlig indkomstskat. Klager var møntinteresseret og tog ofte på forskningsrejser betalt af egne midler. I 

1978 modtog klager af Velux Fonden et legatbeløb på 25.000 kr. ”som bidrag til en forskningsrejse til Italien 

og/eller andre lande, hvor antikkens mønter kunne studeres”. Klager opfattede beløbet som opmuntring til 
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fortsatte studierejser og dermed et skattefrit beløb. Amtsligningsrådet var dog af den opfattelse, at der i 

legattildelingen ikke var knyttet nogen juridisk forpligtelse til at anvende beløbet til studierejser, hvorfor 

det ikke kunne omfattes af bestemmelsen om studierejselegat. Landsskatteretten var enig med 

amtsskatterådet, men vurderede at klager i stedet levede op til betingelserne i lov om særlig indkomstskat 

§ 2, nr. 16, da fonden måtte siges at være en kulturel fond, der uden ansøgning fra klager havde tildelt ham 

et engangsbeløb som anerkendelse af hans hidtidige arbejde og som bidrag til fortsat arbejde. Derfor blev 

indkomstskatten nedsat med 6.000 kr. og klageren blev indkomstskattepligtig af 19.000 kr. 

Det der i LSR1981.1-541 springer i øjnene, er at der efter ”…anerkendelse af hans hidtidige arbejde…”, står 

”…og som bidrag til fortsat arbejde…”. Denne formulering er tidligere set beskrevet i SKM 2007.292 LSR 

vedrørende ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 som på mange punkter har ækvivalente krav til denne 

bestemmelse. I SKM 2007.292 LSR måtte klager begrunde, at den formulering var en fejl fra tildeleren, da 

der ikke kunne gives hæderspriser på baggrund af dette. Dog står i denne dom både anerkendelse af hans 

hidtidige arbejde samt fortsat arbejde og derfor finder landsskatteretten formentlig, at det er en biting, at 

det gives til fortsat arbejde, siden klager stadig kunne omfattes af denne bestemmelse. 

I ovennævnte sager lever alle klagere op til de generelle krav i de dengang gældende ækvivalente 

bestemmelser til ligningslovens § 7 O. Som tidligere nævnt er denne bestemmelse i forhold til 

betingelserne for opfyldelse meget lig de andre bestemmelser vedrørende hædersgaver. Dog er 

bestemmelsen udvidende i forhold til, at hædersgaver efter ligningslovens § 7 O godt må være ansøgte, 

hvilket ikke er tilfældet i de andre bestemmelser.   

Herunder behandles den væsentligste skønssag indenfor hædersgaver – hvorvidt gaven er anerkendelse af 

modtagerens fortjenester. 

10.1.2.2 Gave var ikke en anerkendelse af modtagerens fortjenester 

Som beskrevet i afsnit 9 om begrebet anerkendelse af modtagerens fortjenester, så kunne det tidligere 

opfattes utrolig bredt. Herunder er et par sager, hvor landsskatteretten ikke fandt, at gaverne var givet som 

anerkendelse af modtagerens fortjenester. 

I LSR1979.1-1184 klagede en maskinmester over, at en hædersgave modtaget fra en fond var blevet 

underlagt almindelig indkomstbeskatning. Fonden var en selvejende institution, der blev ledet af en 

bestyrelse på 5 medlemmer, der alle var tilknyttet samme koncern, som klager var beskæftiget i. 

Uddelingen til klageren var sket i henhold til fondets gældende fundats, men skatterådet fandt, at 

hædersgaven ikke kunne anses for at have karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester i 

almindelighed, men kun i forhold til arbejdsgiveren. Klager havde desuden subsidiært påstået skattefrihed 
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jf. anden bestemmelse, men landsskatteretten stadfæstede skatterådets afgørelse om indkomstskattepligt 

på ”hædersgaven”. 

I lighed hermed blev en købmand anset som skattepligtig af et legat på 5.000 kr. i LSR1980.3-899. Legatet 

hidrørte fra Faxe Bryggeris uddannelseslegat og blev uddelt til en købmand, som havde gjort en 

bemærkelsesværdig indsats for sin stand eller til et bestyrelsesmedlem af en lokal købmandsforening for sit 

store arbejde i foreningen. Legatmodtagerne skulle benytte pengene til uddannelsesrejser efter eget ønske. 

Landsskatteretten fandt ikke, at legatet kunne være omfattet af bestemmelsen i lov om særligindkomstskat 

§ 2, nr. 16, da legatet var tildelt klageren som anerkendelse af hendes særlige indsats i 

købmandsforeningen, men ikke som anerkendelse af hendes fortjenester i almindelighed. 

Af de to ovenstående domme ses, at anerkendelse af modtagerens fortjenester åbenbart ikke kan være 

begrænset til fortjenester indenfor en mindre gruppe. I og med det ikke favner bredere end foreningen 

eller arbejdsgiveren i disse tilfælde, fandt landsskatteretten, at det kun var en fortjeneste i forhold til 

foreningen og arbejdsgiveren. Dette kan også opfattes på den måde, at legaterne er givet som belønning 

for arbejdsindsats og dermed ikke som anerkendelse af modtagerens fortjenester i almindelighed. Dette er 

naturligvis tilfældet når det er foreningen/arbejdsgiveren, der uddeler hædersgaven til en i foreningen/på 

arbejdspladsen aktiv person. 

Det er i hvert fald uhensigtsmæssigt at begrænse ud fra begrundelsen, at det kun er en fortjeneste indenfor 

en begrænset kreds som en forening, så derfor skal udtalelsen fra landsskatteretten formentlig ses som 

oplysning om, at hædersgave ikke kan gives som arbejdsindsats. 

I LSR1980.5-914 klagede en civilingeniør over, at han var blevet anset for indkomstskattepligtig af et beløb 

på 10.000 kr. som han havde modtaget i 1977 for besvarelse af en prisopgave. Prisen blev givet for 

fremragende løsning af et maskinteknisk problem, som modtageren fik på baggrund af en ny type 

karburator. Klager havde arbejdet på karburatoren siden 1971 og indgivet patentansøgning, men 

landsskatteretten mente, at det omhandlede beløb måtte anses tildelt klageren på baggrund af en 

arbejdspræstation og derfor var skattepligtigt. 

Endnu en gang kan der stilles spørgsmålstegn til formuleringen af landsskatterettens begrundelse for 

afvisning af klagerens påstand. Afhængig af graden af nyskabelse ved denne nye type karburator, kunne det 

være en anerkendelse af modtagerens fortjenester, der gik udover blot at være en arbejdspræstation i 

forhold til prisopgaven. Det bemærkes dog også, at denne bestemmelse viser fravigelsen fra ligningslovens 

§ 7, stk. 1, nr. 1 og nr. 19, da der i denne bestemmelse ikke er krav om, at gaven er modtaget uansøgt. 

