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1. Executive summary 

The tax treatment of expenses for asset management has in recent years attracted much at-

tention from advisors as well as from the tax authorities. The increasing interest probably owes 

to the fact that the present expenses of asset management are no longer insignificant expens-

es for account statements from the bank, deposit fees, etc. but now also comprise expenses 

for due diligence, corporate management by external consultants, market surveys as well as 

other types of advisory services for company transactions. 

 

The object of this thesis is to challenge and enlighten the tax authorities’ latest published prec-

edent for tax deductibility for operating expenses as well as analysing and assessing the con-

sequences of the practice development for minor asset management companies, including the 

overall influence on parent company deductibility. The inspiration and centre of attention of this 

thesis is the Symbion decision made by the Danish Supreme Court on 29 November 2011, 

and recently published under TfS2011.986. 

 

The Supreme Court decision provides a revolutionary view of the more than 100 year old basic 

rules of Danish tax law for operating expense deductibility. The Supreme Court bases its deci-

sion on the fact that there is a connection, according to the wording, between sections 4 and 6 

of the Danish Central Government Tax Act, so that operating expense deductibility assumes 

that the expense has been applied for acquiring, securing and maintaining the taxable income.  

 

The final legal status for venture funds given by the Supreme Court seems to be good news 

for the deductibility assessment of management fee compared to the starting point of the Dan-

ish High Court. However, the very broad wording by the Supreme Court is deemed to be a 

high potential risk to industrial holding companies’ right of deduction. Future tax challenges are 

to be expected in order to more closely define how far-reaching the operating expense deduct-

ibility concept goes in 2011/12. 

 

The general terms are assessed to be bad news to industrial companies. Industrial companies 

whose sole purpose is to own subsidiary shares actually have no taxable income. However, it 

is to be assessed that the Ministry of Taxation cannot overrule long-term practice in the area 

for which reason it is to be thought that industrial holding companies can deduct the usual 

management expenses from the income statement. 

 

If the tax authorities decide to interpret the Supreme Court’s conclusion rigorously, then the 

parent company deductions are under pressure. Many holding companies should therefore 

consider optimising their company structure and internal invoicing procedures in order to en-

sure that the costs are reinvoiced to the right cost bearer.  
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There is no doubt that TfS 2011.986 is only the first decision in a long line of decisions which 

have the purpose of mapping the taxable treatment of management fee. The future legal sta-

tus should according to assessment be promoted through the courts in order to challenge the 

operating expense concept. 

 

The conclusion must be that the Supreme Court decision will have significance to the individu-

al statement of the holding company’s taxable income for which reason small industrial holding 

companies should in future optimise their cost allocation as well as transfer pricing, etc. It is 

recommended that such analysis should include an analysis of the holding company’s income 

and expense structure as well as the Group’s overall structure for tax legal purposes. 

 

The conclusion is that the Supreme Court decision does not undermine previous practice, but 

it does reveal various unsettled issues of how far-reaching the decision is considered to be by 

the tax authorities. The distinction between operating expenses and establishment costs is for 

the tax authorities an eternal issue of definition based on the dynamic development on the tax 

area. The Supreme Court decision will undoubtedly lead to a number of cases where the tax 

authorities present their interpretation of the decision. Most companies will on more specific 

assessment probably be awarded an “all or nothing” solution where the company will either be 

granted full right of deduction or no right of deduction – if the company has tax liable as well as 

tax exempt income. 

 

The uncertain legal status and the revealed challenges for industrial holding companies, even 

the risk of significant corrections in future, must also be acknowledged by the tax authorities. 

Accordingly, the nuanced legal status is expected to result in submission of a steering signal. 

The tax authorities should critically acknowledge their view on the operating expense concept 

and the assumptions to be applied as basis for achieving full right of deduction in order to 

thereby strengthen the administrative practice and the law and order in the area. 

 

The focus of the tax ministry by taking this type of decisions to the Supreme Court with the 

claims made is assessed to be a lasting desire for transparency. A lasting restrictive practice 

in many ways seems to intensify the interpretation within tax law. In terms of tax politics, it is to 

be assumed that the highest degree of transparency is continuously sought by way of political 

transparency but also through transparency within the tax constellations. 
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2. Problemfelt 

Den skattemæssige behandling af udgifter til formueadministration har i de seneste år tiltruk-

ket sig stor opmærksomhed både hos rådgivere og hos SKAT. Den stigende interesse hænger 

formodentlig sammen med, at nutidens udgifter til formueadministration – ikke længere er ube-

tydelige udgifter til kontoudskrifter fra banken, depotgebyrer mv., men nu også omfatter udgif-

ter til due diligence, selskabsadministration ved eksterne konsulenter, markedsundersøgelser 

samt andre former for rådgivning til virksomhedshandler. 

 

Private equity- eller venture selskaber, samlet kaldet ”kapitalfonde”, yder navnlig indflydelse på 

udviklingen og præcedens. Delvis grundet deres størrelse, men også grundet deres ofte inter-

nationale perspektiv, hvor shopping efter den laveste marginalskat ofte er i fokus. Dette skaber 

en evig opmærksomhed fra skattemyndighedernes side, netop for at begrænse skattekroner-

nes udvandring, og for at få lukket skattehuller både nationalt- og i et internationalt perspektiv. 

 

Myndighederne har i flere tilfælde truffet afgørelser, hvorefter skatteministeriet har taget til 

genmæle i sager, hvor et ventureselskab blev nægtet fradrag for udgifter til påtænkte investe-

ringer i aktier, altså formueforvaltning. Forsøget på at indskærpe kapitalfondenes mulighed for 

skatteoptimering, har ofte indflydelse på helt almindelige holdingselskaber eller andre selska-

ber med aktivitet eller formuebesiddelse. 

 

Den over 100 år gamle Statsskattelov står ofte til vurdering for, hvornår en indkomst er skatte-

pligtig, og hvornår udgifter kan modregnes i den skattepligtige indkomst. Skattelovens alder er 

ingen forhindring for, at praksis stadigvæk gør loven højaktuel. Det er domstolenes fortolkning 

og præcedens af nutidig praksis, der i sidste ende er medvirkende til Statsskatteloven fortsatte 

interesse. Statsskatteloven har i den seneste tid fået en mere fremtrædende plads i regulerin-

gen af etableringsomkostningsområdet, herunder formueforvaltningsselskabers fradragsret. 
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3. Problemstilling 

Kandidatafhandlingens formål er at belyse fradragsretten for udgifter til formueforvaltning samt 

sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6. Problemstillingen belyses ud fra følgen-

de hovedspørgsmål med dertil hørende underspørgsmål:   

 

Hvorledes afgrænses fradragsretten for driftsomkostninger overfor ikke-fradragsberettigede 

formueforvaltningsomkostninger, og hvordan er sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 

og § 6 blevet fortolket? 

 

1. Hvordan er sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6 blevet fortolket af 

domstolene? 

 

2. Hvad er praksisudviklingskonsekvenser for mindre formueforvaltningsselskaber, her-

under den overordnede påvirkning på moderselskabsfradrag?  

 

4. Disposition 

Afhandlingens hovedspørgsmål og underspørgsmål vil blive gennemgået med udgangspunkt i 

en teoretisk diskussion med en praktisk tilgangsvinkel1. Teorien, der er medtaget, har til formål 

at give læseren en forståelse for den opstillede problemstilling. De opstillede analyser, vurde-

ringer og praktiske diskussion skal illustrere overfor målgruppen, hvordan den anvendte teori 

behandles og senere konkluderes overfor den opstillede problemstilling. Afhandlingen vil be-

handle nedenstående spørgsmål i selvstændige afsnit, for derigennem at skabe det bedste 

udgangspunkt for belysning af kandidatafhandlingens problemstilling. 

 

i. Hvad er betingelserne for skattepligt efter statsskatteloven § 4 og fradrag efter stats-

skatteloven § 6? 

 

ii. Hvordan identificeres formueforvaltningsselskaber? 

 

iii. Hvordan påvirker Forårspakken 2.0 den skattemæssige behandling af rådgiveromkost-

ninger, og hvordan afgrænses rådgiveromkostningerne?  

 

  

                                         
1 Thurén, Torsten (2007) ”Videnskabsteori for begyndere”, Forlaget Rosinante & co. 2. udgave 1. oplag, ISBN: 
978-87-638-0837-8, Gylling side 27-29 
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I nedenstående er det i hovedtræk illustreret, hvorledes afhandlingen vil blive fremstillet:

 
Figur 1 – Afhandlingsdisposition 
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5. Problemafgrænsning 

Kandidatafhandlingen har til formål at belyse den opstillede problemformulering med ud-

gangspunkt i dansk skatteret, hvor den skattepligtige er fuldt skattepligtig til Danmark. Emnet 

indeholder en lang række forskellige problemstillinger, som udspringer af det fradragsretslige 

område, men kandidatafhandlingen vil alene behandle den opstillede problemstilling. Afhand-

lingen afgrænses ved skattepligt af fysiske personer, der kun overfladisk vil blive berørt, hvis 

det er relevant og væsentlig.  

 

Afhandlingens inspiration og omdrejningspunkt er Symbion-dommen, afsagt af Højesteret d. 

29. november 2011, sagsnr. 56/2010. Højesteretsafgørelsen er fornylig offentliggjort under 

TfS2011.986 og SKM2012.13HR. 

 

De benyttede betegnelser i afhandlingen, såsom ”kapitalfonde”, bruges analogt med betegnel-

serne ”private equity-fonde”, ”venturefonde” og ”ventureselskaber”. Begrebet ”private equity” 

betyder ”privat ejerskab” - i modsætning til eksempelvis børsnoteret eller statsligt ejerskab. 

 

Afhandlingen benytter industrielle holdingselskaber som betegnelse for normale driftsselska-

ber. Formueforvaltningsselskaber benyttes, hvor det omtalte emne er gældende for både in-

dustrielle formueforvaltningsselskaber og ikke-industrielle formueforvaltningsselskaber. Af-

handlingens fokus er rådgiveromkostninger, såsom etablerings- og anlægsomkostninger. Lø-

bende vil management fee, administrationshonorar, etablerings- og anlægsomkostninger samt 

formueforvaltningsomkostninger blive benyttet synonymt for samme omkostningsart, dog med 

afvigelser i forhold til konteksten.  

 

Der vil ikke blive skelet til kapitalfondenes forskellighed, hverken efter formål eller ud fra op-

bygning. Kapitalfondes opkøbsstruktur vil ikke blive gennemgået. 

 

Begrebsmæssigt vil formueforvaltningsomkostninger og anlægs- og etableringsudgifter blive 

benyttet synonymt og anvendt ud fra den kontekst, de tilhører. Formueforvaltningsomkostnin-

ger er en del af etableringsbegrebet, hvorfor der altid er tale om et grænseområde mellem 

drifts- og etableringsudgifter, når udtrykket benyttes. Afgrænsningen mellem formueforvalt-

ningsudgifter og udgifter til udvidelse af virksomhed, diskuteres ikke i dybden, men inddrages, 

hvor det findes relevant. 

 

Afhandlingen vil løbende afgrænse driftsomkostninger overfor anlægs- og etableringsudgifter, 

men ikke inddrage udgifter afholdt til private formål. Ved behandlingen af praksis i relation til 

statsskatteloven, vil der ikke blive skelnet mellem, om afgørelsen omhandler fysiske eller juri-

diske personer. 
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Reglerne omkring fast driftssted, international sambeskatning, dobbeltbeskatningsoverens-

komster og tyndkapitalisering, vil ikke blive berørt i afhandlingen, men kan ikke nægtes at ha-

ve en relevant betydning inden for problemformuleringens ramme. Spørgsmålet om modersel-

skabsfradrag og læren om rette omkostningsbærer, betragtes som et meget bredt felt, og vil 

blive inddraget når, det synes relevant for afhandlingen. 

 

Afhandlingen vil gennemgå statsskatteloven grundprincipper for skattepligt og fradragsret. Ud 

fra den formulerede problemstilling synes det væsentlig at afgrænse fradragssiden grundigere 

end skattepligtssiden. Statsskatteloven § 4 vil derfor kun blive gennemgået overordnet ud fra 

lovens ordlyd – hvorimod der ved gennemgang af statsskatteloven § 6 vil indgå afgørelser og 

dybere sondringer i denne forbindelse. Afhandlingen vil dog ikke behandle statsskatteloven 

begreber om ressourceforbrug, forbrugstidspunkt og afskrivninger, da det vurderes, at en så-

dan gennemgang ikke giver et større overblik i forhold til problemstillingen. 

 

I forbindelse med Højesterets Symbion-dom, er Ligningsloven § 8J og § 8I ophævet. Det er 

derfor nødvendig at indarbejde konsekvenserne for, hvordan Forårspakken 2.0 påvirker den 

skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger, og hvordan disse afgrænses. Dog af-

grænses for en fuldstændig analyse af Ligningslovens § 8J og § 8I, men medtages kun ud fra 

en relevant betragtning og for fuldstændighedens skyld. 

 

Afgrænsningen af statsskatteloven anvendelse er i en lang række situationer i højere grad 

præget af praksis og tradition end af traditionel ord- og formålsfortolkning, hvorfor afsnittet 

omkring statsskatteloven § 6 i al væsentlighed beror på et uddrag af afgørelser, end en traditi-

onel analyse af lovens ordlyd. 

 
Afhandlingen vil ikke foretage en dybdegående gennemgang af moder-/ datterselskabsdirekti-

vet (90/435/EØF), aktieavancebeskatningsloven § 4 A og § 4 B eller L202 (TfS2010.295), men 

blot konstatere, at der ofte er en mellem-holding selskabsstruktur for formueforvaltningssel-

skaber. Skattemyndighederne arbejder i øjeblikket på en del igangværende retssager, netop 

omkring videreudlodning og CFC-reglernes benyttelse, jf. selskabsskattelovens § 32, i forhold 

til den ultimative selskabsaktionær m.v.  

 
 
Generelt vil der ikke blive behandlet eventuelle moms- eller afgiftsproblemstillinger ud over de 

i opgaven nævnte. Dette betragtes som at være irrelevant i den opstillede problemstilling. 
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6. Metodologi 

Kandidatafhandlingens analyse er udarbejdet ud fra den juridiske metode og retskildelæren i 

et overordnet perspektiv. Formålet er at udlede gældende ret ved at anvende de seneste rets-

kilder med kombination af retskilder, der gennem tiden har dannet præcedens for problemfel-

tet. Ved anvendelse af den retsdogmatiske tilgang til afhandlingens analyser, findes det derfor 

nødvendigt, at de overordnede juridiske metoder og retskildelæren følges. Analysernes til-

gangsmåde betyder, at alle afhandlingens analyser vurderes ud fra samme rets forståelse og 

fortolkningsstil, for derigennem at kunne besvare afhandlingens problemfelt så præcist som 

muligt. Den juridiske metode følger fremgangsmåden: Regulering, Retspraksis, Retssædvaner 

og Forholdets natur2.  

 

Afhandlingen anvender det såkaldte ”lex superior-princip”, hvor Grundloven har højeste hjem-

mel og forrang foran almindelige love. Særlove har forrang overfor bekendtgørelser, afgørel-

ser, cirkulærer mv. Såfremt der opstår et ”lovsammenstød”, vil udgangspunktet være, at yng-

ste lovgivning træder foran ældre lovgivning. Desto højere myndighed, afgørelser er truffet af, 

desto højere præjudikatvirkning, hvorfor højeste afgørelse fortrinsvis forsøges anvendt i af-

handlingen. Afhandlingen anvender i de beskrivende og analytiske afsnit, et udvalg af afgørel-

ser og domme, som ud fra vurdering, har dannet præcedens. 

 

Den samlede kandidatafhandling og konklusioner, har været under en langvarig dynamisk 

proces, og er foranlediget af problemstillingens aktualitet, først afklaret ved afslutningen af 

kandidatafhandlingen. Under udarbejdelsen er der løbende tilegnet viden, hvorfor afhandlin-

gen kontinuerligt er blevet forbedret. 

 

Den primære materialeindsamling er afsluttet medio januar 2012, hvorefter der kun er foreta-

get enkelte søgninger for væsentlige ændringer – som kunne have indflydelse på kandidataf-

handlingens konklusioner og indhold i øvrigt. 

 

7. Målgruppe 

Nærværende kandidatafhandling er et krav i henhold til studieordning og dertil knyttede be-

kendtgørelser for kandidatuddannelsen i revision Cand.merc.aud. Målgruppen er medstude-

rende, personer med interesse for skattereguleringen i Danmark samt det akademiske felt 

inden for mit fagområde. 

                                         
2 Andersen, Ib (2008) ”Den Skinbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne”, 
Forlaget samfundslitteratur 4. udgave 2. oplag, ISBN: 978-87-593-1380-0, Frederiksberg – side 31 ff 
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8. Kildekritik og dataindsamling 

Kandidatafhandlingen anvender primært kvalitative kilder og har til formål at fremstå som et 

fuldt opdateret værk. Afhandlingen anvender den nyeste lovgivning, lovsamlinger og opslags-

værker mv. suppleret med relevante rapporter, artikler mv.. 

 

I kandidatafhandlingen benyttes primært litteratur, lovgivning og dertil hørende litteratur, her-

under pensum gennemgået i fagene Skatteret og Selskabsskatteret på Copenhagen Business 

School 2010/11. 

 

Som inspiration til den primære litteratur anvendes artikler, tidsskrifter, materialesamlinger 

samt publikationer fra skatteeksperter og fra Danmarks største revisions- og rådgivningsvirk-

somheder, alle med egen skatteafdeling med speciale indenfor skat. Revisions- og rådgiv-

ningsvirksomheders informationer bygger på lovgivningen. Virksomhedernes udgivelser be-

tragtes dog som inspirationskilder, der udelukkende er udtryk for revisions- og rådgivningsvirk-

somhedernes subjektive holdning og fortolkning af lovgivning og gældende retspraksis. 

 

Ved brugen af forskellig litteratur har afhandlingen forholdt sig kritisk til postulater og andre 

forudsigelser på området. Igennem processen med søgning af oprigtigheden af disse er der 

anvendt love og henvisninger samt ført dialog med statsautoriserede revisorer, advokater og 

skattefolk i det omfang, det har været nødvendigt. 

 

Brugen af kilder samt pålideligheden af disse vurderes at være acceptable som grundlag for 

udarbejdelsen af denne kandidatafhandling.  

 

Anvendt litteratur og kilder er opstillet efter Harvardsystemet, og kandidatafhandlingen vil lø-

bende referere til den anvendte litteratur. Bagerst i afhandlingen fremgår litteraturlisten, hvor 

afvendt materiale er sammenfattet. 
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9. Statsskatteloven 

Det var i maj 1903, at Rigsdagen vedtog den gældende statsskattelov med den ordlyd, som vi 

kender den i dag3. Forud for vedtagelsen havde der været en lang række forhandlinger og 

utilfredsheder fra Rigsdagen mod, at den dengang potentielle lov, ville resultere i en samlet 

skatteforhøjelse og derved forhøje brændevinsskatten. Størrelsesordenen af skat til betaling 

var maksimalt 2,5 % af indkomst over 100.000 kroner og en særlig formueskat på 6 promille af 

formuen4. Hensigten før Statsskatteloven var, at skat kun skulle udskrives til folket i oprust-

ningstider før krigsførelse. Statsskattelovens vedtagelse skulle siden vise sig at danne grund-

stammen for et helt træ af fremtidens skattelove. Siden da, er der løbet meget vand i stranden, 

grundstammen har fået mange skud – undertiden vildskud - nutidens skattelovgivning har fået 

mange anvendelsesområder siden dengang, og til stadighed har statsskattelovens, aktualitet 

fulgt med tiden. 

 

Statsskattelovens formulering og struktur i paragrafferne § 4, § 5 og § 6 kan føres rigtig langt 

tilbage i tiden, og er formodentlig baseret på midlertidige skattelove fra 1864 og frem til den 

endelige vedtagelse i 1903. Netop fordi statsskatteloven har baggrund i de midlertidige love, 

anså lovgiver det for irrelevant at udarbejde et større fortolkningsbidrag ved lovens behandling 

og vedtagelse. Datidens embedsmænd har følt sig sikre, således at dette var unødvendigt5. 

Grundet den mangelfulde fortolkning, kombineret med statsskatteloven alder, er loven en væ-

sentlig kilde til fortolkning for lovgivningen gennem årtier på grundlag af ordlyden af de pågæl-

dende bestemmelser6.  

 

Det omfattende lovarbejde, som er yngre end statsskatteloven, ændrer ikke på det faktum, at 

statsskatteloven bestemmelser er fundamentale inden for dansk skatteret, når det drejer sig 

om afgrænsning af de indkomster, der er skattepligtige og de udgifter, der er fradragsberetti-

gede.  

 

Reglerne i statsskatteloven er altid udgangspunktet og er altid gældende, når intet andet sær-

lig er juridisk bestemt7. Foruden, at statsskatteloven stadigvæk er gældende ret og derved 

direkte lovhjemmel for beskatning, når der ingen særlovgivning findes, så er statsskatteloven 

også grundstammen for senere særlovgivning, og statsskatteloven har derved også betydning 

som fortolkningsbidrag i de beskatningsspørgsmål, der findes for særlovgivning. Fortolknings-

                                         
3 I 1922 (lov nr. 149 af 10/4 1922) er der vedtaget nogle ændringer til den oprindelige Statsskattelov, men dog ikke 
noget af betydning for denne afhandling, da paragrafferne §4, §5 og §6 er væsentlig identiske med de oprindelige i 
Statsskatteloven af 1903 (lov nr. 104 af 1/6 1903). 
4 SR-SKAT 3/2003, Statsskattelovens 100 års Jubilæum - side 7 
5 Forarbejderne til statsskatteloven både den som vedtaget 1903, 1912 samt 1922 giver alle et sparsomt indblik i 
indkomstbegrebet jf. SR-SKAT 3/2003, Statsskattelovens 100 års Jubilæum - side 27 
6 For yderligere beskrivelse af de gamle love og baggrunde henvises til Jane Ferniss, TfS 2003.394 
7 Lex specialis (f.eks. aktieavancebeskatningsloven) tilsidesætter lex generalis (f.eks. statsskatteloven) 
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spørgsmål omkring specialbestemmelserne, ses altid i lyset af den oprindelige grundstamme – 

og man må derfor vurdere resultatet af eventuelle tvivlsspørgsmål i lyset af skatterettens ud-

gangspunkt8. 

 

Statsskatteloven § 4 kaldes den positive afgrænsning omkring de skattepligtige indkomster og 

bør altid læses i sammenhæng med § 5, der modsat sørger for at afgrænse den skattepligtige 

indkomst negativt. Statsskatteloven § 6 er fradragshjemmel for de fleste vigtigste erhvervsud-

gifter. Afgrænsningen af § 6 har forsat fundamental betydning i dansk skatteret.  

 

Begyndelsen af statsskattelovens § 4 kan betragtes som en form for ”overskrift” til den fortsat-

te bestemmelse, paragraffens tema og formål: ”Som skattepligtig indkomst betragtes ...”. På 

samme måde er strukturen omkring § 5 opbygget, men ved en negativ afgrænsning til § 4 ”Til 

indkomst henregnes ikke:”. Tilsvarende gælder det for § 6, at denne bestemmelse sørger for, 

at den skattepligtige bruttoindkomst modregnes af udgifter, der er forbrugt til at tjene bruttoind-

komsten, formuleret som følgende ”Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at 

fradrage” 9. 

 

Statsskattelovens struktur er, at den skattepligtige indkomst grundlæggende beregnes som 

følgende: 1) Afgrænsning af den skattepligtige bruttoindkomst som summen af alle de indtæg-

ter, der er skattepligtige, 2) Fradrag for alle de udgifter, der ifølge § 6 er fradragsberettigede. 

Det endelige nettobeløb kan betragtes som den skattepligtige indkomst10.  

Dette nettoindkomstprincip mellem § 4 og § 5, og med fradrag af de fradragsberettigede om-

kostninger efter § 6, kaldes i skattemæssige sammenhæng statsskatteloven systematik. 

 

Statsskatteloven er på alle leder og kanter ikke længere dækkende, og må derfor betragtes 

som en metode og som den skatteretslige grundstamme og fundamentet, som tvivlsspørgsmål 

kan vurderes op mod i forhold til præcedens. Afgrænsningen af statsskatteloven anvendelse 

er, i en lang række situationer, i højere grad præget af praksis og tradition end af traditionel 

ord- og formålsfortolkning.  

 

Statsskatteloven er opbygget som en rammelov, hvilket gør, at formålet fra lovgivers side ale-

ne var at fastsætte de mest centrale bestemmelser i lovform. Den nærmere fastlæggelse af 

lovens rækkevidde er overladt til præcedens, administrative myndigheder og domstolene. 

                                         
8 TfS 1999.236LSR omhandler et barns modtagelse af børnebidrag efter barnet var fyldt 18 år. Børnebidraget var 
skattepligtigt for modtageren, men ikke fradragsberettiget for faderen, der betalte børnebidraget. Sagen eksempli-
ficerer, hvorledes statsskatteloven fandt anvendelse, da ingen speciallovgivning var dækkende. 
9 Apostoli, Lars, (2006) ”Skattekartoteket – Det skatteretlige indkomstbegreb”, Magnus Informatik A/S, ISBN: 
978-87-7762-865-8, København - side 9 
10 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 152 
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En overflod af regler har suppleret og modificeret skatteretten og har gjort, at ”den skattepligti-

ge indkomst” ikke længere blot kan beregnes ved brug af statsskatteloven. Desuden er den 

skattepligtige indkomst heller ikke beregningsgrundlaget mere. F.eks. er opdelingen af top- og 

bundskat, kirkeskat, arbejdsmarkedsbidrag, virksomhedsskatteordningen, selskabsskattelo-

ven11 ikke nævnt i statsskatteloven12. 

 

De følgende kapitler har til formål at beskrive de egentlige forudsætninger for skattepligt efter 

statsskatteloven § 4 samt fradrag i indkomst efter statsskatteloven § 6. 

 

10. Statsskatteloven § 4 – skattepligtig indkomst 

Dette afsnit undersøger betingelserne for skattepligt i medfør af statsskatteloven § 4 ud fra 

lovens ordlyd. Afsnittet er opbygget således, at statsskatteloven § 4 først bliver gennemgået 

ud fra lovens ordlyd, hvorefter afsnittet sammenfattes. 

 

10.1 Statsskatteloven § 4 – loven 

Bestemmelsens § 4, 1. led, er som nedenstående: 

 

”Som skattepligtig Indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte Undtagelser og Begrænsninger 

den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaen-

de i Penge eller Formuegoder af Pengeværdi, saaledes f.Eks.:… ..13” 

 

Bestemmelsen anvender henholdsvis formuleringen ”samlede årsindtægter” og ”bestående i 

penge eller formuegoder af pengeværdi”. Denne forholdsvis brede formulering efterlader ikke 

meget til fantasien for skattefrihed, og gør derved det skatteretlige indkomstbegreb utrolig 

bredt14. Derved vil enhver økonomisk værdi, som den skattepligtige opnår, som udgangspunkt 

skulle medregnes i den skattepligtige indkomst. Direkte ud fra lovteksten kan vi altså ikke læ-

se, om der er betingelser for, hvorledes den skattepligtige har modtaget den økonomiske vær-

di. Alt kan med andre ord være skattepligtigt i henhold til statsskatteloven § 415. Efter praksis 

beskattes økonomiske fordele på samme måde som ved modtagelse af alle andre økonomisk 

                                         
11 I henhold til selskabsskatteloven § 8, stk. 1 opgøres selskabers skattepligtige indkomst ligeledes i lyset af stats-
skatteloven. 
12 Apostoli, Lars, (2006) ”Skattekartoteket – Det skatteretlige indkomstbegreb”, Magnus Informatik A/S, ISBN: 
978-87-7762-865-8, København - side 10 
13 Statsskatteloven § 4, 1. led - lov nr. 149 af 10/04/1922 
14 Apostoli, Lars, (2006) ”Skattekartoteket – Det skatteretlige indkomstbegreb”, Magnus Informatik A/S, ISBN: 
978-87-7762-865-8, København - side 12 
15 Økonomisk værdi indebærer, at der er tale om en objektiv, værdi der har et målestoksforhold, der relaterer sig til 
markedsværdi. Affektionsværdi, kærlighedsværdi og mindeværdi til det pågældende aktiv kan bl.a. ikke beskattes, 
såfremt disse ikke har en objektiv markedsværdi. 
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værdier jf. i øvrigt TfS1995.783H omkring beskatning af økonomiske fordele ved skævdeling af 

vederlag på anparter16. I begrebsmæssig forstand stilles der krav om en umiddelbar økono-

misk fordel, der forbedrer den økonomiske evne og som kan omsættes til forbrug17. 

 

Det er umuligt at foretage en udtømmende angivelse af de aktiver, modtagne økonomiske 

fordele mv., der er skattepligtige. Det skatteretlige indkomstbegreb strækker sig længere end 

de faktisk modtagne økonomiske fordele. Undladelse af transaktioner, der burde være foreta-

get, beskattes derved efter samme hjemmel og medregnes, selvom den egentlige økonomiske 

fordel ikke er modtaget – en såkaldt ”vilkårskorrektion”18. Rentefiksering for mellemregnings-

konti med hovedanpartshaver samt lejefiksering mellem hovedanpartshaver og selskab er 

typiske eksempler på, hvor skatteretten har rækkevidde for fiksering af indkomster jf. bl.a. 

TfS2005.851H (lejefiksering) og TfS1998.199H19 (rentefiksering af uforrentede tilgodehaven-

der til hovedaktionær ved underliggende aftale) og TfS2007.942 (rentefiksering mellemreg-

ningskonto). 

 

Bestemmelsen anvender udtrykket ”samlede årsindtægter”, hvorved der tilkendegives, at der 

ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst opgøres en periodeindkomst, for en periode på 

12 måneder, altså et indkomstår20.  

 

Bestemmelsens § 4, 1. led, indeholder sætningen ”hvad enten de hidrører her fra Landet eller 

ikke”. Oprindelseslandet, hvorfra den skattepligtige indkomst vedrører, er efter lovteksten lige-

gyldig. Herved lovfæstes det såkaldte globalindkomstprincip. Princippet har betydning for skat-

tepligtige til Danmark, som derved skal medregne samtlige deres indtægter og modregne de-

res fradrag uden at tage hensyn til oprindelseslandet og udenlandske skatteregler i øvrigt21. I 

den nugældende skatteret er globalindkomstsprincippet stadigvæk gældende, men forudsæt-

ningen er, at den skattepligtige er fuldt skattepligtig til Danmark efter selskabsskatteloven § 1 

eller kildeskatteloven § 1.  

 

                                         
16 Apostoli, Lars, (2006) ”Skattekartoteket – Det skatteretlige indkomstbegreb”, Magnus Informatik A/S, ISBN: 
978-87-7762-865-8, København - side 12 
17 Pedersen, Jan  m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 158 
18 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 164 
19 Praksis fra TfS1998.199H er senere ændret, men dommen er interessant, da højesteret tilsidesætter, at der i stats-
skatteloven skulle være hjemmel til at rentefiksere. Regler omkring rentetilskrivning er senere blevet indført i 
ligningsloven m.fl. jf. i øvrigt TfS1998.319. 
20 Indkomståret er senere lovfæstet jf. kildeskatteloven § 22, stk. 1 for fysiske personer – og selskabsskatteloven § 
10 for selskaber. 
21 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 157-158 
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Globalindkomstprincippet er blevet suppleret med territorialprincippet, hvorved indkomster 

beskattes ud fra indkomsttype og oprindelsesland jf. selskabsskatteloven § 2 eller kildeskatte-

loven § 2. Globalindkomstprincippet for selskaber kan undgås efter reglerne for fast driftssted 

samt international sambeskatning, og lempes for dobbeltbeskatning jf. eventuelle dobbeltbe-

skatningsoverenskomster22. Reglerne omkring fast driftssted, international sambeskatning og 

dobbeltbeskatningsoverenskomster vil dog ikke blive gennemgået nærmere i denne afhand-

ling. 

 

Det meget brede udgangspunkt i statsskatteloven § 4, 1. led gør det umuligt at skabe en ud-

tømmende opregning af alle økonomiske fordele, som er skattepligtige. Teknisk set kunne 

man have nøjes med statsskatteloven § 4, 1. led og derved undlade 2. led (eksemplifikatio-

nen). Den efterfølgende systematik i statsskatteloven § 4, 2. led er noget uklar, og præget af 

datidens økonomiske- og samfundsmæssige forhold, der på mange områder afviger fra nuti-

den23. En del af eksemplifikationen i 2. led er nemlig ikke længere relevant i dansk skatteret. 

