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Abstract 
Title: Operating cost according to recent Judgments. 
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September, 2012 

This master thesis has been written as part of the MSc in Business Economics and Auditing pro-

gramme at Copenhagen Business School.  

Subject 

The purpose of this thesis is to give an understanding overview of the challenges caused by the 

changes in the way businesses’ cooperate and the old fundamentals of Danish tax law according to 

operating cost. In 1983 the Danish minister of tax appointed Skattelovrådet. The prospect of Skatte-

lovrådets work was to solve operating costs delineation of frontiers to enhance the competitive ad-

vantages of Danish companies. Skattelovrådet concluded that the present tax operating cost system 

was facing several challenges. Therefore, Skattelovrådet suggested that the current differences in 

deductions of plant and establishment should be excluded. Skattelovrådets suggestions has never 

been implemented as a part of Danish tax legislation.  

In order to understand the current problems associated with operation cost, this thesis answers the 

following research question: 

How is the concept of operating cost interpretation today by the Danish Supreme Court, and which 

factors does the court attach according to the literature, articles and proposals/suggestions of 

Skattelovrådet? 

Approach 

The core theories used in the analysis of the judgments are Jane Ferniss, Kjeld Hemmingsen and 

Dam.  These theories are fundamental in order to conduct the analyses, especially to realize the de-

lineations of frontiers which are often the problems in the judgments. After the introduction of the 

theory, I discussed the conclusion reached and the challenges of Skattelovrådet’s report. In order to 

understand the challenges’ of this thesis was by getting a deeper theoretical understanding of the 

Danish Supreme Court’s recent judgments. The ten selected judgments were chosen according to 

the future impact on the different fields of operation cost. The judgments were: SKM.2009.271 H, 



Driftsomkostningsbegrebet efter nyere retspraksis  2012    

Kristian Højgaard Carlsen 

 

Side 2 af 78 
 

LM Glasfiber where I analysed, a payment of DKK 30 mill to the company’s managers, if the cost 

was held to secure the operation or not, disguised dividends and the source of income. SKM. 

2009.563 H where I mainly analysed the result of a fine and the connection to the operation cost 

concepts - nature and normality. SKM.2010.549 H, Line Rafn in this judgement I analysed the 

problems of delineation of frontiers among private costs and operation cost.  In SKM.2011.587 H, 

InvestorPartner I analysed the outcome of the judgment according to the differences between estab-

lishing cost and actual costs in relation to the ongoing operation. SKM.2011.669 H, Cargobull Fi-

nance I focused on the differences between service obligations and guaranty obligations.  

SKM.2012.13 H, Symbion Capital focused in what length an operating cost needs to provide taxa-

ble income.  SKM.2012.238 H, Danske Bank og A.P. Møller addresses the problems associated 

with establishing cost versus existing need for plant. In the judgment, SKM.2012.353 H, Ernst & 

Young, the problems of select fines were analysed in order to understand the impact of fines in con-

nection to the usual business model. SKM.2009.24 H, Fritidslandmanden were a part of this thesis 

in order to understand how the agriculture, profitability could have influence on the outcome of the 

judgment. The final judgment is SKM.2011.602 H, Novo Nordisk where I analysed how necessary 

operation cost in order to do a demerger could be either a decrease of the existing company or a 

expanding of two different companies.   

 In the analysis I discuss the problem caused by the very complex operating cost system, the amount 

of money spend on tax consultants, inefficiency and the missing absence of competitive advantages 

provided by the system. As a consequence of this inefficiency I come out with different proposals 

for the future concept of operation cost inspired by Skattelovrådet’s report and Hemmingsen. 

Conclusion 

This thesis finds that the operation cost system is getting more complex and provide future need of 

specialist in the companies. I furthermore stated that the old core concept of operation cost has less 

influence on Supreme Courts adjudications. In an economic efficiency perspective the operation 

cost system provide challenges for companies to invest in new plants, ideas (research and develop-

ment) and future growth. Skattelovrådet’s solutions to the problems would definitely solve some of 

the problems in the recent adjudications, but also create new problems and move the burden of taxa-

tion from companies to the common taxpayer. 
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1. Indledning 
Jeg har som emne for min kandidatafhandling valgt at foretage en undersøgelse og analyse af 

driftsomkostningsbegrebet i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Dette emne har jeg valgt, fordi det 

er af praktisk betydning for enhver virksomhed her i landet. Ingen driver i dag virksomhed uden at 

have driftsomkostninger. Det er endvidere vigtigt for virksomhederne at få foretaget fradragene i 

nødvendigt omfang, så de undgår at blive beskattet af andet og mere end nettoindtægten. Det er 

selvsagt også af betydning ikke at have uberettigede forventninger om omfanget af fradragsretten, 

da det kan medføre udgifts- og tidskrævende stridigheder med skattemyndighederne og medføre 

uventede krav om efterbetaling af skat. Derfor er det nødvendigt for virksomhederne at kende til 

samt forstå tendenserne inden for nyere retspraksis.  

2. Problemfelt  
Statsskattelovens (SL) § 6 a (nu oftest benævnt som § 6, stk. 1, litra a, hvilket jeg derfor også vil 

gøre) har stået uændret siden 1922. Den industrielle revolution og udviklingen af infrastrukturen, 

computeren og internettet med videre har løbende påvirket måden, hvorpå der drives virksomhed. 

Dette har udfordret bestemmelsen, der blev udformet i en tid, der ligger langt fra nutidens virksom-

hedsdrift. Det har derfor været nødvendigt i tidens løb at afsige en række domme, der fastlægger 

fortolkningen af reglen. Herudover har nye domme erstattet tidligere afgørelser for at holde § 6, stk. 

1, litra a, i trit med samfundets udvikling. 

 

En lang række andre områder inden for lovgivning har løbende været ændret for at netop at tilpasse 

sig til samfundets udvikling, herunder kan nævnes den nye selskabslov. Udviklingen har gjort arten 

af virksomhedernes omkostninger langt mere komplekse, uden dette har afspejlet sig i en nyformu-

lering eller nyfortolkning af statsskatteloven. Det er på en måde paradoksalt, at driftsomkostnings-

begrebet har været uændret i hundrede år, da skatteretten og skattebetalingen/skattetrykket er af 

fundamental betydning for vores velfærdssamfund. Dette forhold har vakt min undren, da der bru-

ges enorme mængder af ressourcer på fortolkningen og forståelse af driftsomkostningsbegrebet af 

domstolene, SKAT, Landsskatteretten og selskaberne og deres rådgivere (revisorer og advokater). 

Derfor finder jeg det naturligt at stille spørgsmålet, om statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, stadig 

virker, og om den fortolkes efter sin ordlyd eller er undergivet en dynamisk fortolkning. Dette 

spørgsmål fik Skattelovrådet til opgave at svare på, og rådets arbejde førte ikke til en ændring af 

statsskatteloven.  I stedet har man valgt at fortsætte med at lægge domme og andre afgørelser til 
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grund til fortolkningen af begrebet driftsomkostninger, hvilket medfører et stadigt stigende krav til 

brug af skattespecialister til virksomhedernes skatteregnskab. 

 

Disse tvivlspørgsmål og undren leder naturligt min nysgerrighed over på en undersøgelse af dom-

stolenes fortolkning af SL § 6, stk. 1, litra a i dag. Jeg vil i den forbindelse medinddrage, hvordan 

afgørelserne passer ind i systematikken og bliver kommenteret i litteraturen om driftsomkostnings-

begrebet samt i forhold til Skattelovrådets betænkning (nr. 1221/1991 om driftsomkostninger). Jeg 

vil i den forbindelse også se på, hvordan litteraturen og betænkningen inddrages i dommene. Jeg har 

valgt 10 nye afgørelser fra Højesteret, da det er landets øverste domstol. I højesteretsdommene er 

det nemt at se, hvilken litteratur og praksis der har været inddraget, da der i noter til dommene hen-

vises til den litteratur og praksis, der særligt har spillet en rolle eller været påberåbt. Jeg har valgt de 

nyeste for at kunne være blandt de første til at analysere dommene. 

 

2.1 Problemformulering 
Ovenstående forhold har dannet grundlag for en række tvivlsspørgsmål, som jeg ønsker at behandle 

i denne afhandling. Disse tvivlspørgsmål vil jeg i denne opgave bestræbe på at besvare igennem 

følgende problemformulering: 

Hvordan fortolkes driftsomkostningsbegrebet i dag efter nyere retspraksis navnlig fra landets øver-

ste domstol, Højesteret? 

Hvilke forhold lægger domstolene vægt på i deres afgørelser? 

 Hvordan passer afgørelserne i forhold til litteraturen, redegørelserne og forslagene i Skattelovrå-

dets betænkning? 

2.2 Afgræsning 
Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb er et meget omfattende retsområde. Det er med denne 

opgave ikke hensigten at favne alle aspekter, men i stedet fokusere på nyere retspraksis for at gå i 

dybden med nutidens fortolkning frem for en teoretisk historisk bred gennemgang af driftsomkost-

ningsbegrebet. Herved bliver opgavens udgangspunkt kasuistisk. 

 

De fradragsberettigede driftsomkostninger er i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, defineret som ”de 

udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder or-
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dinære afskrivninger”. Fradragsretten er et modstykke til statsskattelovens § 4, der definerer de 

skattepligtige indtægter. § 6, stk. 1, litra a, skal således sikre, at kun nettoindtægten beskattes.  

  

Udgangspunktet for opgaven er som udgangspunkt alene statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  Jeg 

afgrænser opgaven til, hvorvidt der efter nyere retspraksis er fradragsret eller ej, og ikke hvornår 

udgiften kan fradrages, eller hvem der kan fradrage udgiften.  

 

Der tages i opgaven udgangspunkt i, at skattesubjektet er ubegrænset skattepligtigt til Danmark, jf. 

kildeskatteloven.  

 

 

Udgifter kan i skattemæssig henseende i grove træk deles op i følgende kategorier, jf.
1
 

Udgifter 

Driftsudgifter Anlægsudgifter Private udgifter Driftsfremmede udgifter 

 

Denne opdeling tager ikke højde for, at der findes udgifter, som ud fra en skattemæssig vurdering 

delvis tilhører flere kategorier. Denne opgave omhandler retspraksis, og herved afgrænses der ikke i 

forhold til de fire elementer, men i stedet i forhold til det historiske bag de enkelte elementer. Der 

tages herved udgangspunkt i, at læser er bekendt eller delvist bekendt med begreberne.  

 

Driftsomkostninger afgrænses traditionelt i forhold til private udgifter. Der gives ikke fradrag for 

private udgifter, men kun for erhvervsmæssige udgifter. For det andet skal driftsomkostninger af-

grænses i forhold til formue- eller anlægsudgifter, som heller ikke kan trækkes fra. Udgiften skal 

således vedrøre den løbende indkomsterhvervelse og ikke indkomstkilden. Modstykket hertil er 

statsskattelovens § 5, hvorefter formueforøgelse og formueindtægter normalt ikke er skattepligtige. 

Det er således ikke alle erhvervsudgifter, der er fradragsberettigede. Det gælder kun driftsudgifter.  

 

Jeg vil benytte disse afgrænsninger i forhold til analysen af dommene, således at jeg under pkt. 5 

analyserer, hvad der begrundede, at der enten ikke var fradragsret, eller hvilke elementer der be-

grundede fradragsretten.   