Derfor kan en prisopgave godt komme i betragtning til at være omfattet af denne bestemmelse på trods af, 
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at en prisopgave må sidestilles med en ansøgning om pris. Dog vil der næppe findes tilfælde, hvor 

besvarelse af en prisopgave kan sidestilles med en anerkendelse af modtagerens fortjenester, når der 

fortolkes så indskrænkende som i ovenstående tilfælde.  

LSR1983 1983-2-538 omhandlede ligeledes et legat, der blev uddelt efter ansøgning. Her blev en 

landbrugstekniker anset for indkomstskattepligtig af en legatportion på 5.000 kr. modtaget fra Knud 

Højgaards Fond. Klager var tildelt prisen på baggrund af den studerendes eksamenskarakterer ved 

afslutning af hans 1.dels eksamen og var et udtryk for påskønnelse af hans indsats som en dygtig og flittig 

studerende. Landsskatteretten fandt ikke, at betingelserne for beskatning efter reglerne om særlig 

indkomst var opfyldt, eftersom tildelingen ikke kunne betragtes som udelukkende at have karakter af en 

anerkendelse af modtagerens fortjenester. 

Ligeledes fremgik det i LSR1954.12427, hvor en komponist gennem undervisningsministeriet havde 

modtaget et beløb på 600 kr. af en såkaldt forårsunderstøttelse, der tildeles efter ansøgning til kunstnere 

eller videnskabsmænd til støtte af bestemte arbejder.   

Landsskatteretten fandt ikke, at denne uddeling kunne anses for omfattet af reglerne om skattefrihed uden 

dog at begrunde dette yderligere. 

Årsagen til afvisningen skal formentlig findes i det faktum, at uddelingen var givet som støtte til 

komponistens studium i de sommermåneder, hvor komponisten ingen indtægt havde. Derfor var 

uddelingen ikke et udtryk for anerkendelse af modtagerens fortjenester. 

En lignende afvisning fandt sted i LSR1967.108, hvor en forfatter havde fået udbetalt et engangsbeløb fra 

Statens Kunstfond på 10.000 kr.. Beløbet var ydet til forfatteren som anerkendelse af hans værker, men 

samtidigt givet som en erstatning for manglende indtægt, som følge af svigtende salg af et kunstnerisk 

værdifuldt værk. Af denne årsag kunne tildelingen ikke anses som værende udelukkende en anerkendelse 

af modtagerens fortjenester og derfor anså Landsskatteretten, ligesom Skatterådet, tildelingen som 

omfattet af hovedreglen for gaver i statsskattelovens § 4, litra c og dermed indkomstskattepligtigt.  

I forhold til de tidligere behandlede bestemmelser om anerkendelse af modtagerens fortjenester, virker det 

til at være forskelligt i hvilken grad, der bedømmes, hvad der er en anerkendelse af modtagerens 

fortjenester. I afsnit 9.3.1.393 fremgik det, at de tidlige afgørelser om anerkendelse af modtagerens 

fortjenester blev fortolket meget bredt og på trods af, at det ikke er samme oprindelig bestemmelse må det 
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dog formodes, at betydningen af begrebet anerkendelse af modtagerens fortjenester må fortolkes 

ækvivalent. 

Det betyder også, at denne bestemmelse i mindre grad kan opfattes som en opsamlingsbestemmelse for 

dem, der ikke kan modtage skattefrihed efter reglerne i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 og nr. 19.  

10.1.2.3 Gaver ydet på baggrund af arbejdsindsats 

Som et underpunkt til afvisning af klagere med begrundelse om, at uddelingen ikke kan anses som 

anerkendelse af modtagerens fortjenester, er mange sager blevet afvist med påstand om, at prisen er 

tildelt som erstatning for vederlag. 

I U.1976.995Ø aflagde Østre Landsret dom omhandlende en person, der havde modtaget en hædersgave 

fra et mindelegat. Fonden der uddelte hædersgaven var nært tilknyttet til modtagerens arbejdsplads og i 

legatets gældende fundats stod: ”Hædersgaver til funktionærer og andre ansatte i F.L.Smidth & Co. A/S og 

tilsluttede selskaber for indsat til fremme af selskabets virksomhed eller for en veludført og pålidelig 

arbejdsindsats.”. Dette vurderes af landsskatteretten til at være uden for bestemmelsens omfang, da kun 

ansatte i de pågældende virksomheder kan modtage hædersgaven som led i deres arbejde. Østre Landsret 

var enig i denne betragtning, hvorfor hædersgaven var skattepligtig. 

I LSRM 1978, 86 havde en klager påstået, at en præmie på 5.000 kr. som han havde modtaget for 

besvarelse af en prisopgave for et amtsråd, skulle være omfattet af lov om særlig indkomstskat § 2, nr. 16. 

Og da beløbet var under beløbsgrænsen for beskatning, måtte beløbet være skattefrit. 

Landsskatteretten fandt at præmien klart forudsatte en arbejdsmæssig indsats fra besvarerens side, 

hvorfor det ikke kunne være udelukkende en anerkendelse af modtagerens fortjenester og derfor måtte 

være indkomstskattepligtigt. 

En hædersbevisning til en producer fra DR blev desuden anset for skattepligtig i TfS 1987, 21, da 

hædersbevisningen kun kunne gives til radio- og tv-selskaber. Da DR videregav halvdelen af 

hædersbevisningen til produceren blev dette i stedet anset for givet for et bestemt værk og kunne derfor 

ikke beskattes efter den lempeligere lov om særlig indkomsts § 2, nr. 16.  

Landsskatteretten fandt desuden i LSRM 1970, 115, at en værkmester, der modtog en præmiering fra sin 

arbejdsgiver for forslag til et tændingsanlæg, var underlagt indkomstbeskatning og i LSR1958.11776 

modtog en magister et beløb fra Københavns Universitet i anledning af en af ham udarbejdet 

guldmedaljeafhandling. Gaven blev af Landsskatteretten opfattet som gave fra arbejdsgiver og derfor var 

tildelingen indkomstskattepligtig. 
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Af disse afgørelser er det værd at bemærke, at der i U.1976.995Ø blev kigget på den bagvedliggende 

struktur af selskaber i forbindelse med fonden. Da disse havde en sådan nær tilknytning vurderedes det, at 

hædersgaven skulle opfattes som et udtryk for en arbejdsindsats i virksomhedsøjemed. Derudover stod det 

klart af legatets fundats, at det netop var en hædersgave for arbejdsindsats.  

I TfS 1987, 21 blev der ligeledes fokuseret på det faktum, at hædersgaven jf. vedtægterne kun kunne gives 

til radio- og tv-selskaber, hvorfor den videregivelse fra DR til ophavsmændene var at opfatte som givet for 

et bestemt værk og kunne sidestilles med visse prisopgaver og derfor ikke kunne høre under den omtalte 

bestemmelse. 