Imidlertid udgør eksemplerne i 2. led et fortolkningsbidrag, der dels benyttes for at opstille en 

række skattepligtige indkomster og til vejledning af grænsetilfælde24. Statsskatteloven § 4 in-

deholder eksemplerne litra a) til f), der omhandler f.eks. renter, indtægt ved udlejning, løbende 

ydelser, spil og væddemål m.fl. 

 

Den negative afgrænsning af indkomstbegrebet, som nævnt i statsskatteloven § 5, er væsent-

lig i beskrivelsen af statsskatteloven § 4, da elementerne i de to paragraffer skaber nettoind-

komsten. Statsskatteloven § 5 sørger derved for, at ikke realiserede indtægter, formuegevin-

ster ved salg af ejendele, formuestigninger ved indgåelse af ægteskab m.fl. ikke beskattes – 

som de ellers burde i henhold til statsskatteloven § 4. Paragraffen skaber et helhedsindtryk for, 

hvornår en økonomisk fordel skal beskattes, og sørger i vid udstrækning for, at den skatteplig-

tige ikke beskattes af indtægter, der ikke er næring og ikke indtjent i spekulationsøjemed. 

Statsskatteloven § 5, litra c indeholder sågar en afgrænsning for, at modtagelse af låneprove-

nu ved optagelse af lån ikke skal beskattes i henhold til statsskatteloven § 4. Statsskatteloven 

§ 5, litra c er derved medvirkende til at skabe et indicium for, hvor vidtgående statsskatteloven 

§ 4 skal forstås i praksis25. 

 

                                         
22 Ved lempelse af beskatning efter dobbeltbeskatningsoverenskomster menes reelt, at beskatningen fordeles. 
Dobbeltbeskatningsoverenskomster er reelt ikke tilstrækkelig hjemmel til endelig beskatning, men er i realiteten 
en fordelingslov, der regulerer hvilket af de involveret lande, der har ret til beskatning af den pågældende ind-
komst/transaktion. 
23 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 167 
24 Apostoli, Lars, (2006) ”Skattekartoteket – Det skatteretlige indkomstbegreb”, Magnus Informatik A/S, ISBN: 
978-87-7762-865-8, København - side 15 
25 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 184 
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10.2 Sammenfatning 

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst tages der udgangspunkt i statsskatteloven § 4 til 

§ 6. Statsskatteloven § 4 til § 6 udtrykker et nettoindkomstprincip, hvor nettoindkomsten frem-

kommer ved anvendelse af § 4 og § 5, mens statsskatteloven § 6 udtrykker de udgifter, der 

kan fradrages i den skattepligtige indkomst. 

 

Statsskatteloven § 4 indeholder en positiv afgrænsning af de indkomstarter, der er skattepligti-

ge, mens § 5 indeholder en negativ afgrænsning af de indkomstarter, der ikke er skattepligti-

ge. Ud fra statsskatteloven § 4 er næsten intet undtaget fra beskatning. Ved bestemmelsens 

formulering beskattes ikke kun banale indkomster, men også formueforøgelser, modtagelse af 

økonomiske fordele mv., der beskattes på samme linje som reelle pengeværdier. Det vidtgå-

ende udgangspunkt i § 4, begrænses derfor i den førnævnte § 5 ved en negativ afgrænsning, 

der fastslår, at bl.a. formuegevinster/-tab, kapitaludgifter, låneprovenu samt indtægter fra salg 

af den skattepligtiges ejendele ikke beskattes. Sidstnævnte dog under forudsætning af, at sal-

get ikke er sket i spekulationsøjemed eller som led i næring. 

 

Ud fra en specifik betragtning kan der således udledes, at formuegevinster og/eller tab fra ek-

sempelvis aktier ikke er skattepligtige i medfør af statsskatteloven § 4 – dog med undtagelse 

af, hvis gevinsten er erhvervet som led i spekulation eller næring. 

 

11. Statsskatteloven § 6 – Fradrag i indkomst 

Dette afsnit undersøger betingelserne for den skattemæssige fradragsret i medfør af statsskat-

teloven § 6. Afsnittet er opbygget således, at statsskatteloven § 6 først gennemgås ud fra lo-

vens ordlyd og derefter gennemgås relevant praksis, der har dannet præcedens for fortolknin-

gen af nutidens § 6. Inden den endelig sammenfatning af afsnittet analyseres ændringerne i 

indkomstgrundlaget og sondringer mellem den praksisdannende afgrænsning af driftsomkost-

ninger overfor formueforvaltningsomkostninger og anlægs- og etableringsudgifter. Afsnittet vil 

indeholde et bredt udsnit af afgørelser, som har til formål at bidrage til forståelsen af statsskat-

teloven § 6’s praksisdannende afgrænsning for, hvad der kan fratrækkes i den skattepligtige 

indkomst. Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at ikke alle afgørelser omhandler for-

mueforvaltning, men er medtaget ud en fra vurdering af, at disse bidrager til den samlede for-

ståelse. 

 

Afhandlingen anvender bredt de refererede afgørelser i de analyserende afsnit – for derigen-

nem at analysere og vurdere statsskatteloven symmetrier og asymmetrier med baggrund i 

tidligere praksis. 
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11.1 Statsskatteloven § 6 – loven 

Statsskatteloven § 6 sikrer, at beskatning af den ”skattepligtige indkomst” foretages i nær til-

knytning til de skattepligtiges skatteevne. Hvis den skattepligtige har en lav indkomst, og til-

svarende lave eller ingen udgifter, så skal den skattepligtige have lov til at modregne udgifter 

på samme vilkår, som hvis den skattepligtige havde store indkomster og store driftsomkost-

ninger. Derved bliver der sikret ligebehandling i forhold til, hvordan den skattepligtige vælger at 

indrette sin erhvervsvirksomhed. 

 

Udgangspunktet er, at en udgift kun er fradragsberettiget, såfremt der er hjemmel til det på-

gældende fradrag. Dette er modsat statsskatteloven § 4, da denne foreskriver, at alt er skatte-

pligtigt, medmindre særlig hjemmel foreskriver skattefrihed. I praksis skal den skattepligtige, 

uden rimelig tvivl kunne fremvise dokumentation for den erhvervsmæssige udgifts afholdelse 

og kunne dokumentere udgiftens karakter26. 

 

Bestemmelsens § 6 består af selve paragraffen fordelt fra litra a) til e), efterfulgt af stk. 2, med 

yderligere uddybning fordelt på 3 afsnit. Statsskatteloven § 6, litra a), er som nedenstående: 

 

”Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at fradrage: 

a. Driftsomkostninger, d.v.s. de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og 

vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger;… ..27” [egen fremhævelse] 

 

Sætningen ”erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten” må siges at dække bredt og fremstår 

som en positiv afgrænsning til udgiftsbegrebet, hvorfor litra e) supplerer paragraffen med føl-

gende: 

 

” e. Renter af Prioriteter og anden Gæld, samt hvad der er anvendt til blot Vedligeholdelse eller 

Forsikring af de af den skattepligtiges Ejendele, hvis Udbytte beregnes som Indkomst. Derimod 

kan ikke fradrages, hvad der af den skattepligtige er anvendt til Afdrag paa hans Gæld, hvilket ogsaa 

gælder om Fideikommisbesidderes Afdrag paa Fideikommissets Gæld.28” [egen fremhævelse] 

 

Ud fra ovenstående kan sammenfattes, at statsskatteloven § 6 hjemler til fradrag for driftsud-

gifter i følgende hovedtræk29: 

• Driftsomkostninger 

• Ordinære afskrivninger 

                                         
26 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 207 
27 Statsskatteloven § 6, litra a - lov nr. 149 af 10/04/1922 
28 Statsskatteloven § 6, litra e - lov nr. 149 af 10/04/1922 
29 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 208 



Side | 19  
 

• Vedligeholdelse af indtægtsgivende aktivitet 

• Forsikringsudgifter af indtægtsgivende aktivitet 

• Driftstab 

 

Fællestrækkene for ovenstående er, at alle udgiftstyperne har indkomstvirkning, hvilket er en 

naturlig forudsætning for indkomstskabelsen. Statsskatteloven § 6 stiller altså ikke betingelser 

for, at udgifterne hidrører fra erhvervsmæssig virksomhed, men stiller blot krav til, at de afhold-

te driftsudgifter skal være afholdt som led i indkomstvirkningen, altså som led i indkomstska-

bende aktiviteter.  

 

Man kan i forarbejderne til statsskatteloven finde definitioner på driftsomkostningsbegrebet. 

Anførte forarbejder beror på definitioner på driftsudgifter fra tidligere lovgivning og midlertidige 

love, såsom nedenstående eksempler30: 

 

“Ved al indtægt, der hidrører fra næringsbrug, fradrages de udgifter, som har fundet sted for at 

holde næringen i gang (driftsomkostninger) 31.” 

 

“Fra al indtægt, der hidrører fra næringsbrug, fradrages, dog med undtagelse af det, der er 

anvendt til egen og families underhold og betjening, de udgifter, som have fundet sted for at 

holde næringen i gang (driftsomkostninger) 32.” 

 

Sammenfattes ovenstående to eksempler, ses et behov for en negativ afgrænsning af drifts-

omkostningsbegrebet. Uden en sådan afgrænsning ville den skattepligtige kunne fratrække 

private omkostninger, større anskaffelser m.fl. i den skattepligtige indkomst. Statsskatteloven § 

6, litra a) skal derfor ses i sammenhæng med statsskatteloven § 6, stk. 2’s kategorisering af 

driftsudgifternes art:  

 

”Den beregnede Skatteindtægt er skattepligtig uden Hensyn til, hvorledes den anvendes, altsaa hvad 

enten den benyttes til egen eller Families Underhold, Betjening, Nytte eller Behagelighed, eller til For-

mueforøgelse, til Forbedring af Ejendom, til Udvidelse af Næring eller Drift, Henlæggelse til Reserve- 

eller andre lignende Fonds, til Gaver eller paa anden Maade33.” 

 

Indskrænkningen af muligheden for at fratrække udgifter i indkomstopgørelsen, kan kategori-

seres i tre hovedgrupper nemlig private, formue- og anlægsudgifter. 

                                         
30 Apostoli, Lars, (april 2004) ”Skattekartoteket – Det skatteretlige omkostningsbegreb”, Magnus Informatik A/S, 
ISBN: 978-87-7762-864-1, København - side 13 
31 Definition af driftsomkostninger jf. forarbejderne til lov af 2/7 1870 om ekstraordinær skat af 1870-1872, der 
bl.a. har været anvendt til udformning af lov nr. 149 af 10/04/1922 (statsskatteloven). 
32 Definition af driftsomkostninger jf. lov af 19/2 1861 om de kommunale skatter i København, der bl.a. har været 
anvendt til udformning af lov nr. 149 af 10/04/1922 (statsskatteloven). 
33 Statsskatteloven § 6, stk. 2 - lov nr. 149 af 10/04/1922 
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De udgifter, der kan fradrages i den skattepligtige indkomst, kan ud fra statsskatteloven § 6 

ordlyd sammenfattes som nedenstående: 

1. Udgifter, der er anvendt til at erhverve skattepligtig indkomst, er fradragsberettigede. 

2. Udgifter til etablering, udvidelse, ændring eller afvikling af indkomstgrundlaget, er ikke 

fradragsberettigede. 

3. Udgifter, der har medført et forbrug eller en værdiforringelse i forbindelse med den lø-

bende indkomsterhvervelse, er fradragsberettigede. 

4. Udgifter, forbrugt i indkomståret, er fradragsberettigede. 

5. Ordinære afskrivninger er fradragsberettigede. 

 

På baggrund af den foreliggende struktur i statsskatteloven § 6, ses det ikke tilfredsstillende 

defineret hvilke specifikke driftsudgifter, der er fradragsberettigede og hvilke, der ikke er fra-

dragsberettigede. Dette fremgår bl.a. af ”Betænkning omkring driftsomkostningsbegrebet” 34, 

hvori skatterådet konkluderer, at den positive afgrænsning, set i forhold til den negative af-

grænsning, ikke ud fra ordlyden kan fremstå dækkende for beskrivelsen af driftsomkostnings-

begrebet. Det fremgår ud fra betænkningen, at en sådan definition af driftsomkostningsbegre-

bet skal foretages ud fra gældende ret, der dannes ud fra domme og administrative afgørelser. 

Skattepolitisk bærer statsskatteloven § 6 præg af, at der ikke kan opstilles et konkret svar på 

hvilke driftsomkostninger, der kan fratrækkes, og hvilke driftsomkostninger, der ikke kan fra-

trækkes. Derved overlader man lovens ordlyd til at være et overordnet ”princip” for driftsom-

kostningsfradrag. Domme, afgørelser m.fl. danner derved fortolkningshjemmel for fremtidige 

afgørelser og er derved det egentlige fortolkningsbidrag til driftsomkostningsfradrag jf. stats-

skatteloven § 6. 

 

Bestemmelsen er i høj grad normativt formuleret eller en rammelov for, hvorledes lovgiver 

skattepolitisk ser/ønsker driftsomkostningsbegrebet reguleret. Den manglende lovmæssige 

ajourføring er formodentlig ikke tilfældig, men nærmere et udtryk for en retslig standard35. For-

tolkningen af driftsomkostningsbegrebet foretages ud fra et driftsøkonomisk perspektiv, der 

frem til den endelige lovformulering fra 1922 var standarden. 

 

 

 

 

                                         
34 Betænkning nr. 121/1991, side 56-57 - ”Efter skattelovrådets opfattelse er det ikke i teorien lykkedes at foretage 
en generel og dækkende beskrivelse af driftsomkostningsbegrebet…..” 
35 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 217-218 
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11.2 Beskrivelse af det driftsøkonomiske perspektiv 

På dette sted i afhandlingen, findes det relevant kort at definere de driftsøkonomiske begreber. 

 

I driftsøkonomisk perspektiv er en udgift defineret, når indkøb af ressourcer finder sted, der 

begrebsmæssigt er knyttet sammen med den omstændighed, at virksomheden erhverver sig 

en forpligtigelse36. Selve betalingen vedrører pengestrømmen og betalingstransaktionen. 

 

Ved omkostninger forstås forbruget af ressourcer, opgjort i en målbar værdi, der er medgået til 

at opnå periodens indtægter37. 

 

Anlægsbegrebet er i teorien bredt og defineres således: ”Aktiver er sandsynlige fremtidige 

økonomiske fordele, der er ejet eller kontrolleret38 af en given entitet som resultat af fortidige 

transaktioner eller begivenheder”39. 

 

Driftsøkonomiske afskrivninger er ikke blot et spørgsmål om at fordele et aktivs anskaffelses-

sum over en given regnskabsmæssig periode, men er, ud fra et driftsøkonomisk synspunkt, 

udtryk for den værdinedgang, som aktivet undergår over tid i relation til den ordinære drift, 

altså som følge af slitage og forældelse40. 

 

11.3 Afgrænsning i praksis 

Den virkelighed, at det i praksis er umuligt at foretage en mere konkret afgrænsning af de ud-

gifter, der er fradragsberettigede efter statsskatteloven § 6, litra a), således at der kan opstilles 

en formel, der sikrer en korrekt besvarelse, må afhandlingen medgå. Dette hindrer dog allige-

vel ikke afhandlingen i at opstille en række generelle kriterier, der efter praksis har dannet ret-

tesnor for driftsomkostningsfradragsretten. 

 

 

                                         
36 Elling, Jens (1999) ” Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv”, Thomson Reuters Professional A/S, ISBN: 876-
19-005-08, København - side 245f 
37 Elling, Jens (1999) ” Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv”, Thomson Reuters Professional A/S, ISBN: 876-
19-005-08, København - side 195f 
38 Det skal bemærkes, at ”ejet og kontrolleret” skal forstås som, at virksomheden har dispositionsret, erhverver 
økonomiske fordele samt løber økonomiske risici. Udtrykket er derved ikke ensbetydende med en juridisk ejen-
domsret til aktivet. 
39 Elling, Jens (1999) ” Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv”, Thomson Reuters Professional A/S, ISBN: 876-
19-005-08, København - side 178 
40 Elling, Jens (1999) ” Årsregnskabsteori i analytisk perspektiv”, Thomson Reuters Professional A/S, ISBN: 876-
19-005-08, København - side 277 
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11.3.1 Statsskatteloven symmetri 

Statsskatteloven § 4 og § 6 er opbygget således, at der er en logisk sammenhæng mellem 

bestemmelserne. Sammenhængen siger, at det kun er udgifter, der sigter mod erhvervelse af 

indkomst, der er skattepligtig efter statsskatteloven § 4, som kan bringes til fradrag ved opgø-

relse af den skattepligtige indkomst jf. § 641. 

 

I TfS2006.692LSR gjorde en skattepligtig gældende, at han ved opgørelsen af sin skattepligti-

ge indkomst var berettiget til fradrag for udgifter til advokat. Advokatudgifterne var afholdt i 

forbindelse med en tvist omkring en erstatningssum, som han blev tilkendt. 

Landsskatteretten lagde ved sin afgørelse vægt på, at den modtagne erstatningssum ikke 

skulle medregnes i den skattepligtige indkomst, hvorfor heller ikke advokatudgifterne kunne 

bringes til fradrag i den skattepligtige indkomst42.  

 

I TfS2010.265 (senere højesteretsdom TfS2011.986) blev et ventureselskab ved landsretten 

nægtet fradrag for udgifter til administrationshonorar/management fee, der var betalt til et ma-

nagementselskab. 

 

Ventureselskabet var i sagen etableret ved en lang række selskaber med det formål at inve-

stere i en (underliggende) række porteføljeselskaber. Investeringer i de underliggende porte-

føljevirksomheder skulle foretages via indskud af selskabskapital eller ved, at der ydedes en 

ansvarlig lånekapital. 

 

Ventureselskabet blev ledet af en minimumsbestyrelse på 3 personer. Ventureselskabet hav-

de ingen ansatte, hvorfor managementselskabet bl.a. varetog bogholderi, administration, øko-

nomifunktioner såsom kvartalsrapporter, løbende økonomirapporteringer samt årsrapporter til 

ventureselskabets bestyrelse og aktionærer. 

 

Landsretten fandt, at udgifter til administrationsselskabet ikke kunne fratrækkes ved opgørel-

sen af ventureselskabets skattepligtige indkomst i henhold til statsskatteloven § 6, litra a), idet 

administrationshonoraret var afholdt til at erhverve ventureselskabets skattefri indkomst43. 

 

                                         
41 Den indirekte sammenhæng mellem statsskatteloven § 4 og § 6, bemærkes endvidere i højesteretsafgørelse 
TfS2011.986 ”Ved ”indkomsten” i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, må efter ordlyden forstås den skattepligtige 
indkomst, således at udgifter kan fradrages i den skattepligtige indkomst som driftsomkostninger, hvis de er an-
vendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst.” 
42 LSR af 16/12-08, j-nr. 08-01479. 
43 Michelsen, Aage (2003), Statsskattelovens 100 års Jubilæum, side 27-28. ”Forarbejderne til 1903-loven inde-
holder ikke megen vejledning om, hvorledes de skattepligtige indtægter skal afgrænses overfor de ikke-
skattepligtige indtægter. Der findes heller ikke megen hjælp i vejledningen af 12/12 1903 til anvendelse af Lov nr. 
104 af 15/05 1903. En række meddeler til skatterådene fra Skattedepartementet indeholder heller ikke afgørende 
bidrag til afgrænsningen”. 
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Landsretten lagde i sin afgørelse til grund, at den indkomst, som ventureselskabet sigtede 

mod at opnå, var avance ved salg af porteføljeaktier – der efter dagældende lovgivning var 

skattefri efter 3 års ejertid. Landsretten lagde endvidere vægt på, at ventureselskabets projek-

tering samt årsrapporter indeholdt oplysninger om, at porteføljeaktier efter planerne skulle be-

holdes i mere end 3 år. Dette medførte at der ikke var beregnet en skattemæssigt udskudt 

skat af avancer ved salg af porteføljeaktier. Begrundelsen herfor, var beskrevet i anvendt 

regnskabspraksis som værende, at aktierne, efter dagældende regler, ville være skattefrie ved 

salg. I årsrapporten for indkomståret 2002 var der endvidere anført i ledelsesberetningen, at 

selskabet forventede en længere exithorisont for investeringen i det enkelte selskab end 3 år, 

på grund af investeringens art i nye iværksættervirksomheder. Samme formodning fremgik af 

selskabets notat til SKAT, hvori det oplyses, at det ville tage mange år at opbygge, udvikle og 

exit’te den art af virksomheder, som venturefonden investerede i. Med disse fire overordnede 

forhold fra sagens fakta, kom landsretten frem til, at ventureselskabets indkomst fra avance 

ved salg af porteføljeaktier kvalificerede som skattefri, og at selskabet i overvejende grad, og 

ikke rent undtagelsesvis, sigtede mod at indbringe skattefrie indtægter. Selskabets udgifter til 

administration af formue / management fee, kunne derfor kategoriseres som ikke fradragsbe-

rettigede. 

 

TfS2010.265 blev anket til højesteret TfS2011.986 – kort refereret nedenfor: 

 

Første tre linjer i højesteretsafgørelsens begrundelse og resultat har følgende ordlyd: 

 

”Ved ”indkomsten” i statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a, må efter ordlyden forstås den skattepligtige ind-

komst, således at udgifter kan fradrages i den skattepligtige indkomst som driftsomkostninger, hvis de 

er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst.44” 

 

Ovenstående er herfra gældende retstilstand: At der er en indbygget sammenhæng mellem 

statsskatteloven § 4 og § 6. Afhandlingen vil senere behandle højesteretsdommen nærmere 

under afsnit ”13. Sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6”. 

 

Højesteret fandt yderligere, med stemmerne 4 mod 1, at ventureselskabet kunne få fuld fra-

dragsret for sine omkostninger til formueforvaltning af porteføljeaktier. Årsagen hertil var, at 

højesteret udelukkende så på den faktiske aktivitet, og ikke på den eventuelt tilsigtede. Derved 

kunne det ikke tillægges betydning, at årsrapporten samt prospektmaterialet indeholdt investe-

ringsmetoder, der som udgangspunkt førte til en strategi om at beholde porteføljeaktierne me-

re end 3 år, og en eventuel avance ville efter de dagældende regler dermed være skattefri. 

Højesteret lagde vægt på den faktiske indtjening, hvor højesteret måtte konstatere, at blot en 

                                         
44 Højesteretsdom TfS2011.986 - side 15 
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uvæsentlig del af den totale indtægt reelt var skattefrie avancer. Hvorfor højesteret, ud fra en 

årsagssammenhæng mellem den faktiske aktivitet og selskabets formål, ikke kunne lægge 

vægt på den skattefrie del af den samlet indtægt. Højesteret fandt, at selskabet fik et fler-

stemmigt medhold i deres principielle påstand, hvorfor selskabet måtte indrømmes fuldt fra-

drag for sine afholdte omkostninger. 

 

11.3.2 Etableringsomkostninger - indkomstgrundlag 

Forudsætningen for fradrag efter statsskatteloven § 6 er, at udgiften relaterer sig til den løben-

de drift, altså den løbende indkomsterhvervelse. Modsat kan udgifter afholdt til virksomhedens 

etablering altså ikke fradrages i indkomstopgørelsen. I henhold til praksis45 kan visse ”norma-

le” løbende omkostninger dog fratrækkes indkomstopgørelsen i en periode før virksomhedens 

etablering. Ofte er der tale om husleje, reklameudgifter, løn til personale i opstartsperioden 

samt telefon mv., der kan fratrækkes. Dog kan udgifter til opsætning af telefonanlæg, indret-

ning af lokaler, driftsmateriel, maskiner mv. ikke fratrækkes og betragtes som etableringsudgif-

ter. 

 

Stiftelsesomkostninger udgør i henhold til praksis, ofte ret beskedne beløb. Ifølge 

TfS2008.1270 med henvisning til TfS2005.493 androg udgifter afholdt til berigtigelse og gen-

nemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transportpåtegninger, 

noteringer og anmeldelser kr. 3.000 og kunne henføres til anskaffelsessummen. Den samlede 

omkostning lød på kr. 158.900. 

 

Praksis har igennem tiden været med til at modificere statsskatteloven § 6 på dette område. 

LSRM1971.142 og LSRM1972.54 omhandler en virksomhedsejer, der i en periode på op til 3 

måneder inden virksomhedens åbning havde afholdt huslejeudgifter til et forretningslokale 

samt lønudgifter til personale. Ligningsrådet fandt, at de afholdte udgifter, som var stillingsan-

noncer, løn, husleje, telefon mv. kunne fratrækkes indkomstopgørelsen, da udgifterne relate-

rede sig til virksomhedens drift og havde driftsmæssig karakter. Etablering af selve telefonan-

lægget blev dog i LSRM1972.54 karakteriseret som en etableringsudgift og ikke fradragsberet-

tiget. 

 

I situationer, hvor etablering af en virksomhed tager op til 6 måneder, kan den skattepligtige 

efter praksis, få fradrag for de normale driftsudgifter. Herfra bl.a. LSRM1975.41 om en virk-

somhed, der havde afholdt udgifter, der lå mere end 6 måneder før virksomhedens start. 

Landsskatteretten accepterede, at virksomheden kunne fratrække de seneste 6 måneders 

                                         
45 I henhold til ligningsvejledningen 2011, afsnit E.A.2.1.5 kan sædvanlige driftsomkostninger i en virksomheds-
etableringsfase fratrækkes i indkomstopgørelsen. 



Side | 25  
 

husleje i den skattepligtige indkomst efter statsskatteloven § 6, men de før liggende 3 måne-

der måtte dermed karakteriseres som etableringsudgifter og var dermed ikke fradragsberetti-

gede. Endvidere henvises til LSRM1973.127 og LSRM1980.142 m.fl. der understreger fra-

dragsret for udgifter afholdt i virksomhedens startperiode, såfremt udgifterne har karakter af 

sædvanlige og løbende driftsudgifter. 

 

Det har ingen betydning, at etableringen af en virksomhed ikke bliver til noget, her bl.a. 

TfS1998.200H omkring et interessentskabs produktion og udvikling af sejlbåde. Landsretten 

karakteriserede omkostninger for forgæves afholdte etableringsudgifter, og at underskuddet 

dermed ikke var fradragsberettiget. Højesteret ændrede denne afgørelse, hvorfor den skatte-

pligtige derefter fik fradrag for sine afholdte omkostninger. Den skattepligtige kunne med hen-

visning til brancheforeninger mv. dokumenterede, at afholdte projekteringsomkostninger var 

realistiske og rimelige set i forhold til den investerede kapital. 

 

Sidstnævnte afgørelse må siges at være et grænseområde jf. TfS2010.836 (anket til højeste-

ret) omkring en virksomheds forgæves afholdte udgifter til ingeniør- og arkitektbistand. Grun-

det et skift i ejerkredsen besluttede virksomheden ikke at foretage den planlagte bygningsud-

videlse. Landsretten fandt, at der var tale om en etableringsudgift i forbindelse med en forven-

tet udvidelse og selskabets hidtidige aktivitet, hvorfor udgifterne ikke var fradragsberettigede. 

Landsretten lagde yderligere vægt på, at koncerninterne omstændigheder ikke kunne sam-

menlignes med udefrakommende omstændigheder46, som jf. praksis TfS1987.559ØLR om-

kring udefrakommende indflydelse på virksomhedens beslutning47. 

 

11.3.3 Etableringsomkostninger - virksomhed 

Sondringen for, hvornår en virksomhed er igangværende og rent faktisk er etableret, eller 

hvornår virksomheden er i etableringsfasen – er en grænsedragning, der ligeledes er væsent-

lig i afgrænsningen af statsskatteloven § 6. Karakterskiftet fra, at en virksomhed er i etable-

ringsfasen til at være igangværende bevirker, at omkostningerne skrifter fra at være etable-

ringsomkostninger til at være driftsomkostninger. En virksomhed er igangværende, såfremt 

den pågældende virksomhed har åben for kundetilgange, samt at der genereres en mini-

mumsomsætning i virksomheden. 

 

                                         
46 Forgæves afholdte etableringsomkostninger kan kun fratrækkes indkomstgrundlaget, såfremt beslutningen om at 
virksomheden aldrig kommer i gang er begrundet i udefrakommende omstændigheder jf. TfS2008.854. I 
LSRM1980.142 fik en erhvervsdrivende medhold i at fratrække husleje, varme, el mv. for en påtænkt åbning af en 
forretning. Forretningen åbnede aldrig grundet ændringer i udefrakommende omstændigheder, ”lukkeloven”. 
Landsskatteretten fandt at der var fradrag for sædvanlige driftsudgifter, men ikke fradrag for indretning af lejede 
lokaler – da disse var at betragte som en etableringsudgift jf. TfS1985.127. 
47 Ferniss, Jane (2006), ”Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb”, Forlaget Thomson A/S, ISBN: 87-619-1573-
4, København side 139ff. 
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Vurderingen af, hvorvidt en virksomhed er igangværende, skal ske i forhold til konkrete fakta. I 

visse specielle tilfælde kan en virksomhed betragtes som igangværende, trods virksomheden 

endnu ikke har opnået et egentlig salg, altså genereret en minimumsomsætning.  

 

TfS2008.875VLR omhandler en virksomhed, der trods en stort set ikke eksisterende omsæt-

ning blev betragtede som igangværende. Virksomhedsejeren var beskæftiget som forsker, og 

beskæftigede sig, sideløbende med sit lønmodtagerjob, med udvikling af undervisningsmateri-

ale. Virksomheden beskæftiget en ansat ud over virksomhedsejeren.  

 

Landsskatteretten fandt, at under henvisning til virksomhedens omsætning og omfanget af 

afholdte udgifter til udvikling, måtte virksomheden betragtes som ikke-igangværende, hvorfor 

der blev nægtet fradrag for afholdte udgifter i den skattepligtige indkomst. 

 

Vestre landsret var derimod ikke enig i denne betragtning, og landsretten mente derved, at de 

afholdte udgifter var fradragsberettigede, da disse var afholdt i forbindelse med virksomhe-

dens produktion af et salgbart produkt, som virksomheden skulle sælge. Landsretten lagde 

vægt på fremlagte forretningsplaner, budgetter mv., der viste, at forskeren måtte anses for at 

have haft en rimelig begrundet forventning til en rentabel drift.  

 

I TfS2004.331VLR blev en virksomhed nægtet fradrag for udgifter til et udviklingsprojekt. 

Landsretten fandt, at virksomheden var i gang med at etablere et nyt indkomstgrundlag, og da 

virksomheden aldrig fik sat udviklingsprojektet i produktion, og ikke normalt beskæftigede sig 

professionelt med udvikling af produkter, fandt landsretten, at de afholdte udviklingsudgifter 

måtte betragtes om etableringsomkostninger til et nyt indkomstgrundlag, hvorfor virksomheden 

ikke kunne fradrage udgifterne i den skattepligtige indkomst. 

 

Byretten fandt i TfS2008.1073 ikke anledning til at underkende fradrag for afholdte udviklings-

omkostninger i forbindelse med en virksomheds forsøg på salg af licensrettigheder for belys-

ningsprodukter. Virksomheden havde i det pågældende indkomstår ikke opnået omsætning, 

og heller ikke de første indkomstår udsigt til overskud. Byrettens vurdering var, at der for akti-

viteten, salg af licensrettigheder, forelå en erhvervsmæssig motivation, der måtte tillægges 

højere betydning, end at der var opnået en endelig omsætning. 

 

I umiddelbar forlængelse af ovennævnte, fandt skatteministeriet48 behov for at præcisere be-

tingelserne for, at en virksomhed kan anses for igangværende virksomhed. Skatteministeriet 

præciserer, at i forhold til retspraksis, er der visse kriterier for, at en virksomhed kan anses 

                                         
48 TfS2008.854 
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som erhvervsmæssig og dermed har adgang til fradrag for afholdte udgifter. Virksomheden 

skal have en vis minimumsomsætning (intensitetskrav), samt udøve virksomhed med henblik 

på rentabel drift (rentabilitetskrav). Skatteministeriet anså derfor TfS2008.1073 for at være et 

specielt tilfælde, da pågældende virksomhed ikke havde opfyldt intensitetskravet.  