                                                           
1
 Grundlæggende skatteret:241 
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De interessante og principielle domme, der fanger min interesse, jf. 2. er de grænsedragningsområ-

der mellem de fradragsberettige driftsomkostninger og de ikke-fradragsberettigede udgifter til etab-

lering og udvidelse. Det er de udgiftsområder, hvor domstolenes afgørelser er hyppigst og nødven-

dige. 

 

Udgifter, der er omfattet af afskrivningslovens bestemmelser, herunder anlægsaktiver og vedlige-

holdelse af sådanne aktiver, vil ikke blive behandlet i opgaven.  

 

Afgrænsningen leder mig frem til min endelige problemformulering. 

 

2.2.1 Endelig problemformulering 

 

Hvordan fortolkes driftsomkostningsbegrebet i dag af Højesteret, og hvilke forhold lægger domsto-

lene vægt på i forhold til litteraturen, redegørelserne og Skattelovrådets betænkning? 
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3. Metode 

3.1 Indledende metode 

Jeg vil besvare problemformuleringen ved at foretage casestudiet. Formålet med casestudie er at 

forholde sig kritisk til gældende litteratur og teori samt at afprøve casen i forhold til, hvorvidt den 

gældende generelle viden er anvendelig
2
. Jeg er dog opmærksom på, at det i et casestudie ikke er 

muligt at holde dette objektivt, da der undervejs træffes både bevidste og ubevidste valg, der vil 

have indvirkning på udfaldet af besvarelsen. 

Udgangspunktet for det analytiske arbejde i opgaven er neopositivisme. Der fokuseres på, at virke-

ligheden eksisterer, men at jeg som undersøger kun er et menneske og dermed ikke kan undgå at 

påvirke resultatet. Dog skal der selvfølgelig bestræbes at opnå så høj en objektivitet som mulig
3
. 

Med udgangspunkt i problemformuleringen inddrages kvalitative undersøgelsesmetoder ved at ind-

samle de nyeste højesteretsdomme og foretage et bevist valg i forhold til de domme, som jeg finder 

mest aktuelle og interessante i forhold til min problemformulering. I besvarelsen vil der ikke blive 

inddraget kvantitative undersøgelser i form af antal afsagte domme, udfald for/imod fradrag mm. 

Det primære formål er eksplorativt, problemidentificerende og diagnosticerende i forhold til SL § 6, 

stk. 1, litra a, samt anvendelsen af denne i Højesterets afgørelser. Dette valg af undersøgelsesmeto-

de bygger således på, at opgaven har til formål at udforske forhold, som er mindre kendte eller 

ukendte, da de afgørelser, der lægges til grund for opgaven, ikke er berørte endnu i lignende opga-

ver
4
, dog er enkelte af dommene omtalt i den nye udgave af Skatteretten. Derfor er mit udgangs-

punkt for opgaven objektivt i og med, at jeg ikke kender til denne opgaves konklusion, men jeg i 

stedet vil lade mig lede af nysgerrigheden og lysten til at undersøge driftsomkostningsbegrebet.   

Vidensproduktionsprocessen i denne opgave er overvejende deduktiv, da der primært tages ud-

gangspunkt i teorien, betænkningen fra Skattelovrådet og Højesterets afgørelser
5
. Den allerede eksi-

sterende teori på området vil blive diskuteret og fortolket i forhold til problemstillingen. 

                                                           
2
 Andersen:118-120 

3 Guba:20 
4 Andersen:21-24 
5 Rasmussen & Østergaard:94 
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3.2 Metode struktur 

Da min opgave tager afsæt i min undren over, hvorledes driftsomkostningsbegrebet i dag bliver 

fortolket i forhold til de nyeste principielle afgørelser, finder jeg det væsentligt at foretage en dis-

kussion af begrebet driftsomkostninger. Herunder vil jeg give en kort teoretisk introduktion af de 

forskellige områder indenfor driftsomkostninger. Jeg finder det essentielt at medtage denne teoreti-

ske del, da den er grundlæggende for at forstå min analyse af dommene. Opgaven afgrænses såle-

des, at teori og domme af ældre dato ikke inddrages i ligeså høj grad, da der tages udgangspunkt i 

litteratur af nyere dato såsom Jane Ferniss ”Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb”, 2006, og 

Kjeld Hemmingsen ”Driftsomkostninger i teori og praksis”, 2003. Herudover vil lærebogen fra 

cand.merc.aud. studiet, Aage Michelsen ”Lærebog om indkomst skat” blive inddraget samt lærebo-

gen på jura fra Københavns Universitet, Henrik Dam ”Grundlæggende skatteret” blive benyttet. 

Højesterets brug af disse fire bøger i noterne har ligeledes været udslagsgivende for valget af bø-

gerne.  

Jane Ferniss og Kjeld Hemmingsens bøger vil især blive inddraget, da disse forfattere behandler 

nutidens og samme problemstillinger inden for driftsomkostninger, som min opgave omhandler. 

Derudover finder jeg dem særligt interessante, da de er mere omfattende og dækkende i forhold til 

min analyse af dommene.  

Men Ferniss eller Hemmingsens bøger indeholder ikke analyser af de afgørelser fra Højesteret, som 

jeg analyserer, fordi de er afsagt efter, at bøgerne er trykt. Enkelte af dommene er kort omtalt i 

”Grundlæggende skatteret” og ”Lærebog om indkomstskat”. Efter den teoretiske del vil jeg redegø-

re for Skattelovrådets betænkning, da rådet netop fik til opgave at belyse mit problemfelt for at un-

dersøge, hvorvidt der skulle ske ændringer til statsskatteloven. Mange havde den forventning til 

Skattelovrådets betænkning, at den ville medføre ændringer af statsskatteloven, men det skete ikke.   

Efter min redegørende del vil jeg tage fat i de ti udvalgte domme fra Højesteret, som jeg finder inte-

ressante i forhold til min problemstilling og interesse. Det drejer sig om følgende: 

SKM.2009.271 H, LM Glasfiber: Selskabet havde i 2001 foretaget et fradrag på ca. 29,3 mio. kr. 

som følge af, at selskabet havde udbetalt 14,65 mio. kr. i bonus til hver af to direktører i forbindelse 

med, at selskabet sammen med to kommanditselskaber var blevet solgt for 2,25 mia. kr. Selskabet 

mente, at denne bonus kunne trækkes fra som en driftsudgift. Denne sag har jeg valgt at tage med, 
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da den er principiel og belyser begreber som ”sikre driften”, lønudgifter, ”maskeret udbytte” og 

indkomstkilden.  

SKM. 2009.563 H, Advokaten: Sagen blev ført af en advokat – eller rettere en tidligere advokat, 

da det fremgår af sagen, at han blev frakendt retten til at drive advokatvirksomhed i juni 1999. Tvi-

sten for Højesteret angik en række enkeltposter på i alt 258.505, 24 kr., som han krævede at kunne 

trække fra som driftsomkostninger i 2009. Advokaten gjorde for alle udgifters vedkommende gæl-

dende, at der var tale om udgifter knyttet til hans tidligere enkeltmandsfirma som advokat. Sagen er 

efter min bedømmelse ikke principiel, men må være anlagt efter de gamle regler, hvorefter Lands-

skatterettens afgørelser kunne indbringes direkte for landsretten. Jeg har alligevel valgt at tage afgø-

relsen med, da den belyser, at udgifter kan miste deres karakter af driftsudgifter, hvis de ikke findes 

at være en naturlig og sædvanlig driftsomkostning i en virksomhed.  

SKM.2010.549 H, Line Rafn er en ganske underholdende sag, der vedrører Line Rafns adgang til 

at trække udgifter til scenebeklædning, hår og makeup fra som driftsudgift. Line Rafn er forsanger i 

musikgruppen Infernal. Line Rafn havde trukket 11.620 kr. fra som udgifter til scenebeklædning 

(undertøj, bælter, toppe, bukser mv.) og 10.499 kr. som udgifter til frisør og skønhedsklinikker, 

parfumer og cremer. Det var således ikke de store beløb, der stod på spil, men sagen var alligevel af 

en vis principiel karakter, da Dansk Musiker Forbund var indtrådt i sagen til støtte for Line Rafn 

(mandatar). Jeg har valgt at tage denne sag med, da den behandler grænsedragningerne i forhold til 

gruppen af private udgifter.  

SKM.2011.587 H, InvestorPartner handlede om beskatning af to kommanditister, nærmere be-

stemt omfanget af deres ret til at fradrage eller afskrive udgifter til udbyderhonorar og rådgivnings-

honorar til InvestorPartner A/S, som havde organiseret og udbudt det ejendomsinvesteringsprojekt, 

som kommanditselskabet havde købt. Jeg har valgt at tage denne sag med, da den behandler begre-

ber som etableringsudgifter og reelle udgifter i forhold til løbende drift.  

SKM.2011.669 H, Cargobull Finance udlejede trailere. Ca. 80 % af selskabets kunder valgte at 

lease en trailer med fuld service aftale, som løb på op til 60 måneder. Leasingtagerne betalte en fast 

månedlig ydelse herfor. Selskabet fratrak i 2003 ca. 3, 5 mio. kr. og i 2004 2,8 mio. kr. som hensæt-

telse til vedligeholdelse af trailerne. Skattemyndighederne nægtede at indrømme fradrag efter stats-

skattelovens § 6, stk. 1, litra a. Jeg har valgt at tage denne sag med, da den behandler endelig retlig 
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forpligtelse til at betale de pågældende beløb, og at beløbene kan gøres endeligt op. Dommen 

belyser ligeledes et interessant skel mellem serviceforpligtelser og garantiforpligtelser. 

SKM.2012.13 H, Symbion Capital havde trukket henholdsvis ca. 14,1 mio., 13,1 mio. og 13,1 

mio. kr. fra i form af management fee som driftsudgift. Selskabet var etableret af en række investe-

ringsselskaber med det formål at investere i nye, innovative virksomheder (porteføljeselskaber) en-

ten i form af indskud af selskabskapital eller ydelse af ansvarlige, konvertible lån. Virksomhederne 

skulle udvikles og senere sælges med bedst muligt afkast.  Sagen havde principiel karakter og be-

handler det spændende spørgsmål, hvorvidt en omkostning skal være afholdt med henblik på at sik-

re skattepligtig indkomst. 

SKM.2012.238 H, Danske Bank og A.P. Møller. Et selskab, der var stiftet af Danske Bank og 

A.P. Møller, løste opgaver for disse selskaber og en række store private og offentlige virksomheder. 

Virksomheden leverede bl.a. etablering og drift af netværk, dataopbevaring og sikkerhedskoncepter. 

Væksten i ordrer fra kunder gjorde det nødvendigt for selskabet at investere i mere plads, og selska-

bet planlagde derfor at bygge et nyt driftscenter i tillæg til de to, selskabet havde i forvejen. Selska-

bet afholdt i den forbindelse i 2004 projektudgifter på i alt ca. 3,5 mio. kr. primært til ingeniør- og 

arkitekthonorarer og mente sig berettiget til at trække disse udgifter fra.  Denne sag har jeg valgt at 

tage med, da den berører områder såsom sikre, nær tilknytning, løbende indkomst, grænsedrag-

ningerne mellem eksisterende indkomstgrundlag og etablering. 