Generelt ses det, at enhver prisopgave, som også nævnt i behandlingen af LSR1980.5-914 i afsnit 10.1.2.2, 

må opfattes som givet for et bestemt værk og derfor ikke kan være en anerkendelse af modtagerens 

fortjenester. I den sammenhæng findes det interessant at drage en parallel til ligningslovens § 7, stk.1, nr. 

1, hvor én enkel ulykke kunne udløse skattefrihed efter samme begreb anerkendelse af modtagerens 

fortjenester. Det er dog mere udtryk for en alt for udstrakt fortolkning af begrebet i § 7, stk. 1, nr. 1, som 

kan diskuteres og dermed anses det derimod for forståeligt, at en prisopgave som udgangspunkt ikke kan 

være baggrund for en anerkendelse af modtagerens fortjenester. Dette specielt set i lyset af, at en 

prisopgave også kan tolkes som en modydelse. Dermed vil der slet ikke være tale om en gave, eftersom en 

gave skal være udtryk for gavmildhed og ikke må kræve en modydelse af modtageren jf. definitionen på 

gaver i afsnit 3.1. 

10.1.2.4 Gaven var ikke uddelt af omfattet institution 

En anden betingelse til opfyldelse af bestemmelsen skal findes i uddelerens juridiske form. Herunder er 

afgørelser, hvor den uddelende institution ikke fandtes at være omfattet af bestemmelsen.  

I SKM2003.450.LSR blev en uddannelsespris uddelt af en virksomhed til en lærer, der havde gjort en særlig 

indsats for undervisningen inden for kemi, fysik og matematik. Klageren var i sagen fuldt ud klar over, at der 

ikke kunne være skattefrihed for en hædersgave modtaget af en virksomhed jf. ligningslovens § 7 O, men 

klager fokuserede på, at udvælgelsesmetoden gjorde, at uddeleren var fondslignende. Derudover 

bemærkes det, at klager mente fonde havde udviklet sig i de seneste 20-30 år således, at fonde primært 

oprettes af skattetekniske årsager og derfor burde praksis revurderes.  

Landsskatteretten fastholdt lovtekstens ordlyd og afviste klagers påstand om at en udvælgelsesmetode, 

hvor en særlig komité bestemmer, hvem der kan modtage prisbeløbet, ikke alene er begrundelse nok til, at 

den kan høre under bestemmelsen i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1. 

I ovennævnte sag henviste skatteankenævnet til landsskatterettens afgørelse i TfS 1986.540. Her var der 

tale om en modtaget IKEA-pris på 10.000 kr. Scenariet var dengang det samme – der var ikke oprettet 
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nogen egentlig selvstændig fond og det faktum, at der var nedsat en særlig komité til udvælgelse af 

modtageren var ikke nok til at kunne opfylde betingelserne for skattefrihed i henhold til denne 

bestemmelse. 

I LSRM 1976, 118 blev en hæderspris fra en brancheforening ikke anset for værende ydet af korrekt 

institution. Foreningen havde til formål at fremme hygiejnen i alle samfundsmæssige forhold og inspirere til 

undgåelse af forurening og støtte bekæmpelser mod forurening.  

Landsskatteretten antog ikke, at brancheforeningen havde en sådan honorær baggrund, at den kunne 

anses for omfattet af bestemmelsen i § 2, stk. 1, nr. 16 i lov om særlig indkomst. Dermed var uddelingen 

skattepligtig for modtageren. 

Det interessante i denne afgørelse er landsskatterettens udtalelse om honorær baggrund. 

Det er senere blevet stadfæstet i SKM2003.448.LSR, hvor en lægeforening uddelte en pris på baggrund af 

en prisopgave, hvor et bedømmelsesudvalg bestående af læger og medlemmer af anden akademisk 

baggrund udvalgte den bedste besvarelse anonymt.   

Landsskatteretten afviste prisen, da den ikke kunne ydes på baggrund af en prisopgave, men vælger 

derudover at gøre opmærksom på, at de ikke opfatter lægeforeningen for en forening med 

almenvelgørende formål. Klager forsøgte forgæves at henvise til LSRM 1969.109, hvor en læge modtog en 

hædersgave fra Landsforeningen til Bekæmpelse af Kredsløbssygdomme. I denne afgørelse nævntes det, at 

landsforeningen ansås som almennyttig, hvorfor den kunne falde under bestemmelsen i den dagældende 

ligningslovs § 7. 

I praksis udvidede landsskatteretten ordlyden i bestemmelsen fonde og lignende til at omfatte foreninger, 

men tillagde det krav, at foreningen skulle have et almennyttigt formål. Dette medførte et par prøvelser fra 

andre foreninger, hvor det viste sig, at almenvelgørende formål/honorær baggrund skulle fortolkes meget 

snævert.94  

Af TfS 1987, 368 kunne det ydermere ses, at en fond ikke nødvendigvis kunne uddele en hædersgave, hvis 

der som i dette tilfælde, var tale om en fond, der var særlig forbundet med den bagved liggende forening, 

hvorfra modtageren af prisen skulle findes. Der var her tale om en HK-forening, som var politisk orienteret. 
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 Ifølge den juridiske vejledning fra skat.dk, C.D.9.9.1.3 skal begrebet forstås således: ”Almennyttige formål foreligger, 
når formålet ud fra en almindeligt fremherskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt. Blandt sådanne 
almennyttige formål kan nævnes sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, miljømæssige, videnskabelige - 
herunder forskningsmæssige eller sygdomsbekæmpende - humanitære, undervisningsmæssige, religiøse eller 
nationale øjemed. Også idrætsforeninger og dyreværnsorganisationer vil kunne anses for almennyttige.” 
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10.1.2.5 Gaver der ikke ydes som et engangsbeløb 

Et andet krav i ligningslovens § 7 O, og de øvrige bestemmelser om hædersgaver, er at beløbet skal ydes 

som et engangsbeløb. I følgende afgørelser blev dette ikke anset for værende tilfældet og derfor kunne 

gaven ikke være skattefri eller opnå lempelse for skatten efter denne bestemmelse. 

I Vestre Landsrets dom af 18. februar 198095 blev en legatportion uddelt i 1973 og 1974 til samme person 

for den samme indsats anset som indkomstskattepligtig. Der var dog ikke enighed blandt dommerne, men 

det faktum, at legatet blev uddelt for samme indsats fik afgørende betydning. Klager argumenterede dog 

for, at uddelingen blev bestemt på to uafhængige møder, hvor der ikke var en forpligtelse til at modtager 

skulle få legatet i det følgende år. Derfor mente klager, at legatet kunne anses for ydet en gang for alle. Det 

vurderes, at betingelsen skal fortolkes meget snævert og den blotte mulighed for at modtage tildelingen 

mere end én gang taler imod skattefrihed/skattelempelse. 