 

11.3.4 Afviklingsomkostninger 

Statsskatteloven forudsætning for, at en udgift kan karakteriseres som fradragsberettiget efter 

statsskatteloven § 6, er, at udgiften er afholdt af en igangværende virksomhed. Imidlertid fin-

des det relevant at rejse spørgsmålet, om hvorledes statsskatteloven forholder sig til afvik-

lingsomkostninger som følge af afståelse eller ophør af virksomhed. 

 

Statsskatteloven § 6 hjemler ikke fradrag for ellers ganske almindelige driftsomkostninger 

f.eks. husleje, vedligeholdelse, forsikring49 m.fl., såfremt driftsomkostningerne ikke længere er 

anvendt til erhvervsmæssig aktivitet. 

 

Ovenstående forekommer formentlig mere sjældent for juridiske personer, hvor selskabets 

registrering og vedtægtsforhold ofte vil være afgørende50. 

 

For juridiske personer vil det ofte være hele selskabet, der bringes til ophør – og ikke kun den 

indeværende aktivitet. Såfremt selskabet som juridisk person bringes til ophør, vil eventuelle 

afviklingsomkostninger vedrøre den tidligere igangværende virksomhed, og sondringen for, 

om der er tale om fradragsberettigede driftsomkostninger vil ofte ikke optræde, da selskabet 

som skattesubjekt ikke er eksisterende længere. 

 

TfS2001.29 omhandler et selskab, hvis aktivitet ophørte, mens selskabet som juridisk enhed 

stadigvæk bestod. Selskabet drev en virksomhed, der kræver miljøgodkendelse i henhold til 

miljøbeskyttelsesloven. Da denne godkendelse ikke kunne indhentes, pålagde kommunen at 

selskabet skulle standse sin aktivitet. Selskabet anlagde derefter sag mod pågældende kom-

mune for omsætnings- og goodwill tab, og til brug for sagsanlægget benyttede selskabet en 

advokat. Omkostningen til advokaten fratrak selskabet i sin skattepligtige indkomst med det 

argument at omkostningen var afholdt til at sikre den løbende indkomsterhvervelse. 

 

                                         
49 Her kan fremhæves TfS1990.218H. Sagen omhandler en erhvervsdrivende, der grundet mangel på rentabilitet, 
så sig nødsaget til at lukke virksomheden. Retten fandt, at den erhvervsdrivende ikke kunne fratrække forsikring 
vedrørende driftsbygningerne i den skattepligtige indkomst. Retten lage vægt på, at bygningerne ikke/meget lidt 
indgik i den erhvervsdrivende tilbageværende del af den igangværende virksomhed. Fradraget nægtede grundet 
ophøret af virksomheden. 
50 Her jf. bl.a. juridisk vejledning 2011-2, afsnit C.C.6.3 omkring ophør af erhvervsvirksomhed. 
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Vestre landsret var uenig i argumentet for advokatomkostningens fradragsret og anførte, at 

omkostningen vedrørte selskabets ophørte aktivitet. Landsretten forelagde, at i henhold til 

statsskatteloven § 6, kan udgifter kun fratrækkes, såfremt udgifterne er afholdt i forbindelse 

med erhvervelse af indkomst efter statsskatteloven § 4, eller kan fratrækkes efter statsskatte-

loven § 6. 

 

Afholdte omkostninger til f.eks. advokat eller revisor mv. i forbindelse med afvikling, omdan-

nelse, likvidation, afhændelse eller optagelse af kompagnon m.fl.51, kan ikke fratrækkes i ind-

komstopgørelsen i henhold til statsskatteloven § 6, litra a). Omstændighederne taget i betragt-

ning, så vil omkostninger vedrørende tvungne lovændringer, konkurs eller afståelse af aktiver 

dog kunne fratrækkes henholdsvis i afståelsessummen, konkursprovenuet eller aktivets avan-

ce52. En virksomhed har altså ikke ved afvikling en udvidet ret til at fratrække driftsomkostnin-

ger – som virksomheder f.eks. har ved opstart. Forudsætningen for fradragsret for driftsom-

kostninger efter virksomhedens ophør er altså ud fra grundprincippet, at der kan påvises til-

strækkelig nær tilknytning til virksomhedens tidligere drift53. 

 

11.4 Analyse af ændring i indkomstgrundlaget 

Dette afsnit har til formål at analysere den praksisdannede afgrænsning af driftsomkostninger 

overfor formueforvaltningsomkostninger og anlægs- og etableringsudgifter. Afsnittet vil først 

resumere et antal afgørelser, som har behandlet afgrænsningen mellem udgifter afholdt for 

den løbende indkomst eller for indkomstgrundlaget. Derefter vil afgørelserne kritisk sammen-

lignes og analyseres i forhold til hinanden – for derigennem at påvise de driftsøkonomiske 

ræsonnementer.  

 

11.4.1 Udgifter afholdt til ændring af indkomstgrundlaget 

Forudsætningen for fradrag i henhold til statsskatteloven § 6, litra a) er betinget af, at denne er 

afholdt i forbindelse med at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst. Derved 

afgrænser lovgiver sig fra udgifter, der, er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde ind-

komstgrundlaget jf. direkte lovteksten i statsskatteloven § 6, stk. 2. Denne afgrænsning over-

for driftsudgifter contra anlægsudgifter har gennem tiden skabt en del administration ved dom-

stole og administrative enheder. Årsagen hertil er, at cirkulærer og vejledninger, der er udgivet 

                                         
51 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København – side 233 
52 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 233ff 
53 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 234 
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omkring statsskatteloven, ikke giver mange bidrag til fortolkning af drifts- og anlægsomkost-

ninger54. 

 

Afgørelser, der gennem tiden har vagt opmærksomhed omkring afgrænsningen mellem drifts-

omkostninger og anlægsomkostninger, er bl.a. UfR1985.134H55. 

 

UfR1985.134H illustrerer, at det driftsøkonomiske anlægsbegreb ikke forudsætter et egent-

ligt/formelt ejerskab over et aktiv, men vurderes ud fra den enkelte sags fakta for 1) dispositi-

onsret, 2) erhvervelse af fremtidige økonomiske fordele samt 3) at løbe den økonomiske risiko 

ved aktivet. 

 

Ud fra ovenstående kan dispositioner, der opfylder alle tre betingelser, defineres som et an-

lægsaktiv. Opfylder dispositionen derimod kun to ud af de tre betingelser, vil dispositionen 

kunne betragtes som en driftsomkostning – medmindre der er tale om en forudbetaling. Så-

fremt en given omkostning kun opfylder én eller færre af betingelserne, kan omkostningens 

karakter betragtes som en etableringsomkostning. 

 

En afgørelse, der har bragt lige så meget opmærksomhed, er sagen TfS2004.82LSR omkring 

et selskabs tilskud til en kommune for at etablere en tilkørsel til nogle fabriksanlæg, som sel-

skabet ejede. Landskatteretten nægtede fradrag for omkostninger, og nægtede tillige afskriv-

ning af tilkørselsanlægget med den begrundelse, at selskabets etablerede vejanlæg ikke un-

dergik værdiforringelse, samt at selskabet ikke overtog nogen form for forpligtelser eller risici 

ved den efterfølgende benyttelse eller reetablering af det foregående vejanlæg. 

 

I forbindelse med de tre betingelser, så kan ovenstående selskab i sagen TfS2004.82LSR kun 

opfylde én. Betingelsen, som må anses for opfyldt er, at selskabet erhverver sig fremtidige 

økonomiske fordele ved en bedre tilkørselsmulighed til fabriksbygningerne. Selskabet har der-

ved ingen risici for aktivet i form af fremtidig vedligeholdelse mv. og har pr. definition ingen 

dispositionsret over et offentligt vejanlæg. Det betalte tilskud til kommunen for etablering af 

                                         
54 SR 2003. 27JUB, Steen Askholt, ”Driftsomkostningsfradrag” samt SR-SKAT 3/2003, Statsskattelovens 100 års 
Jubilæum - side 21 
55 UfR1985.134H /TfS1985.6: Sagen handler om aktieselskabet Nordsøværftet, som var et selskab, der produceret 
mindre fragtskibe. Selskabet havde fratrukket omkostninger, som Nordsøværftet havde betalt som tilskud til 
kommunen, for etablering af en sluse for gennemsejling mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Nordsøværftet 
havde ligeledes forpligtiget sig til at vedligeholde, og reetablere området i forbindelse med en evt. nedrivning af 
slusen. 
Højesteret fastsatte i sagen, at selskabet havde ret til at aktivere og afskrive de afholdte omkostninger til slusen, 
med den begrundelse, at slusen var etableret i forbindelse med fremtidig indkomsterhvervelse, samt at selskabets 
forpligtigelse overfor kommunen også måtte have betydning for omkostningernes fradragsret for selskabet. Høje-
steret lagde ikke vægt på selskabets ejerskab af slusen. 
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bedre tilkørselsmuligheder til selskabets fabriksbygninger kan derved karakteriseres som en 

enkeltstående etableringsomkostning. 

 

Historikken af administrative og juridiske afgørelser omkring skelnen mellem driftsomkostnin-

ger og anlægs- og etableringsomkostninger er lang, og indeholder bl.a.56 TfS1984.165V, 

TfS1985.297LSR, TfS1987.184V, TfS1987.315H, TfS1994.296Ø, TfS1984.306V, 

TfS2001.333LSR, TfS1985.359H og TfS2008.1130Ø. 

 

Fællesnævneren for afgørelserne er, at de administrative myndigheder benytter statsskattelo-

ven ordlyd til at underbygge sagernes afgørelse som en slags hjælperegel for den skattepligti-

ge. Dette resulterer i, at sagens fakta ikke underbygges tilfredsstillende, hvilket har ført til, at 

der er taget ”bekræftet til genmæle”, eller at domstolene har været uenige eller delvis uenige i 

de administrative enheders afgørelser. 

 

Uden konkrete vurderinger af de pågældende sagers fakta, fører den slags hjælperegler blot til 

mere forvirring end gavn. Grænseområdet mellem driftsomkostninger og etablerings- og an-

lægsomkostninger kan ikke udelukkende drages ud fra statsskatteloven ordlyd. Uden denne 

konkrete vurdering af den skattepligtiges sags fakta er det umuligt at foretage en operationel 

afgrænsning mellem drifts- og etableringsomkostninger i relation til statsskatteloven § 657. 

 

11.4.2 Sammenligning og analyse i henhold til praksis 

Gennem tiden har flere skattefolk bl.a. udtalt sig og analyseret på ovenstående afgørelser her-

iblandt i Steen Askholt58. Ved gennemgangen af driftsomkostningsbegrebet fremhæves en 

symmetri mellem UfR1985.134H, TfS1985.297LSR og TfS1987.184V: 

 

”Der er ikke i de seneste år offentliggjort afgørelser herom; men fra 1980’erne kan nævnes højesterets 

dom om et skibsværfts bidrag til finansieringen af en udvidelse af en kommunal sluse, så større skibe 

kunne sejle igennem, hvilket havde betydning for værftet, der havde omlagt sin produktion 

(TfS1985.6H59). Bidraget tillodes afskrevet over 10 år. Se tilsvarende TfS1987.109DEP vedrørende 

nogle udskibningsanlæg og udgifter til forbedring af sejlrender. 

Samme år forligtes en sag om en herreekviperingshandlers bidrag til »Detailhandlernes Initiativudvalg« i 

Herning med henblik på indretning af en gågade (TfS1987.184V). Også her fordeltes udgiften over 10 

år. 

                                         
56 Referater af nævnte afgørelser, er vedlagt i ”18.1 Bilag 1 – Referat af afgørelser”. 
57 I ganske særlige tilfælde sker det, at en udgift, med driftsomkostningskarakter og derfor principielt omfattet af 
statsskattelovens § 6, kræves afskrevet (lineært) over en årrække jf. bl.a. Michelsen, Aage m.fl. (2011) ”Lærebog 
om indkomstskat”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 14. udgave, 1. oplag, ISBN: 978-87-574-2558-1, side 272 
58 SR-SKAT 3/2003, Statsskattelovens 100 års Jubilæum - side 125-140. 
59 UfR 1985.134H 
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… …  Et fællestræk ved afgørelserne synes at være, at der er tale om udgifter, som har haft til formål at 

give skatteyderen en i tidsmæssig henseende ikke ubegrænset rådighed over aktiver, som vedkom-

mende ville have kunnet afskrive som ejer.60 61” 

 

Steen Askholt’s sammenligning kan dog anskues fra en anden synsvinkel end den isolerede 

afskrivningsmæssige sammenhæng (i ordets forstand). Baggrunden for hvorledes, og ud fra 

hvilke faktuelle forhold, afskrivningen af omkostningen behandles, er dog forskellig. 

TfS1985.6H behandler en dom, der definerer det driftsøkonomiske begreb for anlægsaktiv. 

TfS1985.109DEP definerer en betalt udgift som en egentlig etableringsudgift, men grundet 

sagens omstændigheder i stedet som en forudbetaling, der kan afskrives (eller rettere, fra-

dragsretten fordeles) over en vis årrække, hvortil den pågældende forudbetaling hører. 

TfS1987.184V må siges at være en særkendelse, bygget på en samtidskendelse62, hvor den 

skattepligtige fik afskrivningsret på et offentligt anlæg/en gågade – desuden var det omdisku-

terede beløb i TfS1987.184V blot kr. 9.000, hvorfor det formodes også at have haft en, dog 

ikke afgørende, karakter i sagen63. 

 

Særligt skiller TfS1985.6H sig ud, da denne dom er den eneste, hvor selskabet reelt havde 

erhvervet sig en forpligtigelse til at vedligeholde anlægsaktivet. I de to øvrige sager havde man 

kun en dispositionsret til aktivet og umiddelbart ingen faktiske økonomiske forpligtigelser over-

for aktivet. 

 

Jan Steen Hansen64 m.fl. har ligeledes analyseret udvikling af statsskatteloven udvikling på 

driftsomkostningsområdet, hvor afgørelserne TfS1985.359H og TfS1987.315H sammenlignes. 

 

”TfS 1985, 359 H (Dansk Supermarked A/S) må kategoriseres som et midlertidigt tilbageskridt i den 

dynamiske fortolkning af driftsomkostningsbegrebet.… ..Efter Dansk Supermarked-dommen fik Højeste-

ret dog allerede i 1987 ny luft i lungerne og afsagde dom i TfS 1987, 315 (Fragtmandshallen), og fik 

dermed fjernet noget af usikkerheden om rækkevidden af TfS 1985, 359.65” 

 

Ud fra sagernes præmisser, synes den dynamik, som højesteret benytter til at afgøre disse 

sager logisk. TfS1987.315H behandles ud fra det faktum, at den omkostning, der betales ved 

etablering af indkomstgrundlaget, faktisk relaterer sig til fremtidig omsætning og derved kan 

derved karakteriseres som en forudbetaling. TfS1985.359H behandles som en reel markeds-

                                         
60 SR-SKAT 3/2003, Statsskattelovens 100 års Jubilæum - side 134  
61 Steen Askholt fortsætter med en bemærkning omkring den nugældende bestemmelse omkring fradrag for ratio-
naliseringsudgifter jf. ligningsvejledningen afsnit E.C.11.1 – at denne bestemmelse umiddelbart ikke fortjener 
særbehandling. 
62 TfS1987.125 – omkring afskrivning af et gågadeanlæg, vurderet til 30 års afskrivning. 
63 SR-SKAT 3/2003, Statsskattelovens 100 års Jubilæum - side 134 
64 TfS2003.399 ”Dynamisk fortolkning af statsskatteloven” 
65 TfS2003.399 ”Dynamisk fortolkning af statsskatteloven” - side 4-5 
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etablerings- og markedsundersøgelse, der må karakteriseres som en ikke fradragsberettiget 

etableringsomkostning. I sagen TfS1987.315H er der en helt klar symmetri mellem driftsom-

kostningerne og driftsindtægterne. Afgørelsen TfS1985.359H er derimod skattemæssigt 

asymmetrisk, da den afholdte driftsomkostning ingen driftsindtægt har, som omkostningen kan 

knyttes til. 

 

Ud fra de retspraksisbestemte overvejelser omkring sondringen mellem fradragsretten for ud-

gifter afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst contra indkomst-

grundlaget – afspejles af en række domme66. Afgørelsernes hovedargument for, at udgifterne 

afholdes til at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst, skal selve indkomst-

grundlaget ligeledes erhverve, sikres og vedligeholdes. Det springende punkt er dog, at de 

afholdte omkostninger ikke må have karakter af at etablere, forbedre eller forandre indkomst-

grundlaget67. 

 

Det er helt klart, at ved afsigelse af afgørelserne forsøger højesteret at skabe en vidtgående 

symmetri mellem beskatningen, for derefter at imødekomme et driftsomkostningsfradrag for de 

afholdte udgifter. Dette er på sin vis en fornuftig sammenhæng mellem statsskatteloven § 4 og 

§ 6 i henhold til det driftsøkonomiske begreb/anlægsbegrebet jf. TfS1985.6H, TfS 1990.384H 

og UfR1980.712H.  

 

Forudsætningsvis kan et anlægsaktiv / en etableringsomkostning defineres som en afholdt 

omkostning, der på sigt vil kunne indbringe selskabet en positiv effekt på indtjeningen – og 

derigennem kunne bidrage positivt til den skattepligtige indkomst. For at opnå driftsomkost-

ningsfradrag for en sådan given disposition, skal der kunne påvises fuld sammenhæng mellem 

de løbende økonomiske rettigheder og løbende økonomiske forpligtigelser68. 

 

UfR1980.712H omhandler fradragsretten for et årligt gebyr for selskabets notering på en of-

fentlig fondsbørs. Højesteret fandt, at selskabets omdømme og dermed selskabets løbende 

indkomsts erhvervelse, var betinget af selskabets børsnotering, hvorfor selskabet måtte fra-

drage omkostningen hertil. Selskabet var derigennem i stand til at sandsynliggøre, at der i 

                                         
66 Særligt UfR1980.712H, TfS1990.384H kan fremhæves. Sidstnævnte omhandler et selskab, der havde afholdt 
omkostninger i form af annoncer og konsulentassistance til introduktion af selskabets aktier på en offentlig børs. 
Selskabet blev ikke tilkendt fradragsret for de afholdte omkostninger i henhold til statsskatteloven § 6. Selskabets 
argumentation i sagen var, at et selskab jf. UfR1980.712H fik fradrag for deres årlige noteringsomkostninger 
/gebyr med begrundelse for, at en børsnotering havde betydning for selskabets omdømme, og derved selskabets 
løbende indkomsterhvervelse. Selskabet fik ligeledes afslag i deres subsidiære argument omkring en afskrivnings-
ret på afholdte omkostninger jf. TfS1987.315H og TfS1985.6H. 
67 Ferniss, Jane (2006), ”Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb”, Forlaget Thomson A/S, ISBN: 87-619-1573-
4, København - side 96 
68 TfS 2003.399 ”Dynamisk fortolkning af statsskatteloven” - side 4-5 og jf. Michelsen, Aage m.fl. (2011) ”Lære-
bog om indkomstskat”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 14. udgave, 1. oplag, ISBN: 978-87-574-2558-1 - 
side 275. 
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sagen var fuld symmetri mellem de løbende indtægter og de løbende udgifter, hvilket er den 

udløsende betingelse for at kunne foretage driftsomkostningsfradrag. 

 

I tråd med ovenstående havde et selskab jf. UfR1942.355H afholdt omkostninger i forbindelse 

med et sagsanlæg fra en konkurrent. Konkurrenten mente, at det pågældende selskab havde 

stjålet deres patenterede idéer omkring fremstilling og salg af elektronikudstyr. Højesteret 

fandt, at udgiften kunne fratrækkes selskabets skattepligtige indkomst, med den begrundelse, 

at formålet med den afholdte udgift netop var at sikre selskabets fremtidige indkomst69. Præ-

misserne i sagen tager imidlertid ikke hensyn til, at det anklagede selskab taber sagsanlæg-

get, hvorfor de afholdte omkostninger kan sammenlignes med TfS1985.359H og 

TfS2008.1130Ø. Disse sager var netop udtryk for, at mislykkede afholdte omkostninger for at 

sikre en fremtidig indtægt, netop ikke var fradragsberettigede. 

 

Afgørelsen kan være vanskeligt at analysere, set i forhold til tidligere afgørelsers udfald for 

forgæves afholdte omkostninger i forbindelse med at sikre selskabets fremtidige indkomst. 

Dog har højesteret i henhold til TfS1988.321H, TfS1991.241H og landsskatteretten i henhold 

til TfS1999.494LSR og TfS1989.424LSR alligevel anlagt samme ræsonnement for selskabers 

opsatte driftsomkostninger70. Selskaber skal dermed ved påbegyndelse af en given aktivitet 

påregne, at der ved at drive virksomhed er naturlige omkostninger forbundet hermed. Dette 

kan f.eks. være sagsanlæg, gebyrer eller omkostninger til udarbejdelse af regnskab og sel-

skabsselvangivelse. 

 

Her er det væsentlig at fremhæve sagen TfS2010.265 (senere højesteret TfS2011.986) om-

handlende et ventureselskab. Selskabet havde afholdt væsentlige omkostninger i form af ma-

nagement fee, og blev i første omgang nægtet fradragsret for afholdte omkostninger i landsret-

ten, men fik jf. højesteretsdom TfS2011.986 fuldt fradrag for afholdte omkostninger. Årsagen 

til, at landsretten i første omgang nægtede fradrag, var, at ventureselskabet i sin væsentlig-

hed, grundet investeringsmetode, sigtede mod at opnå skattefrie indtægter71, dette fremgik 

bl.a. af årsregnskabet72, salgsprospekter mv. Dog fik selskabet af landsretten lov til skøns-

                                         
69 Højesteret ligger ikke til grund på noget tidspunkt i præmisserne, at selskabet faktisk havde ”stjålet” nogle ret-
tigheder, hvorfor sagens omdrejningspunkt kunne have ræsonnement for, at omkostninger af ”ulovlig” karakter, er 
fradragsberettiget. Denne sondring er dog næppe relevant i forhold gældende praksis. 
70 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 1”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2338-7, København - side 236-238 
71 Ud fra sagens fremstilling investerede ventureselskabet i nystartet IT- og Biovirksomheder, hvorved der af ma-
terialet fremgik, at man på investeringstidspunktet planlagde en exit-strategi efter 2-8 år. Ledelsen havde derved 
valgt at aflægge årsregnskabet uden at beregne udskudt skat af urealiserede avancer på porteføljeaktier. Derudover 
fremgik den planlagte exit horisont af prospektmaterialet, hvorfor SKAT drog den konklusion, at ventureselskabet 
havde til formål at oparbejde skattefrie indtægter. 
72 Jf. ventureselskabets note ”udskudt skat”, havde selskabets revisor alle årene indsat følgende standardtekst, og 
bestyrelse og direktion havde underskrevet årsrapporterne. “Udskudt skat vedrørende investeringer oplyses alene i 
noterne, idet kapitalandelene forventes besiddet udover 3 år, hvorefter skatten bortfalder.”. 
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mæssigt at fradrage udgifter til regnskabs- og selvangivelsesudarbejdelse til en værdi af kr. 

50.000, herunder generelle administrationsomkostninger i øvrigt. Landsrettens aflagte son-

dring mente højesteret dog var forkert, hvorfor højesteret, ud fra stemmeflertal, tilkendte ventu-

reselskabet fuldt fradrag for ventureselskabets afholdte omkostninger, da det af sagsfremstil-

lingen fremgik, at der var en nær årsagssammenhæng mellem selskabets aktivitet og afholdte 

omkostninger. Højesteret kunne ikke tillægge det betydning, at det af ventureselskabets regn-

skab og prospekt fremgik, at ventureselskabet sigtede efter skattefrie indtægter. I øvrigt kunne 

højesteret ud fra de realiserede omstændigheder ikke tilkende den forsvindende lille andel af 

den skattefrie indtægt nogen betydning for den samlet fradragsret. 

 

Det er helt essentielt, at udgifter, der er afholdt udelukkede til fordel for selskabets formue, 

afholdes som et ”naturligt” led i virksomhedens drift. F.eks. skal virksomheder, der er børsno-

teret, kunne fratrække deres årlige noteringsafgift73. Landsskatteretten fandt i 

UfR1981.1038LSR at udgifter til annoncering i forbindelse med udbetaling af udbytte kunne 

fratrækkes den skattepligtige indkomst. Landsskatteretten havde i afgørelsen lagt vægt på, at 

den type afgifter var en naturlig del af at være et børsnoteret selskab. Virksomheden fik ligele-

des lov til at fratrække årlige registreringsafgifter henholdsvis til Fondsbørsen og Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen.  

 

Afgørelsen af hvornår en udgift er afholdt som et naturlig led i virksomhedens drift, har været 

drøftet omkring et selskabs ret til at fratrække omkostninger til udarbejdelse af regnskab. Des-

uden har retten til fradrag for omkostninger, der relaterer sig til et selskabs årsregnskab, været 

til votering for retten.  

 

TfS2005.361H omhandler et selskab, der ejer en ejendomsportefølje. Til brug for regnskabs-

udarbejdelsen havde selskabets ledelse afholdt udgifter til en specialist til brug for vurdering af 

selskabets ejendomsportefølje. Landsretten fandt, at udgiften ikke kunne fratrækkes selska-

bets skattepligtige indkomst med den begrundelse, at vurderingen vedrørte selskabets an-

lægsaktiv, og at selskabet godt kunne aflægge årsregnskab uden at afholde omkostninger til 

en specialist. 

 

Højesteret var uenig i landsrettens afgørelse og lagde frem, at udgiften til specialisten var fra-

dragsberettiget med henvisning til statsskatteloven § 6. Begrundelsen herfor var, at omkost-

ningen var afholdt som et naturligt led i virksomhedens drift. Højesteret fandt, at alle forbundne 

omkostninger til brug for regnskabsaflæggelse, herunder brug af faglige specialister74, kan 

                                         
73 Jf. UfR1980.712H 
74 Selskabets benyttelse af faglige specialister gælder også andre situationer. Jf. bl.a. TfS1994.215LSR, hvor et 
selskab havde benyttet en advokat til formulering af en ansættelseskontrakt. Landsskatteretten fandt af udgiften 
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fratrækkes selskabets skattepligtige indkomst. Højesteret mente endvidere, at man ikke kunne 

lægge til grund, at selskabet havde mulighed for at aflægge regnskabet uden brug af speciali-

ster. 

 

11.4.3 Afrunding 

Afholdte omkostninger til anlægs og etablering er ikke fradragsberettiget i medfør af statsskat-

teloven § 6, hvorimod der er fuld fradragsret for driftsomkostninger. 

 

Hvorledes det skattemæssige grundbegreb ”driftsomkostninger” defineres, forklares ikke ud 

fra vejledninger og cirkulærer, som er udgivet i tilknytning statsskatteloven. Skattelovrådet 

forsøgte i 1991 i en betænkning at definere afgrænsningerne og reformulere statsskatteloven, 

men konkluderede, at en sådan ændring ville have for uoverskuelige konsekvenser, og derfor 

forkastede man forslaget75.  

 

De driftsøkonomiske ræsonnementer, som kan udledes fra flere principielle højesteretsafgø-

relser, giver i praksis en gennemgående systematik af afgrænsningen af driftsomkostninger 

overfor formueforvaltningsomkostninger og anlægs- og etableringsudgifter. Praksis igennem 

årene afspejler rimelig klart, at statsskatteloven ordlyd er driftsøkonomisk, og for afgrænsning 

af driftsomkostninger, skal den driftsøkonomiske tankegang benyttes. 

 

11.5 Sammenfatning 

Det er bemærkelsesværdigt, at en så væsentlig vurdering, som problemstillingen omkring fra-

dragsretten for driftsomkostninger, i realiteten stadigvæk reguleres efter en enkelt bestemmel-

se i statsskatteloven. Statsskatteloven § 6 er hjemmel til fradrag for de fleste driftsomkostnin-

ger og er udgangspunktet for, at udgifter kan fratrækkes i indkomstopgørelsen. Modsat stats-

skatteloven § 4, kan udgifter kun fratrækkes, såfremt der er hjemmel til den pågældende fra-

dragsret. Statsskatteloven § 6 er en normativ formuleret bestemmelse og fungere i nutiden 

som en rammelov og retslig standard for senere skattelovgivning. 

 

Driftsomkostningsfradragsvurderingen i praksis foretages ud fra en driftsøkonomisk bedøm-

melse. Den driftsøkonomiske vurdering tilgår, at udgiften er udtryk for en værdinedgang som 

følge af slitage, forældelse eller forbrug. F.eks. er en udgift til stiftelse af et datterselskab ikke 

                                                                                                                                 
kunne fratrækkes den skattepligtige indkomst, da omkostningen var afholds om en naturlig del af virksomhedens 
drift. 
75 Driftsomkostninger - Skattelovrådets udtalelser om det skattemæssige driftsomkostningsbegreb og forslag til 
ændringer heraf, afgivet af lovrådet d. 14. november 1990, betænkning nr. 121/1991 - side 50-58. 
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en driftsøkonomisk fradragsberettiget omkostning og derved ikke fradragsberettiget. Udgiften 

er udtryk for en omplacering af selskabets formue og ikke et forbrug. 

 

Statsskatteloven symmetri kan i et vist omfang udledes fra det driftsøkonomiske perspektiv. 

Der synes at være en indbygget symmetri mellem statsskatteloven bestemmelser § 4 og § 6. 

Sammenhængen har den virkning, at der kun kan opnås fradrag for afholdte udgifter, såfremt 

udgifterne er medgået til at erhverve-, sikre-, og vedligeholde den skattepligtige indkomst. 

Modsat må konkluderes, at det modsatte også er gældende, dvs. når indkomsten er skatte-

pligtig, er tilhørende udgifter tilsvarende fradragsberettigede. I forbindelse med at drive virk-

somhed har erhvervsdrivende dog en del udgifter, der ikke relaterer sig til den skattepligtige 

indkomst, men hvor udgifterne er et naturligt led af virksomhedens drift f.eks. regnskabs- og 

revisionsudgifter, udgifter til udarbejdelse af selvangivelse m.fl. Denne form for nødvendige 

relaterende udgifter, afholdt for opretholdelse af indkomstgrundlaget, er efter praksis fradrags-

berettiget. 

 

Etableringsomkostninger, afholdt til sikring af indkomstgrundlaget, er et grænseområde i prak-

sis. Ofte kan fratrækkes gængse udgifter til husleje, reklame, mv. i opstartsperioden, inden 

endelig etablering af indkomstgrundlaget.  

 

Sondringerne for fradragsret føres ud fra praksisdannet hjemmel, hvorfor sagernes præmisser 

er vigtige ved afgørelse og sammenligning af sagerne. En meget interessant afgørelse 

TfS2010.836 er anket til højesteret. Retten skal vurdere, hvorledes statsskatteloven forholder 

sig til forgæves afholdte omkostninger. Den afholdte etableringsudgift til udvidelse af hidtidige 

aktiviteter blev forgæves, da koncerninterne forhold standsede etableringen. Det er afhandlin-

gens vurdering, at skatteministeriet står stærkt i denne sag – ud fra den vurdering, at det var 

koncerninterne forhold, der standsede etableringen. Dette medmindre virksomheden kan påvi-

se, at de afholdte omkostninger er naturlige, inden for deres formål. 

 

Etableringsomkostninger, afholdt til sikring af virksomheden, indeholder en sondring for, hvor-

når en virksomhed er igangværende og rent faktisk etableret, eller hvornår virksomheden er i 

etableringsfasen. Dette er en grænsedragning, da karakterskiftet fra, at en virksomhed er i 

etableringsfasen til at være igangværende, bevirker, at omkostningerne skifter fra at være 

etableringsomkostninger til at være driftsomkostninger. Vurderingen af, hvorvidt en virksom-

hed er igangværende, skal ske i forhold til konkrete fakta. Der er altså en klar afvejning og en 

hårfin grænse mellem virksomheder, der f.eks. driver professionel udviklingsvirksomhed, og 

virksomheder, der sideløbende med et relaterende indkomstgrundlag afholder etableringsom-

kostninger til udvikling af nye indkomstkilder. 
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Skatteministeriet tilkendegiver, at såfremt der er tale om grænsetilfælde, skal der foretages en 

konkret vurdering, særligt ved udviklingsvirksomheder. Derfor kan der forekomme specielle 

tilfælde, hvor en virksomhed kan anses for igangværende, selvom virksomheden ikke opfylder 

rentabilitetskravet. Dog forekommer det tvivlsomt om virksomheder, der ikke både opfylder 

intensitetskravet og rentabilitetskravet over tid, kan betragtes som igangværende. 