SKM.2012.353 H, Ernst & Young omhandlede, hvorvidt Ernst & Young Statsautoriseret Revisi-

onsaktieselskab kunne fratrække nogle erstatninger, som selskabet havde måttet betale som følge af 

dets bistand til kunder i forbindelse med salg af de såkaldte ”overskudsselskaber”. Denne sag er 

yderst interessant, da den indeholder mange interessante aspekter i forhold til det at arbejde som 

revisor og rådgiver. Herudover synes jeg specielt, at den belyser interessante teoretiske problemstil-

linger som ligeledes kan overvejes i forhold til Advokat-dommen. De områder, som Ernst & Young 

dommen især berører, er grænsedragningerne mellem driftstab og driftsrisiko, sædvanligt og 

normal. 

SKM.2009.24 H, Fritidslandmanden. Denne sag vedrører en fritidslandmands adgang til at træk-

ke et driftsunderskud fra. Jeg vurderer ikke sagen til at være principiel, men jeg har alligevel med-

taget dommen, da den viser noget om adgangen til fradrag efter SL § 6, stk. 1, litra a, selv om be-
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tingelserne for fradrag strengt taget ikke er opfyldt. Sagen er yderligere interessant, da den belyser, 

at rentabilitetssynspunktet ved landbrug spiller en anden rolle i forhold til anden type virksomhed. 

SKM.2011.602 H, Novo Nordisk grenspaltede sig således, at insulindivisionen forblev i Novo 

Nordisk A/S, og enzymdivisionen blev overført til et nystiftet selskab Novozymes A/S. Ligningsrå-

det havde forinden givet tilladelse til skattefri spaltning i medfør af fusionslovens §§ 15 a og b. Sa-

gen er spændende, da den belyser interessante områder, såsom hvorvidt nødvendige udgifter til en 

ændring eller udvidelse af virksomheden er fradragsberettiget.  

Jeg vil undervejs i min vurdering og analyse af dommene bruge teorien fra de præsenterede bøger 

samt benytte sagernes noter til at forstå og diskutere hjemlen for udfaldet af dommene. Ligeledes vil 

jeg inddrage relevante artikler og tidligere domme i forhold til at forstå og perspektivere dommene. 

Dette skulle gerne hjælpe mig med at forstå min undren fra problemfeltet samt forhåbentlig kunne 

svare på min problemformulering eller komme nærmere min undren. Herefter vil jeg analysere af-

gørelserne i forhold til overfor anførte teoretiske begrebsramme.  

Dette vil munde ud i en perspektivering af afgørelsernes betydning for driftsomkostningsbegrebets 

fortolkning. Afgørelserne vil blive perspektiveret i forhold til at bibeholde § 6, stk. 1, litra a, der 

fortolkes af myndigheder og domstole, i forhold til at forsøge at lave en ny bestemmelse om adgan-

gen til at fradrage driftsomkostninger, som Skattelovrådet foreslog. Opgaven vil munde ud i en 

konklusion. 

3.3 Dataindsamling 

Det anvendte data i opgaven er sekundært, hvilket betyder, at jeg har anvendt allerede eksisterende 

data i form af litteratur, lovgivning, online kilder og offentligt tilgængelige betænkninger. Det an-

vendte data er kvalitativt
6
. For at gøre data mest brugbar og væsentlig for besvarelsen af problem-

formuleringen, har jeg bestræbt mig for at anvende det nyeste data i form af de nyeste afgørelser. 

3.4 Kildekritik 

Udover de almene anerkendte lærebøger anvendes Skattelovrådets betænkning, statsskatteloven, 

ligningsloven og en lang række domme, hvilket må vurderes at være troværdige kilder.  

                                                           
6
 Andersen:159-160 
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4. Teoriafsnit 

4.1 Driftsomkostningsbegrebet 

Det er almindeligt antaget, at driftsomkostningsfradrag forudsætter erhvervsmæssig virksomhed
7
. 

En virksomhed kan ikke anses for erhvervsmæssigt drevet, hvis den ikke over en årrække generer 

overskud
8
. Dette bliver senere analyseret i dommen om fritidslandmanden. 

1870-lovens § 2, stk. 4, definerede med reference til de indtægter, som i § 2, stk. 2, opregnedes som 

næringsindkomst, driftsomkostninger som ”de Udgifter som have fundet sted for at holde Næringen 

i Gang”. Denne lov dannede grundlaget for Statsskatteloven fra 1903 og statsskattelovene fra1912 

og 1922. I statsskatteloven blev formuleringen fra 1870 således omskrevet til den, der kendes i dag, 

som uden undtagelser henviser til erhvervsmæssig virksomhed
9
.  

Til at underbygge forståelsen af driftsomkostningsbegrebet er det væsentligt at slå fast, at ikke en-

hver udgift afholdt i virksomhedens interesse har karakter af en omkostning. Hertil menes, at udgif-

ter først får omkostningskarakter, når de repræsenterer et forbrug, en nedslidning eller en anden 

værdiforringelse af indkomstgrundlaget eller på en anden måde repræsenterer et offer i driftens inte-

resse. Derfor skriver Hemmingsen, at udgifter i forbindelse med indkomsterhvervelsen skal være 

medgået til formålet for at have omkostningskarakter
10

. Som beskrevet i afgrænsningen kan drifts-

omkostninger i grove træk deles op i fire elementer 

Udgifter 

Driftsudgifter Anlægsudgifter Private udgifter Driftsfremmede udgifter 

 

4.1.2 Driftsudgifter og anlægsudgifter 

Det følger af statsskattelovens almindelige nettoindkomstbegreb, at udgifter medgået til indkomst-

erhvervelsen reducerer den skattepligtige indkomst, jf. SL §§ 4-6. Driftsomkostninger er omkost-

ninger, der medgår til den løbende indkomsterhvervelse, mens anlægsudgifter er udgifter af længere 

rækkende karakter og ofte af blivende værdi, herunder udgifter til etablering, forbedring eller udvi-

delse af selve det underliggende indkomstgrundlag.  
                                                           
7 Grundlæggende skatteret:241 
8 Hemmingsen:78 
9 Hemmingsen:37-38 
10 Hemmingsen:33-34 og Grundlæggende Skatteret:241 
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Det er som sagt vanskeligt at foretage denne sondring mellem driftsudgifter og anlægsudgifter, som 

der ligeledes er grundlaget for denne opgave, jf. 2. Problemfeltet. Det første forsøg på at opstille 

afgræsningskriterierne lå bag statsskattelovens udformning. I økonomisk terminologi vedrører 

driftsomkostninger den betragtede periode på et indkomstår, mens anlægsudgifter er udgifter, der 

rækker ud over perioden. Denne afgrænsning er dog kritiseret, da denne måde at opdele regnskabsår 

på strider imod en fornuftig og dynamisk håndtering af driftsomkostningerne. Mange udgifter af-

holdes med henblik på både den øjeblikkelige indkomsterhvervelse og den fremtidige. I dag disku-

teres det strukturelle omkostningsbegreb frem for det periodiske omkostningsbegreb. Det struktu-

relle omkostningsbegreb har den fordel, at det indeholder flere aspekter af virksomhedernes struktur 

og naturlige grænser
11

. Hemmingsen beskriver det strukturelle omkostningsbegreb således, at hvis 

en udgift rummes inden for den aktuelle virksomhedsstruktur, gives i vidt omfang fradragsret, selv-

om udgifter også har virkninger mange år ud i fremtiden og dermed kan siges at stå i både direkte 

og mere indirekte forbindelse med den løbende indkomsterhvervelse. Falder udgiften uden for virk-

somhedsmønsteret, således at virksomhedens aktuelle rammer sprænges, er udgiften derimod ikke 

fradragsberettiget
12

.  

Af anlægsudgifterne blev der ret tidligt udskilt en gruppe, som måske nok havde en flerårig række-

vidde, men som utvivlsomt ville påvirke driften i mere end en periode.  Derved blev der åbnet op 

for, at der i 1959 blev indført fradrag for udgifter til rejser, reklamer m.v. – LL § 8, stk. 1 og stk. 2. 

LL § 8, stk. 1, blev blandt andet indført med henblik på at forøge eksporten. Efter hidtidig praksis 

var der ikke fradrag for denne type udgifter, da disse blev betragtet som ikke fradragsberettigede 

etableringsudgifter som følge af SL § 6, stk. 1, litra a, sondring mellem driftsomkostninger og an-

lægsudgifter, UfR 1954.955 H var medvirkende til, at der blev indrømmet fradrag for denne type 

udgifter
13

. Senere blev ved LL § 8 B udgifter til forsøg og forskning gjort fradragsberettiget, og 

uden særlig lovhjemmel antog man, at også rationaliseringsudgifter kunne fratrækkes på trods af 

anlægskarakteren
14

. Senest har bestemmelserne i LL §§ 8 I og J medført, at visse etableringsudgifter 

i forbindelse med nye markedsundersøgelser og advokat- samt revisorudgifter i etableringsfasen 

været fradragsberettiget, hvilket ellers ville være utænkeligt uden denne særbestemmelse. Disse 

regler blev dog ophævet ved forårspakken 2.0 med virkning fra indkomståret 2010. Begrundelsen 

                                                           
11

 Ferniss:64 
12

 Hemmingsen:28-29 
13

 Ferniss:64 
14

 Hemmingsen: 72 og Grundlæggende skatteret:242 
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herfor var, at LL §§ 8 I og J stred mod grundprincipperne i SL § 6, stk. 1, litra a. Dette vil senere i 

opgaven blive analyseret i forhold til Novo dommen. Senere er der indsat en ny regel i LL § 8 J, 

hvorefter der indrømmes fradrag for rådgiverudgifter i forbindelse med aktieopkøb med henblik på 

helt eller delvis at erhverve selskaber. Dette vil senere blive inddraget i forhold Synticon dommen. 

Det seneste retsudvikling synes i det hele at tyde på, at udgifternes periodiske tilhørsforhold er af 

mere underordnet betydning, når de afholdte udgifter er naturligt forbundet med driften af den på-

gældende virksomhed
15

. Dog er udviklingen ikke entydig, idet der stadig er tvivl om grænsedrag-

ningsfladerne mellem de fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede etableringsudgifter eller 

udgifter, som vedrører selve virksomhedens kapitalgrundlag
16

.  

4.1.2.1 Etableringsudgifter 

Under anlægsudgifterne findes gruppen af etableringsudgifter, der er specielt interessant i forhold til 

denne opgaves kasuistisk tilgang og dommen InvestorPartner.  

I den første gruppe findes udgifter, der bevarer værdien af virksomheden i en uvis fremtid. Der er 

altså tale om udgifter, hvor der ikke sker et offer eller en værdiforringelse til gode for driften. I den-

ne type af anlægsudgifter findes etableringsudgifter, der karakteriseres ved at være afholdt med 

henblik på en varig etablering, indretning eller udvidelse af indkomstgrundlaget. Denne type af ud-

gifter kan eksempelvis være nødvendige certifikater eller andre formalier, der er en forudsætning 

for, at skatteyderen kan udøve sin aktivitet. Udgifter til advokat- eller revisorbistand ved etablerin-

gen har denne karakter, og den kan ikke længere (indtil 2009 var det dog muligt at få fradrag for 

sådanne udgifter, jf. LL § 8 J) fratrækkes eller afskrives over den helt uvisse fremtidige periode. 

Betragtningen er interessant i forhold til dommen vedrørende Novo Nordisk, InvestorPartner og LM 

Glasfiber, der vil blive analyseret senere i opgaven
17

.  