Ligeledes fandtes en kunstmalers legatportion fra Statens Museum for kunst også at være skattepligtig, da 

samme legat blev modtaget i en årrække.96   

Dette legat blev uddelt årligt til en eller to danske kunstnere og der var principielt intet i sagens fakta, der 

viste, at gaven blev modtaget for samme kunstneriske indsats eller at den oprindelige præstation var 

udgangspunkt for de senere uddelinger. Dermed må det igen bemærkes, at engangsbeløb skal opfattes 

meget indskrænkende, da samme legat åbenbart ikke kan uddeles flere gange til samme person. Uagtet at 

uddelingerne som sådan ikke har udgangspunkt i samme fortjeneste. 

I en anden sag fra 195897 havde en sognepræst modtaget en gave fra menigheden på 2.500 kr.. Det blev 

desuden oplyst, at sognepræsten havde modtaget en lignende gave i hvert af årene 1948-1955, hvorfor det 

ikke havde karakter af et engangsbeløb. Beløbet måtte derudover til dels opfattes som en påskønnelse af 

klagerens udførelse af præstegerningen, hvorfor beløbet også af denne årsag ikke kunne være skattefrit. 

 

10.1.3 Uafklaret retspraksis 

Der er i 2012 afsagt dom i Østre Landsret98, som er blevet anket til højesteret. Dette bliver særligt 

interessant, da der ikke findes retspraksis fra højesteret på dette område. Det bliver selvsagt yderst 

afgørende hvad højesteret finder frem til, da dette jo vil have den højeste præjudikatværdi til fremtidig 

retspraksis. 
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Sagen omhandler to kunstnere, billedkunstner og forfatter, som har modtaget legater fra Statens 

Kunstfond99. Legaterne er jf. tildelingsbrev uddelt som arbejdslegater til fortsat kunstnerisk virke og sagens 

kerne er hvorvidt legaterne er modtaget udelukkende som anerkendelse af modtagerens fortjenester. 

Der bliver i sagen blandt andet henvist til SKM.2007.292.SKAT, hvor netop et legat fra Statens Kunstfond 

bliver anset som skattefrit på trods af tildelingsbrevets udmelding om, at legatet var til fortsat kunstnerisk 

virke. Modsat bliver der henvist til LSR1967.108, hvor et legat fra Statens Kunstfond blev anset for givet 

som erstatning for manglende indtægt.  

Subsidiært fokuserer retten på, at tildelingen er at opfatte som en løbende ydelse, da begge kunstnere 

tidligere har modtaget legater fra Statens Kunstfond, men det vurderes, at den egentlige strid ligger i 

fortolkningen af sætningen udelukkende som anerkendelse af modtagerens fortjenester. 

Indtil videre er der op igennem retssystemet stadfæstet SKATs oprindelige holdning om, at legaterne ikke 

kunne anses for tildelt udelukkende som anerkendelse af modtagerens fortjenester. 

Det skal blive interessant at se om højesteret fastholder dette eller ændrer den nuværende retspraksis.  

 

10.2 Delkonklusion 

Bestemmelsen i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1 kunne som nævnt opfattes som en form for 

opsamlingsbestemmelse for de hædersgaver, der ikke kan omfattes af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. Der 

er dog visse forhold, der adskiller de to bestemmelser fra hinanden. 

For at blive omfattet af denne bestemmelse er der en indskrænkning i forhold til ligningslovens § 7, stk. 1, 

nr. 19 i og med erhvervsvirksomheder ikke kan være uddeler af hædersgaven. Derudover fremgik det 

blandt andet af TfS 1986.540 og SKM2003.450.LSR, at det ej heller er tilstrækkeligt at agere som fond for at 

omfattes af denne bestemmelse. Der skal reelt være oprettet en fond for, at dette kan lade sig gøre og 

dermed er bestemmelsen yderst indskrænkende i forhold til uddeler.   

Yderligere blev det indskrænket ved retspraksis i LSRM 1976, 118 og stadfæstet i SKM2003.448.LSR, at 

fonden skulle have en honorær baggrund eller med andre ord have almenvelgørende formål.  

Modsat rettet er der intet krav om, at anerkendelse af modtagerens fortjenester skal være kunstnerisk og 

dermed udvides bestemmelsen i forhold til ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. Lige præcis denne del kan være 

sammenlignelig med formuleringen i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1. Dette kan lede til spørgsmålet om 
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 Da legaterne er ansøgte kan de ikke forsøges beskattet efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19, på trods af at 
modtagerne er kunstnere. 
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anerkendelse af modtagerens fortjenester skal fortolkes lige så bredt som ved TfS 1988, 691.  

På baggrund af dommene vedrørende prisopgaver virker det dog som om der ikke kan drages en 

fuldstændig sammenligning. Prisopgaver kunne ikke omfattes som anerkendelse af modtagerens 

fortjenester, da prisen så blev opfattet som belønning for en arbejdsindsats. Heraf kan forstås, at en enkel 

præstation ikke kan anses som anerkendelse for modtagerens fortjenester i sin helhed. Dog fremgik det af 

TfS 1988, 691, at der kunne uddeles en hæderspris på baggrund af én enkeltstående begivenhed, men det 

vurderes at være en overfortolkning i forhold til den dagældende version af ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 

og ikke et udtryk for, at ligningslovens § 7 O skal fortolkes tilsvarende udvidende.  

Det fremgik desuden af retspraksis, at de begrænsninger, der tidligere fremgik ved de andre bestemmelser 

også er gældende her. Fx kunne der ikke modtages skattefrie gaver når disse havde karakter af belønning 

for arbejdsindsats jf. blandt andet U.1976.995Ø og gaven måtte ej heller være til støtte for 

fortsat/fremtidigt arbejde eller som erstatning for manglende indtægt jf. LSR1967.108.100 

Der er i ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1 intet krav om at gaven skal være uansøgt som tilfældet er i 

ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19 og for den sags skyld også nr. 1.  
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 Denne del af konklusionen på hvor vidtrækkende anerkendelse af modtagerens fortjenester er, kan ændres ved 
højesterets afgørelse af klagen til SKM.2012.59.ØLR, men for nuværende vurderes dette som værende gældende 
praksis. 
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11. Konklusion 

Delkonklusionerne gennem opgaven har forsøgt at samle op på de forskellige afsnit for at udtrække 

hovedpunkter, som nu vil blive benyttet til den endelige konklusion og besvarelse på 

problemformuleringen. 

Hvilke regler er der for skattefrie gaver til personer jf. dansk lovgivning? 

Der er følgende hovedområder, hvorunder der findes undtagelse for hovedreglen om skattepligt for gaver 

til personer. 

- Gaver mellem nærtstående 

- Lejlighedsgaver 

- Gaver der modtages i ansættelsesforhold 

- Dusører 

- Indsamlede gaver 

- Hædersgaver/hæderspriser 

Gaver mellem nærtstående er reguleret i boafgiftsloven §§ 22-24 og indeholder regler mellem familiære 

relationer, hvorunder der kan gives skattefrie gaver. Der er differentierede beløbsstørrelser for 

skattefriheden, afhængig af hvor nær relationen er. Overstiges niveauet vil modtager være afgiftspligtig af 

det resterende beløb.  