 

Statsskatteloven praksis i henhold til afviklingsomkostninger findes det ligeledes interessant at 

belyse til brug for de senere analyser af formueforvaltningsomkostningers fradragsret. Stats-

skatteloven hjemler ikke fra fradrag for ellers ganske almindelige driftsomkostninger såsom, 

f.eks. husleje, vedligeholdelse, forsikring m.fl., såfremt driftsomkostningerne ikke længere an-

vendes til erhvervsmæssig aktivitet. 

 

Visse omkostninger forbundet med tvungne lovændringer, afvikling af aktier mv. vil kunne fra-

trækkes enten som en driftsomkostning eller i aktivets avance. En virksomhed har altså ikke 

ved afvikling en udvidet fradragsret til at fratrække driftsomkostninger, som virksomheder har 

ved opstart. Forudsætningen for fradragsret af driftsomkostninger efter virksomhedens ophør, 

er altså ud fra grundprincippet, at der kan påvises tilstrækkelig nær tilknytning til virksomhe-

dens tidligere drift. 

 

I afsnittets afsluttende analyse af ændring i indkomstgrundlaget, afgrænses det praksisdanne-

de driftsomkostningsbegreb i forhold til formueforvaltningsomkostninger og anlægs- og etable-

ringsudgifter. Afsnittet påviser det driftsøkonomiske ræsonnement og inddrager højesteret 

TfS2011.986. 

 

Forudsætningen for fradrag i henhold til statsskatteloven § 6 er betinget af, at udgiften er af-

holdt i forhold til at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst, og derved ikke i 

indkomstgrundlaget. Afgrænsningen demonstreres i analysen via praksis og sættes i kritisk 

perspektiv i forhold til domstolenes kontinuitet og udvikling i afsagte domme.  

 

Sammenfattende er afholdte omkostninger til anlæg og etablering ikke fradragsberettigede i 

medfør af statsskatteloven § 6, hvorimod der er fuld fradragsret for driftsomkostninger. 

 

Dog afgrænses begreberne ikke yderligere, hverken i forarbejder eller senere cirkulærer. Skat-

terådet opgav tilmed i sin betænkning i 1991 at definere begreberne, og herunder omformule-

ring af statsskatteloven.  

 

Det driftsøkonomiske ræsonnement, kan udledes ud fra flere principielle højesteretsafgørelser, 

og må betragtes som den gennemgående systematik for afgrænsningen mellem driftsomkost-
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ninger og anlægs og etableringsudgifter. Gennem årene har praksis afspejlet rimelig klart, at 

statsskatteloven ordlyd er driftsøkonomisk, og for afgrænsning af driftsomkostninger, skal den 

driftsøkonomiske tankegang benyttes. 

 

12. Kapitalfondes og formueforvaltningsselskabers organisering 

Private equity-, venture-, og kapitalfonde, (kært barn har mange navne), men der er faktisk 

forskel på de mange betegnelser. Fælles for dem alle er dog, at der er store kapitaler i spil. 

Karakteristika og organisering af kapitalfonde og formueforvaltningsselskaber vil, i nedenstå-

ende afsnit, blive gennemgået og beskrevet i forhold til den danske skatteret. For en mere 

gennemgående beskrivelse, henvises til ”18.2 Bilag 2 - Kapitalfondes og formueforvaltnings-

selskabers organisering”. 

 

Indledningsvis vil kapitalfonde blive introduceret for betegnelser og organisering. I efterfølgen-

de afsnit vil kapitalfondes organisering blive beskrevet og til sidst karakteriseres formueforvalt-

ningsselskaber specifikt. 

 

12.1 Kapitalfonde 

Betegnelsen ”kapitalfond” anvendes overordnet for en investeringsenhed, der investerer i akti-

er med henblik på helt eller delvist at erhverve et eller flere selskaber mv. med det formål at 

deltage i ledelsen, driften af disse og at skabe bedst mulig afkast76. Definitionen stammer fra 

ligningsloven § 16 I, stk. 3 og er vedtaget via lovforslag L202. Det er kommenteret i bemærk-

ninger til lovforslaget, at bestemmelsen finder anvendelse, uanset om investeringsenheden er 

organiseret som en skattemæssig transparent enhed eller som et selvstændigt skattesubjekt77. 

Skatteretslig defineres kapitalfonde dog efter helt generelle karakteristika, som sikrer et bedt 

anvendelsesområde og øger den juridiske fortolkning af lovrammen.  

 

En kapitalfond er ingen ”Fond” i juridisk forstand, men blot en dårlig oversættelse af det engel-

ske ord ”Fund”, der dækker over, at man her beskæftiger sig med kapital eller midler78. 

 

Et af de væsentligslige karakteristika for kapitalfonde er deres specialisering inden for bran-

cher og det netværk og den kapital, der ligger bag. Hver kapitalfond har naturligvis sine karak-

teristika i øvrigt. Robert Spliid har i sin ph.d.-afhandling "Kapitalfonde – rå pengemagt eller 

                                         
76 Kapital- og venturefonde som defineret i ligningsloven § 16 I, stk. 3. Definitionen er ikke en endelige fast vur-
dering, da denne umiddelbart ikke kan gives i Dansk skatteret. 
77 Bemærkninger til lovforslag nr. L202 § 1, nr. 13, om beskatning af kapitalfondspartnere. 
78 Bundgaard, Jacob (2010) ”Kapitalfonde i dansk og international skatteret”, Ex Tuto Publishing 1. udgave 1. 
oplag, ISBN: 978-87-92598-01-1, København - side 11 
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aktivt ejerskab" foretaget en indgående analyse af kapitalfonde, deres lighedspunkter og for-

skelligheder for andre investeringsselskaber. Kapitalfonde adskiller sig, jf. Robert Spliid, på 

seks afgørende punkter fra andre industrielle holdingselskaber:   

1. Det fokuserede og aktive ejerskab 

2. Inddragelsen af management i ejerkredsen 

3. Optimeringen af finansieringsstrukturen 

4. Løbende ind- og udbetalinger af investeringskapitalen 

5. Begrænset ejertid af porteføljevirksomhederne 

6. Aflønningen af kapitalfondspartnerne m.fl. 

 

Der er vigorøse argumenter for, at kapitalstærke investorer går sammen om at investere pen-

ge i en kapitalfond i stedet for at satse penge på de offentlige børser. Kapitalfonden er en virk-

somhed, der typisk via investering i unoterede aktier, har til formål at sælge dem videre inden 

for en årrække på 7-12 år79. Et af argumenterne for at indgå i en kapitalfondsinvestering er, at 

investorerne, der oftest er institutionelle eller yderst velhavende enkeltpersoner, kan opnå 

tårnhøje afkast på meget kort tid, men dog ikke risikofrit. For at mindske risiciene vil der, i en 

kapitalfonds struktur, altid være en gruppe af kompetente rådgivere og analytikere. Disse sør-

ger for, via rådgivning til det aktive ejerskab for det pågældende ”Target” selskab, at sørge for 

bedst mulig virksomhedsoptimering i form af omstruktureringer, kompetent bestyrelse samt 

andre tiltag, der i større unoterede virksomheder forhøjer virksomhedernes indre værdi – for 

derigennem at forberede det unoterede ”Target” selskab til salg80. 

 

Kendetegnet for venturefonde eller ventureselskaber er ofte det, at investorerne påtager sig 

den højeste risiko for deres investeringer, da disse selskaber oftest investerer i relativt nye 

eller helt nystartede virksomheder. Det handler om, at ventureselskabet investerer i den næste 

”Google” eller ”Facebook”, altså mens virksomheden er lille, og hvor der derfor er usikkerhed 

omkring, hvorvidt forventningerne indfries81. Altså benyttes denne form for investering som en 

finansiel, ledelsesmæssig og forretningsmæssig ballast til nye virksomheder. Private equity-

fonde investerer oftest i mere modne virksomheder, såsom TDC og Pandora82. Private equity-

fonde sørger for at optimere eventuelt uudnyttet forretningspotentiale, for derigennem at skabe 

den bedst mulige investering for kapitalindskyderne. 

 
Selvom denne afhandling omtaler kapitalfonde under ét billede og samme kaldenavn, så er 

det vigtig at understrege, at der er fundamental forskel på de forskellige fondstyper. Ovenfor er 

                                         
79 http://www.turbulens.net/download/ATPalpha04_dansk_648.pdf 
80 Kapitalfonde i 2010/11 – DVCA’s årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 
81 http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-venturefonde/ 
82 I Danmark er virksomheder som Pandora, Chr. Hansen, ISS, Legoland, Glud & Marstrand, TDC og Imerco i de 
seneste år blevet overtaget af kapitalfonde jf. http://www.information.dk/emne/kapitalfonde. 

http://www.turbulens.net/download/ATPalpha04_dansk_648.pdf
http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-venturefonde/
http://www.information.dk/emne/kapitalfonde
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omtalte typeforskellen på venturefonde og private equityfonde. Hedgefonde er ligeledes en 

kapitalfondstype, der foretager kortsigtede spekulative investeringer ud fra markedstendenser. 

F.eks. investerer hedgefonde i valutaer og, i modsætning til andre fondstyper, investerer hed-

gefonde også i kursfald, shorting83 mv. 

 

Nærmere gennemgang af de forskellige kapitalfondstyper, vil ikke blive behandlet i denne af-

handling, men det er vigtig at understrege, at fælles for kapitalfondene er ofte kun strukturen, 

hvorimod investeringsmodeller og underliggende aktiver der investeres i, sjældent er identi-

ske84. 

 

12.1.1 Organisering 

Investeringsbetegnelsen kapitalfond har som kendetegn, at den har opnået en størrelse af 

kapitaltilsagn fra forskellige investorer, der dermed vil investere direkte i en række unoterede 

virksomheder, eller hele virksomhedsporteføljer. For at kapitalfondens ambitioner omkring 

aktiv ledelse kan realiseres, tilkøbes oftest aktiemajoritet, således at kapitalfonden har be-

stemmende indflydelse, ellers sørger kapitalfonden for at betinge sit kapitaltilsagn sammen 

med væsentlig indflydelse. En ofte set kapitalselskabsstruktur, kan illustreres som nedenstå-

ende figur: 

 

 
Figur 2 - Kapitalfondens juridiske set-up85 

                                         
83 Shorting eller udlån af aktier, er en investering, hvor hedgefonden låner nogle aktier, med formål at sælge akti-
erne dyrt og genkøbe aktierne billigt, inden de leveres tilbage til udlåneren. Heri ligger forventningen i, at aktierne 
falder, hvorved der tjenes penge på kursfald. Metoden omkring kursfaldspekulation kaldes baisse-spekulation. 
84 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde, juni 2008 – DVCA udgivelse – side 15. 
85 http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-kapitalfonde/medlemmer/om-kapitalfonde/ 

http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-kapitalfonde/medlemmer/om-kapitalfonde/
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12.2 Formueforvaltningsselskabers karakteristika 

Formueforvaltningsselskaber kan karakteriseres som selskaber, der driver virksomhed uden at 

have en egentlig ”erhvervsmæssig” aktivitet86. Selskabsloven forudsætter, at et selskab driver 

aktiv eller passiv erhvervsvirksomhed87. Kravet fremgår dog ikke længere af selskabsloven, og 

er dermed ikke nærmere defineret direkte af lovteksten. Det er almindeligvis anerkendt, at 

såfremt et selskab lader sig registrere, og at selskabet derved har til formål at vinde økono-

misk udbytte eller indtjene overskud ved at drive økonomisk virksomhed, anses selskabet for 

erhvervsdrivende. Kravet påses gennem den endelige registrering af selskabet, samt ved sel-

skabets formålsparagraf. 

 

Højesteretsdommen TfS2004.54288 fastslog, at holdingselskaber skattemæssigt set også skal 

anses som værende en erhvervsdrivende virksomhed. Holdingselskabet skal dermed have 

fradrag for driftsomkostninger ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. I højesteretssa-

gen gjord skatteministeriet gældende, at holdingselskabets ejerskab af datterselskabsaktier, 

uden at dette ejerskab kunne karakteriseres som næring, måtte skulle begrænse holdingsel-

skabets fradragsret – da selskabet ikke var erhvervsdrivende. Skatteministerieret fik ikke 

medhold, og højesteret lagde vægt på, at hvis selskabers eneste aktivitet er at eje aktier, er 

dette i selskabsretslig forstand erhvervsdrivende. Samme type selskaber må derfor også an-

erkendes som værende erhvervsdrivende i skatteretlige sammenhænge. Højesteret fremførte 

sammenhængen mellem selskabsloven og skatteretten jf. UfR 1942.278H. Efter afsigelse af 

dommen har retsstillingen efterfølgende været, at den skatteretslige anerkendelse af sel-

skabsvirksomhed er sammenfaldende med den selskabsretlige89. 

 

Sammenkoblingen mellem almindelige formueforvaltningsselskaber og kapitalfonde er netop 

deres aktivitet omkring aktiv kapitalforvaltning. Et helt almindeligt holdingselskab, altså et tradi-

tionelt formueforvaltningsselskab, og en kapitalfond betragtes altovervejende ikke som væren-

de næringsdrivende ved handel med aktier. I skattemæssige sammenhænge betragtes kapi-

talfonde dog som at være erhvervsdrivende virksomheder90, hvorfor retsstillingen for traditio-

nelle formueforvaltningsselskaber og kapitalfonde burde være identiske. 

 

                                         
86 Ved aktiv aktivitet, menes modsætningsvis passiv aktivitet/passive investeringer. 
87 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 2”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2339-4, København - side 316 
88 Ligningsvejledningen 2011 afsnit E.A.2.1.4.2 
89 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 2”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2339-4, København - side 317 
90 Erhvervsdrivende ved køb og salg af aktier ud fra formål, til forskel fra industrielle holdingselskaber. 
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12.2.1 Formueforvaltningsselskabers omkostninger 

Højesteret bemærkede i TfS2004.542, at sammenhængen med, at formueforvaltningsselska-

ber var erhvervsdrivende, også stemte bedst overens med, at skatteministeriet gav holding-

selskaber adgang til skattemæssigt fradrag for udgifter til bl.a. revision i henhold til statsskatte-

loven § 6, stk. 1, litra a). 

 

I højesteretsdommen UfR1942.278H fik en kunstmaler fradrag for sine udgifter til sagførerbi-

stand til ekspeditioner i forbindelse med opkrævning af renter på obligationer og geninveste-

ringer i tilfælde af udtrækning. Siden da er der dannet begrænsninger for fysiske personers 

fradragsret for formueforvaltning, men sagen var i høj grad med til at definere hvilke udgiftsty-

per, formueforvaltningsaktivitet indeholder. 

 

Bedst illustreres dette ved det skærpende lovindgreb lov nr. 738 af 19/12 1989, hvor følgende 

nævnes som værende formueforvaltningsudgifter: Depotgebyrer, boksleje, kontooversigter 

samt rådgivning og administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindestående. 

 

Endvidere illustreres formueforvaltningsomkostningers beskaffenhed ved bemærkningerne til 

pensionsbeskatningslovens § 9, stk. 1:  

 

”omfatter de fradragsberettigede formueforvaltningsudgifter sådanne betydelige udgifter, som må afhol-

des i forbindelse med investering i små og mellemstore virksomheder, f.eks. udgifter til udvælgelse og 

overvågning af investeringer.” 

 

Jf. aktionærordbogen udgivet af Dansk Aktionærforeningen defineres formueforvaltning som 

følgende: 

 

”Formueforvaltning er rådgivning, hjælp og forvaltning omkring aktier og andre værdipapirer, som ydes 

af en fondsmægler eller bankrådgiver”91. 

 

Skatteministeriet har indskærpet fradragsretten for visse formueforvaltningsomkostninger ved 

omskrivning af ligningslovens § 8 J: 

 

”Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at erhverve et 

eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst”. 

 

                                         
91 Dansk aktionærforening - http://www.shareholders.dk/videnominvestering/aktieskole/ordbog/index.aspx 

http://www.shareholders.dk/videnominvestering/aktieskole/ordbog/index.aspx
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I henhold til bemærkningerne til ligningslovens § 8 J finder paragraffen anvendelse, uanset 

hvor stor en andel af aktiekapitalen, der erhverves i det pågældende selskab, og uanset om 

investoren kun indtræder i ledelsen og driften i et underliggende selskab92. 

 

Indførelsen af ovenstående paragraf har baggrund i det stigende fokus omkring formueforvalt-

ning og kapitalfonde, herunder en række højesteretssager. Skatteministeriet har, ved indførel-

se af ligningslovens § 8 J, nu indskærpet fradragsretten for alle selskaber.  

 

Skatteministeriets fokus på kapitalfondes fradrag for formueforvaltningsudgifter, har formo-

dentlig bevæggrund i skatteministeriets aktionsplan for 2010 omkring ”Kapitalfondes overta-

gelse af danske virksomheder”, hvori skatteministeriet har fokus på rådgiveromkostninger, 

pengestrømme samt begrænsning af udvandring af danske skattekroner93. Dog vil de øgede 

skærpelser formodentlig ramme mindre erhvervsdrivende, hvilket indførelsen af ligningslovens 

§ 8 J er et rigtig godt eksempel på. 

  

Afhandlingen vil i de følgende kapitler viderebehandle problemformuleringen, for derigennem 

at analysere sammenhænge mellem kapitalfonde og formueforvaltningsselskabers fradragsret 

for formueforvaltningsomkostninger samt de argumenter, som skatteministeriet løfter overfor 

højesteret. 

 

13. Sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6 

Dette afsnit analyserer og vurderer sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6, ud 

fra en praksisdannet betragtning, særligt med fokus på de seneste afgørelser. Driftsomkost-

ningsbetragtningen samt de driftsøkonomiske sammenhænge er analyseret i afsnit ”11. Stats-

skatteloven § 6 – Fradrag i indkomst”. Afhandlingen vil i de følgende afsnit analysere og vur-

dere statsskatteloven symmetrier og asymmetrier, med baggrund i tidligere praksis. 

 

Som omtalt i afsnit ”11. Statsskatteloven § 6 – Fradrag i indkomst” vil afhandlingen analysere 

højesteretsafgørelsen TfS2011.986. Højesteretsafgørelsen er resultat af den tidligere afsagte 

landsretsdom TfS2010.265 og tidligere landsskatteretskendelse TfS2008.868. Selskabet fik i 

landsskatteretten medhold for fradrag for management fee i medfør af statsskatteloven § 6, 

stk. 1, litra a), dog minus opstart fee. Sagen blev af skatteministeriet indbragt for domstolene 

                                         
92 Bemærkninger til lovforslag nr. L202, 28. maj 2009 ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 - afsnit 7 
93 SKAT’s indsatsplan 2010, J-nr.: 10-046599, 10. marts 2010 – side 26. 
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jf. TfS2008.875, hvor en lignende landsskatteretskendelse TfS2008.86994 blev taget til gen-

mæle af skatteministeriet. Højesteretsafgørelsen er den første af sin art, der behandler sam-

menhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6. 

 

13.1 Tolkning i henhold til praksis 

13.1.1 Højesteretsafgørelsens baggrund 

I medfør af TfS2009.904 (anket til højesteret) blev et selskab nægtet fradrag for afholdte om-

kostninger i form af udbetalt bonus og tantieme95 i forbindelse med selskabets salg af aktier i 

et underliggende selskab. Landsretten konstituerede at selskabet ikke var næringsdrivende 

ved køb og salg af aktier jf. dagældende aktieavancebeskatningslov § 3, men at selskabets 

beholdning af aktier var et anlægsaktiv og kunne sælges skattefrit efter 3 år jf. dagældende 

aktieavancebeskatningslov § 2. Selskabet havde til formål at drive industriel virksomhedsdrift 

og havde ingen anden formueforvaltningsaktivitet. Selskabet havde ligeledes udbetalt bonus 

for en succesfyldt koncernintern overdragelse af aktivitet.  

 

Landsretten gjorde ved afgørelsen gældende, at sammenhængen mellem ”den skattepligtige 

indkomst” og ”indkomsten” i statsskatteloven § 6, indebar, at det var en betingelse for fradrag 

efter statsskatteloven § 6, at driftsomkostningen var afholdt med henblik på at opnå en skatte-

pligtig indtægt efter § 4. Hvad angår de tilknyttede omkostninger i forbindelse med aktieover-

dragelse, fastslog landsretten, at selskabet ikke var rette omkostningsbærer til disse omkost-

ninger, hvorfor selskabet blev nægtet fradrag for disse. Landsretten fandt, at afholdte omkost-

ninger til bonus og tantieme ikke havde den fornødne sammenhæng til selskabets indkomst-

erhvervelse i øvrigt, hvorfor landsretten ikke kunne tillade fradrag for udbetalt bonus og tanti-

eme. Udgiften kunne derfor ikke være fradragsberettiget i medfør af statsskatteloven § 6, men 

en ikke-fradragsberettiget udgift, afholdt med henblik på at sikre den del af selskabets formue, 

der kunne sælges skattefrit efter statsskatteloven § 5.  

 

                                         
94 Sagen omhandler et ventureselskab, hvor der ud fra de faktiske omstændigheder, der forelå for landsskatteretten, 
var en formodning om, at aktierne i porteføljeselskaberne blev ejet i mere end tre år, således at avancen dermed 
var skattefri. Derved blev selskabet nægtet fradrag for deres formueforvaltningsomkostninger /management fee. 
Inden hovedforhandlingerne til landsretten, fremkom selskabet dog med et dokument, der kunne dokumentere at 
selskabet ud fra de faktiske omstændigheder, ikke havde til hensigt at oparbejde skattefrie indtægter. Oversigten 
over skattefri og skattepligtige aktieavancer viste, at selskabet i en periode på 12 år havde realiseret gevinst ved 
salg af aktier ejet under tre år på ca. kr. 76,6 mio. og tab ved salg af aktier under tre år på ca. 53,6 mio. Gevinsten 
ved salg af aktier ejet i over tre år var i samme periode på ca. kr. 53,3 mio., mens tabet ved salg af aktier ejet i over 
tre år var på ca. kr. 28,9 mio. 
95 Bonus og tantieme var beregnet som en procentdel af den ved salg af aktier i datterselskaber opnåede ikke-
skattepligtige avance. 
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Ræsonnementet fra TfS2009.904 gentager sig i højesteretsafgørelsen TfS2011.98696, hvor 

sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6 fremhæves ud fra samme ordlyd som 

TfS2009.904. 

 

 
Figur 3 - Skematisk forløb af påstande, og afgørelser op til højesteretsdom TfS2011.98697 

 

Den skematiske opstilling viser højesteretsafgørelsens sagsforløb og de meldte påstande og 

afgørelser, der har været i sagsforløbet. Den skematiske opstilling kan give et indtryk af, hvor 

kompleks sagen har været at afgøre, og synes også at give en kvalificeret opfattelse af, at 

sagen er principiel for den fremtidige retsstilling for venture-/ formueforvaltningsselskaber og 

moderselskaber generelt. Afhandlingen vil i kapitel ”15. Konsekvenser for industrielle holding-

selskaber” inddrage en vurdering af sagens potentielle konsekvens for retsstillingen. 

 

13.1.2 Analyse af højesteretsdommen 

I ministeriets skrivelse TfS2008.875 tager skatteministeriet bekræftet til genmæle i en sag, 

hvor selskabet blev nægtet fradrag for sine udgifter til revisor og advokat i forbindelse med 

sine påtænkte investeringer i aktier jf. TfS2008.869. Sagen TfS2010.265 blev i samme medde-

lelse, dengang landsskatteretskendelse TfS2008.868, indbragt for domstolene. Ministeret 

valgte i samme meddelelse at kommentere de to sager i henhold til den daværende retsstilling 

                                         
96 Sagen er refereret i afsnittet ”11.3.1 Statsskatteloven symmetri” – for nærmere gennemgang af afgørelsen henvi-
ses til TfS2011.986. 
97 Egen tilvirkning. 
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på området. Kommentaren var fra svar til Folketingets skatteudvalg den 17. september 200798 

hvori ministeren forholdte sig til tidligere landsskatteretsafgørelser på området for formuead-

ministration bl.a. TfS2006.744 og TfS2008.63699. Ministeren anførte i denne forbindelse føl-

gende: 

 

"De to afgørelser understreger, at et selskabs udgifter til formueadministration kan fradrages, hvis 

udgiften har direkte sammenhæng med selskabets erhvervelse af skattepligtig indkomst, jf. 

statsskatteloven § 6 a. Fradrag kan kun nægtes, såfremt dele af de pågældende udgifter ikke har den 

nødvendige sammenhæng med indkomsterhvervelsen, men snarere tjener til sikring af den del af sel-

skabets formue, som kan afhændes skattefrit. Det bemærkes i den forbindelse, at aktier som ud-

gangspunkt ikke kan afhændes skattefrit100. [egen fremhævning]” 

 

I ovenstående er det værd at bemærke, at det fra skatteministeriet side således er klarlagt, at 

aktier som udgangspunkt ikke kan afhændes skattefrit101. Skatteministeriet førte i højesterets-

dom TfS2011.986 til grund, at sondringen for om en indtægt er skattepligtig eller skattefri, skul-

le tolkes i relation til den gældende lovgivning på området, herunder dagældende og nugæl-

dende aktieavancebeskatningslov. Skatteministeriet førte endvidere til argument, at såfremt 

sondringen isoleret set blev ført efter statsskatteloven § 5, så ville selskabet ud fra spekulati-

onsøjemed havde været skattefri af sine erhvervede indtægter grundet selskabets ejertid af 

aktierne102.  

                                         
98 Jf. TfS2008.875 - svar til Folketingets Skatteudvalg den 17. september 2007 (alm. del - svar på spørgsmål 363). 
Ligeledes citeret i Ligningsvejledningen 2009-2, afsnit E.A.2.1.1. 
99 Begge sager TfS2006.744 og TfS2008.636 omhandler selskabers fradragsret for udgifter til eksterne portefølje-
administratorer og management fee generelt. Begge sager har landsskatteretten givet medhold for selskabernes ret 
til fradrag, i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a). 
100 Jf. TfS2008.875 side 1. 
101 Jf. SR.2007.419 Ole Bjørn, Citat: Landsskatterettens begrundelse taler for, at fradragsretten består, uaf-
hængigt af om der er realiseret skattepligtig indkomst…. Dette gælder, selv om de regnskabsmæssige avancer og 
tab er ganske anderledes for de skattepligtige avancer og tab. 
102 Ventureselskaber er som i medfør af TfS2002.605 ikke næringsbeskattede af sine køb og salg af unoterede 
aktier. For nærmere gennemgang af ventureselskabers næringsbeskatning henvises til artiklen ”Næringsbeskatning 
af ventureaktier” af adjungeret professor Søren Rasmussen. 
(http://static.sdu.dk/mediafiles//Files/Om_SDU/Institutter/Jura/Joyce/Publikationer/JE03/Rasmussen.pdf). Herun-
der argumenterne for at venturefonde ikke næringsbeskattes af disse. De overordnede argumenter er dog nedenfor 
citeret fra artiklen: 
 
De vigtigste argumenter til støtte for, at Ventureselskabet ikke driver næringsvirksomhed med aktier, er: 

• For det første er Ventureselskabets formål, forretningsidé og faktiske virke ikke på systematisk vis at 
handle med aktier, men derimod via nogle få aktieinvesteringer i unoterede selskaber, der supporteres 
ledelsesmæssigt via bestyrelsesmedlemmer at opnå en langsigtet værditilvækst. 

• For det andet erhverves og afhændes der rent faktisk kun ganske få aktieposter hvert år. 
• For det tredje er investeringerne egenkapitalfinansieret. 
• For det fjerde adskiller investerings- og udvælgelsesprocessen i Ventureselskabet sig væsentligt fra det 

systematiske køb og salg af aktier, der er kendetegnende for pengeinstitutter og fondsmæglerselskaber. 
• For det femte bevirker indgåelse af aktionæroverenskomster indeholdende bl.a. gensidig forkøbsret, at 

aktierne ikke er frit omsættelige, og systematisk handel med aktierne er derfor ikke mulig. 
• For det sjette har investeringsmedarbejderne i Ventureselskabet ingen professionel tilknytning til det fi-

nansielle marked. 
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Skatteministeriet har ved svar til Folketinget d. 17. september 2007 ligeledes tilkendegivet, at 

fradrag for udgifter til administration af aktieporteføljer / formueadministration, kun kan accep-

teres, såfremt den afholdte udgift har direkte relation til selskabets erhvervelse af skattepligtig 

indkomst. Dermed kan der kun nægtes fradrag, såfremt den afholdte udgift ikke har den nød-

vendige sammenhæng til selskabets indkomsterhvervelse og i stedet kan relateres til selska-

bets formue, der kan afhændes skattefrit.  

 

Aktier kan som udgangspunkt ikke handles skattefrit, hvilket i relation til udgifterne afholdt til 

forvaltning af samme – som alt overvejende udgangspunkt må betragtes som fradragsberetti-

get. Modsat betyder det, at ræsonnementet derved må være, at såfremt formueforvalters inve-

steringsråd kan henføres til aktieinvestering, der målrettet går på at opnå skattefri aktieind-

komst, eller at investeringen kun rent undtagelsesvis vil være skattepligtig – i sådanne situati-

oner, ville fradrag kunne nægtes for de relaterede formueforvaltningsudgifter103. 

 

Det er, som før antydet, nærliggende at anføre, at salg af aktier som udgangspunkt er et for-

mueaktiv i henhold til statsskatteloven § 5. Dette vil, ud fra en vurdering, også være korrekt, 

men statsskatteloven § 5 omkring aktier er fuldkommen erstattet af aktieavancebeskatningslo-

ven.  

 

Desuagtet kan der føres en betragtning for, om aktiebeholdningen var anskaffet i spekulati-

onsøjemed jf. statsskatteloven § 5, stk. 1. Ud fra en isoleret betragtning ville selskabet som 

udgangspunkt være skattefri af sit salg af aktier ejet over 2 år, da salget ikke ville være med 

spekulation for øje jf. statsskatteloven § 5, stk. 1. Dette forudsætter dog, at det ikke kan godt-

gøres, at det modsatte var tilfældet jf. statsskatteloven § 5, stk. 1. Af lovens ordlyd kan det 

derved læses, at det er skatteyderens faktiske aktivitet, der skal beskattes. Aktieavancer, der i 

realiteten er opstået som en del af erhvervsmæssig virksomhed, skal således medregnes i 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Ventureselskabet driver tydeligvis erhvervsmæssig 

virksomhed ved køb og salg af aktier, hvorfor der ud fra en vurdering må være tale om konkret 

spekulation efter statsskatteloven § 5.  

 

Uanset dette er ventureselskabet skattepligtig i medfør af statsskatteloven bestemmelser om-

kring salg af aktier, hvorfor skatteministerens anførte påstand omkring skattefrihed jf. stats-

skatteloven § 5, stk. 1 jf. højesteretsafgørelsen TfS2011.986, må være at betragte som væ-

                                                                                                                                 
• For det syvende vil næringsbeskatning være i strid med forudsætningerne bag lov om statsgaranti til ud-

viklingsvirksomhed. 
• For det ottende overstiger den gennemsnitlige ejertid for aktierne i Ventureselskabet den typiske ejertid 

på 3-5 år inden for venturebranchen, hvorfor Ventureselskabet så meget desto mere ikke kan anses for at 
drive næringsvirksomhed med aktier. 

103 Til støtte herfor jf. højesteretsafgørelsen TfS2011.986, side 14-15 
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rende en fejlagtig antagelse set ud fra en isoleret vurdering af statsskatteloven. Skattefritagel-

se af spekulationshensigten opnås kun i medfør af lex specialis aktieavancebeskatningsloven. 

 

Udgangspunktet er således, at ventureselskaber har fradrag for deres afholdte udgifter til for-

mueadministration, såfremt ovenstående betingelser er opfyldt. SKAT vil kunne nægte fradrag, 

såfremt SKAT kan bevise, at der er sket målrettet investeringsrådgivning, som havde til formål 

kun rent undtagelsesvis at være skattepligtig. Det vil, ud fra en konkret vurdering, være van-

skeligt for myndighederne at løfte et sådan bevis. 