4.1.3 Privatudgifter 

I forhold til Line Rafn dommen er det også interessant at inddrage privatforbrugsudgifter. Det 

fremgår af SL § 6 i.f., at udgifter til privatforbrug må udsondres fra driftsomkostningerne. Ting så-

som mad, drikke, tøj, makeup og lignende er alle omkostninger, som afholdes, uanset om skatteyde-

ren har indtægtsgivende arbejde eller ej. Det er dog stadig interessant at se i forhold til Line Rafn, 

hvor disse udgifter balancerer mellem udgifternes almindelige art og funktion og deres specielle 

                                                           
15

 Grundlæggende skatteret:243 
16

 Hemmingsen:63 
17

 Grundlæggende skatteret:250-251 



Driftsomkostningsbegrebet efter nyere retspraksis  2012    

Kristian Højgaard Carlsen 

 

Side 17 af 78 
 

funktion i et helt konkret virksomhedsforløb. Hvordan der skelnes mellem en privatudgift eller en 

driftsomkostning bygger i høj grad på almindelige normalitetsbetragtninger.  

I TfS 1997, 767 LSR fik en skorstensfejer anerkendt fradrag for udgifter til sit arbejdstøj, da tøjet 

blev anset til at være en merudgift, hvis almindelige brug ikke kunne henføres til privatforbruget. 

Ved bedømmelsen af, om der undtagelsesvist foreligger en merudgift ved anvendelse af specielt 

arbejdstøj, skal der derfor ikke blot ses på, om udgiften er afholdt, men også på, om denne udgift 

medfører en større samlet beklædningsudgift end den, der gælder for områder, hvor almindelig på-

klædning anvendes under arbejdet
18

.  

Grænsedragningen mellem privatudgift og driftsomkostning udtrykker ikke en statisk opfattelse af 

privatforbruget. Det afhænger af skatteyderens arbejde. Hvis denne har et merforbrug, indrømmes 

der delvis eller begrænset fradrag. Yderligere kan dette ses i forhold til, at der ved afgrænsningen 

mellem privatforbrug og driftsomkostning som oftest må foretages en konkret motivanalyse. Kun 

en sådan kan afgøre, om motivet hovedsageligt har været at tilgodese personlige eller forretnings-

mæssige behov. Dette vil senere blive diskuteret i forhold til Line Rafn dommen
19

.  

4.1.4 Driftsfremmede udgifter  

Udgifterne kan i det hele taget have manglende tilknytning til den erhvervsmæssige virksomhed, så 

de må karakteriseres som driftsfremmede. Denne type af udgifter kommer ofte i søgelyset, da for-

holdet ikke er et naturligt direkte led til virksomhedens almindelige/sædvanlige drift. Typen af ud-

gifterne kan være bøder eller erstatningsansvar, der er pådraget under erhvervsudøvelsen, hvor bø-

dens/erstatningens pønale karakter ville svækkes, hvis der blev indrømmet fradrag herfor
20

. Dette er 

særlig interessant i forhold til Advokat dommen.  

I den generelle driftsomkostningsbetragtning, forudsættes det, at der er en forbindelse mellem virk-

somheden og dens udgifter. Afholdelsen af en udgift kan simpelthen mangle den nødvendige natur-

lige tilknytning til indkomsterhvervelse. Ved bedømmelsen af fradrag for erstatningsforpligtelser 

som havende omkostningskarakter lægges der vægt på, om de er pådraget ved uagtsom eller forsæt-

lig handlemåde. Dette vil blive behandlet i Ernst and Young dommen, hvor dette vil blive analyse-

ret i forhold til, om erstatningsansvaret kan have en så nær tilknytning til indkomsterhvervelse, at 

                                                           
18

 http://www.tax.dk/lv-2009-2/lva/A_F_1.htm 
19

 Grundlæggende skatteret:242-247 
20

 Hemmingsen:219 
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der kan indrømmes fradrag
21

. Herudover supplerer Hemmingsen denne del med skildringen af nor-

mal og naturlig driftsrisiko, der understreger samspillet mellem almindelige professionsnormer (de 

normale) og den konkrete virksomheds struktur og adfærdsmønstre (de naturlige). Lægges hoved-

vægten på almindelige forventninger til ansatte med titler som advokater og revisorer, der har givet 

utilstrækkelig eller dårlig vejledning, kan det være vanskeligt at hævde, at deres vildledning skulle 

være udslag af den naturlige driftsrisiko. Anskues det i stedet for i forhold til vilkårene på den en-

kelte virksomhed, vil der lettere kunne findes forståelse for utilstrækkelig eller mangelfuld vejled-

ning i forhold til kompliceret lovgivning, tidspres eller travlhed
22

. 

4.1.6 Negativ og positiv afgrænsning 

Driftsomkostninger er tidligere i afsnittet afgrænset negativt. Når et selskab får nægtet fradragsret, 

er det som hovedregel nok for SKAT eller andre instanser at fastslå, at udgiften ikke er tilstrække-

ligt tilknyttet indkomsterhvervelsen, da SL § 6, stk. 1, litra a, indeholder forudsætningen vedrørende 

udgiftens tilknytning til indkomsterhvervelsen. Herudover stilles der krav til udgifternes målelighed 

i forhold til tilknytningen til driften. En honorering af dette krav forudsætter, at omkostningsbegre-

bet har et positivt indhold, som kan bruges i en operationel måleteknik. Hemmingsen anfører, at 

man kunne forestille sig, at kun normale eller sædvanlige eller eventuelt nødvendige udgifter kunne 

komme i betragtning som fradragsberettigede driftsomkostninger. Hertil påpeger Hemmingsen, at 

det ikke er tilfældet for gældende ret og ville i øvrigt være uønsket konserverende på fradragsområ-

det. Den positive afgræsning synes at give virksomheden muligheden for at afholde og opnå fra-

dragsret for mere atypiske udgifter forbundet med innovative driftsinitiativer, der ville medføre et 

bedre driftsresultat end mere traditionelle udgiftstyper. Kravet om normalitet og nødvendighed ind-

går herfor ikke i selve begrebsindholdet, selvom det i en påvisningssituation må anses for nødven-

digt at kunne påvise over for myndighederne, at udgiften afspejler normalitet og nødvendighed i 

forhold til at opnå fradrag for udgiften. Nødvendig omtales ofte i judiciel praksis, som et spørgsmål 

om, hvorvidt udgiften har tilstrækkelig nær tilknytning til driften. Bevisbyrden for graden af til-

knytning til driften er udgiftsbærerens.  

Der kan også fokuseres i forhold til lovteksten, udgiften… til at erhverve, sikre og vedligeholde ind-

komsten, således at det er den økonomiske betragtning, der bliver afgørende. Denne fortolkning af 

ordlyden, bruges ikke helt så stringent i praksis. Dette vil blive analyseret senere i opgaven vedrø-

                                                           
21

 Grundlæggende skatteret:244-249 
22

 Hemmingsen:134-137 



Driftsomkostningsbegrebet efter nyere retspraksis  2012    

Kristian Højgaard Carlsen 

 

Side 19 af 78 
 

rende Ernst and Young dommen. Her ses sammenhængen mellem ordlydsfortolkningen og nævnte 

dom, at der også gives fradrag for utilsigtede driftstab eller andre tab på linje med bevidst afholdte 

udgifter under analog eller direkte anvendelse af SL § 6, stk. 1 litra a
23

.  

Ifølge Hemmingsen har praksis mere og mere nærmet sig det synspunkt, at en naturlig sammen-

hæng mellem udgifterne og virksomheden, således som denne udøves, er det afgørende for retten til 

fradrag. Herefter skulle den yderste grænse for, hvad et virksomhedsforløb naturligt kan rumme, at 

være situationen, hvor der skabes en ny virksomhed, den såkaldte rene etableringsudgift. 

4.2 Betænkning nr. 1221, 1991.  Skattelovrådets udtalelse om det skattemæssige 

driftsomkostningsbegreb og forslag til ændringer. 
Ministeren for Skatter og Afgifter anmodede i februar 1983 Skattelovrådet om at overveje det gæl-

dende skattemæssige driftsomkostningsbegreb og at fremkomme med eventuelle idéer til at ændre 

reglerne.  

Igennem de snart hundrede år, som SL §§ 4-6 har været gældende, er store dele af det øvrige skatte-

system blevet opbygget omkring de tre bestemmelser, der således har fungeret som en slags funda-

ment for vores indkomstskattesystem
24

. Skattelovrådets bekymring i forhold til dette var, at de tre 

paragraffer dannede grundlag for hele skattesystemet, og om det derfor var muligt at ændre disse 

grundlæggende bestemmelser i statsskatteloven. Spørgsmålet var således, om ændringer risikerede 

at fjerne grundpillerne i dansk skatteret. 

Skattelovrådet foreslog i betænkning af 14/11 1990 en udvidelse af driftsomkostningsbegrebet, så 

dette skulle omfatte alle erhvervsmæssige udgifter, medmindre særlige lovbestemmelser udelukker 

fradragsretten, ”Rådet foreslår, at driftsomkostningsbegrebet forenkles og moderniseres, således at 

alle erhvervsmæssige udgifter kan fradrages, medmindre særlige lovregler udelukker fradragsret-

ten”. Skattelovrådets skriver efterfølgende, at driftsomkostningsbegrebet ligeledes ville medføre 

fradragsret for etablerings- og andre anlægsudgifter, hvilket efter rådets mening blot er en slutsten 

på den udvikling, der foregår og bekræftet af særreglerne på omkostningsområdet.  Derfor foreslog 

Skattelovrådet, at sondringen mellem udgifter, der er fradragsberettigede, fordi de er afholdt for at 
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erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, og andre erhvervsmæssige udgifter, der ikke kan fra-

drages, fordi de er anlægs-/etableringsudgifter, ophæves
25

.  

Betænkningens afsnit 2.2 rejser kritik af statsskatteloven som en hindring for danske selskaber til at 

udvide indkomstgrundlaget. Hertil mente Skattelovrådet, at det nuværende driftsomkostningsbegreb 

er en hæmsko for eksporten samt etableringer på nye markeder, da statsskatteloven ikke giver fra-

drag for etablering eller igangsætning af nye aktiviteter
26

. Skattelovrådet problematiseres anlægs- 

og etableringsproblematikken i forhold til nettoindkomstbetragtningen, hvorefter en virksomhed, 

der har eksisteret i 10 år, vil blive beskattet af et overskud, hvori der ikke er taget hensyn til de af-

holdte etableringsudgifter, til trods for at de afholdte etableringsudgifter har bidraget til det i alt 

opgjorte overskud. Hertil kommer en yderligere årsag til kritikken, at de forskellige brancher og 

virksomheder har store forskelle i anlægs- og etableringsudgifterne, hvilket giver en stor ulighed i 

beskatning. Derudover kommer, at sondringen mellem fradragsberettigede driftsudgifter og ikke-

fradragsberettigede anlægs- og etableringsudgifter er svær og problematisk at administrere. Dette 

giver stor usikkerhed hos SKAT og virksomhederne. Herudover er det problematisk med i forhold 

til grænseområdet mellem en fradragsberettiget driftsomkostning og en ikke fradragsberettiget an-

lægs- og etableringsudgift.  Skattelovrådet mener herfor, at en forenkling, jf. ovenstående, vil med-

føre processuelle besparelser, hvilket stemmer overens med mine overvejelser i forhold til udform-

ningen af problemformuleringen. Skattelovrådet mener, at praksis har skabt større usikkerhed om 

fortolkningen af grænseområdet, og at teorien ligeledes har fejlet i de operationelle kriterier.  