Lejlighedsgaver kan gives af både personer og af arbejdsgiver i forbindelse med modtagerens særlige 

anledning fx fødselsdag, bryllupsdag eller lignende. Skattefriheden for lejlighedsgaver er fremkommet ved 

retspraksis, hvorfor der ikke er nedfældet regulering vedrørende dette. Skulle gaven overstige et naturligt 

niveau, vil det modtagne beløb være skattepligtigt. 

Gaver der modtages i ansættelsesforhold kan som nævnt ovenfor være lejlighedsgaver, men også 

julegaver og jubilæumsgratialer. Reglerne herfor findes i henholdsvis ligningslovens § 16, stk. 3, 3. pkt. og 

ligningslovens § 7 U. For julegaver og øvrige lejlighedsgaver må beløbet ikke overstige 1.000 kr. og for 

jubilæumsgratiale er beløbet 8.000 kr. Beløb udover de i bestemmelserne nævnte vil være 

indkomstskattepligtige. 

Dusører er reguleret i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 28 og der er ikke nogen beløbsgrænse for dusører, 

hvorfor dusører vil være skattefri medmindre betingelserne i bestemmelsen ikke opfyldes. I det tilfælde vil 

dusører være indkomstskattepligtige. 
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Indsamlede gaver er reguleret i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 og er at betegne som hædersgaver. Der er 

ingen beløbsgrænse for skattefrihed. Såfremt hædersgaven ikke kan opfylde betingelserne i bestemmelsen, 

vil beløbet være indkomstskattepligtigt. 

Øvrige hædersgaver/hæderspriser er reguleret i ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 2-5 og nr. 19 og i lighed med 

indsamlede gaver, er der ingen beløbsgrænse. Skattelempelsen på hædersgaver er reguleret i 

ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1. Der er dog en bundgrænse på 25.000 kr. og af beløbet herudover 

medregnes 85 procent til den skattepligtige indkomst jf. ligningslovens § 7 O, stk. 2.  

Hvor vidtrækkende er de skattefri hædersgaver jf. dansk lovgivning? 

I ligningslovens § 7 er der flere punkter, der omhandler decideret skattefrihed for hædersgaver. Nr. 2-5 er 

ikke behandlet i denne afhandling og vil derfor ikke indgå i besvarelsen.  

Derudover kan der være skattefrihed for hædersgaver efter bestemmelsens nr. 1 og nr. 19. Forskellen 

mellem disse er måden, hvorpå gaven gives – enten som indsamling efter nr. 1 eller som uddeling fra 

forskellige institutioner efter nr. 19. 

Vurderingen af, hvor vidtrækkende hædersgaverne er, skal indeholde følgende betragtninger; Hvem der 

kan modtage gaver, hvem der kan uddele og hvad der kræves for, at en gave er givet udelukkende som 

anerkendelse af modtagerens fortjenester?  

Ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1:  

- Modtageren af gaven er ikke afskåret fra nogen personkredse eller nævner specifikke personer, der kan 

modtage. Denne bestemmelse omfatter alle modtagere, der ellers kan leve op til de øvrige betingelser i 

bestemmelsen. 

- Uddeleren af gaven kan ret beset også være meget omfattende. Det er ikke et spørgsmål om, hvem der 

kan uddele, men hvor mange, der er med i uddelingen? Af indsamlingen er det påkrævet, at denne skal 

være tilvejebragt indenfor en større kreds af personer og af retspraksis fremgik det, at selv mindre 

foreninger – fx ned til 44 personer - var tilstrækkelig stor til at kunne uddele skattefrie hædersgaver. Det er 

dog et krav, at indsamlingen ikke er tilvejebragt af modtageren selv. 

- Udelukkende anerkendelse af modtagerens fortjenester er mere vanskelig at klarlægge. For at vurdere 

hvad der kan være anerkendelse af modtagerens fortjenester er det nemmere at nævne, hvad der ikke er 

omfattet. Udelukkende anerkendelse af modtagerens fortjenester kan fx ikke være en prisopgave eller 

lignende arbejdsindsats eller støtte til fortsat arbejde. 

Det har dog ved retspraksis vist sig, at personer der har været udsat for en ulykke eller forbrydelse og 
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lignende kunne modtage skattefrie hædersgaver efter bestemmelsen før disse hændelser var specifikt 

nævnt i reguleringen. Begrebet modtagerens trang blev brugt i forbindelse hermed, men med tilføjelsen til 

bestemmelsen om dette, formodes det ikke at kunne fortolkes så vidtrækkende mere, som det kunne på 

daværende tidspunkt. 

Efter nuværende regler skal der være tale om en egentlig hæder på baggrund af modtagerens fortjenester 

på specielle områder eller i almindelighed.   

Ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19:   

- Modtageren af gaven er heri forbeholdt til kunstnere. Begrebet kunst kan være vidtrækkende, men skal 

næppe fortolkes så vidt, som det i visse henseender samfundsmæssigt bliver gjort. Det er denne forfatters 

formodning, at så længe en kunstner kan opfylde følgende tre betingelser; Værket skal være et artefakt, 

det skal have intentionen om at være kunst og den primære egenskab skal være kunst, så kan denne 

kunstner i lovens forstand betegnes som kunstner og bestemmelsen kan bruges.   

Derudover må det siges, at retspraksis har fortolket udvidende i forhold til dette, da arkitekter også kunne 

være kunstnere. Arkitekters tegning af fx boliger har jo næppe den primære egenskab at være kunst, men 

det afholdt ikke domstolene for at opfatte arkitekter som kunstnere. Derfor skal de tre betingelser ses som 

retningslinjer, men bestemt ikke endeligt afgørende elementer, for om en person kan være skattefri af 

hædersgaver, der er modtaget af tilladte uddelere.  

- Uddeleren af gaven er også her meget omfattende - offentlige midler, legater, kulturelle fonde og lign. 

samt af erhvervsvirksomheder her i landet eller i udlandet. Det er primært personer, der ikke kan tildele 

hædersgaver ifølge denne bestemmelse.  

- Udelukkende anerkendelse af modtagerens fortjenester er ligesom ved ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 

mere vanskelig at klarlægge. Igen er det nemmere at udelukke uddelte gaver, der er forsøgt beskattet efter 

bestemmelsen for at vurdere, hvad der ikke er omfattet af reglen. Udelukkende anerkendelse af 

modtagerens fortjenester kan igen fx ikke være en prisopgave eller lignende arbejdsindsats eller støtte til 

fortsat arbejde. Det formodes ikke, at der generelt tages højde for modtagerens trang, hvorfor 

hædersgaver givet til støtte for evt. tabt salg ikke vil være at betragte som en anerkendelse for 

modtagerens fortjenester. 