 

Den konkrete vurdering af højesteretsafgørelsen TfS2011.986 ligger til grund ud fra selskabets 

aktivitet, investeringsmetode i innovationsvirksomheder samt de udefrakommende virkninger 

af den økonomiske lavkonjunktur, der gør selskaber usalgbare. Således måtte højesteret 

medgive, at formålet taget i betragtning, var der, ud fra de faktisk realiserede skattepligtige 

avancer contra realiserede skattefrie avancer, ikke fremkommet oplysninger, der kunne løfte 

bevisbyrden for, at der var sket rådgivning, der målrettet havde henblik på opnåelse af skatte-

frie aktieavancer/udbytter. Desuden udviste de realiseret tal fra ventureselskabet således hel-

ler ikke skatteministeriets principielle nedlagte påstand.  

 

Afhandlingen er afgrænset for at behandle spørgsmålet omkring læren om rette omkostnings-

bærer. Dog skal det ikke gå forbi, at sondringen er behandlet i højesteretsafgørelsen 

TfS2011.986. Ventureselskabets omkostninger til management fee indeholdt efter prospektet 

og timeopgørelserne honorar for afholdte bestyrelsesmøder, formueforvaltning med flere – der 

har karakter af aktionæraktiviteter104. Sådanne omkostninger bør som udgangspunkt og efter 

den skatteretslige praksis, afholdes af porteføljeselskabet selv105. Der er visse undtagelser 

omkring rådgivningsselskabers mulighed for at indregne bestyrelsesarbejde i selskabsindkom-

sten her bl.a. advokatfirmaer, revisorer og udenlandske moderselskaber106. 

 

Det er efter afsigelse af højesteretsdom TfS2011.986 utvetydigt, at der ved ”indkomsten” i 

statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a) efter ordlyden må tolkes, at det skal forstås som den ”skat-

tepligtige indkomst”. Således at udgifter kun kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, så-

fremt udgiften er afholdt i forbindelse med at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige 

indkomst efter statsskatteloven § 4. Højesteretsafgørelsen er ikke specifik på området, formo-

dentlig ganske overlagt, og nævner kun sammenhængsrelationen meget kort uden anden 

form for afgrænsning. Den ”nye” retstilstands rækkevidde af, hvorledes indkomstsbegrebet i 

statsskatteloven § 4 og § 6, afgrænse ikke yderligere af højesteret. 

                                         
104 Til støtte herfor jf. TfS2011.985 ”Management fee – Fradrag for formueforvaltning af Ria Falk 
105 Til støtte herfor kan nævnes artikel af Hanne Søgaard Hansen, SR-Skat 6/2001 - side 381-387. 
106 Til støtte herfor henvises til TfS2006.1068 og TfS2004.835 og ligningsvejledningen 2011-2 afsnit S.C.1 og 
afsnit B.2.. 
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Det er uklart, om rækkevidden i den skattemæssige fradragsret strækker sig ud over normale 

industrielle selskaber, formueforvaltningsselskaber i almindelighed eller om det blot er inden 

for et isoleret område som ventureselskaber, at rækkevidden vil blive afprøvet af skattemyn-

dighederne. Såfremt der i fremtiden sker en væsentlig ændring af den nugældende retstilstand 

for industrielle formueforvaltningsselskaber, vil der være tale om en helt ny retstilstand – der 

ikke kan sammenlignes i øvrigt107. Selskaber, hvis skattepligtige indkomst kun består i et be-

grænset omfang og i særdeleshed i overvejende grad består af skattefrie indtægter, og som 

samtidig har afholdt udgifter til opretholdelse af indtægten, vil i den kommende tid have en 

begrundet risiko for at skulle overveje at foretage en opdeling af deres udgiftsgrundlag i for-

hold til deres skattepligtige contra skattefrie indtægter. 

 

Højesteretsafgørelsen synes at indikere, at det er et væsentligt punkt at vurdere, hvorledes 

den faktiske indkomst har fordelt sig, samt om der er sket rådgivning til formueadministration, 

hvis indkomst kun rent undtagelsesvis er skattepligtig. 

 

13.1.3 Vurdering af højesteretsdommen 

Ud fra gældende praksis, må det dog vurderes, at almindelige industrielle selskaber som alt-

overvejende hovedregel stadigvæk har fuld fradragsret for deres formueforvaltningsudgifter 

vedrørende aktieinvesteringer108. 

 

Formueforvaltningsselskaber i form af venturefonde og kapitalfonde i øvrigt har, efter afsigelse 

af højesteretsdommen, som udgangspunkt også fradrag for deres afholdte omkostninger over-

for managementsselskabet. Dog drejes fradragsretten, såfremt der er en bevislig forvaltnings-

strategi, der er tilrettelagt med henblik på at opnå indtægter, der kun rent undtagelsesvis er 

skattepligtige. 

 

Indførelsen af den nye ligningslov § 8J har efter ændringen indsnævret det reelle anvendel-

sesområde af statsskatteloven § 6 betydeligt, hvad angår fradragsretten for managements-fee. 

Bestemmelsen analyseres i afsnit ”14. Selskabers fradrag for rådgiver- og etableringsomkost-

ninger”. 

 

Emnet vil i fremtiden afføde en del skattemæssige overvejelser fra rådgivers side, og skatte-

retslige afgørelser fra myndighedernes side, før praksis på området falder på plads. Præce-

                                         
107 Til støtte herfor jf. Ole Bjørn, SR-Skat 1/2010 - side 12 – ”vil der være tale om ”ny jord under plov” fordi man 
siden driftsomkostningsbegrebets formulering i 1903 de facto ikke har nægtet fradrag for omkostninger, når 
disse har ligget inden for rammerne af normale driftsomkostninger, bedømt efter deres art, når aktiviteten blot 
var erhvervsmæssig”[egen fremhævning]. 
108 Bundgaard, Jacob ”Den skatteretlige behandling af management fees i private equity-og venturebrancher”, 
TfS2010.388 
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dens omkring hvorvidt et ventureselskab, der drives erhvervsmæssigt professionelt, kan afhol-

de omkostninger inden for armslængdevilkår til managementselskaber og samtidig kunne få 

skattemæssigt fradrag for den afholdte udgift, hjemles i medfør af statsskatteloven § 6. 

 

Den nye vurdering omkring, at såfremt formueforvaltningsselskabet modtager skattefrie ind-

tægter efter blandt andet aktieavancebeskatningslovens bestemmelser, kan, efter den nye 

praksis, ændre radikalt ved den skattemæssige fradragsret. Hvad værre er, at såfremt formue-

forvaltningsselskabet kun ejer større andele i underliggende selskaber, synes fradragsretten 

betydelige beskåret. Næringsbetragtningen lagt ned over den skattemæssige fradragsretsvur-

dering, synes at være en helt ny vurdering. Den skattemæssige fradragsret har ikke tidligere 

været betinget af, at indtægterne var skattepligtige i medfør af reglerne for næringsbeskat-

ning109. 

 

13.2 Relaterede love 

I relation til højesterets seneste præcisering af forholdet mellem statsskatteloven § 4 og § 6, er 

det interessant at analysere et udvalg af relaterende lovgivning, for derigennem at øjensynlig-

gøre relaterende lovgivnings forhold til driftsomkostningsbegrebet. Afsnittet analyserer den 

afledte effekt fra højesteretsdom TfS2011.986. 

 

13.2.1 Forsikringsselskaber 

Gennem tiden har der været fokus på forsikringsselskabsbeskatning. Allerede i 1950 afsagde 

højesteret afgørelsen U1950.284H omkring et forsikringsselskabs eventuelle næringsbeskat-

ning ved deres investering i obligationer. Højesteret fastslog, at forsikringsselskabers investe-

ring i obligationer ikke var ensbetydende med, at forsikringsselskabet drev næringsvirksom-

hed, hvorfor forsikringsselskabet ikke var skattepligtigt af kursgevinster på obligationer m.fl. 

Dommen blev videreført for forsikringsselskabers investering af aktier, således at forsikrings-

selskaberne tilsvarende heller ikke skulle næringsbeskattes af avancer herfra. 

 

Derved har en væsentlig del af forsikringsselskabers indkomst hidrørt fra skattefrie indtæg-

ter110. Skattemyndighederne har i perioden op til 1998111, aldrig gjort gældende, at visse af 

forsikringsselskabers normale driftsomkostninger til f.eks. løn, administration, formueforvalt-

ning mv. skulle fradragsbegrænses på baggrund af, at udgifterne er afholdt i forbindelse med 

selskabets erhvervelse af skattefrie indtægter. I 1998 blev der i selskabsskattelovens § 13, 

                                         
109 Til støtte herfor bl.a. Næringsbeskatning af ventureaktier - adjungeret professor Søren Rasmussen. 
(http://static.sdu.dk/mediafiles//Files/Om_SDU/Institutter/Jura/Joyce/Publikationer/JE03/Rasmussen.pdf) 
110 Til støtte herfor se UfS2010.4 – Peter Rose Bjarne 
111 Til støtte herfor jf. TfS2011.985 ”Management fee – Fradrag for formueforvaltning af Ria Falk 
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indsat en fradragsbegrænsning for forsikringsselskabers mulighed for at fradrage hensættelser 

og udbetalinger, såfremt forsikringsselskabet havde skattefrie indtægter. Ligeledes er forsik-

ringsselskaber blevet pålagt at skulle lave opgørelser over forsikringsselskabets skattefrie og 

lempelsesberettigede udbytter og avancer m.m., hvorefter der derudfra bliver beregnet en for-

holdsmæssig fradragsbegrænsning. 

 

I relation til højesteretsdom TfS2011.986 fremgår det utvetydigt af højesterets præmisser, at 

det ikke diskvalificerer, at et selskab driver virksomhed, der har til formål at opnå gevinst ved 

langsigtede investeringer. Derved havde selskabet i startfasten en del skattemæssige under-

skud, primært opstået i forbindelse med innovationsfasen af selskabets formål samt omkost-

ninger i den forbindelse. Det var ikke selskabets formål at skabe et oppebåret skattemæssigt 

underskud og heller ikke at opnå en skattefri indtægt, hvorfor det modsætningsvis var selska-

bets formål at skabe en løbende skattepligtig indkomst.  

 

13.2.2 Fonde 

Efter fondsbeskatningscirkulæret (cirkulære nr. 147 af 19. august 1992) opdeles fonde i sin 

oprindelige forstand som almennyttige/almenvelgørende og erhvervsdrivende fonde. For fonde 

er det på samme måde som for selskaber, fondens faktiske agerende virksomhed, der er af-

gørende for sondringen, og ikke fondens nedfældede formål. 

 

Fonde har, i medfør af selskabsskattelovens § 8 og fondsbeskatningslovens § 3 og § 4, et 

udvidet driftsomkostningsfradrag/-begreb, således at fonde blandt andet har fradrag for om-

kostninger til almindelig drift, og derudover udgifter afholdt i forbindelse med uddelinger fore-

taget i henhold til fondens fundats m.v. 

 

”En udgift, der er afholdt som led i driften af fonden eller foreningen, vil normalt kunne fradrages 

som en driftsomkostning eller kunne gøres til genstand for skattemæssige afskrivninger. Nedenfor i 

pkt. 3 er det omtalt, at det generelle driftsomkostningsbegreb i relation til fonde og foreninger må udvi-

des fra alene at omfatte udgifter forbundet med erhvervsmæssig virksomhed til også at omfatte 

udgifter, der er nødvendige af hensyn til fondens eller foreningens øvrige virksomhed [egen frem-

hævning]”112. 

 

Værd at bemærke er dog, at det af formuleringen fremgår, at der kan tages fradrag for de ud-

gifter, der er forbundet med fondens erhvervsmæssige virksomhed. Derved tages der i formu-

leringen efter lovens ordlyd ikke hensyn til, at udgiften skal være afholdt i forbindelse med fon-

dens skattepligtige erhvervsmæssige virksomhed. 

                                         
112 Fondsbeskatningscirkulæret nr. 147 af 19/8 1992, pkt. 16.2 – cirkulæret er nu indarbejdet i ligningsvejlednin-
gen jf. S.H.16.3 Det udvidede driftsomkostningsbegreb 
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”Afgrænsningen af, hvilke udgifter der som driftsomkostninger kan fradrages ved opgørelsen af indkom-

sten efter § 3, skal som udgangspunkt foretages efter retningslinjer, der er gældende ved opgørelsen af 

aktieselskabers skattepligtige indkomst. 

Imidlertid kan der forekomme udgifter, som er nødvendige at afholde af hensyn til fondens eller forenin-

gens virksomhed, uden at udgiften kan anses for direkte vedrørende indkomsterhvervelsen eller har 

karakter af en uddeling. Udgifter, der direkte knytter sig til fondens eller foreningens virksomhed, vil 

normalt kunne fradrages, uanset om udgiften afholdes af hensyn til indkomsterhvervelsen. Ud over 

sædvanlige erhvervsmæssige udgifter vil således også udgifter forbundet med fonds- eller forenings-

virksomheden kunne fradrages. Som eksempler kan nævnes en stiftelses udgifter til driften af stiftelsens 

friboliger eller en ikke-erhvervsdrivende forenings omkostninger til kontorhold113” 

 
Det udvidede driftsomkostningsbegreb specificeres af ovenstående uddrag af fondsbeskat-

ningscirkulæret. Der er ikke noget specificeret krav til, at udgifter skal være afholdt i forbindel-

se med erhvervelse af skattepligtig indkomst. Derimod stilles der kun krav til, at udgiften blot 

vedrører den erhvervsmæssige virksomhed i fonden. Fondes udvidede driftsomkostningsfra-

dragsret gælder, uagtet at disse udgifter er afholdt for at erhverve, sikre eller vedligeholde 

skattefri eller skattepligtig indtægt – blot fonden varetager sine uddelingsmæssige formål og 

vedrører fondens virksomhed114. 

 

Det kan umiddelbart ikke anfægtes, at en fond har fradrag for de udgifter – der er afholdt i for-

bindelse med at opretholdelse af fondens virksomhed. Dog kan der herske tvivl om, at fonde 

fortsat vil have fradrag for udgifter afholdt i forbindelse med fondens erhvervelse af skattefrie 

indtægter. 

 

Til sammenligning med ventureselskaber, så har ventureselskaber ikke specifikt til formål at 

opnå skattefrie indtægter i forhold til deres formålsparagraf, men har en faktisk udøvende er-

hvervsmæssig aktivitet. Ventureselskabet havde i den konkrete højesteretssag til formål at 

investere i innovationsvirksomheder inden for bio og IT branchen. Det må derfor forventes, at 

den slags virksomheder har visse medløbende omkostninger i henhold til virksomhedens for-

mål – på lige fod med en almennyttige fond. Forskellen er umiddelbart svær at gennemskue. 

En fond, et ventureselskab og enhver anden erhvervsdrivende burde få tilkendt fradrag i med-

før af statsskatteloven § 6, når blot virksomheden handler inden for formålets rammer og at 

afholdte omkostninger kan betragtes som sædvanlige driftsomkostninger samt er afholdt som 

led i den løbende drift. Ud fra denne betragtning anses højesteretsafgørelse TfS2011.986 for 

korrekt115. 

 

                                         
113 Fondsbeskatningscirkulæret nr. 147 af 19/8 1992, pkt. 16.3 – cirkulæret er nu indarbejdet i ligningsvejlednin-
gen jf. S.H.16.3 Det udvidede driftsomkostningsbegreb. 
114 Ole Bjørn, SR-Skat 1/2010 - side 15-16 
115 Til støtte herfor se UfS 2010.4 – Peter Rose Bjarne 
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Afrundingsvis skal bemærkes, at jf. fondsbeskatningslovens § 8, stk. 2, kan udgifter kun fra-

drages, såfremt udgifterne vedrører de skattepligtige indtægter116. Denne paragraf synes som 

dobbeltlovgivning – hvilket synes atypisk for dansk skatteret. Dansk skatteret synes dog at 

indeholde flere af denne slags dobbeltlovgivning, her iblandt selskabsskattelovens § 9, der 

lyder som følgende: 

 

”§ 9. De selskaber og foreninger mv., der er nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 f og 6, § 2, stk. 1, litra a, b og f, og 

§ 3, stk. 7, kan ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kun fratrække udgifter, som vedrører de 

indkomstkilder, hvis indtægter er skattepligtige. Selskaber eller foreninger mv. omfattet af § 1, stk. 1, 

der anses for hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland efter bestemmelserne i en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst, kan kun fratrække udgifter, der vedrører indtægter, som Danmark 

efter overenskomsten kan beskatte. [egen fremhævning]117” 

 

I forarbejder og lovbemærkninger findes ingen direkte eller indirekte kommentarer om, at den 

indførte ”dobbeltlov” i forvejen er gældende ud fra den logiske sammenhæng mellem stats-

skatteloven § 4 og § 6. Såfremt der på tidspunktet ved lovens indførelse var en bevidsthed om 

statsskatteloven indlysende sammenhæng, må man forudsætte, at der ikke var spildt spalte-

plads på en sådan specifikation i anden lovgivning. 

 

13.2.3 Dobbeltbeskatning 

Nettoprincippet i medfør af ligningslovens § 33F indebærer, at udenlandsk indkomst ved lem-

pelsesberegningen kan reduceres med de fradragsberettigede udgifter, der kan allokeres til 

erhvervelse af den pågældende udenlandske indkomst118. Den udenlandske indkomst skal 

opgøres i henhold til dansk skatteret. Bestemmelsen foretager lempelse af beskatningen for at 

undgå dobbeltbeskatning efter en direkte eller fordelingsmetode jf. henholdsvis ligningsloven § 

33F, stk. 1 (direkte), og § 33F, stk. 2 (fordeling) 119. 

 

Nettoprincippet, jf. ligningslovens § 33 F, ligger til grund, at indtægter, der er skattefrie efter 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten, ikke beskærer fradragsretten for afholdte udgifter. De 

afholdte udgifter sørger derimod for reduktion af den skattepligtige indkomst ved opgørelse af 

den skattepligtige indkomst.  

 

Bestemmelsen omkring nettoprincippet i relation til udenlandsk indkomst har først og fremmest 

til formål at undgå dobbeltbeskatning af samme indkomst i to lande. Dette kunne blandt andet 

ske for udbytter fra underliggende udenlandske selskaber mv. 

                                         
116 Til støtte herfor se TfS2006.744 samt SR-Skat 6/2008 - side 350, Ole Bjørn 
117 Selskabsloven § 9, stk. 1 
118 Til støtte herfor se UfS 2010.4 – Peter Rose Bjarne 
119 Ligningsvejledningen afsnit D.C.1 ”ligningslovens § 33” og afsnit D.C.3.4 ”Nettoprincip”. 
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Den samlet effektive nettoskattebetaling er således reguleret af lempelsesregler, der sørger 

for at undgå dobbeltbeskatning, så der ikke opstår beskatning af en allerede beskattet ind-

komst i andre lande. Ud fra en samlet vurdering af den effektive skattebetaling ses der umid-

delbart intet belæg for at begrænse fradragsretten for afholdte omkostninger til brug for er-

hvervelse af udenlandsk indkomst yderligere, da den samlede effektive skattepligtige indkomst 

i modsat fald ville forhøjes, og der ville opstå en samlet dobbeltbeskatning. 

 

Bestemmelsen står helt klart i risikozonen for en gennemgang af skattemyndighederne. Son-

dringen omkring, at udgifter skal være afholdt med det formål at erhverve en skattepligtig ind-

komst, skaber en direkte usikkerhed omkring allokeringsomkostningens fradragsret. Særligt 

holdingselskabers afholdte omkostninger er i fare. Holdingselskabers omkostning til overord-

net styring og ledelse af udenlandske datterselskaber, hvor det ikke har været muligt at alloke-

re omkostningerne ned i datterselskabet, ses ud fra højesteretsafgørelsen TfS2011.986 som 

potentielle tabte ikke-fradragsberettigede omkostninger120. 

 

13.3 Sammenfatning 

Såfremt der ud fra statsskatteloven § 4 og § 6 skal ske en fradragsvurdering med sammen-

hæng ud fra alle gældende love, kan det blive en meget kompleks og uoverskuelig konstrukti-

on. Ud fra en analyse af sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6, set i forhold til 

praksis og med sammenligning til relaterende love, synes driftsomkostningsbegrebet kontinu-

erligt behandlet. 

 

Ræsonnementet fra TfS2009.904 gentager sig i højesteretsafgørelsen TfS2011.986, hvor 

sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6 fremhæves. Højesteret fremhæver, at 

afgørelsen er foretaget ud fra de faktisk realiserede skattepligtige contra skattefrie avancer, og 

at der ikke var fremkommet oplysninger, der kunne løfte bevisbyrden for, at der var sket råd-

givning, der målrettet havde til hensigt at opnå skattefrie aktieavancer/udbytter. 

  

Efter afsigelse af højesteretsdom TfS2011.986 er der efter ordlyden, en utvetydig sammen-

hæng mellem ”indkomsten” i statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a), der må tolkes og forstås som 

den ”skattepligtige indkomst”. Dette betyder i praktisk forstand, at der kun kan bringes udgifter 

til fradrag i den skattepligtige indkomst, såfremt udgiften er afholdt i forbindelse med at erhver-

ve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst efter statsskatteloven § 4. Dog er høje-

steret meget ”overordnet” i sine formulering, og nævner kun sammenhængsrelationen meget 

kort uden anden form for afgrænsning. Den ”nye” retstilstands rækkevidde af, hvorledes ind-

komstsbegrebet i statsskatteloven § 4 og § 6, afgrænse ikke yderligere af højesteret. 

                                         
120 Til støtte herfor jf. TfS2011.985 ”Management fee – Fradrag for formueforvaltning af Ria Falk 
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Det er afhandlingens vurdering, at statsskatteloven driftsomkostningsbegreb fører til, at ventu-

reselskaber har krav på fradrag i den skattepligtige indkomst, uanset om hovedparten af deres 

indkomst måtte bestå af skattefrie aktiegevinster. Dog drejes fradragsretten, såfremt der er en 

bevislig forvaltningsstrategi, der er tilrettelagt med henblik på at opnå indtægter – der kun rent 

undtagelsesvis er skattepligtige. Ventureselskaber vil kunne fradrage udgifter til advokat og 

revisor, som for industrielle formueforvaltningsselskaber kunne fradrages efter dagældende 

ligningsloven § 8 J. Disse omkostninger for ventureselskaber er sædvanlige driftsudgifter, fordi 

deres primære aktivitet netop er at opsøge og udvælge egnede investeringsobjekter. Den om-

formulerede ligningslov § 8J har dog sat begrænsninger for ventureselskabers fradragsret og 

analyseres i afsnittet ”14.2 Fradragsbegrænsning efter ændring af Ligningsloven § 8 J - For-

årspakken 2.0”. 

 

For at kunne konkludere enslydende har afhandlingen kort gennemgået et lille udsnit af relate-

rende lovgivning, for derigennem at analysere driftsomkostningssondringerne fra anden en 

vinkel. 

 

Forsikringsselskaber har gennem årene tiltrukket sig øget opmærksomhed, da disse på linje 

med ventureselskaber oparbejder et større skattemæssigt underskud over år. Det fremgår 

utvetydigt af højesterets præmisser, at det ikke diskvalificerer, at et selskab har til formål at 

drive virksomhed, som har til formål at opnå gevinst ved langsigtede investeringer. For forsik-

ringsselskaber har skatteministeriet indført en forholdsmæssig fradragsbegrænsning som et 

forholdstal mellem den skattefri og skattepligtige indkomst. 

 

Fonde har, i sammenligning med ventureselskaber, ikke specifikt til formål at opnå skattefrie 

indtægter, men de kan betragtes som en residual i forhold til deres formålsparagraf. Venture-

fondes investering må derfor forvente visse afledte omkostninger i henhold til virksomhedens 

formål – på lige fod med en almennytte fond. Den egentlige forskel synes vanskeligt at define-

re. En fond, et ventureselskab og enhver anden erhvervsdrivende burde få tilkendt fradrag i 

medfør af statsskatteloven § 6, når blot virksomheden handler indenfor formålets rammer, og 

at afholdte omkostninger kan betragtes som sædvanlige driftsomkostninger samt er afholdt 

som led i den løbende drift. 

 

Til sondringen for, om den objektive sammenhæng mellem statsskatteloven § 4 og § 6, kan 

fremhæves i andre love, kan nævnes fondsbeskatningslovens § 8, stk. 2 og selskabsskattelo-

ven § 9. Begge paragraffer synes som dobbeltlovgivning, set i lyset af den ellers objektive 

sammenhæng mellem statsskatteloven § 4 og § 6. Lovgivningsmetoden synes atypisk for 

dansk skatteret og må betragtes som spild af spalteplads på en sådan specifikation i anden 

lovgivning. 
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Som eksempel på en medfødt følgevirkning af højesteretsafgørelsen, kan fremhæves lignings-

lovens § 33 F, som indebærer, at udenlandsk indkomst ved lempelsesberegningen kan redu-

ceres med de fradragsberettigede udgifter. Bestemmelsen lægger ikke til grund, at der skal 

ske beskæring af fradragsretten som følge af en eventuel skattefrihed grundet dobbeltbeskat-

ningsoverenskomsterne m.fl. Bestemmelsen står, ud fra afhandlingens vurdering, i risikozone 

for en omskrivning ved en eventuel gennemgang af skattemyndighederne. 

 

Højesteretsafgørelsens formulering må vurderes at åbne muligheden for en stribe skattesager, 

hvor den konkrete afgørelse formodentlig vil være præget af skøn ud fra sagens fakta. Sager-

ne vil formodentlig først rettes mod formueforvaltningsselskaber, der investerer i aktier. Sager-

ne kan medvirke til en række drøftelser for, hvorledes omkostninger skal allokeres mellem 

formueforvaltningsselskabet og porteføljeselskaberne. Afhandlingen vil endvidere i afhandlin-

gens afsnit ”15. Konsekvenser for industrielle holdingselskaber” analysere rækkevidden af 

højesteretsafgørelsen. 

 

14. Selskabers fradrag for rådgiver- og etableringsomkostninger 

Afsnittet har til formål at skabe et analytisk og vurderende overblik over udviklingen af den 

skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger. Afsnittet analyserer hvorledes rådgiver-

omkostninger afgrænses i henhold til lovgivningen og praksis.  

 

14.1 Udviklingen i den skattemæssige behandling af rådgiveromkostninger 

Fra indkomståret 1992 til og med indkomståret 2009 kunne selskaber med særlig hjemmel i 

den dagældende121 ligningslov § 8 I og § 8 J, fradrage udgifter til henholdsvis markedsunder-

søgelser og til advokat og revisor122. Bestemmelsen blev indført ved lov nr. 887 af 21/12 1991 

(L47 – vækstfremmeinitiativer) med det formål at skulle udvide fradragsretten i relation til 

statsskatteloven § 6, og styrke etableringslysten i dansk erhvervsliv. Således blev fradragsret-

ten i medfør af statsskatteloven § 6 udvidet, hvilket betød, at visse oprindeligt ikke-

fradragsberettigede omkostninger nu blev fradragsberettigede efter særlig hjemmel. Det skat-

tepolitiske incitament fra lovgivers side var, at styrke virksomheders lyst til at udvide deres 

bestående virksomhed og/eller oprette nye/overtage virksomheder, for derigennem at bidrage 

positivt til at øge værksten i samfundsøkonomien. 

                                         
121 Dagældende ligningslov § 8 I og § 8 J, er blevet henholdsvis ophævet og omskrevet i relation til argumentet 
omkring forskelsbehandling, da man ikke så nogen egentlig årsag til at f.eks. revisoromkostningers fradragsret 
skulle forskelsbehandles, og medføre en konkurrenceforvridende situation. Endvidere var dagældende bestemmel-
ser i strid med et grundlæggende skattemæssigt princip, omkring at der ikke er fradrag for etableringsomkostnin-
ger. Ophævelsen er sket ved lov nr. 525 af 12. juni 2009. 
122 Michelsen, Aage m.fl. (2011) ”Lærebog om indkomstskat”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 14. udgave, 
1. oplag, ISBN: 978-87-574-2558-1 - side 271 
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Dagældende ligningslov § 8 I gav adgang til skattemæssigt fradrag for udgifter, som var af-

holdt i forbindelse med undersøgelse af mulighederne for at opnå salg af varer og tjeneste-

ydelser på nye markeder, uagtet om markederne var i Danmark eller udlandet. Eksempelvis 

kunne et selskab fratrække omkostninger i forbindelse med markedsundersøgelser af nuvæ-

rende eller fremtidige markedsforhold samt omkostninger for udenlandsk bistand til vurdering 

af de lokale afsætningsmuligheder for et givet produkt. 

 

Dagældende ligningslov § 8 J gav adgang til skattemæssigt fradrag for udgifter afholdt i for-

bindelse med etablering eller udvidelse af en virksomhed. Omfattet var blandt andet udgifter 

afholdt i forbindelse med omstruktureringer, børsintroduktion samt diverse gebyrer til Er-

hvervs- og Selskabsstyrelsen omkring vedtægtsændringer og stiftelse af selskaber. 

 

Overordnet udvider/begrænser gruppen af bestemmelser i ligningslovens § 8’er på mange 

områder fradragsretten i forhold til den begrænsede/snævre fortolkning i medfør af statsskatte-

loven § 6123. Den lange række af særbestemmelser i ligningsloven, er i høj grad resultat af 

erhvervslivets indflydelse og kritik af, at statsskatteloven ikke giver fradrag for en lang række 

omkostninger – der umiddelbart er almindeligt forekommende i den erhvervsmæssige aktivi-

tet124. 

 

Beslutningen omkring ophævelse af ligningsloven § 8 J er endvidere begrundet i, at bestem-

melsen gennem tiden har været anvendt af selskaber, hvis formål var at etablere et indkomst-

grundlag, der ikke var skattepligtigt til Danmark. Dette ved, at advokat- og revisorudgifter af-

holdes og fratrækkes i den skattepligtige indkomst i forbindelse med etablering af selskaber i 

udlandet eller køb af aktier. Angående køb af aktier, er der i forbindelse med forårspakken 2.0 

indført skattefrihed for avance ved salg af datterselskabs- og koncernselskabsaktier jf. aktie-

avancebeskatningsloven § 8, i stedet for den dagældende 3 års ejertids-regel, der nu er bort-

faldet. 

 

I forbindelse med forårspakken 2.0, nøjes skattereformen ikke blot med at ophæve bestem-

melsen, men der indsættes en ny bestemmelse i ligningsloven, ligeledes benævnt § 8 J. Den 

nyaffattede ligningslov § 8 J har følgende ordlyd: 

 

”Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at erhverve et 

eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.” 

                                         
123 Ferniss, Jane (2006), ”Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb”, Forlaget Thomson A/S, ISBN: 87-619-1573-
4, København - side 63-64 
124 Artikel udgivet af ReviFora, E10 – Steen Askholt, Erhvervenes Skattesekretariat ”Driftsomkostninger” - side 6. 
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Bestemmelsen skærper fradragsretten for udgifter til rådgivning i forbindelse med investering i 

aktier, hvor formålet ved aktieinvesteringen er at deltage aktivt i det investerede selskabs le-

delse. Det er helt tydeligt af lovteksten samt af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet ved 

indførelse af paragraffen er at ligestille kapitalfonde og andre industrielle koncernselskaber 

skattemæssigt hvad angår rådgiveromkostninger.  

 

Formueforvaltningsselskabers rådgiveromkostninger, såsom management fee, er i henhold til 

retspraksis blevet kvalificeret som en formueforvaltningsomkostning, og en fradragsberettige-

de udgift jf. UfR1942.278H.  

 

Såfremt samme type udgift blev afholdt af et industrielt selskab, ville rådgiveromkostningen 

være at betragte som en etableringsomkostning125 – og dermed ikke skattemæssigt fradrags-

berettiget. Praksis de seneste år har udviklet sig, og indførelsen af den nye ligningslov § 8 J 

kombineret med ophævelsen af dagældende ligningsloven § 8 J og § 8 I har ”ved første øje-

kast” bevirket, at både industrielle selskaber og kapitalfonde ingen skattemæssig fradragsret 

får, når selskaberne afholder denne form for rådgiveromkostninger i forbindelse med aktiein-

vestering126. Bestemmelsen vil blive nærmere gennemgået i afsnit ”14.2 Fradragsbegrænsning 

efter ændring af Ligningsloven § 8 J - Forårspakken 2.0”. 