Afsnit 2.5 vedrører de nye afgræsningsproblemer. Rådet peger på, at der kan være behov for ved 

lov at fastsætte, hvilke udgifter der skal betragtes som tillæg til købesum/fradrag i salgssum (hvor-

vidt udgiften accessorisk knytter sig til omkostningen). Det er en konsekvens af rådets forslag, at 

finansieringsudgifter kan fradrages. Rådet fandt dog ikke, at der var et behov for ændring af den 

hidtidige praksis på daværende tidspunkt, men erkendte, at der muligvis senere skulle ske en lovre-

gulering på dette punkt
27

. 

Skattelovrådet skriver, at grundreglen bliver, at SL § 6 skal ændres til også at omfatte fradrag for 

anlægs-/etableringsudgifter, medmindre det modsatte bestemmes ved lov. Hertil kan det anføres, at 

det er en modsat udgangspunkt, som rådet anbefaler i forhold til den anvendte i dag, hvor udgangs-
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punktet i SL § 6 er, at anlægs-/etableringsudgifter ikke kan fradrages, men der indrømmes fradrag 

efter særlige regler i ligningsloven. 

Skattelovrådets forslag resulterede ikke i et lovforslag, der var i overensstemmelse med rådets op-

fattelse, men derimod blev driftsomkostningsbegrebet udvidet med nye specialbestemmelser i lig-

ningsloven
28

. I 1991 blev driftsomkostningsbegrebet dog i forlængelse af Skattelovrådets betænk-

ning nr. 1221 1991 igen udvidet ved, at der med virkning fra og med indkomståret 1992 blev indført 

fradragsret for en række nye udgifter. Der blev således indrømmet fradrag for en række udgifter, der 

afholdes i forbindelse med etablering af erhvervsvirksomhed eller udvidelse af eksisterende er-

hvervsvirksomhed. Baggrunden for netop indførslen af disse dele blev begrundet med, at disse skul-

le hjælpe nye virksomheder og udvidelsen af bestående virksomheder for derigennem at fremme 

væksten i samfundet. Hidtil var disse omkostninger blevet betragtet som ikke fradragsberettigede 

etableringsudgifter
29

. Herunder kan nævnes, at der i LL § 8 I blev indført fradrag for udgifter til 

markedsundersøgelser, denne er dog senere blevet ophævet.  Derudover blev der indført fradragsret 

for visse advokat- og revisorudgifter i LL § 8 J. Disse regler blev dog ophævet ved forårspakken 2.0 

med virkning fra indkomståret 2010. Begrundelsen herfor var, at LL §§ 8 I og J stred mod grund-

principperne i SL § 6. Dette vil senere i opgaven blive analyseret i forhold til Novo dommen. Sene-

re er der indsat en ny regel i LL § 8 J, hvorefter der indrømmes fradrag for rådgiverudgifter i for-

bindelse med aktieopkøb med henblik på helt eller delvis at erhverve selskaber. Dette vil senere 

blive inddraget i forhold Synticon dommen. Til trods for, at forslagene fra Skattelovrådets betænk-

ning ikke er blevet gennemført, har betænkningen alligevel givet inspiration til udvidelser af fra-

dragsretten, hvor flere af dem senere så er blevet ophævet. Det vil fremgå i afsnit 5, at Skattelovrå-

dets betænkning flittigt bliver benyttet af Højesteret i deres afgørelser. Jeg tror selv, at Skattelovrå-

dets betænkning var for stor en mundfuld for den daværende regering at indføre, da de fundamenta-

le grundpiller i dansk skatteret ville ændres. Jeg tror desuden, at politikkerne på daværende tids-

punkt manglede ekspertisen til at forudse ændringernes indflydelse på vores velfærdssamfund.   

4.2.1Kjeld Hemmingsens kommentarer til betænkningen nr. 1221, 1991. 

Kjeld Hemmingsen, der selv var en del af Skattelovrådet i perioden 1986-1988, skriver, at med be-

tænkningen nr. 1221, 1991, er ikke alle afgrænsningsproblemerne løst. Skattelovrådets forslag til 

bortfald af kravet om, at fradragsret for driftstab er betinget af, at tabet er udslag af en normal og 
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naturlig driftsrisiko, vil betyde, at næsten alle låne- og kautionstab og tab på andre støtteforanstalt-

ninger vil være fradragsberettigede, når dispositionerne ikke kan relateres til privatsfæren. Etable-

ringsudgifter skal ligeledes efter Skattelovrådets forslag kunne fratrækkes. Heri ser Hemmingsen 

skattemæssige udfordringer i forhold til, hvornår en virksomhed skatteteknisk anses for igangvæ-

rende. Indtil tidspunktet hvor virksomheden er igangværende, vil etableringsudgifterne skulle anses 

som privatudgifter, og heri vil der opstå nye afgrænsningsvanskeligheder
30

. Skattelovrådet finder 

ikke det strukturelle omkostningsbegreb, jf. afsnit 4.1.2, understregning af de naturlige sammen-

hænge mellem virksomheder og udgifter overbevisende. Hertil anfører Hemmingsen, at Skattelov-

rådet ikke erkender, at domstolene i mange tilfælde understreger sammenhængen mellem det struk-

turelle omkostningsbegreb og fradragsretten, jf. Advokaten og Ernst & Young.  

Desuden påpeger Hemmingsen, at ligningsvejledningen har påpeget, at domstolspraksis viser ten-

dens til en udvikling af driftsomkostningsbegrebet i retning af en udvidelse af fradragsmulighederne 

for erhvervsmæssige udgifter, der afholdes ”inden for de hidtidige naturlige rammer af en igangvæ-

rende virksomhed”
31

.  
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5. Analyse af nyere retspraksis 

5.1 SKM.2009.271 H, LM Glasfiber 

Højesterets dom af 8. april 2009 (SKM2009.271) 

5.1.1 Beskrivelse 

LM Glasfiber A/S havde i 2001 foretaget et fradrag på ca. 29,3 mio. kr. som følge af, at selskabet 

havde udbetalt 14,65 mio. kr. i bonus til hver af to direktører i forbindelse med, at selskabet sam-

men med to kommanditselskaber var blevet solgt for 2,25 mia. kr. Selskabet mente, at denne bonus 

kunne trækkes fra som en driftsudgift. 

Bonussen var blevet aftalt året forinden i forbindelse med, at ejeren havde besluttet at forsøge at 

sælge selskaberne. Selskaberne ønskede så at belønne direktørerne for det udførte arbejde samt det 

krævende arbejde i forbindelse med de kommende salgsbestræbelser. Bonusaftalen var indgået som 

et supplement til direktørernes ansættelsesaftaler. Det var aftalt, at 75 % af bonussen skulle anven-

des til køb af aktier, men dette vilkår blev frafaldet i forbindelse med salget. Af aftalen fremgik 

endvidere, at bonusbeløbene forfaldt til betaling, når der forelå en endelig og ubetinget aftale med 

en køber af virksomheden. Hvis der ikke skete salg som led i det igangsatte projekt, ville der ikke 

blive betalt nogen bonus. Bonussens størrelse var aftalt som en stigende procentandel i forhold til 

købesummens størrelse. 

SKAT nægtede fradrag bl.a. med den begrundelse, at der var tale om en salgsomkostning, hvilket 

støttedes af, at overdragelsessummen for aktierne er blevet reduceret med bonusbeløbet. Der var 

derfor tale om udlodning af udbytte til ejeren af selskaberne. 

Selskabet gjorde gældende, at det klare udgangspunkt er, at alle omkostninger, som en erhvervs-

virksomhed afholder til medarbejderne, er fradragsberettigede driftsomkostninger. Dette er uanset, 

om omkostningerne udgør løn, bonus eller andre udgifter, der vedrører medarbejderen. Det vil være 

et stort civilretligt indgreb, hvis man som SKAT gør aktionærerne til part i bonusaftalen i stedet for 

selskaberne. Direktørerne er blevet betalt af selskaberne for at skabe værdier i de selskaber, hvor de 

var ansat. Dette skete blandt andet igennem værdiskabende ledelse.  

Landsskatteretten startede med at citere SL § 6, stk. 1, litra a, og anføre, at der skal foreligge en 

direkte og umiddelbar forbindelse mellem udgiften og erhvervelse af indkomsten. Dette udlægges 

herefter således: ”Dette kræver, dels at udgiftsafholdelsen ligger inden for de naturlige rammer af 
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virksomheden, dels at udgiften ikke kan karakteriseres som en privatudgift, som er indkomstopgø-

relsen uvedkommende.” Landsskatteretten trak herefter de vigtigste elementer fra bonus aftalen 

frem og endte som SKAT med at mene, at udgiften ikke var fradragsberettiget for selskabet, men 

måtte derimod anses for at påhvile aktionærerne. Bonusbeløbet anses derfor for udloddet som ud-

bytte.  

Landsretten gennemgik også bonusaftalen og fremhævede, at bonus var betinget af et salg af virk-

somheden, og at størrelsen alene afhang af købsprisens størrelse. Herefter fremhævede landsretten 

også, at den beregnede bonus efter ”Closing Memorandum” blev fratrukket købsprisen. Endelig 

fremhæves, at bonus i selskabets årsregnskab for 2001 er medtaget som en udgift under ”Særlige 

poster”, som i regnskabet er beskrevet som ”… omkostninger, som ikke kan henføres direkte til 

virksomhedens normale drift, inkl. … aflønning til ledelsen før salg af virksomheden, som er ud 

over, hvad der betales i henhold til tilsvarende aktuelle ansættelseskontrakter.. ”. Ved specifikation 

af de ”Særlige poster” i noten til resultatopgørelsen er den udbetalte bonus beskrevet som ”Omkost-

ninger relateret til salg af virksomheden inkl. vederlag”.  Landsretten fandt herefter efter en samlet 

bedømmelse af disse omstændigheder, at arbejdet måtte antages at have været af afgørende betyd-

ning for værdiansættelsen og dermed for et vellykket salg af virksomheden. Arbejdet havde derfor 

en betydelig værdi for selskabets ejer, og det var ikke godtgjort, at det betydelige bonusbeløb ho-

vedsageligt var et særligt vederlag for det øvrige ledelsesarbejde i tiden efter bonusaftalens indgåel-

se eller var en særlig fastholdelsesbonus. 

Højesteret er enig med de tidligere instanser, men skriver alligevel en ny begrundelse. Højesteret 

fremhæver det samme fra bonusaftalen, men nævner hverken det, som landsretten nævnte fra ”Clo-

sing Memorandum” eller årsregnskabet. Højesteret nævner heller ikke, at arbejdet havde en betyde-

lig værdi for selskabets ejer, men anfører dog, at direktørernes opgaver efter bonusaftalen var at 

opnå den højst mulige salgspris for selskaberne. Herefter konstaterer Højesteret i lighed med lands-

retten, at den udbetalte bonus ikke havde den tilknytning til selskabernes drift, der må kræves for, at 

ugiften kan anses som en driftsomkostning.  
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5.1.2 Analyse og vurdering  

Jane Ferniss beskriver i sin afhandling det motivbevidste omkostningsbegreb
32

. Udgifter kan være 

afholdt ud fra flere motiver. Det må derfor vurderes, om udgiften overvejende er afholdt med det 

formål at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten eller ud fra andre motiver. Hertil menes der 

med det motivbeviste omkostningsbegreb; hvad er hensigten med udgiften – hensigten med LM 

Glasfibers afholdelse af udgifterne er netop problemet i forhold til fradragsretten, og selve motivet 

bagved er grundlaget for sagen. Derudover skriver Ferniss, at motivet for omkostningen er meget 

vanskeligt at dokumentere.  LM argumenterer netop for, at motivet for bonussen er en naturlig del 

af det at drive et selskab. Det er et stort problem netop for LM at dokumentere deres motiv – for-

mentlig på grund af bonussens størrelse samt præsentationen i regnskabet.  