Disse betragtninger er kun vejledende og enhver sag beror naturligvis på en konkret vurdering. 

Hvilke personkredse kan opnå skattefrihed for hædersgaver efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19? 

Dette spørgsmål kan ikke besvares udtømmende, men der kan gives visse retningslinjer for, hvilke 

personkreds der kan modtage hædersgaver skattefrit.  
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I første omgang er det udøvende eller skabende kunstnere, der kan falde under denne regel. Udøvende og 

skabende kunstnere skal forstås som dem, der fremgår af Dansk Kunstnerråds årlige vejledning. Derudover 

kunne det ses af retspraksis, at yderligere personkredse kunne omfattes, herunder fx arkitekter. Det 

vurderes, at eksempelvis tatovører og designere med fordel kunne prøve sager i retten, da det er svært at 

se, hvorfor sådanne kunstnere ikke skulle kunne modtage skattefrie hædersgaver, uagtet at disse brancher 

ikke fremgår af Dansk Kunstnerråds vejledning. 

Så længe en kunstner er skabende eller udøvende og samtidig opfylder de tre betingelser om kunst; 

Artefakt, Intentionalitet og Primær egenskab, så er der intet til hinder for, at de skulle kunne omfattes af 

omtalte bestemmelse, såfremt de øvrige betingelser i bestemmelsen naturligvis er overholdt. Som nævnt 

ovenfor er det jf. retspraksis endda ikke nødvendigt at opfylde alle tre betingelser, men disse skal blot 

anvendes som retningslinjer. 

Hvori ligger fx forskellen mellem skattefrie hædersgaver til kunstnere, og gaver der gives fra Team Danmark 

til OL-medaljetagere?  

Der er et par afgørende forskelle på gaver til OL-medaljetagere fra TeamDanmark og skattefrie 

hædersgaver til kunstnere. Herunder at en hædersgave fra TeamDanmark på baggrund af en OL-medalje 

kan siges at være givet for en arbejdsindsats og dermed ikke er et udtryk for anerkendelse af modtagerens 

fortjenester. Derudover vil deltagelse til OL ydermere kunne opfattes som ansøgning, hvorfor de ikke kan 

modtage hædersgave efter denne bestemmelse. 

Slutteligt kan atleter ikke anses som værende kunstnere ud fra retspraksis og definitionen på skabende og 

udøvende kunstnere. En atlet vil ikke have intentionen eller den primære egenskab af kunst og derfor kan 

OL-medaljegevinster ikke anses for anerkendelse af modtagerens kunstneriske fortjenester. 

Hvordan er OL-deltagere og andre personkredse stillet skattemæssigt, hvis de ikke er underlagt 

reguleringen, der giver skattefrihed for hædersgaver? 

Såfremt en gavemodtager ikke kan modtage skattefrie hædersgaver efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1 om 

indsamlede gaver, vil de være skattepligtige efter hovedreglen i statsskattelovens § 4, litra c eller i 

alternative tilfælde kunne påstå, at gaven er givet som en lejlighedsgave og ikke falder udover en naturlig 

beløbsstørrelse. Det beror dog altid på en konkret vurdering. 

Der er mulighed for at søge skattelempelse efter ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, såfremt der ikke er 

skattefrihed efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19. Dog vil en hædersgave modtaget af en 

erhvervsvirksomhed ikke kunne blive lempeligere beskattet.  
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Hvis uddeler er en erhvervsvirksomhed er alternativet at blive indkomstbeskattet.  

Derudover er uddelingen fra fonde tillagt en ekstra betingelse. Det fremgik af retspraksis, at uddelende 

fonde skal have et almenvelgørende formål og dette fortolkes ret indsnævrende. Dog må det formodes, at 

samme fortolkning er gældende ved ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 19, uden at dette dog er set nævnt i 

gennemgået retspraksis. 

I forhold til modtagere er bestemmelsen dog udvidende, da der ikke er krav om noget kunstnerisk indhold. 

Dog skal de øvrige betingelser for skattefrihed stadig opfyldes. 

Såfremt gavemodtager ej heller kan omfattes af ligningslovens § 7 O, stk. 1, nr. 1, vil gavemodtager være 

indkomstskattepligtig af hædersgaven efter hovedreglen i statsskattelovens § 4, litra c. 
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12. Perspektivering 

I relation til afhandlingens fokus og oprindelige idé bag denne blev følgende lovforslag frembragt for nogle 

år tilbage.  

 

12.1 B9 Forslag til folketingsbeslutning om skattefrihed for præmiepenge til 

medaljevindere ved OL 

Dette lovforslag fremkom kort efter OL i 2008, hvor daværende kulturminister fra Det Konservative 

Folkeparti Brian Mikkelsen havde proklameret, at OL deltagere ville få skattefrihed for deres præmiepenge 

fra Team Danmark. 

Lovforslaget blev dog ikke fremsat af Det Konservative Folkeparti, men derimod af Liberal Alliance anført af 

Anders Samuelsen. 

Baggrunden for lovforslaget var netop Brian Mikkelsens klare udmelding vedrørende skattefrihed for 

præmiepenge fra Team Danmark. Brian Mikkelsen havde ikke opbakning fra hverken lovgivning eller 

regeringen for, at der kunne foretages en sådan skattefri udbetaling. 

Da Liberal Alliance ikke fandt det rimeligt, at en minister på en sådan måde kunne udmelde skattefrihed, 

uden at det havde baggrund i lovgivningen, fremlagde de lovforslaget med henblik på, at de personer, der 

var blevet lovet skattefrihed, ikke skulle blive snydt. 

I folketinget var der imidlertid ikke tilslutning til lovforslaget, som skulle ”rette op” på ministerens fejlagtige 

udmelding på nationalt TV. Derfor blev behandlingen af lovforslaget mere en diskussion af Brian Mikkelsens 

fejlagtige udmelding og ikke så meget, hvorvidt skattefrihed til OL-deltagere burde vedtages ved lov eller ej. 

I lovforslagets bemærkninger er der dog diskuteret nogle forhold, som må anses for interessante i forhold 

til denne afhandling. 

1) Anders Samuelsen, Liberal Alliance og skatteordfører John Dyrby Paulsen fra Socialdemokratiet 

havde en kort diskussion om, hvorvidt en medaljegevinst er en hæderspræmie eller ej. 

2) Hvis OL-medaljetagere skulle have skattefrie gevinster, hvorfor skulle det samme så ikke gælde 

eksempelvis VM-medaljetagere og EM-medaljetagere? 
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Ad 1) Under folketingsdebatten indleder Anders Samuelsen (LA) en diskussion med den socialdemokratiske 

skatteordfører John Dyrby Paulsen om hædersgaver, da der tilsyneladende ikke er enighed om, hvorvidt 

OL-medaljetagernes gevinst kan opfattes som en hædersgave eller ej. 