 

14.1.1 Formueforvaltningsomkostninger 

Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a) danner ramme om driftsomkostningsbegrebet, hvori om-

kostninger til formueforvaltning og administration er omfattet. Disse normale selskabsomkost-

ninger, og fradragsretten for omkostninger til formueforvaltningen, blev fastlagt ved højeste-

retsdom af 20/1 1942127. Efterfølgende blev ligningslovens § 17C indført, hvorved der blev 

indført en begrænsning af fradragsretten af formueadministrationsudgifter for så vidt angår 

fysiske personer. En sådan eksplicit fradragsbegrænsning vil imidlertid kun være relevant, 

såfremt dette ikke allerede fremstod klart af statsskatteloven128. Ligningsloven § 17C må mod-

sætningsvis fortolkes som, at den danner hjemmel i medfør af statsskatteloven for selskabers 

fradragsret for formueforvaltningsudgifter. Netop dette behandles og bekræftes i forarbejderne 

til ligningslovens § 17C, samt cirkulære nr. 72 af 17/4 1996 omkring ligningsloven.  

 

Efterfølgende praksis bekræfter ligeledes formueforvaltningsselskabers fradragsret jf. 

TfS2006.744 og TfS2008.636, hvori den umiddelbare konklusion er, at der som udgangspunkt 

                                         
125 Bundgaard, Jacob (2010) ”Kapitalfonde i dansk og international skatteret”, Ex Tuto Publishing 1. udgave 1. 
oplag, ISBN: 978-87-92598-01-1, København - side 358 
126 Bemærkninger til lovforslag nr. L202. 
127 UfR1942. 278H 
128 Artikel af Bodil Tolstrup og Nikolaj Bjørnholm, ”Fradrag for udgifter til formueforvaltning”, TfS.2010.387 
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er fradragsret for formueforvaltningsselskabers udgifter til formueforvaltning og administration. 

Skatteministeriet udtaler om TfS2008.875, at et formueforvaltningsselskabs udgifter til admini-

stration og rådgivning, der afholdes i forbindelse med, at der investeres i porteføljevirksomhe-

der, ikke kan betragtes som ej fradragsberettiget etablerings- eller udvidelsesomkostning, men 

må betragtes som almindelige driftsomkostninger i medfør af virksomhedens formål129. 

 

Formueforvaltningsomkostningers beskaffenhed behandles bl.a. i forarbejderne til pensionsaf-

kastbeskatningslovens § 9, stk. 2, 1. pkt. i medfør af forarbejderne til loven, og omfatter for-

mueforvaltningsudgifter, afholdte omkostninger i forbindelse med investering i små- og mel-

lemstore virksomheder som f.eks. omkostninger i forbindelse med indhentning af potentielle 

investeringsvirksomheder samt overvågning af den foretagne investering mv.  

 

I medfør af ovenstående, må det vurderes, at der ikke bør være nogen forskel på formuefor-

valtningsomkostninger i henhold til pensionsbeskatningsloven og statsskatteloven, hvorefter 

formueforvaltningsomkostninger under statsskatteloven § 6 indeholder omkostninger til opbe-

varing, arbejde ved indhentelsen af formueafkastet, arbejde ved genanbringelse/fornyelse af 

formueaktiver, øvrigt administrationsarbejde, udvælgelse af investering samt løbende over-

vågning af investeringerne130.  

 

Ventureselskabers formålsparagraf karakteriserer rådgiveromkostninger i forbindelse med 

investering og etablering af nye virksomheder, som en formueforvaltningsudgift, der ud fra 

praksis kan fratrækkes den skattepligtige indkomst i medfør af TfS2006.744 og højesteretsaf-

gørelse TfS2011.986. 

 

Afgørelserne sætter fokus på ligningslovens § 17 C modsætningsvis og slår fast, at formuefor-

valtningsomkostninger er helt generelle formueadministrationsudgifter som gebyrer og boksle-

je herunder rådgivning og administration i øvrigt vedrørende værdipapirer. 

 

Derudover sætter afgørelserne fokus på, at formueforvaltningsomkostninger kan fratrækkes 

som en løbende driftsomkostning i den skattepligtige indkomst. Dette resulterer, i at omkost-

ningerne ikke skal aktiveres som en del af anskaffelses- eller afståelsessummen for aktier-

ne131. 

 

Det skal pointeres, at ovenstående refererede afgørelser omhandler beholdninger af aktier og 

kapitalandele, hvor der ikke var aktiv deltagelse i investeringens ledelse og drift. Afgørelserne 

                                         
129 Artikel af adjungeret professor Søren Rasmussen ”Næringsbeskatning af ventureaktier” 
130 Artikel af adjungeret professor Søren Rasmussen ”Næringsbeskatning af ventureaktier” 
131 Afgørelserne kommenterer ikke øvrige betingelser forbundet med fradragsretten. 
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vil dermed ikke blive berørt af den nye ligningslov § 8 J, og ud fra en vurdering vil et venture-

selskab stadigvæk have fradragsret for sine formueforvaltningsudgifter, såfremt der ikke er 

tale om rådgiverudgifter ved ”aktive” investeringer. 

 

14.1.2 Etablerings- og udvidelsesomkostninger - marked 

Afholdte omkostninger i forbindelse med et selskabs etablering og udvidelse af fremtidige 

markeder, og undersøgelse af praktiske og reelle økonomiske muligheder for fremtidige salg 

på nye markeder, var op til indkomståret 2010 at betragte som en fradragsberettiget etable-

ringsomkostning i medfør af dagældende ligningslov § 8 I. 

 

Efter ophævelsen af ligningslovens § 8 I, reguleres den skattemæssige fradragsret nu igen af 

statsskatteloven. Dette betyder, at omkostningen fra indkomståret 2010 ikke kan fratrækkes 

den skattepligtige indkomst og falder ind under betegnelsen etableringsomkostning i henhold 

til statsskatteloven § 6, jf. TfS1985.359H132.  

 

14.1.3 Etablerings- og udvidelsesomkostninger - virksomhed 

Udgifter afholdt til revisor og advokat i forbindelse med etablering, udvidelse af virksomhed, 

børsnotering, omstruktureringer eller i forbindelse med køb af andre selskaber, var efter da-

gældende ligningslov § 8 J fradragsberettigede. Efter ophævelsen/omskrivningen af lignings-

loven § 8 J, reguleres fradragsretten i fremtiden i overvejende grad af statsskatteloven § 6.  

 

Afholdte udgifter til indskrænkning af virksomhed er som hovedregel ikke fradragsberettigede. 

Omkostninger, der i skattemæssig forstand afholdes i relation til indkomstgrundlaget, er ikke 

fradragsberettigede jf. TfS2006.30ØLR og TfS2010.151SR. Begge afgørelser omhandler et 

selskab, der indskrænker sin eksisterende virksomhed, ud fra en rationaliserings- eller sik-

ringsbetragtning. I begge afgørelser blev selskaberne nægtet fradrag med den begrundelse, at 

omkostninger til indskrænkning af eksisterende virksomhed vedrørte sikring af virksomhedens 

indkomstgrundlag, og ikke den løbende indkomsts erhvervelse. Afgørelserne må derfor tolkes 

således, at ”indskrænkning” er det samme som ”delvis afvikling” af et indkomstgrundlag, hvor-

fra afviklingsomkostninger i medfør af statsskatteloven § 6 ikke hjemler fradrag. 

 

                                         
132 Sagen omhandler et selskab, der drev detailvirksomhed, og havde afholdt omkostninger til arkitekter mv. i 
forbindelse med etablering af et nyt varehus. De foretagne analyser betragtede virksomheden som fradragsberetti-
gede efter statsskatteloven § 6, uagtet etableringen af det nye marked ikke blev gennemført. Selskabet gjorde gæl-
dende, at man forsøgte at fastholde sin driftsmæssige position på markedet ved løbende at afholde omkostninger til 
undersøgelser af nye markeder. Selskabet havde afholdt samme type omkostninger både i ind- og udland. Højeste-
ret fandt, at omkostningen var at betragte som en ikke fradragsberettiget etableringsomkostning, og kunne dermed 
ikke fratrækkes den skattepligtige indkomst. 
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Visse etableringsomkostninger uden fradragsret efter statsskatteloven § 6, skal dog kvalifice-

res som et tillæg til den skattemæssige anskaffelsessum, og derigennem accepteres fradrags-

retten. Det forudsættes at udgifterne kan indgå i en avanceopgørelse for det pågældende ak-

tiv, der i øvrigt er skattepligtigt jf. TfS2007.867133. Ligningsloven § 8 J har ikke til formål at æn-

dre eksisterende praksis omkring afgrænsning af de udgifter, der kan allokeres til aktivets an-

skaffelsessum, modsætningsvis har ophævelse af den dagældende ligningslov § 8 J heller 

ikke ændret gældende praksis herom. Praksis omkring hvilke udgifter, der kan henføres til den 

skattemæssige anskaffelsessum, varierer fra aktiv til aktiv, og vil ikke nærmere blive specifice-

ret134.  

 

Her synes det relevant at opstille en model, der viser fradragsmulighederne FØR og EFTER 

skattereformen L202 for både industrielle selskaber og ventureselskaber. Modellerne er ved-

lagt i ”18.3 Bilag 3 - Fradragsmuligheder FØR skattereformen” og ”18.4 Bilag 4 - Fradragsmu-

ligheder EFTER skattereformen”. 

 

14.1.4 Ventureselskaber og kapitalfonde er professionelle formueforvaltningsselskaber 

Ved en kapital- eller venturefond forstås oftest en forening af selskaber, der ved indhentning af 

risikovillig kapital, videreformidler og investerer kapitalen – med det formål at generere et af-

kast til investorerne. Investeringen sker oftest i unoterede virksomheder og projekter, alt af-

hængig af kapitalfondens formål og kompetencer. Kapital- eller venturefonden benytter sig 

altid af velkvalificerede og højt specialiserede rådgivere, som har kendskab til investering af 

den risikovillige kapital i de respektive brancher135.  

 

                                         
133 Sagen omhandlede et selskab der ved indberetning af deres selvangivelse, havde taget fradrag for revisor- og 
advokatomkostninger i forbindelse med køb af et to udenlandske selskaber. Udgifterne omhandler vederlag for 
undersøgelse af de overtagne virksomheder (due diligence), rådgivning om skattemæssige og strukturelle forhold, 
forhandlinger, udarbejdelse af kontakter og bistand ved gennemførelse af erhvervelse.  
Skatteministeriet fandt, at de afholdte udgifter til revisor og advokat, omfatter typisk arbejde i forbindelse med en 
virksomhedsoverdragelse – hvorfor udgifterne havde så nær tilknytning til aktieerhvervelse, at udgifterne skulle 
anses som tillæg til købssummen efter dagældende ligningslov § 8 J. 
Højesteret fandt, at hvis udgifterne anført af skatteministeriet skulle tillægges anskaffelsessummen for aktierne i 
medfør af ligningslovens § 8 J, stk. 3, ville det omfatte stort set alle advokat- og revisorudgifter i forbindelse med 
udvidelser og køb af selskaber. Højesteret lagde vægt på, at det kun var udgifter afholdt til berigtigelse af aktiekøb, 
udfærdigelse af transporttegninger, notering og anmeldelser der kunne tillægges købssummen. Den del af de af-
holdte udgifter, der vedrørte undersøgelse, rådgivning, deltagelse i forhandlinger, udarbejdelse af kontrakter kunne 
ikke tillægges købssummen. 
Højesteret fandt, det ville være imod ligningslovens § 8 J’s ordlyd og sammenhæng mellem bestemmelserne i 
øvrigt, såfremt udgifterne til fulde tillagdes anskaffelsessummen. Højesteret lagde vægt på lovforslagets bemærk-
ninger, og at loven havde til formål at fremme virksomhedsvæksten. Jf. forarbejderne havde loven ikke til hensigt 
at ændre hidtidig praksis vedrørende opgørelse af anskaffelsessum for et aktiv efter ejendomsavancebeskatnings-
loven, aktieavancebeskatningsloven og afskrivningsloven. 
134 Til støtte herfor blandt andet Ria Falk, Revision & Regnskabsvæsen nr. 6 – juni 2009, Udgifter afholdt i for-
bindelse med investering og finansiering. 
135 Kapital- og ventureselskabers struktur og organisering, er tidligere gennemgået i afsnittet ”12. Kapitalfondes og 
formueforvaltningsselskabers organisering”, hvorfor der henvises hertil for mere uddybende gennemgang. 
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Kapital- eller venturefonde er i medfør af TfS2002.605 ikke næringsbeskattet af deres køb og 

salg af unoterede aktier jf. dagældende aktieavancebeskatningslov § 3. Landsskatteretten 

fandt, at investeringernes hyppighed og nyanskaffelsernes ejertid ikke kunne godtgøre, at sel-

skabet kunne anses for næringsdrivende136.  

 

Kapital- eller venturefondes udgiftsside består ofte i overvejende grad af management fee, idet 

selskabet sædvanligvis udliciterer hele driften af kapitalfonden til et managementselskab med 

særlig ekspertise indenfor de brancher, kapitalfonden investerer i. Management fee’et er et 

kombinationshonorar, der dækker de normale løbende driftsomkostninger, ofte beregnet på 

grundlag af den investerede kapital i kapitalfonden. Honoraret dækker f.eks. omkostninger til 

husleje, rejseomkostninger, revision og regnskabsmæssig assistance, bestyrelsesarbejde og 

andre normale driftsomkostninger i forbindelse med erhvervsmæssig drift. 

 

Det professionelle formueforvaltningsselskab eller kapitalfonden, er som regel kun rent undta-

gelsesvis sambeskattet med underliggende selskaber. Selskabet driver professionel virksom-

hed, omkring investering og rådgivning af porteføljevirksomheder. Modydelsen er oftest profit 

til investorer og indflydelse i porteføljevirksomhedens drift og ledelse mv.. Ventureselskabet 

afholder omkostninger til managementselskabet til at dække de normale driftsomkostninger. 

Selskabet vil derved løbende oparbejde et skattemæssigt underskud. Underskuddet benyttes 

til at nedsætte den skattepligtige indkomst fra f.eks. renter og kursgevinster fra porteføljevirk-

somheder og investeret kapital i øvrigt137. Ventureselskabets formål er identisk med industriel-

le holdingselskaber, pånær at ventureselskabet har en økonomisk interesse i at skabe størst 

muligt nettoafkast af den anbragte kapital til eksterne kapitalanbringere/investorer. 

 

Kritikere mener, at resterende eventuelle skattepligtige kursgevinster, renteindtægter mv. neu-

traliseres via fakturering af management fee til ventureselskabet138. Skattemyndighederne har 

ved TfS2006.744 gjort gældende, at afholdte omkostninger til managementselskabet, er i så 

nær tilknytning til ventureselskabets handel med aktier, at omkostningerne skal indeholdes i 

aktiernes anskaffelsessum. Dette synspunkt vurderes ikke at kunne tiltrædes i medfør af 

TfS2007.867. Hensigten med at periodisere management fee’et til afståelsesåret var at om-

klassificere management fee til en ikke fradragsberettiget udgift. Jf. praksis kan kun omkost-

ninger direkte tilknyttet til køb og salg med aktier, tilskrives anskaffelsessummen jf. 

TfS2007.867 og TfS2007.868. 

 

                                         
136 For nærmere gennemgang af ventureselskabers næringsbeskatning henvises til artiklen ”Næringsbeskatning af 
ventureaktier” af adjungeret professor Søren Rasmussen. 
137 Til støtte herfor SR2003.149 Søren Rasmussen, ”Indtægter og udgifter i venture- og private equity-selskaber” 
138 Til støtte herfor se TfS2006.744 samt SR-Skat 6/2008 - side 350, Ole Bjørn 
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Et sekundært synspunkt i praksis, ligeledes fremført af højesteretsdom TfS2011.986, relaterer 

sig til management fee’ets retslige omkostningsbærer. Administrationshonorarets andel af 

husleje, bestyrelsesarbejder, kontorleje m.fl. for underliggende porteføljeselskaber, burde i 

henhold til skatteministeriet allokeres ned til porteføljevirksomhedernes indkomstopgørelse139.  

 

Formueadministrationsomkostninger er fradragsberettede i medfør af ligningslovens § 17 C 

modsætningsvis. Formueadministrationsomkostninger betragtes i praksis jf. UfR1942.278H 

som værende en bred vifte af rådgivnings- og administrationsomkostninger i forbindelse med 

et selskabs varetagelse af investeringsrådgivning mv.140. Ventureselskaber udliciterer driften af 

selskabet til et managementselskab, hvortil ventureselskabet betaler et fee for et totalprodukt 

for selskabsadministration og investeringsrådgivning mv. uden nærmere dissekering141.  

 

Det forekommer besynderligt, at et selskab skulle kunne nægtes fradrag for et management 

fee, under henvisning til, at omkostningen burde være afholdt af det underliggende portefølje-

selskab. Ikke desto mindre fik betragtningen én dommerstemme ved højesteretsdom 

TfS2011.986. Højesteret anfører, at visse aktiviteter indeholdt i management fee’et burde rets-

ligt være båret af porteføljeselskaberne, da det udførte arbejde ikke angår arbejde, som en 

aktionær – og slet ikke en mindretalsaktionær – normalt påtager sig at udføre uden at modta-

ge vederlag herfor142.  

 

Forholdet omkring rette omkostningsbærer kan dog, ud fra en vurdering, kun anfægtes, så-

fremt der er indgået en aftale mellem interesseforbundne parter143. Desuagtet må det antages, 

at der er aftalefrihed mellem ikke-interesseforbundne selskaber, hvorfor management fee’s 

fradragsret, ud fra denne betragtning, må opretholdes. 

 

Et tredje element, fremhævet og nu fastslået af højesteretsdom TfS2011.986, er, at fradrags-

retten for management fee er betinget af, at udgiften er afholdt i forbindelse med at erhverve, 

sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst. 

 

                                         
139 Dette synspunkt fra skatteministeriets side blev vendt i meddelelsen TfS2008.875 – skatteministeriet anfører, at 
management fee har en så nær tilknytning til normalt ledelses- og bestyrelsesarbejde, at arbejdet umiddelbart ikke 
har karakter af formueadministration. 
140 TfS2006.744 
141 TfS2008.636 
142 Jf. herfra citat fra højesteretsdom TfS2011.986 side 5 og 17. jf. ”ligningslovens § 2 og OECD’s retningslinjer 
om skattemæssig ligning ved grænseoverskridende handel mellem interesseforbundne parter og OECD’s retnings-
linjer om, hvad der er i skattemæssige henseende bør anses som normale aktionæraktiviteter ved serviceydelser, 
der ydes inden for multinationale koncerner mv.”. 
143 Armslængdeprincippet jf. ligningslovens § 2 
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Det er helt utvetydigt, at der er en driftsøkonomisk sammenhæng mellem statsskatteloven § 4 

og § 6, og nu også en konkret domafsigelse på forholdet. Rækkevidden af dommen vil blive 

analyseret i afsnit ”15. Konsekvenser for industrielle holdingselskaber”. 

 

Nærliggende er det at uddrage, at et salg af aktier opført som et anlægsaktiv i et selskab (så-

fremt aktien ikke handles inden for en periode på 2 år), er i medfør af statsskatteloven § 5 

skattefri, dog med undtagelse af, hvis der kan påvises spekulation omkring skattefrihed eller 

aktieavancebeskatningslovens bestemmelser. Rådgiveromkostninger knyttet til aktieinveste-

ring (særligt aktieavancer), vil alt andet lige være i farezonen for ikke at være fradragsberetti-

gede i medfør af statsskatteloven § 6. Løbende aktieindkomst f.eks. udbytte, er specifikt om-

fattet af statsskatteloven § 4, med henvisning til lex specialis aktieavancebeskatningsloven § 4 

A og § 4 B. Rådgiveromkostninger knyttet til den del af indkomsten, der omhandler erhvervel-

se af udbytte, vil derfor være fradragsberettigede i medfør af statsskatteloven § 6144. Dette ud 

fra den betragtning, at ventureselskabet i realiteten driver spekulation med salg af aktier145. 

 

Et ubesvaret spørgsmål i sagen omkring adgangen til at fradrage management fee er, om der 

på noget tidspunkt kan kræves en dissekering af management fee’et ud fra ovenstående be-

tragtninger, blandt andet i forhold til skattepligtig og skattefritagne indtægter. I medfør af høje-

steretsdom TfS2011.986 modtog synspunktet om en opdeling af det betalte management fee 

én dommerstemme, og derved medhold i skatteministeriets subsidiære påstand.  

 

Det vurderes, at en forholdsmæssig opdeling i praksis vil være utrolig indviklet og i mange 

tilfælde påvirke andre retsområder administrativt besværligt og uoverskueligt. Praksis ligger på 

nuværende tidspunkt146 således, at der gives fradrag for udgifter afholdt ud fra de driftsøko-

nomiske rammer. Fradraget kan gives for normale udgifter til at opretholde indkomsten, inden-

for virksomhedens rammer og formål. Dette uden at skelne til om dele af udgiften vedrører 

erhvervelse af skattefri indtægt. Set i lyset af højesteretsdom TfS2011.986, er afgørelsen fal-

det således ud, at der er foretaget en konkret vurdering af sagens fakta – hvilket ud fra vurde-

ring, må synes at være i medfør af tidligere praksis og iøvrigt statsskatteloven generelt.  

 

14.2 Fradragsbegrænsning efter ændring af Ligningsloven § 8 J 

Ligningslovens § 8 J er, med virkning fra indkomståret 2010, blevet ændret. Den omskrevne 

bestemmelse er formuleret således, at den ændrer væsentligt på den gældende praksis på 

                                         
144 Til støtte herfor se bl.a. SpO 2009. 328, Jane Ferniss, ”Fradrag for rådgiverudgifter - ny udvikling i det skatte-
retlige driftsomkostningsbegreb” – indkomst efter statsskatteloven § 5, indregnes der ikke fortjenester og tab hos 
den skattepligtige, med mindre der kan påvises spekulation eller næring. 
145 Der er i denne betragtning ikke taget hensyn til den nye ligningslov § 8 J fra indkomståret 2010. 
146 Til støtte herfor se bl.a. SR2010.12 Ole Bjørn ”udgifter til formueadministration – Erhvervelse af skattefrie 
indtægter” 
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området omkring fradragsretten for formueforvaltningsudgifter. Bestemmelsen gør reelt indhug 

i anvendelsen af statsskatteloven § 6 og dens betydning hvad angår fradragsretten for mana-

gement fee og formueforvaltningsudgifter generelt. Bestemmelsen147 vil nedenfor blive analy-

seret og vurderet for hvilket påvirkning, fradragsbegrænsningen vil have for formueforvalt-

ningsomkostninger. 

 

Som det fremgår direkte af lovteksten, begrænser den nugældende ligningslov § 8 J, fradrags-

retten for udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier mv.148. Den omskrevne paragraf 

påvirker derved ikke kun formueforvaltningsselskaber, men påvirker alle afholdte udgifters 

fradragsret til investering inden for den af paragraffen beskrevne art. Den forholdsvis brede 

formulering indsnævres delvist i paragraffens anden del, hvor lovgiver tilnærmelsesvis anven-

der formuleringen fra lov om investeringsforeninger mv.149. Bestemmelsen henvender sig til 

private- og equityfonde. Den tilnærmede formulering bekræfter lovgivers formål ved indførel-

sen, jf. bemærkningerne nedenfor: 

 

”Selv om ligningslovens § 8 J ophæves, bevarer ventureselskaberne således fradragsretten for 

rådgivningsomkostninger ved aktieopkøb. Det giver ventureselskaberne en uberettiget fordel i 

forhold til industrielle koncerner, idet det formentligt ikke vil være sjældent forekommende, at ventu-

reselskaber og industrielle selskaber vil ønske at opkøbe det samme selskab.150” [egen fremhævelse] 

 

Umiddelbart harmoniseres fradragsretten mellem venturefonde og industrielle selskaber ved 

ovenstående, og fradragsretten for rådgiveromkostninger beskæres væsentligt, såfremt disse 

er afholdt overfor et selskab, hvortil der ydes indflydelse ved ”deltagelse og ledelse af driften” 

af investeringen. Det fremkommer ikke direkte af lovteksten, i hvilken grad ligningsloven § 8 

J’s krav om deltagelse og ledelse, skal foregå i praksis – før at fradragsretten beskæres. Der-

udover fremgår det ikke direkte af lovens ordlyd hvilken ved hvilken ejerskabsprocent fra-

dragsbegrænsningens indtræder. Præciseringen fremgår dog af fortolkningsbidraget151 til lov-

forslaget, hvortil bemærkes, at bestemmelsen træder i kraft uanset ejerandelens størrelse og 

uanset om investoren indtræder i ledelsen for target-selskabet eller et andet underliggende 

                                         
147 Den nye ligningslov § 8 J vedtaget ved L 202: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og 
forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) – bemærkninger til § 12 jf. 
side 14, bemærkningerne jf. side 85. 
148 Jf. ligningslovens § 8 J. 
149 Lov om investeringsforeninger mv. – lov nr. 456 af 18/05/2011 § 2, stk. 1. nr. 3 – ”Kollektive investeringsord-
ninger, der investerer i aktier eller anparter med henblik på alene eller sammen med andre investorer at erhverve 
kapitalselskaber, der er aktieselskaber og anpartsselskaber med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse 
(equityfonde).” 
150 Den nye ligningslov § 8 J vedtaget ved L 202: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og 
forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) – bemærkninger til § 12 jf. 
side 14, bemærkningerne jf. side 85 
151 Den nye ligningslov § 8 J vedtaget ved L 202: Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og 
forskellige andre love. (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning m.v.) – bemærkninger til § 12 jf. 
side 14, bemærkningerne jf. side 85 
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selskab. Bestemmelsen forekommer derfor som lidt af en helgardering for fradragsbegræns-

ning af rådgiveromkostninger ved Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v.. 

 

Det er formodentlig ikke alle former for rådgiveromkostninger, der indskærpes. Paragraffen 

nævner direkte investeringer i aktier mv. hvilket afgrænser fradragsbegrænsningen til investe-

ringsobjekter som aktier, anparter mv., som reguleres i medfør af aktieavancebeskatningslo-

ven. Derved afgrænser lovgiver positivt for investeringer foretaget direkte i f.eks. fast ejendom, 

fordringer, infrastruktur og hybride instrumenter, der i henhold til praksis og ordlyd ikke er om-

fattet af aktieavancebeskatningsloven. 

 

Ud fra bemærkningerne til lovforslaget, så afskærer bestemmelsen venturefondes fradragsret 

for omkostningstyper såsom due diligence, kontraktskoncipering, forhandlinger mv. Derved 

afskærer bestemmelsens fortolkningsbidrag sig fra andre omkostninger, der ofte ligeledes er 

inkluderet i rådgivningshonoraret. Dette kunne være omkostninger knyttet til selve investe-

ringsbeslutningen og derved ikke til selve aktiekøbet, som det fremgår af paragraffen. Ydet 

rådgivning til et ventureselskab omkring løbende markedsundersøgelser, undersøgelse af 

potentielle porteføljevirksomheder, udarbejdelse og præsentation af eventuelle investerings-

forslag, strategiarbejde vedrørende exit af porteføljevirksomheden og generelt løbende admi-

nistration såsom regnskab, budgetter og rapporteringer mv. må derved ikke være omfattet af 

bestemmelsen, hvorved fradragsretten stadigvæk er intakt i medfør af gældende praksis. 

 

Dette kan dog i praksis indskærpes, såfremt ventureselskabet ejer mere end 10 % af target-

selskabet, da avancen derfor er skattefri og de tilknyttede omkostninger potentielt ikke er fra-

dragsberettigede152. Som alternativ hertil bør ventureselskabet overveje at viderefakturere 

target-selskabet for ventureselskabets arbejde. Managementselskabet kunne endvidere faktu-

rere direkte til target-selskaberne. Derigennem vil der opstå en samhandel, hvor det disseke-

rede management fee i mindre grad ville kunne anfægtes for dets reelle indhold og rette om-

kostningsbærer.  

 

Ud fra vurdering og bestemmelsens ordlyd, må fradragsbegrænsningen isoleres omkring den 

del af rådgivningsomkostningerne, der kan henføres til selve aktiekøbet, hvorfra bestemmel-

                                         
152 Til støtte herfor jf. Pedersen, Anders Endicott, (November 2009) ”Skattekartoteket – Skatteproces”, Magnus 
Informatik A/S, ISBN: 978-87-7762-892-4, København - side 53 - ”Eftersom reglerne for selskabers aktieavancer 
samtidig er ændret således, at der aldrig er skattefrihed for avancer på aktieposter under 10 pct., har denne prak-
sis dog begrænset betydning fremover, da udgifterne ellers vil indgå i avanceopgørelsen.” samt Jørgensen, Vicki 
From m.fl., Skattereformens konsekvenser for erhvervslivet”, INSPI nr. 7/8 2009 - side 103 
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sen ikke, og/eller kun i visse situationer, påvirker venturefondes fradragsret for øvrige rådgi-

verhonorar153.  

 

Der har på nuværende tidspunkt, ikke været nogen sager omkring nærværende afgrænsning 

mellem ventureselskabers rådgiverhonorar, hvorfor der ud fra en praktisk tilgang ikke kan 

henvises til nyere relevante afgørelser. 

 

14.3 Sammenfatning 

Beslutningen om ophævelse af ligningslovens § 8 J, har begrundelse i, at bestemmelsen gen-

nem tiden har forfordelt andre rådgiveromkostninger overfor revisor- og advokatomkostninger. 

Den konkurrenceforvridende bestemmelse har, komplementerende med ligningsloven § 8 I, 

ligeledes hjemlet for fradrag til etableringsomkostninger af indkomstgrundlag, der ikke var 

skattepligtige i Danmark.  

 

Formueforvaltningsselskabers rådgiveromkostninger, såsom management fee, er kvalificeret 

som en formueforvaltningsomkostning og en fradragsberettiget udgift. Dette i kraft af at for-

mueforvaltningsselskabers professionelle hverv og formål tilsiger fradragsret herfor. Ved dis-

sekering af management fee’et, indeholder dette etablerings- og undersøgelsesomkostninger, 

som tilsvarende for industrielle selskaber ikke er fradragsberettigede. 

 

Ved ophævelsen af ligningslovens § 8 J og § 8 I, vil formueforvaltnings- og industrielle selska-

bers fradragsret ”ved første øjekast” blive harmoniseret, således at der ikke i fremtiden vil væ-

re skattemæssig fradragsret for rådgiveromkostningerne i forbindelse med aktieinvesteringen. 

 

Formueforvaltningsomkostningers forskellighed fra anden lovgivnings definitioner, såsom pen-

sionsbeskatningsloven og statsskatteloven, må vurderes til ikke at være til stede. Formuefor-

valtningsomkostninger under statsskatteloven § 6 indeholder derfor omkostninger til opbeva-

ring, arbejde ved indhentelsen af formueafkastet, arbejde ved genanbringelse/fornyelse af 

formueaktiver, øvrigt administrationsarbejde, udvælgelsen af investering samt løbende over-

vågning af investeringerne. 

 

For omkostninger, tidligere henhørt under ligningslovens § 8 I, reguleres den skattemæssige 

fradragsret nu igen fuldt ud af statsskatteloven. Dette betyder, at omkostningen fra indkomst-

året 2010 ikke kan fratrækkes den skattepligtige indkomst og falder ind under betegnelsen 

etableringsomkostning i henhold til statsskatteloven § 6.  

                                         
153 Til støtte herfor Bundgaard, Jacob ”Den skatteretlige behandling af management fees i private equity-og ventu-
rebranchen”, TfS2010.388 
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Dagældende ligningslov § 8 J havde ikke til formål at ændre eksisterende praksis omkring 

afgrænsning af de udgifter, der kan allokeres til aktivets anskaffelsessum. Modsætningsvis har 

ophævelse af den dagældende ligningslov § 8 J heller ikke ændret gældende praksis herom. 

 

Skatteministeriet har overordnet anført tre synspunkter for, hvorledes management fee’s bør 

behandles: Periodisering via anskaffelsessummen, rette omkostningsbærer er porteføljesel-

skabet, og fradragsretten er betinget af, at korresponderende indtægt er skattepligtig. 

 

Synspunktet omkring periodisering vurderes ikke at kunne tiltrædes i henhold til praksis, hvor 

kun omkostninger, direkte tilknyttet køb og salg med aktier, tilskrives anskaffelsessummen. 