I henhold til det motivbevidste omkostningsbegreb blev det i praksis oprindeligt diskuteret, hvorvidt 

afholdelsen af udgiften var nødvendig for indkomsterhvervelsen, for at fradragsretten kunne ind-

rømmes. Det kan som bekendt ikke udledes af SL § 6, stk. 1. litra a, at dette er et krav. Ligeledes 

kan der ikke udledes et krav om, at udgiften skal være gavnlig, hensigtsmæssig, rimelig, fornuftig 

eller lignende for at opnå en indkomst. I sammenhængskravet kan der ikke stilles krav om, at der 

skal være en forøget indtægt, idet en udgift skal være afholdt for at sikre og vedligeholde den hidti-

dige indtægt. Højesterets fastslår, ”at den udbetalte bonus ikke havde den tilknytning til selskaber-

nes drift, der må kræves for, at udgiften kan anses som en driftsomkostning”. Højesteret har for-

mentlig været inde over de samme overvejelser som Ferniss. Tilknytning dækker over flere af de 

termer i det motivbevidste omkostningsbegreb. Domstolene anser bonussen sigtet på aktionærens 

interesse – derudover tror jeg, at Højesteret ligeledes ikke anser tilknytningen til driften som rimelig 

grundet størrelsen, og det at den fratrækkes i salgssummen. Derfor finder jeg, at udfaldet af dom-

men bestemt ikke strider imod det motivbevidste omkostningsbegreb, men LM er ansvarlige for 

dokumentationen, og det er af afgærende betydning, at selve aftalen ikke falder i LM’s interesse, 

men aktionærernes.  

Højesteret henviser desuden i noten til Ferniss vedrørende side 104 og 105. Højesteret må derfor 

have søgt inspiration i de to grundlæggende krav til at opnå fradrag. For det første skal der være tale 

om en udgift, der relaterer sig til en indkomst, der er skattepligtig efter statsskatteloven § 4. For det 

andet skal der foreligge en vis nærmere sammenhæng mellem udgiften og indkomsten, men ikke 

nødvendigvis en absolut kausalitet mellem udgiften og indtægten. Ferniss afslutter sin sammenfat-
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ning med, at der ofte lægges vægt på den konkrete hensigt med afholdelsen af udgiften. I henhold til 

LM dommen, kan det af ovenstående udledes, at der skal være en tilknytning mellem de fradrag, 

der kan opnås, og den indkomst, der er grundlaget for beskatning, og at blandt andet udgifter, der 

vedrører afvikling, ikke kan fradages.  

I Skattelovrådets betænkning er der på side 84 en gennemgang af sondringen mellem udgifter, der 

vedrører indkomstgrundlaget og omvendt. Denne sondring finder jeg, ifølge ovennævnte diskussi-

on, ligeledes passende i forhold til dommens udfald. Dette underbygges med, at LM Glasfiber sikrer 

aktionærernes formue mere end selskabets indkomsterhvervelse. Selve bonussen afholdes med ho-

vedvægt på aktionærernes interesse frem for selve LM Glasfibers løbende indkomst. I forhold til 

Skattelovrådets udgangspunkt med at fremme innovation samt konkurrenceevnen ved fornyelsen af 

fradragsretten i dansk skatteret strider udfaldet af LM Glasfiber imod Skattelovrådets forslag. Det er 

empirisk påvist, at synergieffekter, nye kapitaltilførsler economics of scale med videre ved køb og 

salg af virksomheder har medført øget produktivitet og samt økonomiske resultater – afståelsen af 

fradragsretten med formodningen om, at ledelsens arbejde har medført øget potentiale for salg, 

medfører fremtidigt mindre incitament for virksomheder til at gøre sig salgsmodne.   

Det er uomtvisteligt, at lønudgifter som absolut hovedregel er fradragsberettigede, men sagen viser, 

at der er undtagelser. Der må ses på det væsentligste formål med udgiften. Blev bonussen betalt for 

at sikre driften, eller var det maskeret udbytte, eller vedrørte det indkomstkilden? 

Det var ubetinget op ad bakke for selskabet, at bonussen var aftalt sådan, at der intet kom til udbeta-

ling, hvis selskabet ikke blev solgt som led i det igangværende salgsprojekt. Så er det jo svært at 

hævde, at det er løn for direktørernes store arbejde. Hvis det skulle have haft en større chance for at 

blive godkendt, burde det være aftalt, at der blev udbetalt en del uanset salg. Der var heller ingen 

aftale om, at direktørerne havde pligt til at blive i virksomheden en periode efter et salg. Så er det 

også svært at hævde, at der var tale om fastholdelsesbonus, der i almindelighed kan trækkes fra. 

Aftalen burde derfor være formuleret anderledes, hvis der skulle have været fradragsret.  

Jeg tør ikke sige, at der var tale om dårligt revisorarbejde, men i forhold til denne sag var det abso-

lut et problem for selskabets muligheder for at vinde sagen, at det ikke selv i regnskabet havde be-

tegnet bonussen som en lønudgift, men netop havde fremhævet, at udgiften ikke kunne henføres til 

selskabets normale drift! Det er et klart indicium for, at selskabet heller ikke selv har anset bonus-

sen som en driftsudgift. Den regnskabsmæssige posteringsmåde kan der muligvis være andre grun-
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de til. Det fremgår således af revisors forklaring, at virksomheden ønskede en børsintroduktion kort 

efter salget, og det skulle derfor være muligt i regnskabet at bedømme virksomhedens drift renset 

for poster, der var særegne. Dette er sikkert korrekt, men i sagen var det så absolut et problem, at 

bonussen er betegnet som den er og af revisor betegnes som særegen. Jeg kan godt forstå, at lands-

retten fremhæver dette led. Når Højesteret ikke gør det, kan det skyldes, at resultatet var blevet det 

samme uanset dette led. Når jeg antager det, er det, fordi Højesteret som landets øverste domstol 

naturligt nok forsøger at gøre dommene så brugbare som muligt i andre sager. Og her markerer Hø-

jesteret formentlig, at sagen også uden disse regnskabsoplysninger ville have fået samme udfald. En 

analyse af bonusaftalen og de afgivne forklaringer synes efter Højesterets begrundelse at være til-

strækkeligt til at kunne begrunde resultatet.  

Højesteret nævner heller ikke det forhold, at bonussen blev trukket fra i købesummen. Ole Bjørn 

havde i SR-Skat 2007, Driftsomkostning – bonus i forbindelse med salg af selskab – direktørafløn-

ning, s 344 fundet det nærliggende at tro, at dette moment har været tillagt væsentlig betydning for 

landsretten. Han anførte i den forbindelse, at dette moment understregede, at udgiften, om end for-

melt afholdt af selskabet, i virkeligheden dækkede over aktionærernes interesser. Han nævner det 

som begrundelse for, at landsrettens (og dermed Højesterets resultat) formentlig er rigtigt. Men for 

Højesteret var det ikke et væsentligt argument, at bonus blev fratrukket købsprisen. Dette formoder 

jeg ligeledes må skyldes, at resultatet ikke ville være blevet anderledes. Det vil formentlig være 

enkelt for parter i fremtidige salgssituationer ikke at lade bonussen fragå i salgssummen.  Højesteret 

har så undladt at henvise hertil for at undgå, at der så kommer fremtidige sager, hvor det ikke – i 

hvert fald formelt – fremgår, at bonussen fragår i salgssummen.  

Ole Bjørn har i øvrigt i artiklen fremsat nogle kritiske kommentarer til landsrettens dom, som han 

ønskede blev indbragt for Højesteret. Kritikken er hovedsageligt baseret på, at der er en tradition for 

ikke i skattemæssig henseende at pille ved lønudgifter, der i forbindelse med salgsprocessen afhol-

des af selskaberne. Han anførte i den forbindelse, at det springende punkt vel var, om et selskab 

ikke har fradragsret for en lønomkostning, som selskabet utvivlsomt har afholdt – og været retligt 

forpligtet til at afholde, uanset at det arbejde, som er udført af ansatte i virksomheden, har særlig 

interesse for selskabets ejere. Han nævner som eksempel på sådanne udgifter afholdelse af general-

forsamling og anfører: ”Til syvende og sidst afholdes vel alle et selskabs omkostninger i aktionæ-

rernes interesser, fordi indtjeningen efter skat er egnet til at påvirke aktiekursen i positiv retning.”  
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Denne artikel har Højesteret været bekendt med, men har altså ikke ført til, at dommerne er nået til 

et andet resultat.  

En anden grund til, at selskabet i denne sag har haft svært ved at overbevise de forskellige instanser 

om, at der var tale om vederlag for direktørernes arbejde, er efter min opfattelse størrelsen af bonus-

sen. Når der aftales en bonus på 14,65 mio. kr., der svarer til 7-10 års almindelig løn, er man langt 

ud over, hvad der i almindelighed kan anses for en honorering af arbejdsindsatsen. Beløbenes stør-

relse kommer til at tale imod at anse bonussen for hovedsageligt at være selskabets interesse. 

Selskabet anførte i sin procedure argumentet om, at det vil være et stort civilretligt indgreb at omde-

finere aftalen, således at det er aktionærerne og ikke selskabet, der er aftalepart i forhold til direktø-

rerne og deres krav på bonus. Dette er normalt er godt argument i skattesager, da skatteretten som 

absolut udgangspunkt bygger på de civilretlige realiteter. Argumentet er rettet mod SKATS udtalel-

se i sin afgørelse om, at beløbet anses for udloddet som udbytte til moderselskabet. Denne udtalelse 

gentages ikke af domstolene. Det er sikkert ikke, fordi domstolene har været uenige heri, men fordi 

det ikke er dette spørgsmål, der er til afgørelse. Under sagen var det alene selskabet, der var part. 

Der kan jo senere komme en sag, hvor skattemyndighederne forhøjer aktionærens avance ved salget 

eller beskatter ejeren af maskeret udbytte. Domstolene er derfor med rette varsomme med at udtale 

sig om andre end parterne skatteforhold. Men jeg vurderer det som sandsynligt, at bonussen efter en 

realitetsbedømmelse både civilretligt og skatteretligt anses for maskeret udlodning. 

Det er interessant at se, at Landsskatteretten bruger udtrykket ”privatudgift” som led i sin begrun-

delse. Der må her sigtes til, at udgiften blev anvendt til at sikre en privat formueforøgelse for den 

reelle eneejer af selskaberne, Flemming Skouboe.  
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5.2 SKM.2009.563 H, Advokaten 

Højesterets dom af 7. september 2009 (SKM 2009.563) Advokaten 

5.2.1 Beskrivelse, analyse og vurdering  

Sagen er efter min bedømmelse ikke principiel, men må være anlagt efter de gamle regler, hvorefter 

Landsskatterettens afgørelser kunne indbringes direkte for landsretten. Efter de nye regler fra 2007 

skal alle sager og dermed også skattesager anlægges ved byretten, som så kan henvise sagen til 

landsretten, hvis sagen er principiel. 