I forhold til nærværende lovforslag er diskussionen sådan set underordnet, men i forhold til sammenligning 

med andre personkredse, som fx kunstnere, så er tolkningen af ordet hædersgaver ganske interessant. 

Herunder uddrag af diskussionen mellem Anders Samuelsen (LA) og John Dyrby Paulsen (S): 

Anders Samuelsen: ”Man har i forvejen en lovgivning om, at visse hædersgaver er skattefrie, og det her er i 

bund og grund en hædersgave, så hvorfor egentlig ikke bakke op om kulturministerens fantastiske idé, som 

han fik den der udmærkede dag, da han vendte hjem fra Kina sammen med idrætsudøverne? Og det er det, 

jeg vil spørge den socialdemokratiske ordfører om: Er det egentlig ikke fair nok, at der er skattefrihed i 

forbindelse med sådan en erkendtlighed, som kommer fra staten, på samme måde som der er det ved 

hædersgaver?” 

John Dyrby Paulsen: ”Folk får hædersgaver, når de f.eks. har reddet liv eller har sat deres eget liv på spil i 

nogle bestemte sammenhænge, og der synes jeg at det var fair nok, men det er altså noget helt andet end 

det her.” 

Anders Samuelsen: ”Hædersgaver gives ikke kun i tilfælde, hvor man har reddet liv. De gives også, hvis man 

skulle være så heldig at modtage Nobelprisen. Og som det står i en afgørelse fra april 2008: Det blev 

besluttet, at der skulle være skattefrihed for de indsamlede bidrag, som var samlet ind med henblik på at 

blive overdraget til en person, som havde gjort et stort stykke arbejde for at ændre reglerne om 

opholdstilladelse i Danmark. Der blev det afgjort, at den hædersgave, som man samlede penge ind til, skulle 

være skattefri.” 

Anders Samuelsen: ”Så det er ikke sådan, at man bare kan sige, at det er noget med at redde liv. Man 

redder ikke liv, fordi man deltager i OL. Det drejer sig om hædersgaver, og Folketinget har besluttet, at den 

form for hædersgaver skal der være skattefrihed i forbindelse med. Og det er jo en hædersgave, som 

Folketinget står bagved, og som man giver de her OL-deltagere, for det er os, der i den sidste ende har 

bevilget pengene til det, så hvorfor egentlig ikke bakke op om det? Det er jo en hæderværdig gerning, 

idrætsudøverne har gjort, når de har fået Dannebrog til at gå til tops.”101 
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 Link til lovforslag B9: http://www.ft.dk/samling/20081/beslutningsforslag/b9/beh1/forhandling.htm?startItem=-
1#alleindlaeg, set 01-12-2012 
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Som det fremgår af ovenstående diskussion mangler der en generel forståelse af, hvad der menes med 

hædersgaver. Dette gælder i hvert fald de involverede danske politikere. Men som tidligere nævnt så er det 

ikke et problem, der kun vedrører dem, men en generel problemstilling i skatteretten. 

Uanset hvordan hædersgaver blev forsøgt defineret, er det ikke en definition, der skaber klarhed for den 

lovgivende myndighed, og dermed bliver det også svært for dem at argumentere hverken for eller imod en 

udvidelse af skattefrihed for hædersgaver, således som lovforslaget blev formuleret og begrundet af Anders 

Samuelsen. John Dyrby Paulsens bemærkninger i lovforslaget virker til at være et udtryk for hans personlige 

holdning til, hvad der bør være hædersgaver, da det ikke har grundlag i skatterettens tilgang til 

hædersgaver. Selvom den skatteretlige definition på hædersgaver ikke er endegyldigt afklaret, kan det med 

sikkerhed siges, at den er mere vidtrækkende end hædersgaver til personer, der har reddet liv eller sat 

deres liv på spil i bestemte sammenhænge. Ifølge definitionen skal der blot være tale om respekt og 

anseelse, hvilket kan være vidererækkende end reddede menneskeliv og lignende. 

Som Anders Samuelsen korrekt bemærker, så er der i skatteretten på tidspunktet for lovforslaget allerede 

lovgivet om skattefrie hædersgaver til andre end mennesker, der sætter deres liv på spil eller har reddet liv. 

Anders Samuelsen henviser til et bindende svar fra skatterådet 102, som vedrører en hædersgave som er 

givet efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1.  

I SKATs indstilling og begrundelse i SKM2008.382.SR nævner de begrebet hædersgave på trods af at det 

ikke er en del af lovteksten. Det bliver her nævnt i forbindelse med et andet bindende svar afgivet af SKAT, 

SKM2006.503SR.  

I dette bindende svar bliver formuleringen hædersgaver ikke som udgangspunkt brugt, men SKAT skriver i 

deres indstilling: ”Formålet med indsamlingen er ikke udelukkende at hædre spørgeren, men at afbøde de 

økonomiske vanskeligheder, som Vestre Landsrets dom har bragt ham i.” 

Skatterådets bindende svar bliver dog, at den indsamlede gave må anses som en anerkendelse af 

modtagerens fortjenester og dermed skattefri efter ligningslovens § 7, stk. 1, nr. 1. Begrebet hædersgaver 

bliver ikke benyttet, men som det også tidligere bemærkedes i SKM 2007.282 LSR, så er ordet hæder et 

tegn på stor respekt og anseelse, hvilket ofte også er tilfældet når en dansker vinder en OL-medalje.  

Det er dog i denne sammenhæng uden betydning om ordet hædersgave bliver brugt eller ej, da lovteksten 

ikke angiver, at det skal være en hædersgave. Det kan dog lægges til grund, at hædersbegrebet ligger i 
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følgende formulering ”gaven alene har karakter af en anerkendelse af modtagerens fortjenester…”, hvorfor 

politikkerne bør tage stilling til hædersgaver ud fra en bredere begrebsramme end den af John Dyrby 

Paulsen anvendte. 

Ad 2) Denne del af lovforslaget er den mere skattepolitiske del, da ordførerne her diskuterer, hvor 

begrænsningen bør ligge for skattefrie medaljegevinster, såfremt de godtager en skattefrihed for OL-

medaljegevinster. 

Det er en meget subjektiv diskussion, da ordførernes personlige holdninger til diverse sportsarrangementer 

bliver stillet til skue og bliver brugt til argumentation for, at der ikke er grundlag for en udvidelse af 

skattefriheden til hædersgaver. Derudover bringes spørgsmålet på banen, hvor grænsen går – og ikke kun 

vedrørende sportsbegivenheder: ”Det, der er problemet her, er jo ikke den bagvedliggende sympatiske 

tanke om, at nogle mennesker, der har gjort noget for Danmark, også skal have en ekstra bonus i form af 

skattefrihed, for de får en bonus i forvejen. Men den tanke kunne man jo udstrække til at gælde i mange 

forskellige sammenhænge, det kunne være i forbindelse med andre medaljevindere ved EM og VM, det 

kunne såmænd også være i forbindelse med hverdagens helte i form af sygeplejersker og hjemmehjælpere 

eller lignende. Hvorfor skal de så ikke også have det?”, John Dyrby Paulsen (S). 