 

Det sekundære synspunkt omkring management fee’et retslige omkostningsbærer. Admini-

strationshonorarets andel af husleje, bestyrelsesarbejder, kontorleje m.fl. for underliggende 

porteføljeselskaber, burde i henhold til skatteministeriet allokeres ned til porteføljevirksomhe-

dernes indkomstopgørelse. Forholdet kan, kun anfægtes, såfremt der er indgået en aftale mel-

lem interesseforbundne parter. Desuagtet må det antages, at der er aftalefrihed mellem ikke-

interesseforbundne selskaber, hvorfor management fee’s fradragsret, ud fra denne betragt-

ning, må opretholdes. 

 

Tredje synspunkt, der fremføres, er, at fradragsretten for management fee er betinget af, at 

udgiften er afholdt i forbindelse med at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige ind-

komst. Forholdet omkring sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6, kan ikke for-

kastes. Dog vil der skulle foretages en vurdering ud fra sagens konkrete fakta – hvilket må 

synes at være i medfør af tidligere praksis og i øvrigt statsskatteloven generelt.    

 

Ligningslovens § 8 J omskrives i forbindelse med forårspakken 2.0, hvorved lovgiver begræn-

ser fradragsretten for udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier mv.. Bestemmelsen 

synes at ramme bredt, men er ud fra fortolkningsbidrag specifikt rettet mod private- og equity-

fonde. Bestemmelsen vurderes til kun at ramme selskaber med investeringer inden for aktie-

avancebeskatningsloven.  

 

Fordi lovgiver specifikt afgrænser bestemmelsen til at gælde aktier mv., afgrænses negativt for 

investeringer foretaget direkte i f.eks. fast ejendom, fordringer, infrastruktur og hybride instru-

menter, der i henhold til praksis og ordlyd ikke er omfattet af aktieavancebeskatningsloven. 

 

Bestemmelsen afskærer venturefondes fradragsret for omkostningstyper knyttet til selve aktie-

købet såsom due diligence, kontraktskoncipering, forhandlinger mv. Dog afgrænses omkost-

ninger knyttet til selve investeringsbeslutningen ikke, hvorved det vurderes, at rådgivning til et 
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ventureselskab omkring løbende markedsundersøgelser, undersøgelse af potentielle porteføl-

jevirksomheder, udarbejdelse og præsentation af eventuelle investeringsforslag, strategiarbej-

de vedrørende exit af porteføljevirksomheden og generelt løbende administration såsom regn-

skab, budgetter og rapporteringer mv. ikke er omfattet af bestemmelsen. Disse omkostninger 

reguleres uagtet efter indførelsen af den nye ligningslov § 8 J, dermed af statsskatteloven § 6 

og gældende praksis. 

 

Ud fra vurdering og bestemmelsens ordlyd må fradragsbegrænsningen isoleres omkring den 

del af rådgivningsomkostningerne, der kan henføres til selve aktiekøbet, hvorfra bestemmel-

sen ikke og/eller kun i visse situationer, påvirker venturefondes fradragsret for øvrige rådgiver-

honorarer. 

 

Uanset ligningslovens § 8 J’s nye formulering, indført ved forårspakken 2.0, er der en betyde-

lig risiko, for at fradragsretten indskærpes, såfremt formueforvaltningsselskabet ejer mere end 

10 % af porteføljeselskabet, da avancen derfor er skattefri, og de tilknyttede omkostninger 

potentielt ikke er fradragsberettiget. Som alternativ hertil, bør ventureselskabet overveje at 

viderefakturere target-selskabet for ventureselskabets arbejde, for herigennem at skabe en 

sammenhandel og et mere dissekeret management fee, som i mindre grad vil kunne anfæg-

tes. 

 

15. Konsekvenser for industrielle holdingselskaber 

Afsnittet har til formål at analysere og vurdere rækkevidden af sammenhængen mellem stats-

skatteloven § 4 og § 6 ud fra højesteretsafgørelsen og den nu synliggjorte/delvis nuancerede 

retsstilling af potentielle konsekvenser for mindre/industrielle holdingselskaber. 

 

15.1 Konsekvenser for fradragsvurderingen 

Almindelige industrielle holdingselskabers funktion er i rigtig mange situationer at begrænse 

driftsselskabets og kapitalindehaverens potentielle risiko for tab for derigennem at skabe et 

sikkerhedsnet økonomisk som juridisk. Disse holdingselskaber eller reelt formueforvaltnings-

selskaber har oftest en begrænset, hvis overhovedet eksisterende, skattepligtig indkomst. 

Små og mellemstore industrielle holdingselskabers indkomst består oftest af skattefrie udbyt-

ter, renteindtægter/-udgifter fra datterselskaber/kapitalejer m.fl. Største udgift i disse mindre 

holdingselskaber, er ofte revisionshonoraret. 

 

Mindst lige så almindelige industrielle holdingselskaber er aktive medspillere i rollen som 

overordnet kapitalejer for underliggende datterselskaber. Holdingselskabet sørger i denne 



Side | 70  
 

sammenhæng for at styre økonomiske forhold og ledelsesforhold samt fortager strategiske 

beslutninger på et overordnet niveau. Et lidt mere engageret/benyttet holdingselskab har ty-

pisk etableret sig fysisk og har driftsomkostninger i form af husleje, rejseomkostninger, lønud-

gifter mv. benyttet i forbindelse med holdingselskabets løbende interesse samt kontrol og sty-

ring af underliggende datterselskaber154. 

 

I begge former for industrielle holdingselskaber vil der løbende oparbejdes et skattemæssigt 

underskud, som umiddelbart ikke ville kunne benyttes af holdingselskabet selv. Holdingsel-

skabets skattemæssige underskud benyttes derfor i koncernens tvungne sambeskatningsfor-

hold med underliggende datterselskaber, hvorved den samlede sambeskatningsindkomst vil 

være uændret155. 

 

Højesteretsafgørelsen TfS2011.986 fastslår, at egne udgifter til husleje, medarbejdere, og 

administration samt udgifter afholdt til rådgivning ikke kan fradrages ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst, såfremt udgifterne er afholdt i forbindelse med erhvervelse af skatte-

frie indtægter. Dette uagtet at udgifterne er afholdt inden for virksomhedens eksisterende ind-

komstgrundlag i øvrigt. Fradragsbegrundelsen strider mod tidligere praksis for driftsomkost-

ningsbetragtninger, da vurderingsgrundlaget førhen har været, om driftsomkostningen var 

normal inden for en erhvervsmæssig betragtning156. 

 

Højesterets resultat157 endte dog med, at selskabet fik godkendt fradrag for afholdte omkost-

ninger, men ud fra en vurdering af de faktiske forhold, som fremgik af sagen. 

 

De endelige konsekvenser for fradragsvurderingen, foranledig af den nu synliggjorte retsstil-

ling, er ud fra vurdering vanskelige at udlede. Vanskeligt er det især, fordi afgørelsen de facto 

fastsætter en sammenhæng mellem statsskatteloven § 4 og § 6, men samtidig falder afgørel-

sen ud til selskabets side – på trods af, at selskabet både havde skattefri og skattepligtig om-

sætning.  

 

Den umiddelbare forskel mellem landsrets- og højesteretsafgørelsen er, set fra selskabets 

side enorm. Højesteret anfører i modsætning til landsretten, at den ikke udelukker fradrag for 

management fee – selvom selskabets formål tilsiger, at selskabet vil modtage skattefrie ind-

tægter (aktieavancer mv.). 

 

                                         
154 Til støtte herfor SR2003.149 Søren Rasmussen, ”Indtægter og udgifter i venture- og private equity-selskaber” 
155 Dette set i forhold til problematikker omkring rette omkostningsbærer og interne faktureringer af ydelser mv. 
156 Til støtte herfor jf. Ole Bjørn, SR-Skat 1/2010 side 12-15 
157 Jf. højesteretsafgørelsen TfS2011.986 
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Selskabets formål og arbejdsmetoder har betydning for, hvorledes indtægterne optjenes i sel-

skabet. Højesteretsafgørelsens præmisser og resultat synes affundet med, at f.eks. venture-

selskabers primære indtjening oftest opnås ved det endelig salg af aktieporteføljen. Dette be-

tyder, ud fra en driftsomkostningsbetragtning, at det fra højesteret side accepteres at der op-

arbejdes et løbende skattemæssigt underskud foranledig af, at ventureselskabet reelt ikke, 

(kun) i et begrænset omfang, har en løbende skattepligtig indkomst grundet investeringens art.  

 

Forholdet kan sammenlignes med forsknings- og udviklingsvirksomheder, hvor der i stort om-

fang oparbejdes skattemæssige underskud i forskningsprocessen, inden produktet frigives på 

markedet. Derved kan der i fremtiden ikke udelukkes driftsomkostningsfradrag, selvom sel-

skabets skattepligtige indkomst samlet set har været negativ, og der reelt (netto) løbende 

fremføres et skattemæssigt underskud i henhold til ligningslovens § 15. 

 

Skatteministeriet fremførte i sin subsidiære påstand, at der skulle ske opdeling af management 

fee’et ud fra en timeopgørelsesfordeling. Højesteret tog ikke opdelingen til eftermæle, hvorfor 

der umiddelbart ikke kan kræves en opdeling af management fee’et. Forholdet er dog en grå-

zone, da det stadigvæk ikke ligger fast, hvorledes skatteministeriet vil benytte den nuancerede 

praksis omkring sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6. Desuagtet synes det 

ikke oplagt, at der i fremtiden vil kunne stilles krav til arbitrære fordelinger på omkostninger 

og/eller managementaftaler på baggrund af indgåede aftaler mellem uafhængige parter. For-

holdet ville ud fra vurdering skabe en vis usikkerhed på flere områder inden for driftsomkost-

ningsbegrebet. 

 

På baggrund af den nuancerede retsstilling kan det ligeledes vurderes, at det, ud fra højeste-

ret, ikke hindrer driftsomkostningsfradragsretten, at selskabets formål indlysende kan skabe 

skattefrie indtægter f.eks. fra aktieindkomst. Driftsomkostningsfradraget opretholdes dog kun, 

såfremt selskabets formål godtgør en vis løbende skattepligtig indkomst. 

 

Den endelig retsstilling bliver formodentlig først fastlagt ved afsigelse af bl.a. TfS2009.904, der 

i præmisserne synes at afgrænse problemstilingen for, hvor langtrækkende driftsomkostnings-

fradragsbegrebet rækker anno 2011/12. 

 

Ovenstående vurderinger ud fra højesteretsafgørelse, synes som udgangspunkt at være posi-

tivt for fradragsvurderingen af venturefondes driftsomkostningsfradrag. Retsstillingen og kon-

sekvenserne for industrielle holdingselskaber analyseres og vurderes i det følgende afsnit. 
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15.2 Retsstilling og konsekvenser for mindre industrielle holdingselskaber  

Der er en langvarig praksis for, at mindre industrielle selskaber uden nogen form for skatteplig-

tige indtægter har driftsomkostningsfradrag for administrationsomkostninger bl.a. bogførings-, 

advokat-, regnskabs- og selvangivelsesudgifter.  

 

Højesterets udtalelser i generelle termer synes for industrielle holdingselskaber at være dårlig 

nyt. Industrielle holdingselskaber, hvis eneste aktivitet er at eje datterselskabsaktier, har ud fra 

formål og reel drift, ingen skattepligtig indkomst. Retsstillingen er dermed, at de industrielle 

holdingselskaber ingen fradragsret har for deres omkostninger, udover rene administrations-

omkostninger jf. TfS2004.542. 

 

Holdingselskaberne er ofte oprettet af håndværkere, detailhandlere og erhvervsdrivende i øv-

rigt, fordi kapitalejeren via sit holdingselskab ønsker at afgrænse sin juridiske hæftelse fra sin 

primære drift. Ud fra et opslag158 findes der i Danmark 13.213 selskaber, hvis navn indeholder 

”holding”, og som ingen ansatte har registeret. Ud fra den konsekvensbetragtning, at et gen-

nemsnitsligt holdingselskab har kr. 6.000 i potentielt ikke fradragsberettigede administrations-

omkostninger, så vil den skatteprovenumæssige konsekvens være ca. kr. 80 millioner (20 mil-

lioner ved skatteprocent 25%). 

 

Såfremt skattemyndighederne vælger at tolke højesteretsdommen rigoristisk, er modersel-

skabsfradragene under pres. Mange holdingselskaber skal derved overveje at optimere sin 

selskabsstruktur og interne faktureringsprocedurer – for derigennem at sørge for, at omkost-

ningerne faktureres videre til rette omkostningsbærer. Ud fra et sambeskatningssynspunkt 

synes problemstillingen i praksis størst, alene af den årsag, at sambeskattede koncerner for-

modentlig ikke tænker på, hvorledes afholdte koncerninterne omkostninger allokeres til den 

enkelte juridiske enhed/indkomstopgørelse. Det kan, ud fra en vurdering, ikke udelukkes, at 

domme vil have betydning for en individuel opgørelse af holdingselskabets skattepligtige ind-

komst, hvorfor denne type holdingselskaber i fremtiden bør overveje/gennemgå sine omkost-

ningsallokeringer samt transfer pricing mv.159. En sådan analyse bør, udover en transfer pri-

cing vurdering, indeholde en analyse af holdingselskabets indtægts- og omkostningsstruktur 

samt koncernens overordnede skatteretslige struktur. 

 

Afgørelsen stiller ingen krav til, hvorledes administrationen foretages. Inden for industrielle 

holdingselskaber vil der være en oplagt sondring mellem de tilfælde, hvor administrationen af 

                                         
158 Soliditet: https://infra.bonnier.se/nbk/?554.5647918247221#DetailedSearch Søge afgrænsning: Firma-
navn=holding og Ansatte=0. Resultat 13.213 hits. 
159 Til støtte herfor KPMG Skattenyt 2010-3 – ”moderselskabsfradragsret under pres”, TfS2011.985 ”Management 
fee – Fradrag for formueforvaltning af Ria Falk, Ole Bjørn, SR-Skat 1/2010 - side 16, TfS2009.1024, Ole Bjørn, 
SR-Skat 6/2008- side 345-355, Søren Rasmussen og SR-SKAT 1/2009 – side 21-24 
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formueforvaltningsselskabets porteføljeaktier varetages af selskabet selv eller tilfælde, hvor 

administrationen har været outsourcet til tredjemand. 

 

Afgørelsen ses ikke at underminere tidligere praksis, men opstiller en del uafklarede spørgs-

mål til, hvor langtrækkende afgørelsen betragtes af skattemyndighederne. Skattemyndighe-

derne bør derfor udgive et styresignal, der synliggør problemstillingen for holdingselskaber – 

således at større korrektioner i fremtiden undgås med krav om hel eller delvis reduktion af 

omkostningsfradraget. 

 

16. Konklusion 

Denne kandidatafhandling har haft til formål at besvare det i problemformuleringen stillede 

hovedspørgsmål med dertilhørende to underspørgsmål. Afhandlingen problemafgrænses, og 

hovedspørgsmålet belyses ved brug af strukturen fra dispositionen og metodologi. 

 

Statsskatteloven fra 1903 kan betragtes som en rammelov og er grundstammen for nutidens 

skattelove. Statsskatteloven fastsætter de mest centrale bestemmelser i dansk skattelovgiv-

ning, hvilke indkomster er skattepligtige, og hvilke udgifter er fradragsberettigede. Den øvrige 

fortolkning ud over lovteksten er overladt til skattemyndighederne og domstolene. Lovens for-

mulering giver et dynamisk billede af skattepligt og fradragsret som, over år, fortolkes og ud-

vikle i takt med praksis. 

 

Statsskatteloven § 4 til § 6 udtrykker et nettoindkomstprincip, hvor nettoindkomsten fremkom-

mer ved anvendelse af § 4 og § 5, mens statsskatteloven § 6 udtrykker de udgifter, der kan 

fradrages i den skattepligtige indkomst. 

 

Næsten intet er undtaget for beskatning efter statsskatteloven § 4. Det vidtgående udgangs-

punkt i § 4 reduceres af statsskatteloven § 5. Det kan udledes, at formuegevinster og/eller tab 

fra eksempelvis aktier, ikke er skattepligtige i medfør af statsskatteloven § 4 – dog med undta-

gelse af såfremt gevinsten er erhvervet som led i spekulation eller næring. 

 

Driftsomkostningsfradrag efter statsskatteloven § 6 har gennem tiden kunnet tolkes ud fra et 

driftsøkonomisk perspektiv, forstået således, at såfremt udgiften var afholdt for at erhverve, 

sikre og vedligeholde den løbende drift, tillodes fradragsret. Den driftsøkonomiske sammen-

hæng medgiver, at såfremt en udgift er udtryk for en værdinedgang som følge af slitage, for-

ældelse eller forbrug, der tilhører det eksisterende indkomstgrundlag, kan fradragsret hjemles. 
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Modsat, såfremt en udgift er afholdt til etablering eller anlæg, kan udgiften ikke føres til fra-

drag. 

 

Det driftsøkonomiske ræsonnement kan udledes ud fra flere principielle højesteretsafgørelser, 

og at der har været en gennemgående systematik for afgrænsningen af driftsomkostninger 

overfor formueforvaltningsomkostninger. Dog afgrænses begreberne ikke ud fra betænkninger 

eller lovgivning, hvorfor hver enkelt afgørelses faktiske forhold spiller en afgørende rolle for 

vurderingen. 

 

Afhandlingen gennemgår et udsnit af afgørelser for derigennem at afgrænse driftsomkost-

ningsbegrebet. Det kan konkluderes, at der er en stor ensartethed mellem afgørelserne og 

den systematik, som domstolene benytter til vurdering af sagernes faktiske forhold. 

 

Skatteministeriet har ført til argument, at der, ud over den driftsøkonomiske sammenhæng, er 

en objektiv sammenhæng mellem statsskatteloven § 4 og § 6 efter ordlyd. Driftsomkostninger 

og formueforvaltningsomkostninger skal begge betragtes ud fra en driftsøkonomisk synsvinkel. 

Ved denne betragtning synes den objektive forskel mellem de to omkostningstyper ikke særlig 

stor – og det kan være vanskeligt at opstille en entydig differentiering for de to typer omkost-

ninger. 

 

Højesteretsafgørelser på området har en stor symmetri og ensartethed. Afgørelsernes argu-

menter og kommunikation udadtil af de forudsætninger, der lægges til grund, synes dog be-

grænset anvendelige og bærer i høj præg af højesterets forsøg på at strømline de enkelte 

afgørelser og forklare dem direkte ud fra statsskatteloven ordlyd. Forstået således, at uden at 

højesteret egentlig sørger for at forklare statsskatteloven ordlyds betydning ud fra helt generel-

le betragtninger, synes det vanskeligt at føre en praktisk anvendelse af afgørelser, som netop 

er afgjort på grundlag af statsskatteloven ordlyd, som efter retspraksis fremgår udefineret.  

 

En endelig afgrænsning mellem driftsomkostninger og formueforvaltningsomkostninger, synes 

ikke mulig at definere nærmere end den praksisdannede definition. Højesteret har gennem 

praksis, og skatterådet har ved betænkningen, søgt at nedfælde nogle generelle definitioner 

for driftsomkostningsbegrebet. Uden videre konklusion fra højesteret og skatterådet synes 

afgrænsningen ikke mulig, men må foretages ud fra den konkrete sags fakta for at kunne ind-

rømme driftsomkostningsfradrag. Højesterets restriktive fortolkning af driftsomkostningsbegre-

bet synes dog vedvarende.  

 

Til vurdering af omkostningens karakter og art bør det overvejes, om omkostningen er afholdt i 

forbindelse med en igangværende virksomhed, erhvervsmæssig aktivitet og tilknytning, om 
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udgiften kan sammenkobles med et aktiv, hvorledes udgiften er knyttet til indkomsterhvervel-

sen samt om virksomheden påtager sig en retslig forpligtigelse.  

 

Seneste praksis på området inden for driftsomkostningsbegrebet, synes ved første øjekast at 

ruske grundigt i den hidtidige præcedens og fører til stor tvivl ved den fremtidige fradragsret for 

visse driftsudgifter. Højesteret fører direkte til ordlyd, at den skattemæssige fradragsret efter 

statsskatteloven § 6, fordrer, at respektive indtægt er skattepligtig efter statsskatteloven § 4.  

 

Afgørelsen TfS 2011.986 omhandler en venturefond, hvis formål er at forvalte investorernes 

indskudte kapital ved aktiv aktieinvestering i små og mellemstore danske virksomheder og 

derigennem afholdte management fee’s. Den aktive investering blev foretaget enten i form af 

indskud af selskabskapital eller i ydelse af ansvarlige/konvertible lån. Selskabet investerede i 

portefølje- og datterselskabsaktier og modtog derfor både skattefrie og skattepligtige indtæg-

ter. Højesteret præcisererede skatteministeriets sammenhæng mellem statsskatteloven § 4 og 

§ 6, men hjemlede ventureselskabet fradrag alligevel. Fradragsretten gives, på trods af ande-

len af skattefrie indtægter, fordi ventureselskabets formål og faktiske forhold ikke tilsagde, at 

indtægterne kun rent undtagelsesvis ville være skattepligtige. 

 

Parallelt med afsagte højesteretsafgørelse er ligningslovens § 8I og § 8J ophævet. Ligningslo-

vens § 8J er omskrevet, således at selskabers aktive investering i aktiver mv. ikke længere 

hjemler fradrag for afholdte Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med 

henblik på helt eller delvis at erhverve et eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i 

ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Den nye bestemmelse skærper særligt ventureselskabers fradragsret for management fee, 

men dog kun for visse dele. Det må, ud fra det nuværende lovgrundlag, vurderes, at bestem-

melsen kun begrænser fradragsretten for omkostninger forbundet med selve aktiekøbet og 

ikke omkostninger forbundet med selve undersøgelserne for potentielle opkøbsmuligheder. 

Det vurderes derfor, at management fee’s andel af omkostninger til løbende markedsundersø-

gelser, undersøgelse af potentielle porteføljevirksomheder, udarbejdelse og præsentation af 

eventuelle investeringsforslag, strategiarbejde vedrørende exit af porteføljevirksomheden og 

generelt løbende administration såsom regnskab, budgetter og rapporteringer mv. ikke er om-

fattet af bestemmelsen – og til stadighed er reguleret af statsskatteloven § 6. Det må derfor 

konkluderes, at venturefondes fradragsret for disse løbende rådgiveromkostninger til stadig-

hed reguleres af statsskatteloven § 6. 

 

Ventureselskabers aktivitet består i at formidle kapital og rådgivning og er i henhold til praksis 

ikke næringsdrivende af sine investeringer i aktier mv.. Industrielle formueforvaltningsselska-

ber er ligeledes heller ikke næringsdrivende af sine investeringer i aktier mv., men har ikke 
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samme professionelle tilgang til at formidle kapital. Begge selskabstypers fradragsret for for-

mueforvaltningsomkostninger reguleres nu efter statsskatteloven § 6. Udgifter, omfattet af da-

gældende ligningslov § 8J, betragtes dog for ventureselskaber som en driftsomkostning.  

 

Formålet med den omskrevne ligningslov § 8J var at ligestille industrielle selskaber med ven-

tureselskabers fradragsret for etableringsomkostninger. Bestemmelsen synes forholdsvis at 

udligne forskellene, hvad angår aktive investeringer, men ved passive investeringer vil ventu-

reselskaber til stadighed have fradragsret for rådgiveromkostninger også i forbindelse med 

selve aktiekøbet mv. 

 

Dagældende ligningslov § 8J havde ved indførelsen ikke til formål at ændre på praksis om-

kring afgrænsninger af de udgifter, der kan allokeres til aktivets anskaffelsessum, modsæt-

ningsvis har ophævelsen af dagældende ligningslov § 8J heller ikke ændret på gældende 

praksis herom. 

 

Omkostninger, hvis fradragsret tidligere hjemledes af ligningslovens § 8 I, reguleres igen fuldt 

ud af statsskatteloven, hvilket betyder, at udgifterne fremover ikke kan fratrækkes i den skat-

tepligtige indkomst og falder ind under betegnelsen etableringsomkostning i henhold til stats-

skatteloven § 6.  

 

Højesteretsafgørelsen præciserer, som en direkte forudsætning for fradrag, at korresponde-

rende indtægt er skattepligtig, hvilket kan føre til store udfordringer. Højesteret afgrænser ikke 

konkret sammenhængen mellem statsskatteloven § 4 og § 6, hvorfor den må vurderes ikke 

kun at gælde for ventureselskaber, men for alle skattepligtige efter statsskatteloven. 

 

Sammenhængen forekommer ikke fremført tidligere og må betragtes som ”ny jord under plov” 

inden for driftsomkostningsbegrebet. Sammenlignet med relateret lovgivning synes sammen-

ligningen heller ikke at have været fremført tidligere. Fondsbeskatningsloven og selskabsskat-

teloven indeholder bestemmelser, som direkte anfører, ”at udgifter kun kan fratrækkes ind-

komstopgørelsen, såfremt de vedrører de indkomstkilder, hvis indtægter er skattepligtige”. 

Lovgivers gentagelse af statsskatteloven sammenhæng synes, ud fra vurdering, som dobbelt-

lovgivning. Lovgivningsmetoden synes som atypisk for danske skatteret. 

 

Højesteretsafgørelsen vurderes ikke at begrænse fradragsretten for venturefonde i forhold til 

gældende praksis, og må overordnet vurderes som en sejr for ventureselskaber. Dette dog 

under forudsætning af, at ventureselskabets formål ikke kun rent undtagelsesvis tilsiger skat-

tepligtige indtægter. Fradragsretten synes, ud fra højesteretsafgørelsen, ikke begrænset af, at 

ventureselskabets formål og faktiske aktivitet, forudsætter, at der løbende oparbejdes et skat-
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temæssigt underskud. Realiteten for ventureselskabsinvesteringer er oftest, at den primære 

indtjening først opnås ved afståelse af aktieporteføljen. Risiko for fradragsbegrænsning kon-

kluderes at være væsentlig, såfremt denne afståelse er skattefri. 

 

Det fremgår ikke klart af højesterets resultat og konklusion, om vurderingen af indtægtens 

skattepligt udelukkende vurderes i forhold til statsskatteloven § 4, eller om nyere lovgivning 

såsom aktieavancebeskatningsloven m.fl. skal inddrages i betragtningen. Den manglende 

præcisering synes foruroligende og vil i fremtiden skabe stor usikkerhed omkring driftsomkost-

ningsfradraget – både for venturefonde og industrielle selskaber. 

 

Skatteministeriets subsidiære påstand om, at der skulle ske en dissekering af management 

fee’et, forekommer som en udefineret gråzone. Et krav om en opdeling af et honorar, indgået 

mellem uafhængige parter baseret på arbitrære fordelinger, synes ikke som en holdbar løs-

ning.  

 

I den nuancerede retsstilling inden for driftsomkostningsbegrebet, må det konkluderes, at det 

ikke hindrer driftsomkostningsfradragsretten, at ventureselskabets formål helt åbenlyst skaber 

skattefrie indtægter, såsom f.eks. fra aktieindkomst. Driftsomkostningsfradraget opretholdes 

dog kun, såfremt selskabets formål godtgør en vis løbende skattepligtig indkomst. 

 

Den endelige retsstilling for venturefonde synes, i forhold til afgørelser i samme sag, at være 

positivt nyt for fradragsvurderingen af management fee. Dog vurderes højesterets meget bre-

de formulering som en stor potentiel risiko for industrielle holdingselskabers generelle fra-

dragsret. Der må forventes fremtidige skattemæssige udfordringer, for nærmere at definere 

hvor langtrækkende driftsomkostningsfradragsbegrebet rækker anno 2011/12. 

 

De fremførte overordnede krav for at opnå driftsomkostningsfradrag, fremgår direkte af høje-

steretsafgørelsen: ”udgifter kan fradrages i den skattepligtige indkomst som driftsomkost-

ninger, hvis de er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtige indkomst.” 

 

Praksis for industrielle holdingselskaber har udviklet sig således, at der kan fratrækkes sæd-

vanlige, løbende driftsomkostninger fra indkomstopgørelsen – når blot udgiften lå inden for 

virksomhedens hidtidige ramme. Fradragsretten kan opnås, uanset at en del af udgifterne ved-

rører erhvervelse af indkomst, som er skattefri.  

 

Højesterets overordnede formulering må konkluderes at være dårligt nyt for industrielle sel-

skaber. Industrielle selskaber, hvis eneste formål er at eje datterselskabsaktier, har reelt set 

ingen skattepligtig indkomst. Dog må det vurderes, at skatteministeriet ikke kan underkende 
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langvarig praksis på området, og industrielle holdingselskaber kan derved stadigvæk trække 

sædvanlige administrationsomkostninger fra i indkomstopgørelsen. 

 

Vælger skattemyndighederne at tolke højesterets konklusion rigoristisk, er moderselskabsfra-

dragene altså under pres. Mange holdingselskaber skal derved overveje at optimere deres 

selskabsstruktur og interne faktureringsprocedurer – for derigennem at sørge for, at omkost-

ningerne faktureres videre til rette omkostningsbærer.  

 

16.1 Perspektivering 

Det er ingen tvivl om, at TfS 2011.986 kun er første, af en lang række afgørelser, som har til 

formål at kortlægge den skattemæssige behandling af management fee. Den fremtidige retstil-

stand bør fremføres gennem domstolene – for derigennem at udfordre driftsomkostningsbe-

grebet. 

 

Det må, ud fra en perspektiveret konklusion, vurderes, at højesteretsafgørelsen vil få betyd-

ning for den individuelle opgørelse af industrielle holdingselskabers skattepligtige indkomst, 

hvorfor mindre industrielle holdingselskaber i fremtiden bør optimere sine omkostningsalloke-

ringer samt transfer pricing mv.. Det må anbefales, at en sådan analyse bør indeholde en ana-

lyse af holdingselskabets indtægts- og omkostningsstruktur samt koncernens overordnede 

skatteretslige struktur. 

 

Højesteretsafgørelsen må perspektiveres for ikke at underminere tidligere praksis, men opstil-

ler en del uafklarede spørgsmål til, hvor langtrækkende afgørelsen betragtes af skattemyndig-

hederne. Sondringen mellem driftsomkostninger og etableringsomkostninger er for skattemyn-

dighederne et evigt definitionsspørgsmål baseret på den dynamiske udvikling på skatteområ-

det. Højesteretsafgørelsen vil utvivlsomt føre til en del sager, hvor skattemyndighederne frem-

lægger deres fortolkning af afgørelsen. De fleste selskaber vil, ved en nærmere skattemæssig 

gennemgang, formodentlig få tilkendt en ”alt eller intet” løsning, hvor selskabet enten vil blive 

tilkendt fuldt fradragsret eller ingen fradragsret – hvis selskabet både har skattepligtige og 

skattefrie indtægter. 

 

Den usikre retstilstand og de synliggjorte udfordringer for industrielle holdingselskaber og til-

med risikoen for væsentlige korrektioner i fremtiden – bør fra skattemyndighedernes side til-

kendegives. Derfor forventes den nuancerede retstilstand at resultere i udgivelse af et styre-

signal. Skattemyndighederne bør kritisk tilkendegive deres syn på driftsomkostningsbegrebet 

og de forudsætninger, som bør ligge til grund for at opnå fuld fradragsret, for derigennem at 

styrke den administrative praksis og retssikkerheden på området. 
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Skatteministeriets fokus ved at føre denne form for afgørelser til højesteret, med de fremførte 

påstande må vurderes at være et vedvarende ønske om gennemsigtighed. En vedvarende 

restriktiv praksis, synes på mange måder at skærpe fortolkningsbidraget indenfor skatteretten. 

Skattepolitisk må antages, at der vedvarende søges den højeste grad af gennemsigtighed 

både i form af politisk gennemsigtighed, men også gennemsigtighed inden for de skattemæs-

sige konstellationer.   
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18. Bilagsoversigt 

18.1 Bilag 1 – Referat af afgørelser 

TfS1984.165V et selskabs etablering af gågadeanlæg var udvidelse af indkomstgrundlag og derfor ikke 

fradragsberettiget – selskabet påtog sig ingen risici eller forpligtigelser.  

 

TfS1985.297LSR et selskabs omkostning til havneanlæg medførte en rabat på havneafgifter. Omkost-

ningen blev af den årsag karakteriseret som en forudbetaling, og selskabet fik på den baggrund afskriv-

ningsret. 

 

TfS1987.184V etablering af gågadeanlæg var afskrivningsberettiget160.  