Når jeg alligevel har valgt at tage afgørelsen med, skyldes det, at den belyser, at udgifter kan miste 

deres karakter af driftsudgifter, hvis de ikke findes at være en naturlig og sædvanlig driftsomkost-

ning i en virksomhed. Dette spørgsmål er også fremme i SKM 2012 (Ernst & Young), men resulta-

tet i sagerne blev forskelligt.  

Sagen blev ført af en advokat – eller rettere en tidligere advokat, da det fremgår af sagen, at han 

blev frakendt retten til at drive advokatvirksomhed i juni 1999. Tvisten for Højesteret angik en ræk-

ke enkeltposter på i alt 258.505, 24 kr., som han krævede at kunne trække fra som driftsomkostnin-

ger i 2009. Advokaten gjorde for alle udgifters vedkommende gældende, at der var tale om udgifter 

knyttet til hans tidligere enkeltmandsfirma som advokat. 

En række af udgifterne blev afvist med den begrundelse, at skatteyderen ikke havde løftet sin bevis-

byrde for, at der var tale om erhvervsmæssige udgifter. Det gjaldt således en udgift på ca. 13.500 

kr., som var brugt på annoncering og reklame i forbindelse med et forgæves forsøg på at sælge en 

ejendom. Her fremhævede landsretten, tiltrådt af Højesteret, at advokaten og dennes tidligere ægte-

fælle havde anvendt ejendommen til privat beboelse i omkring 10 år. Der var så en skærpet bevis-

byrde, for at der ikke var tale om private udgifter (… godtgøre, at der forelå sådanne særlige om-

stændigheder..”), og denne bevisbyrde var ikke løftet.  

Advokaten havde endvidere trukket lokaleudgifter på godt 140.000 kr., småanskaffelser på 10.000 

kr. og forsikringer på ca. 3.300 kr. fra. Disse poster vedrørte en ejendom, som klageren hævdede, 

blev anvendt som filialkontor for virksomheden. Her var advokatens problem imidlertid, at hans 

daværende ægtefælle var tilmeldt Folkeregisteret der, og han havde ingen dokumentation for sin 

påstand. 
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Han havde også trukket alle udgifter vedrørende sin Land Rover fra (knap 23.000 kr.). Han havde 

ikke ført kørselsregnskab, så SKAT mente ikke, at det kunne passe, at bilen kun blev anvendt er-

hvervsmæssigt. Her skønnede SKAT, at 25 % var privat. Et sådant skatteskøn kan kun tilsidesættes, 

hvis det er åbenbart urimeligt eller hviler på et forkert grundlag, jf. også dommen med Line Rafn. 

Her synes jeg, at skattemyndighederne havde været flinke ved at anerkende 75 % erhverv, når hen-

ses til omfanget af erhvervsvirksomheden. Men som nævnt går domstolene normalt ikke ind og 

korrigerer et sådant skatteskøn. 

Endelig mente advokaten også at kunne fratrække tre bøder på henholdsvis 2.500, 5.000 og 10.000 

kr., som Advokatnævnet havde pålagt ham at betale for overtrædelse af god advokatskik. Det sam-

me gjaldt en udgift på 18.000 kr. som Advokatrådet havde pålagt ham at betale for en undersøgelse 

af de økonomiske forhold i advokatvirksomheden. Da undersøgelsen revisorundersøgelsen viste, at 

advokaten ikke havde foretaget bogføring, skulle han selv betale for undersøgelsen. Her nåede både 

landsret og Højesteret frem til, at hverken bøderne eller udgifterne til klientkontoundersøgelsen var 

fradragsberettigede. Dette blev begrundet med, at ”udgifterne fandtes ikke at være en sådan naturlig 

og sædvanlig driftsomkostning i en advokatvirksomhed”, at der var grundlag for at anse dem som 

fradragsberettigede efter SL § 6, stk. 1, litra a. Som beskrevet i afsnit 4.1.4, er det at indrømme fra-

drag for en bøde vanskelligt i og med, at bøden mister dens pønale karakter. Derudover tror jeg, at 

Højesteret har valgt at straffe den mindre grundige advokat ved at beskytte branchen og statuere at 

der ikke indrømmes fradrag for overtrædelse af god advokatskik. 

Dommens resultat er helt på linje med det, der anføres i Skattelovrådets betænkning om, at udgiften 

skal stå i naturlig og normal forbindelse til den skattepligtiges erhvervsvirksomhed. Hemmingsen 

bruger de samme termer i sin bog, jf. afsnit 4.1.4, hvor udfaldet af dommen falder ud til at omfatte 

de normale driftsrisici. Højesteret har vurderet, at hans advokat titel strider i mod normerne/det 

normale forventningerne til titlerne frem for det naturlige, hvor tabet kunne være opstået som følge 

af kompliceret lovgivning eller lignende.
33

 Jeg finder denne del meget interessant, da Højesteret går 

ind og vurderer sagen til at stride mod det normale og derfor ikke opfylde det naturlige i forhold til 

Betænkningen og Hemmingsens overvejelser. 

  

                                                           
33

 Betænkningen:103 og Hemmingsen:134-137 
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5.3 SKM.2010.549 H, Line Rafn 

Højesterets dom af 19. august 2010 (SKM2010.549) Line Rafn 

5.3.1 Beskrivelse 

Denne sag er en ganske underholdende sag, der vedrører Line Rafns adgang til at trække udgifter til 

scenebeklædning, hår og makeup fra som driftsudgift. Line Rafn er forsanger i musikgruppen Infer-

nal og har desuden en række andre jobs, der stiller krav til hendes udseende. I 2001, som sagen dre-

jede sig om, havde hun haft overskud af virksomhed med ca. 136.000 kr., i andre år lidt mere. Hun 

havde trukket 11.620 kr. fra som udgifter til scenebeklædning (undertøj, bælter, toppe, bukser mv.) 

og 10.499 kr. som udgifter til frisør og skønhedsklinikker, parfumer og cremer.  

Det var således ikke de store beløb, der stod på spil, men sagen var alligevel af en vis principiel 

karakter, da Dansk Musiker Forbund var indtrådt i sagen til støtte for Line Rafn (mandatar). Af-

grænsningen i denne sag var i forhold til gruppen af private udgifter.  

SKAT nægtede at godkende udgifterne som fradragsberettiget. Det begrundedes med, at skattefor-

valtningen havde studeret de billeder, som Line Rafn havde indsendt. Det var herefter deres opfat-

telse, at tøjet, som Line Rafn havde på, også kunne anvendes privat. Men der var nogle få billeder, 

som evt. kunne betragtes som ”kostume og dermed fradragsberettiget”, men man kunne ikke se, 

hvornår kostumet var købt. I afgørelsen skrev de endvidere: ”Udgifter til almindelig regelmæssig 

frisørbesøg og voksbehandlinger på skønhedsklinikker anses for private udgifter, som formentlig 

ville være afholdt uanset skatteyderens branche”.  

Det var Line Rafn ikke tilfreds med, og hun indbragte sagen for Skatteankenævnet. Her var Skatte-

ankenævnet også inde i en række overvejelser, flere af mere ujuridisk karakter. Af afgørelsen frem-

går bl.a., at nævnet vejledte hende om, at det kunne lette hendes bevisbyrde, hvis hun kunne komme 

med kopier af kontrakter/jobaftaler mm, der indeholdt detaljeret beskrivelse af mu-

sik/optræden/beklædning mm samt bilag, der viste det købte i forhold til kontrakten.  I afgørelsen er 

det desuden anført: ”Der vil dog efter praksis fortsat ikke være fradragsret for beklædning, som kan 

bruges privat, og det konstateres, at grænsen mellem hvad der bruges på scenen i musikbranchen og 

hvad unge i øvrigt anvender til privat beklædning i dag er flydende, idet popbranchens ungdom er 

rollemodeller for de unge.” Man må konstatere, at det stilles store krav til skatteforvaltningens per-

sonale om at være bredt orienteret.  Det siges videre, at der kan gives fradrag, hvis det i forbindelse 

med et arrangement er nødvendigt at afholde udgifter til rekvisitter og påklædning, der ikke er dag-
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ligdags og ikke kan anvendes privat, ”eksempelvis stylter, balletsko og særlig teatermakeup”, da 

også Skatteankenævnet mente, at Line Rafn på nogle af billederne havde noget på, der kunne anses 

at have karakter af kostume, gav ankenævnet hende et skønsmæssigt fradrag på 5.000 kr. Lands-

skatteretten stadfæstede denne afgørelse. 

For landsretten gjorde Line Rafn gældende, at det var en væsentlig forudsætning for hendes succes, 

at hun fremstod ”stylet”. Tøjet har ikke kunnet anvendes privat, da det blev slidt og kom til at lugte. 

Skatteministeriet slog på, at kravene til beviset for, at der var tale om nødvendige merudgifter var 

skærpet, fordi udgifterne havde karakter af privatudgifter. Der var ikke grundlag for at tilsidesætte 

skattemyndighedernes skøn over de fradragsberettigede udgifter. 

Landsretten startede med at fremhæve, at de omtvistede udgifter i almindelighed ansås som privat-

udgifter, og at Line Rafn derfor skulle dokumentere, at der var tale om nødvendige merudgifter. 

Bevisbyrden var således hendes som det også er normalt, men når landsretten fremhæver bevisbyr-

den her, er det nok fordi den anses for tungere at løfte i forhold til de nævnte udgiftstyper. Landsret-

ten fandt ikke grundlag for at anlægge en anden vurdering end de administrative klageinstanser. 

For Højesteret afgav Line Rafn en yderligere detaljeret forklaring om de nødvendige merudgifter, 

og der blev der ført en række vidner, som bekræftede betydningen af kravene til stadig fornyelse af 

kunstnernes udseende. Håret skulle farves hver 2. -3. uge og klippes hver 5. – 6. uge.  

Højesteret var kort i sin begrundelse. De fremhævede det, som landsretten havde skrevet, nemlig at 

udgangspunktet er, at der ikke er fradragsret for udgifter til tøj, frisør og makeup mv., da de er pri-

vatudgifter. og Line Rafn havde ikke godtgjort en sådan sammenhæng mellem sin indkomst i 2001 

og alle de udgifter, som hun havde krævet fradrag for, at der var grundlag for at tilsidesætte skatte-

myndighedernes skønsmæssige afgørelse. 

5.3.1 Analyse og vurdering  

I Skattelovrådets betænkning s 59 ff er der en glimrende beskrivelse af afgrænsningen af de fra-

dragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter. Der må tages udgangspunkt i udgifternes art 

og funktion. En række udgifter er isoleret set nødvendige for at kunne erhverve indkomst, men om-

vendt må de typisk afholdes, uanset om man har indtægtsgivende arbejde eller ej. Man kan f.eks. 

ikke arbejde uden at få mad eller have tøj på, men mad og tøj skal vi alle have. Skattelovrådet anfø-

rer i betænkningen, at afgrænsningsproblemet mellem driftsudgifter og privatudgifter i praksis op-

står, hvor der er konflikt mellem udgifternes almindelige art og funktion og deres specielle funktion 
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i det konkrete tilfælde. Det er således skatteyderen, der må afkræfte udgiftens typiske karakter af 

privatforbrug. Det er denne opfattelse, højesteretsdommen bygger på. Det hører generelt til undta-

gelsen, at der godkendes fradrag for udgifter til beklædning og personlig pleje.  