Der bliver i lovforslaget nævnt adskillige hædreværdige præstationer som eksempelvis de udsendte danske 

soldater, men i denne forfatters øjne bør dette lovforslag sammenholdes med hædersgaverne til 

kunstnere, da dette er fremkommet som et ønske om at fremme det kulturelle i kunsten og derved give 

kunstnerne bedre udfoldelsesmuligheder for de hædersgaver de måtte modtage. 

Samme argumentation kunne med fordel benyttes i forbindelse med sportsudøveres præstationer, da 

eksempelvis OL-medaljetagere får fokus i medierne/samfundet og dermed fremmer sporten på nationalt 

plan. Dette kan være i samfundets interesse, da det kan medføre øget motion og dermed sundhed blandt 

befolkningen, som jo i mange år har været et fokus med blandt andre øgede fedtafgifter mv.. Man kan 

argumentere for, at bonussen de får fra TeamDanmark, i forvejen er et udtryk for en belønning af deres 

anstrengelser for at gøre netop deres sport til et interessepunkt for danskerne. 

Sportsudøvere vil dog, ligesom kunstnere, have bedre arbejdsbetingelser såfremt de økonomiske midler er 

større i form af mindre beskatning. Det vil give bedre mulighed for at fordybe sig i sporten og evt. fungere 

som semi-professionel i stedet for amatør, som mange OL-deltagere er. Det bemærkes dog også af Niels 

Helveg Petersen fra det Radikale Venstre, at der kan være stor forskel på modtagernes formue: ”Så kan jeg 

forstå, at der her også var tale om en særlig tilkendegivelse, fordi det var idrætsudøvere, som ikke tjente 

mange penge. Og det er fuldstændig rigtigt. Nogle af disse sportsgrene er jo temmelig brødløse, det er 
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oplagt, men det fører jo også til vilkårlighed, hvis vi skal til at differentiere. Lad os nu f.eks. sige, at Caroline 

Wozniacki vandt en medalje ved OL. Hun er i en sport, hvor der er masser af penge. Skal hun så ikke have 

skattefrihed eller hvordan? Skal vi også i den sammenhæng til at sondre? Denne diskussion fører, jo længere 

man går ned i den, til tilfældigheder og vilkårligheder, og vi må afvise forslaget.” 

Det faktum, at netop OL er udvalgt her, kan dog være svært at argumentere for, men det bunder naturligvis 

i det løfte som tidligere kulturminister Brian Mikkelsen gav efter OL i 2008. Det er umiddelbart svært at 

argumentere for, at kun OL-medaljetagere skulle være skattefritaget og ikke på lige fod EM og VM-

medaljetagere.  

På samme måde kan det i nugældende lovgivning undre, hvorfor netop kunstnere er udvalgt til særlig 

gunstig beskatning af hædersgaver frem for øvrige personkredse. 

Forslaget blev afvist af alle partier involveret i lovforslaget, bortset fra Liberal Alliance, som fremsatte 

lovforslaget. 
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set 01-12-2012) 

L188 (fremsat den 4. april 2002) ”Forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og ligningsloven. 

(Afskrivning af kunstkøb og skattefrihed for visse hæderspriser)” samt bemærkninger hertil. 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=102831 , set 01-04-2013) 

L190 (fremsat den 21. marts 2007) ”Forslag til lov om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond, 

kildeskatteloven og ligningsloven (Fjernelse af arbejdsmarkedsbidraget på forfatteres indtægter fra 

biblioteksafgifter og udvidelse af skattefriheden for hæderspriser til kunstnere)” samt bemærkninger hertil. 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=90153 , set 01-04-2013) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=102831
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=90153
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LF 63 2003/1 

LFS 14 2001/2 

Vejledninger 

Dansk Kunstnerråds vejledning 1996 (Benyttet som beskrevet i TfS 2007, 810 af Lars Emde Poulsen) 

Vejledning af 25. februar 2009. Kunstnere og Skat. Forlaget Magnus. 

Den Juridiske vejledning 2013-1 fra skat.dk 

Udtalelser 

Skatteudvalget 2009-10, L23 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattefrihed for soldaterlegater) - 

svar på spørgsmål nr. 1. 

TfS 2010, 680 Skatteministerens svar af 7/9 2010 på spørgsmål 617 fra Skatteudvalget. 

TfS 2007, 810 Skattefrie hæderspriser efter ligningslovens § 7, nr. 19 af Lars Emde Poulsen 

Cirkulære 

Cirkulære 1943-01-05 nr. 1 

Bøger 

"Gavebegrebet" af Eigil Lego Andersen, Gads Forlag 1988  

"Ligningsloven med kommentarer" af Mette Klingsten og Henrik Peytz, 1. udgave, DJØF Forlag 2000 

"Skatteretten 1" af Jan Pedersen m.fl.,  5. udgave, 1. oplag, Thomson Reuters Professional A/S 2009 

"Retskilder og retsteori" af Ruth Nielsen & Christina D. Tvarnø, 1. udgave, 1.oplag Jurist- og 

Økonomiforbundets Forlag 2005 

Artikler 

http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-14696255:brian-m-skattefrihed-til-olatleter.html , set 23-09-

2012 

http://politiken.dk/sport/ECE880229/ol-deltageres-dobbelte-bonus-kan-blive-den-sidste/ , set 08-03-2013 

http://www.metroxpress.dk/sport/tillykke-med-ol-guldet-det-bli-r-lige-50-000-tk/KOblcg!5UwBddznhahdg/ 

, set 23-09-2012 

http://atlasmag.dk/node/266?page=0,1  , set 03-11-2012 

http://www.b.dk/kultur/erik-valeur-vinder-weekendavisens-litteraturpris , set 19-01-2013 

http://www.kommunikationsforum.dk/Matilde-Boye-Digmann/blog/hvad-kunst-er-og-ikke-er , set 27-2-13     

Internetsider 

www.ordnet.dk (Den danske ordbog - Moderne dansk sprog) 
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www.denstoredanske.dk (Gyldendals åbne encyklopædi) 

www.folketinget.dk 

www.landsskatteretten.dk 

www.revisorbiblioteket.dk 

www.retsinfo.dk 

www.retssal.dk 

www.skat.dk 

www.skm.dk 

http://www.information.dk/emne/kunst (Wikipedia) + http://da.wikipedia.org/wiki/Kunst, set 27-2-2013 

http://www.folketinget.dk/
http://www.landsskatteretten.dk/
http://www.revisorbiblioteket.dk/
http://www.retsinfo.dk/
http://www.retssal.dk/
http://www.skat.dk/
http://www.skm.dk/