 

TfS1987.315H afskrivning på fragtafgift/driftsomkostning - omkostningen kunne afskrives over en år-

række, da den pågældende omkostning var afsætningsbestemt og måtte betragtes som en forudbeta-

ling. 

 

TfS1994.296Ø161 taxavirksomheds etableringsomkostning, der var uafhængig af omsætningen, var ikke 

fradragsberettiget. 

 

TfS1984.306V bidrag til forstærkning af eksisterende vejanlæg. Tilskuddet var ikke fradragsberettiget.  

 

TfS2001.333LSR162 en fragtvirksomheds medlemskab af en grundejerforening, forpligtigede selskabet 

til at renovere/vedligeholde vejene – omkostningerne var fradragsberettigede.  

 

TfS1985.359H et selskab havde afholdt rådgiver og arkitektomkostninger i forbindelse med bygnings- 

og selskabsudvidelse. Da ingen af planerne blev realiserede, betragtedes afholdte omkostninger som 

ikke fradragsberettigede etableringsomkostninger. 

 

TfS2008.1130Ø163 et selskab afholdt omkostninger til fastholdelse og udvidelse af markedsposition, 

men planerne blev aldrig gennemført. Selskabet fik kun fradrag for advokat og revisor jf. dagældende 

ligningslov § 8J164  

                                         
160 Afgørelse omkring gågadeanlæg betragtes alene bygget på en udtalelse fra departementet TfS1987.109DEP – 
men havde dog ingen indvirkning på TfS2004.82LSR omkring tilkørselsanlæg til fabriksbygninger. Afhandlingen 
vil dog ikke behandle denne sondring dybere. For nærmere gennemgang se bl.a. Askholt, Steen (2004), ”Festskrift 
til Ole Bjørn”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1. udgave, 1. oplag, ISBN: 87-574-0047-4, København - side 
38. 
161 Herunder kan nævnes LSRM1981.12, LSRM1972.127 omkring engangsydelser. Kendelserne har til fælles, at 
engangsydelserne ikke opfylder nogle af de 3 betingelser ”1) dispositionsret, 2) erhvervelse af fremtidige økono-
miske fordele samt 3) løbe den økonomiske risiko ved aktivet” og kan derfor karakteriseres som en ikke fradrags-
berettiget etableringsomkostning. 
162 Indeærværende sag havde selskabet opfyldt betingelserne: ”2) erhvervelse af fremtidige økonomiske fordele 
samt 3) løbe den økonomiske risiko ved aktivet”. Selskabet havde påtaget sig forpligtelsen til vedligeholdelse af 
vejene iht. Grundejerforeningsmedlemskabet, samt selskabet havde drevet virksomhed på industrivejene. 
163 TfS2008.1130 
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18.2 Bilag 2 - Kapitalfondes og formueforvaltningsselskabers organisering 

Private equity-, venture-, og kapitalfonde, (kært barn har mange navne), men der er faktisk 

forskel på de mange betegnelser. Fælles for dem alle er dog, at der er store kapitaler i spil. 

Karakteristika og organisering af kapitalfonde og formueforvaltningsselskaber vil, i nedenstå-

ende afsnit, blive gennemgået og beskrevet i forhold til den danske skatteret.  

 

Indledningsvis vil kapitalfonde blive introduceret for betegnelser og organisering. I efterfølgen-

de afsnit vil kapitalfondes organisering blive beskrevet ud fra følgende disponering: Investo-

rerne, Investeringsselskabet (kapitalfonden), Managementselskabet, Partnerne, ”Target” sel-

skaberne (porteføljevirksomhederne), Hjælpeorganer og til sidst karakteriseres formueforvalt-

ningsselskaber specifikt. 

 

18.2.1 Kapitalfonde 

Betegnelsen ”kapitalfond” anvendes overordnet for en investeringsenhed, der investerer i akti-

er med henblik på helt eller delvist at erhverve et eller flere selskaber mv. med det formål at 

deltage i ledelsen, driften af disse og at skabe bedst mulig afkast165. Definitionen stammer fra 

ligningsloven § 16 I, stk. 3 og er vedtaget via lovforslag L202. Det er kommenteret i bemærk-

ninger til lovforslaget, at bestemmelsen finder anvendelse, uanset om investeringsenheden er 

organiseret som en skattemæssig transparent enhed eller som et selvstændigt skattesub-

jekt166. Skatteretslig defineres kapitalfonde dog efter helt generelle karakteristika, som sikrer et 

bedt anvendelsesområde og øger den juridiske fortolkning af lovrammen.  

 

En kapitalfond er ingen ”Fond” i juridisk forstand, men blot en dårlig oversættelse af det engel-

ske ord ”Fund”, der dækker over, at man her beskæftiger sig med kapital eller midler167. 

 

Et af de væsentligslige karakteristika for kapitalfonde er deres specialisering inden for bran-

cher og det netværk og den kapital, der ligger bag. Hver kapitalfond har naturligvis sine karak-

teristika i øvrigt. Robert Spliid har i sin ph.d.-afhandling "Kapitalfonde – rå pengemagt eller 

aktivt ejerskab" foretaget en indgående analyse af kapitalfonde, deres lighedspunkter og for-

skelligheder for andre investeringsselskaber. Kapitalfonde adskiller sig, jf. Robert Spliid, på 

seks afgørende punkter fra andre industrielle holdingselskaber:   

1. Det fokuserede og aktive ejerskab 

                                                                                                                                 
164 Skatteministeriet tog i sagen bekræftet til genmæle, for så vidt angår advokat og revisoromkostninger foranle-
diget af højesteretsafgørelserne TfS2007.867 og TfS2007.868. 
165 Kapital- og venturefonde som defineret i ligningsloven § 16 I, stk. 3. Definitionen er ikke en endelige fast vur-
dering, da denne umiddelbart ikke kan gives i Dansk skatteret. 
166 Bemærkninger til lovforslag nr. L202 § 1, nr. 13, om beskatning af kapitalfondspartnere. 
167 Bundgaard, Jacob (2010) ”Kapitalfonde i dansk og international skatteret”, Ex Tuto Publishing 1. udgave 1. 
oplag, ISBN: 978-87-92598-01-1, København - side 11 
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2. Inddragelsen af management i ejerkredsen 

3. Optimeringen af finansieringsstrukturen 

4. Løbende ind- og udbetalinger af investeringskapitalen 

5. Begrænset ejertid af porteføljevirksomhederne 

6. Aflønningen af kapitalfondspartnerne m.fl. 

 

Der er vigorøse argumenter for, at kapitalstærke investorer går sammen om at investere pen-

ge i en kapitalfond i stedet for at satse penge på de offentlige børser. Kapitalfonden er en virk-

somhed, der typisk via investering i unoterede aktier, har til formål at sælge dem videre inden 

for en årrække på 7-12 år168. Et af argumenterne for at indgå i en kapitalfondsinvestering er, at 

investorerne, der oftest er institutionelle eller yderst velhavende enkeltpersoner, kan opnå 

tårnhøje afkast på meget kort tid, men dog ikke risikofrit. For at mindske risiciene vil der, i en 

kapitalfonds struktur, altid være en gruppe af kompetente rådgivere og analytikere. Disse sør-

ger for, via rådgivning til det aktive ejerskab for det pågældende ”Target” selskab, at sørge for 

bedst mulig virksomhedsoptimering i form af omstruktureringer, kompetent bestyrelse samt 

andre tiltag, der i større unoterede virksomheder forhøjer virksomhedernes indre værdi – for 

derigennem at forberede det unoterede ”Target” selskab til salg169. 

 

Kendetegnet for venturefonde eller ventureselskaber er ofte det, at investorerne påtager sig 

den højeste risiko for deres investeringer, da disse selskaber oftest investerer i relativt nye 

eller helt nystartede virksomheder. Det handler om, at ventureselskabet investerer i den næste 

”Google” eller ”Facebook”, altså mens virksomheden er lille, og hvor der derfor er usikkerhed 

omkring, hvorvidt forventningerne indfries170. Altså benyttes denne form for investering som en 

finansiel, ledelsesmæssig og forretningsmæssig ballast til nye virksomheder. Private equity-

fonde investerer oftest i mere modne virksomheder, såsom TDC og Pandora171. Private equity-

fonde sørger for at optimere eventuelt uudnyttet forretningspotentiale, for derigennem at skabe 

den bedst mulige investering for kapitalindskyderne. 

 
Selvom denne afhandling omtaler kapitalfonde under ét billede og samme kaldenavn, så er 

det vigtig at understrege, at der er fundamental forskel på de forskellige fondstyper. Ovenfor er 

omtalte typeforskellen på venturefonde og private equityfonde. Hedgefonde er ligeledes en 

kapitalfondstype, der foretager kortsigtede spekulative investeringer ud fra markedstendenser. 

                                         
168 http://www.turbulens.net/download/ATPalpha04_dansk_648.pdf 
169 Kapitalfonde i 2010/11 – DVCA’s årsskrift fra DVCA om god selskabsledelse i kapitalfonde 
170 http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-venturefonde/ 
171 I Danmark er virksomheder som Pandora, Chr. Hansen, ISS, Legoland, Glud & Marstrand, TDC og Imerco i de 
seneste år blevet overtaget af kapitalfonde jf. http://www.information.dk/emne/kapitalfonde. 

http://www.turbulens.net/download/ATPalpha04_dansk_648.pdf
http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-venturefonde/
http://www.information.dk/emne/kapitalfonde
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F.eks. investerer hedgefonde i valutaer og, i modsætning til andre fondstyper, investerer hed-

gefonde også i kursfald, shorting172 mv. 

 

Nærmere gennemgang af de forskellige kapitalfondstyper, vil ikke blive behandlet i denne af-

handling, men det er vigtig at understrege, at fælles for kapitalfondene er ofte kun strukturen, 

hvorimod investeringsmodeller og underliggende aktiver der investeres i, sjældent er identi-

ske173. 

 

18.2.1.1 Organisering 
Investeringsbetegnelsen kapitalfond har som kendetegn, at den har opnået en størrelse af 

kapitaltilsagn fra forskellige investorer, der dermed vil investere direkte i en række unoterede 

virksomheder, eller hele virksomhedsporteføljer. For at kapitalfondens ambitioner omkring 

aktiv ledelse kan realiseres, tilkøbes oftest aktiemajoritet, således at kapitalfonden har be-

stemmende indflydelse, ellers sørger kapitalfonden for at betinge sit kapitaltilsagn sammen 

med væsentlig indflydelse. En ofte set kapitalselskabsstruktur, kan illustreres som nedenstå-

ende figur: 

 

 
Figur 4 - Kapitalfondens juridiske set-up174 

 

                                         
172 Shorting eller udlån af aktier, er en investering, hvor hedgefonden låner nogle aktier, med formål at sælge akti-
erne dyrt og genkøbe aktierne billigt, inden de leveres tilbage til udlåneren. Heri ligger forventningen i, at aktierne 
falder, hvorved der tjenes penge på kursfald. Metoden omkring kursfaldspekulation kaldes baisse-spekulation. 
173 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde, juni 2008 – DVCA udgivelse – side 15. 
174 http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-kapitalfonde/medlemmer/om-kapitalfonde/ 

http://www.dvca.dk/index.php/medlemmer/om-kapitalfonde/medlemmer/om-kapitalfonde/
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18.2.1.2 Investorerne 
Investorerne udgør i særdeleshed institutionelle institutioner såsom pensionskasser, staten, 

pengeinstitutter m.fl. Nedenstående figur tegner et billede af hvilke investortyper, der har rejst 

midler for investering i kapitalfonde.  

 

 
Figur 5 – Midler rejst efter investortyper, Europa 2011

175 

 

De forskellige investortyper er, ud fra et beskatningsperspektiv, bredt repræsenteret - alt fra 

udenlandske investorer, til fonde og banker m.fl. Kendetegnet er, at det er yderst kapitalstærke 

investorer, der ligger bag kapitalfondene som kapitalindskydere. 

 

Afhængig af hvilken struktur, kapitalfonden er bygget op ved af transparente- eller selvstændi-

ge skattesubjekter176, vil skatteprovenuet tilgå Danmark eller det respektive udland. Dette dog 

med forbehold for eventuelle om-kvalifikationsregler for visse situationer af udenlandsk ejer-

skab jf. lovforslag L181, vedtaget lov nr. 530 af 17. juni 2008177. 

 

Selve etableringen af en kapitalfond sker først ved, at ”Partnerne” og initiativtagerne igangsæt-

ter en fundraising-proces, hvor potentielle investorer orienteres og indhentes for derigennem 

at opnå endeligt investeringstilsagn.  

 

                                         
175 EVCA Yearbook 2011 - Europa side 2 
176 SR 2003.0149 Rasmussen , Søren, ”Indtægter og udgifter i venture- og private equity-selskaber” – ”Et venture-
selskab kan være organiseret som et aktieselskab. En typisk måde at organisere en venturevirksomhed er dog at 
stifte et kommanditselskab.” 
177 Artikel, Biotech & Diagnostik 5 - side 31. 
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I praksis vil initiativtagerne skulle rejse en disponibel kapital på minimum 2-300 millioner kro-

ner, der vil blive indbetalt successivt i den orden, som kapitalfonden skal bruge pengene til 

investering i egnede porteføljevirksomheder. 

 

For at partnerne holdes på sporet, og investorerne har en sikkerhed for, at den samlede risiko 

fordeles på alle parter, så er det normal kutyme at lade partnerne medinvestere i kapitalfon-

den. Viser investeringen sig dog at bære tilstrækkeligt afkast med sig, og derved tilfredsstille 

investorernes forventninger, vil partnerne typisk modtage en bonus kaldet carried interest.  

 

18.2.1.3 Investeringsselskabet (kapitalfonden) 
Investeringsselskabet eller investeringsenheden er det juridiske omdrejningspunkt omkring 

selve kapitalfonden. Det er den juridiske enhed, hvortil investorerne successivt indskyder kapi-

tal, hvorefter pengene umiddelbart efter benyttes til foretagelse af nye relevante investeringer. 

Investeringerne kan både være nye projekter, udvidelse af eksisterende investeringer m.m. 

 

Investeringsselskabet er ligeledes den juridiske enhed, hvortil et eventuelt afkast skal kanali-

seres igennem, før det kan returneres til investorerne. De strukturelle rammer om kapitalfonde 

organiseres oftest som kommanditselskaber, hvor investorerne er kommanditister og partner-

ne i managementselskabet fungerer som komplementar til kapitalfondens kommanditselskab. 

 

For at styre afkast og udbetalinger fra target-selskaberne til investorer og partnerne, etableres 

ofte et mellemholdingselskab som en skattemæssig ”stopklods”. Mellemholdingselskabet etab-

leres ofte som et holdingselskab, beliggende inden for EU, for at drage nytte af de Europæiske 

harmoniseringsregler178.  

 

Kommanditselskabsstrukturen er en yderst hensigtsmæssig selskabsform, blandt andet kan 

kapitalforhøjelser gennemføres uden at skulle indhente fuldmagter fra alle investorer, og 

kommanditselskabet er skattemæssigt transparent. Det faktum, at kommanditselskabet er 

skattemæssigt transparent, er på grund af at selskabet ikke er et selvstændigt skattesubjekt, 

og derfor beskattes indtjeningen direkte i komplementar og kommanditistens eget hjemland. 

Dobbeltbeskatning undgå således, da kommanditselskabet ikke betaler skat. Investorerne 

betaler hver især skat af deres andel af afkastet efter gældende skatteregler i investorernes 

hjemland179. Kommanditselskabsformen er ganske udbredt i Europa og USA, grundet den 

                                         
178 Antagelsesvis at Target-selskaberne er beliggende i EU 
179 Denne afhandling vil ikke forekomme med nogen detaljeret gennemgang af beskatning for personselskaber, 
men der henvises i stedet til Madsen, Liselotte, (2011) ”Den skatteretlige behandling af personselskaber”, Jurist- 
og Økonomforbundets forlag, 1. udgange 2011, ISBN: 978-87-574-2142-2 – kapitel 6. 
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skattemæssige status, men også grundet muligheden for at kunne begrænse hæftelsen til 

investorernes indskud. 

 

18.2.1.4 Managementselskabet 
Managementselskabets rolle i kapitalfondsstrukturen er, iblandt mange, at være rådgivere 

overfor investorerne, varetage fondens midler for fremtidige investeringer, udvikle investe-

ringsstrategien, identificering, analyse samt afgive indstilling til investorerne om køb af potenti-

elle nye target-selskaber. Honoreringen for dette meget omfattende arbejde, modtager mana-

gementselskabet et management fee. Management fee’et180 udgør efter branchekutyme mel-

lem 1,5 – 2,5 procent p.a.181. Management fee’et størrelse beregnes på baggrund af det sam-

lede investeringstilsagn, der gives fra investorerne, hvorved management fee’et ofte både kan 

være meget variabelt og også ofte meget stort182.  

 

Når der er foretaget en endelig investering, går managementselskabets nøglepersoner ofte ind 

og tager ”aktivt ejerskab”183 i Target-selskabernes overordnede ledelse. Det aktive ejerskab 

skal sikre, at investorernes interesse følges. Managementselskabet deltager ofte som investo-

rer i kapitalfonden, for at sikre, at managementselskabets interesse er den samme som inve-

storernes. 

 

Den betaling, der modtages i managementselskabet, går bl.a. til at dække personaleomkost-

ninger, faste omkostninger som husleje, regnskabsydelser, bogføring samt diverse honorering 

af rådgiverne, der driver managementselskabet. 

 

Managementselskabet har ofte en overvældende erfaring og et omfattende netværk inden for 

investeringsmiljøet, både inden for branche og ekspertise. Partnerne, der har hyret manage-

mentselskabet, sidder ofte repræsenteret i managementselskaber. Øvrigt personale samt 

partnerne lønnes fra managementselskabet. 

 

18.2.1.5 Partnerne  
Partnerne, som oftest er repræsenteret i kapitalfondstrukturen som ledelse til komplementar-

selskabet, benytter managementselskabet som deres selskab. Selskabet oprettes som et ka-

                                         
180 Management honorarer / administrationshonoraret mv. 
181 Bundgaard, Jacob (2010) ”Kapitalfonde i dansk og international skatteret”, Ex Tuto Publishing 1. udgave 1. 
oplag, ISBN: 978-87-92598-01-1, København - side 350 ff 
182 Management fee’et er tidligere i afhandlingen bliver behandlet indgående, hvorledes dette behandles skatte-
mæssigt, fradragsret samt i et begrænset omfang argumenterne for hvem der er rette omkostningsbærer til denne 
omkostning. 
183 Aktivt ejerskab er ofte brugt som et kendetegn for kapitalfondenes metode at arbejde på, for at kunne optimere 
deres foretagne investering. Aktivt ejerskab er skattemæssigt ligeledes defineret ligningsloven § 16 I, stk. 3 som et 
af målepunkterne for, om et selskab er en venturefond. Jf. i øvrigt Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde, juni 
2008  – DVCA udgivelse. 
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pitalselskab med begrænset hæftelse, altså et anpartsselskab eller et aktieselskab (Limited 

Partnership). Det er almindeligt, at det er partnernes komplementarselskab, der gennem et 

eventuelt yderligere administrationsselskab, varetager de forretningsmæssig og økonomiske 

beføjelser. Kapitalen, som partnerne har indskudt i kapitalselskabet, udgør typisk 1 % af den 

samlede investerede kapital og er aftalt med investorerne, for ikke at skabe modsatrettede 

interesser investorerne og partnerne imellem184. 

 

Aflønningen fra investeringsselskabet til partnerne kaldes Carried Interest185. Carried Interest-

mekanismen kan have utallige variationer, men følger ofte en 80/20-fordeling. Mekanismen 

fungerer på den måde, at partnerne, der bærer risiko i form af deres indskud i komplementar-

selskabet, kaldes General Partners. Når der er foretaget en investering, er det naturligvis en 

forventning, at investorerne modtager deres indskudte kapital tilbage, med tillæg af en tillægs-

procent for deres risikovillige kapital, også kaldet en ”hurdle rate”. Såfremt investeringen er 

succesfuld, modtager investorerne deres indskudte kapital retur inkl. hurdle rate186. Yderligere 

merafkast fra den foretagne investering fordeles derefter 80% til investorerne og 20% til Gene-

ral Partners. 

 

Det aktive incitamentsprogram adskiller sig fra andre virksomheders incitamentsprogrammer, 

da investorerne kræver Partnernes medinvestering, som derefter har direkte tilknytning til in-

vestorernes afkast i sidste ende187.  

 

Hele idéen ved kapitalfondsstrukturen er, at investorerne skal arbejde mindst muligt. Derfor er 

der ofte tegnet en kontrakt mellem partnerne/managementselskabet og investorerne. Kontrak-

ten udfærdiges efter reglerne i ”Lov om visse Erhvervsdrivende Virksomheder”, hvorfor aftale-

frihederne er store. Kun mere overordnede beslutninger foretages i samråd med investorerne, 

eller i samråd med de til anledningen oprettede hjælpeorganer. Foruden partnernes bemyndi-

gelse over for kapitalfonden behandler kontrakten ligeledes overskudsdeling, hvorledes stri-

digheder skal behandles, forhold omkring udtrædelse mv. 

 

18.2.1.6 ”Target” selskaberne (porteføljevirksomhederne) 
”Target” selskaberne er den portefølje af virksomheder, som managementselskabet har anbe-

falet investorerne, at investeringsselskabet investerer sine penge i. De udvalgte selskaber skal 

ofte igennem en meget seriøs og omfattende Due Diligence, hvorfra Target-selskabet bliver 

gennemgået systematisk.  

                                         
184 Bundgaard, Jacob (2010) ”Kapitalfonde i dansk og international skatteret”, Ex Tuto Publishing 1. udgave 1. 
oplag, ISBN: 978-87-92598-01-1, København - Side 319 ff 
185 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde, juni 2008  – DVCA udgivelse – side 16 
186 Hurdle rate udgør, ud fra branche kutyme, IRR 8%. 
187 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde, juni 2008  – DVCA udgivelse – side 16, 47, 54 
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Det er managementselskabet, der er tovholder for Due Diligencen, der ofte er vanvittig omfat-

tende og kræver et stort udsnit af specialister fra relevante brancher samt rådgivere af enhver 

karakter. Forhold, som oftest undersøges, er target-selskabets historik, økonomiske resultater, 

budgetter og kalkulationer, pengestrømme, markeder, produkter, kunder, konkurrencemæssi-

ge position, skatteforhold, personaleforhold, miljøforhold, regnskabs- og informationssystemer 

og meget mere188. Due Diligence perioden og selve undersøgelsen, er vanskelig og ganske 

ressourcekrævende at gennemføre, hvorfor denne undersøgelse af target-selskabet selvsagt 

er meget kostbar. 

 

Ved en positiv Due Diligence, og at investeringen derved besluttes foretaget i target-selskabet, 

vil managementselskabet gå ind at tage et aktivt ejerskab over selskabet, for derigennem at 

opnå fuld kontrol og ansvar over investeringen189. Kapitalfonden går ind og udskifter den eksi-

sterende ledelse med managementselskabets repræsentanter. Det er målet at target-

selskabet, nu ved hjælp af managements selskabets ekspertise, skal igennem en årrække, 

hvor fokus lægges på target-selskabets optimering, effektuering og rationalisering for derigen-

nem at sikre en værdiskabelse af den foretagne investering. 

 

Managementselskabets fuldstændige kontrol over porteføljevirksomhederne er en nødvendig-

hed for at sikre investeringsværdiskabelse. Værdiskabelsen foretages over år, hvorefter tar-

get-selskabet sælges, likvideres eller børsnoteres. Finansieringen til køb af target-selskaberne 

opnås fra investorerne, men oftest også fra fremmedkapital. Finansiering via fremmedkapital 

ses dog sjældent i ventureselskaber, da selskaberne er så nye, at pengeinstitutterne/kreditorer 

sjældent vil finansiere ventureselskaberne tilstrækkeligt, grundet deres risikopolitik190. 

 

18.2.1.7 Hjælpeorganer 
Hjælpeorganerne også kaldet komiteerne nedsættes således, at de dels kan overvåge, sørge 

for at retningslinjer følges samt bidrage med ekspertise indenfor branche/faglighed mv. Inve-

steringsemner som forskning i sygdomme, vedvarende energi mv. kan være komplicerede 

investeringer, hvorved det er nødvendigt, at kapitalfonden kan trække ekspertise fra mere 

kompetente personer, til at vurdere den foreslåede investering. 

 

Hjælpeorganerne består ofte af repræsentanter fra investorerne, managementselskabet samt 

eksterne rådgivere. Denne organisering er et forsøg på at være selvkontrollerende, og ofte er 

nedsættelse af bestemte komiteer et krav i kommanditselskabskontrakten – for netop at de-

centralisere beslutninger og anbefalinger ud på forskellige uafhængige råd. Blandt andet op-

                                         
188 http://ivaekst.dk/vaekst/4/3/0/0/due-diligence--systematisk-analyse-af-virksomhed 
189 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde, juni 2008  – DVCA udgivelse – side 16 ff 
190 Aktivt ejerskab og åbenhed i kapitalfonde, juni 2008 – DVCA udgivelse – side 17 

http://ivaekst.dk/vaekst/4/3/0/0/due-diligence--systematisk-analyse-af-virksomhed
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rettes typisk en investeringskomite, for igennem denne komite at vurdere managementselska-

bets forslag til investeringer på et andet niveau – hvorefter den endelig beslutning kan træffes. 

 

18.3.1 Formueforvaltningsselskabers karakteristika 

Formueforvaltningsselskaber kan karakteriseres som selskaber, der driver virksomhed uden at 

have en egentlig ”erhvervsmæssig” aktivitet191. Selskabsloven forudsætter, at et selskab driver 

aktiv eller passiv erhvervsvirksomhed192. Kravet fremgår dog ikke længere af selskabsloven, 

og er dermed ikke nærmere defineret direkte af lovteksten. Det er almindeligvis anerkendt, at 

såfremt et selskab lader sig registrere, og at selskabet derved har til formål at vinde økono-

misk udbytte eller indtjene overskud ved at drive økonomisk virksomhed, anses selskabet for 

erhvervsdrivende. Kravet påses gennem den endelige registrering af selskabet, samt ved sel-

skabets formålsparagraf. 

 

Højesteretsdommen TfS2004.542193 fastslog, at holdingselskaber skattemæssigt set også skal 

anses som værende en erhvervsdrivende virksomhed. Holdingselskabet skal dermed have 

fradrag for driftsomkostninger ved opgørelse af den skattepligtige indkomst. I højesteretssa-

gen gjord skatteministeriet gældende, at holdingselskabets ejerskab af datterselskabsaktier, 

uden at dette ejerskab kunne karakteriseres som næring, måtte skulle begrænse holdingsel-

skabets fradragsret – da selskabet ikke var erhvervsdrivende. Skatteministerieret fik ikke 

medhold, og højesteret lagde vægt på, at hvis selskabers eneste aktivitet er at eje aktier, er 

dette i selskabsretslig forstand erhvervsdrivende. Samme type selskaber må derfor også an-

erkendes som værende erhvervsdrivende i skatteretlige sammenhænge. Højesteret fremførte 

sammenhængen mellem selskabsloven og skatteretten jf. UfR 1942.278H. Efter afsigelse af 

dommen har retsstillingen efterfølgende været, at den skatteretslige anerkendelse af sel-

skabsvirksomhed er sammenfaldende med den selskabsretlige194. 

 

Sammenkoblingen mellem almindelige formueforvaltningsselskaber og kapitalfonde er netop 

deres aktivitet omkring aktiv kapitalforvaltning. Et helt almindeligt holdingselskab, altså et tradi-

tionelt formueforvaltningsselskab, og en kapitalfond betragtes altovervejende ikke som væren-

de næringsdrivende ved handel med aktier. I skattemæssige sammenhænge betragtes kapi-

talfonde dog som at være erhvervsdrivende virksomheder195, hvorfor retsstillingen for traditio-

nelle formueforvaltningsselskaber og kapitalfonde burde være identiske. 

                                         
191 Ved aktiv aktivitet, menes modsætningsvis passiv aktivitet/passive investeringer. 
192 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 2”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2339-4, København - side 316 
193 Ligningsvejledningen 2011 afsnit E.A.2.1.4.2 
194 Pedersen, Jan m.fl. (2009) ”Skatteretten 2”, Thomson Reuters Professional A/S, 5. udgave 1. oplag, ISBN: 978-
87-619-2339-4, København - side 317 
195 Erhvervsdrivende ved køb og salg af aktier ud fra formål, til forskel fra industrielle holdingselskaber. 
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18.3.1.1 Formueforvaltningsselskabers omkostninger 
Højesteret bemærkede i TfS2004.542, at sammenhængen med, at formueforvaltningsselska-

ber var erhvervsdrivende, også stemte bedst overens med, at skatteministeriet gav holding-

selskaber adgang til skattemæssigt fradrag for udgifter til bl.a. revision i henhold til statsskatte-

loven § 6, stk. 1, litra a). 

 

I højesteretsdommen UfR1942.278H fik en kunstmaler fradrag for sine udgifter til sagførerbi-

stand til ekspeditioner i forbindelse med opkrævning af renter på obligationer og geninveste-

ringer i tilfælde af udtrækning. Siden da er der dannet begrænsninger for fysiske personers 

fradragsret for formueforvaltning, men sagen var i høj grad med til at definere hvilke udgiftsty-

per, formueforvaltningsaktivitet indeholder. 

 

Bedst illustreres dette ved det skærpende lovindgreb lov nr. 738 af 19/12 1989, hvor følgende 

nævnes som værende formueforvaltningsudgifter: Depotgebyrer, boksleje, kontooversigter 

samt rådgivning og administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindestående. 

 

Endvidere illustreres formueforvaltningsomkostningers beskaffenhed ved bemærkningerne til 

pensionsbeskatningslovens § 9, stk. 1:  

 

”omfatter de fradragsberettigede formueforvaltningsudgifter sådanne betydelige udgifter, som må afhol-

des i forbindelse med investering i små og mellemstore virksomheder, f.eks. udgifter til udvælgelse og 

overvågning af investeringer.” 

 

Jf. aktionærordbogen udgivet af Dansk Aktionærforeningen defineres formueforvaltning som 

følgende: 

 

”Formueforvaltning er rådgivning, hjælp og forvaltning omkring aktier og andre værdipapirer, som ydes 

af en fondsmægler eller bankrådgiver”196. 

 

Skatteministeriet har indskærpet fradragsretten for visse formueforvaltningsomkostninger ved 

omskrivning af ligningslovens § 8 J: 

 

”Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at erhverve et 

eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst”. 

 

                                         
196 Dansk aktionærforening - http://www.shareholders.dk/videnominvestering/aktieskole/ordbog/index.aspx 

http://www.shareholders.dk/videnominvestering/aktieskole/ordbog/index.aspx
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I henhold til bemærkningerne til ligningslovens § 8 J finder paragraffen anvendelse, uanset 

hvor stor en andel af aktiekapitalen, der erhverves i det pågældende selskab, og uanset om 

investoren kun indtræder i ledelsen og driften i et underliggende selskab197. 

 

Indførelsen af ovenstående paragraf har baggrund i det stigende fokus omkring formueforvalt-

ning og kapitalfonde, herunder en række højesteretssager. Skatteministeriet har, ved indførel-

se af ligningslovens § 8 J, nu indskærpet fradragsretten for alle selskaber.  

 

Skatteministeriets fokus på kapitalfondes fradrag for formueforvaltningsudgifter, har formo-

dentlig bevæggrund i skatteministeriets aktionsplan for 2010 omkring ”Kapitalfondes overta-

gelse af danske virksomheder”, hvori skatteministeriet har fokus på rådgiveromkostninger, 

pengestrømme samt begrænsning af udvandring af danske skattekroner198. Dog vil de øgede 

skærpelser formodentlig ramme mindre erhvervsdrivende, hvilket indførelsen af ligningslovens 

§ 8 J er et rigtig godt eksempel på. 

  

 

 

 

 

  

                                         
197 Bemærkninger til lovforslag nr. L202, 28. maj 2009 ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 - afsnit 7 
198 SKAT’s indsatsplan 2010, J-nr.: 10-046599, 10. marts 2010 – side 26. 
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18.3 Bilag 3 - Fradragsmuligheder FØR skattereformen 
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18.4 Bilag 4 - Fradragsmuligheder EFTER skattereformen 

 

 

 