Grænsedragningen er svær, og der er ofte en hårfin grænse. Jeg mener dog, at Line Rafn havde en 

umulig sag, da alle andre erhverv, der kræver en form for almindelig anvendelig uniform, ligeledes 

ville kunne kræve fradrag. En advokat eller en revisor optræder ligeledes ofte i dyrt jakkesæt og 

slips, og de fleste advokater og revisorer ville formentlig ret hurtigt kunne bekræfte, at de havde en 

naturlig merudgift til tøj i deres erhverv. Derfor mener jeg, at Line Rafn burde have indset, at sagen 

var tabt på forhånd – ellers ville børnefamilien også kunne indrømmes fradrag for børnepasningen, 

vel at mærke, hvis begge arbejdede.  

Sagen viser desuden noget om domstolenes prøvelse af skatteskøn. Her havde skattemyndighederne 

på rent skønsmæssigt grundlag godkendt 5.000 kr. som tøjudgift svarende til ca. halvdelen af det 

fratrukne. Her kan man se af Højesterets præmisser, at domstolene er tilbageholdende med at gå ind 

og korrigere dette skøn. Det tilsidesættes efter praksis kun, hvis det er åbenbart urimeligt eller klart 

forkert. Dette er formentlig forklaringen på, at Højesteret ikke er gået ind og har godkendt nogen 

del af udgifterne til frisør og makeup. Det forekommer mig rimeligt, at ingen del af disse udgifter er 

godkendt. Men det er formentlig samtidigt betænkeligt at åbne op for fradrag af disse udgifter, da en 

række professioner vil kunne anføre, at de ligeledes har udgifter til personlig pleje. Til sidst kan det 

dog indskydes, at Line Rafn formentlig ville kunne have opnået fradrag for sin påklædning, hvis 

tøjet havde påtrykt Infernal. 
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5.4 SKM.2011.587 H, InvestorPartner A/S 

Højesteretsdom af 2. september 2011 SKM2011.587 InvestorPartner 

5.4.1 Beskrivelse, analyse og vurdering  

Denne sag handlede om beskatning af to kommanditister, nærmere bestemt omfanget af deres ret til 

at fradrage eller afskrive udgifter til udbyderhonorar og rådgivningshonorar til InvestorPartner A/S, 

som havde organiseret og udbudt det ejendomsinvesteringsprojekt, som kommanditselskabet havde 

købt. Det var kommanditselskabet, som havde betalt honorarerne på henholdsvis knap 1 mio. kr. og 

300.000 kr. Men da kommanditselskabet ikke er selvstændigt skattesubjekt, men er ”gennemsig-

tigt”, var det kommanditisterne, der kunne trække deres andel fra i det omfang, der var fradragsret. 

Da skattebetalingen er afgørende for sådanne investorer, var det en sag af en vis betydning ikke 

bare for de to investorer, men for de mange investorer i tilsvarende ejendomsinvesteringsprojekter.  

Det var kun rådgivningshonoraret, der vedrørte statsskattelovens 6, stk. 1, litra a. Kommanditisterne 

gjorde for Landsskatteretten gældende, at der ikke var tale om en etableringsudgift, da der var betalt 

særskilt for dette. Rådgiverhonoraret dækkede den assistance, Investorpartner havde ydet i opstarts-

fasen efter etableringen af kommanditselskabet, hvor InvestorPartners forskellige afdelinger havde 

anvendt betydelige ressourcer til at bistå kommanditselskabet i forskellige henseender i opstartsfa-

sen. Denne rådgivning berettigede i høj grad til honoraret på de 300.000 kr.   

Landsskatteretten godkendte en mindre del af de 300.000 kr. som fradragsberettiget og overlod det 

til de stedlige ligningsmyndigheder at fastsætte udgifternes størrelse. Landsskatteretten begrundede 

dette med, at det i tilstrækkelig grad var sandsynliggjort, at en del af honoraret dækker udgifter til 

rådgivning i forbindelse med den løbende drift og dermed kunne trækkes fra. Dog fandt Landsskat-

teretten, at denne del af rådgivningen var af begrænset omfang og vedrørte en begrænset periode. 

Der var derfor et misforhold mellem honorarets størrelse og rådgivningsydelsen. 

For landsretten fremlagde kommanditisterne en ny redegørelse fra InvestorPartner om omfanget af 

rådgivningen til den løbende drift. Det er jo i høj grad InvestorPartner, der havde interesse i sagens 

udfald, og det er muligt, at det også er dem, der har finansieret sagen. Af det nye notat fremgik, at 

man nu gik væk fra den timebeskrivelse, der var lavet for Landsskatteretten, og at man nu fremhæ-

vede kompleksiteten og variationen af omfanget af rådgivningsydelsen, som vedrørte hele perioden 

for kommanditistselskabets køb af ejendommen og frem til, at den kunne køre af sig selv. Skattemi-

nisteriet fremhævede for landsretten, at der ikke var belæg for at opdele honoraret til InvestorPart-
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ner i forskellige poster, da det hele havde karakter af honorar til projektudbyderen. Der var tale om 

en udgift, der vedrørte etableringen af kommanditistselskabet.  

Landsretten var enig med Skatteministeriet. Det var Højesteret også, men gav dog en ny begrundel-

se. Her fremhævede Højesteret, at det er Landsskatterettens afgørelse, som Højesteret kan prøve. 

Højesteret kunne således ikke prøve, i hvilket omfang rådgivningshonoraret kunne anses for at ved-

røre den daglige drift, da Landsskatteretten netop ikke selv havde afgjort dette spørgsmål. Det er en 

vigtig pointe, at man ikke skal bruge kræfter på at få belyst noget, som domstolene slet ikke kan 

tage stilling til.  

Højesteret fremhævede også, at det kun er de reelle udgifter i forbindelse med den løbende drift, der 

kan trækkes fra. Det nytter altså ikke noget at kalde noget for andet end det er. Her fremhævede 

Højesteret, at den almindelige, løbende administration blev varetaget af administrator, som vist også 

var InvestorPartner.  

Jeg læser afgørelsen sådan, at Højesteret også mente, at honoraret hovedsageligt havde med etable-

ringen af investeringsprojektet at gøre, jf. betænkningen s. 72, pkt. 4.2.. Det har også spillet en væ-

sentlig rolle, at der var et misforhold mellem honorarets størrelse og den reelle ydelse. Man skal 

altså ikke tage munden for fuld. 
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5.5 SKM.2011.669 H, Cargobull Finance A/S 

Højesterets dom af 10. oktober 2011 (SKM2011.669) Cargobull 

5.5.1 Beskrivelse 

Selskabet, Cargobull Finance A/S, udlejede trailere. Ca. 80 % af selskabets kunder valgte at lease 

en trailer med fuld service, aftalen løb på op til 60 måneder. Leasingtagerne betalte en fast månedlig 

ydelse herfor. Selskabet fratrak i 2003 ca. 3, 5 mio. kr. og i 2004 2,8 mio. kr. som hensættelse til 

vedligeholdelse af trailerne. Skattemyndighederne nægtede at indrømme fradrag efter statsskattelo-

vens § 6, stk. 1, litra a, da denne forudsætter, at der er opstået en endelig retlig forpligtelse til at 

betale de pågældende beløb, og at beløbene kan gøres endeligt op. Det var selskabet for så vidt enig 

i generelt er en betingelse, og selskabet var sikkert også enigt i, at hensættelserne ikke konkret op-

fyldte disse betingelser. Selskabet henviste imidlertid til, at der forelå en administrativ praksis for at 

godkende fradrag i tilsvarende situationer.  

Selskabet beskrev således, at problemerne for selskabet bestod i, at det fik en skæv fordeling af ind-

komster og udgifter i den aftalte lejeperiode. Leasingindtægterne var konstante i perioden, mens 

udgifterne til vedligeholdelse steg over perioden i takt med trailernes alder. Dette er et problem i 

henhold til den regnskabsmæssige del vedrørende matchingprincippet. Denne skævfordeling ville 

kunne undgås ved de foretagne hensættelser til opfyldelse af forpligtelserne efter serviceaftalen.  

Selskabets argumentation var primært bygget op omkring en afgørelse fra Landsskatteretten, 

SKM2001.372. Ved denne kendelse fik et selskab, der solgte vindmøller, adgang til at trække udgif-

ter til service- og garantiaftaler fra.   

I Landsskatteretten delte medlemmerne sig. Et retsmedlem mente, at situationen var sammenligne-

lig med afgørelsen fra 2001 og ville derfor anerkende fradrag. Tre medlemmer mente derimod, at 

situationerne ikke var helt sammenlignelige, da der i denne sag ikke var nogen sammenhæng mel-

lem service- og garantiforpligtelserne. Der var endvidere ikke en sådan sikkerhed for, at udgifterne 

ville blive aktualiseret, så de kunne trækkes fra.  

Sagen blev indbragt for landsretten, formentlig inspireret af to artikler fra Steen Askholt (SPO 

2001.308) og Ole Bjørn (SR-SKAT 2002.0004). I artiklerne blev det konkluderet, at det måtte anta-

ges, at Landsskatterettens kendelse fra 2001 skulle blive indrømmet fradrag for hensættelser til op-

fyldelse af servicekontrakter i tilnærmelsesvis samme omfang som vedrørende garantiforpligtelser. 

Det vil sige, at der fra kontraktforholdets skal foreligge en indbygget og til vished grænsende sand-
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synlighed for, at der i efterfølgende år vil skulle afholdes ikke ubetydelige udgifter. For at vise, at 

disse betingelser var opfyldt, afgav selskabets revisor fra KPMG en længere forklaring for landsret-

ten. Revisor skrev, at de mente der var historisk belæg for at kunne fastslå omkostningerne til vedli-

geholdelsen med stor præcision, og selve fradraget omhandlede de 80 % af servicekontrakterne der 

havde fuld service.  

Selskabet henviste endvidere til lighedsgrundsætningen og bemærkede, at der ingen reelle grunde 

var til at favorisere garantiforpligtelser frem for serviceforpligtelser.  

Skatteministeriet nægtede, at selskabets situation var identisk med forholdene i sagen fra 2001. Mi-

nisteriet henviste endvidere til en nyere sag fra 2005 (SKM 2005.256). Her fik et kraftvarmeværk 

ikke fradrag for hensættelser i forbindelse med rene servicekontrakter, der var et selvstændigt tilbud 

om servicering for perioden efter udløb af garantiforpligtelsen.  

Landsretten gav Skatteministeriet medhold. Landsretten startede med at fremhæve, at fradrag efter 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a fortolkes sådan, at fradrag forudsætter, at der er opstået en ende-

lig retlig forpligtelse til at betale de pågældende beløb, og at beløbet kan gøres endeligt op. Dette 

var der for så vidt ikke noget nyt i, men jeg gætter på, at landsretten fremhævede dette for så i næste 

afsnit at skrive, at ”uanset ordlyden” er det antaget i administrativ praksis, at der under visse betin-

gelser kan foretages hensættelser til imødegåelse af garantiforpligtelser. Herefter følger så en for-

tolkning af dels afgørelsen fra 2001 om vindmøller, der gav fradrag også for serviceforpligtelser, og 

2005-afgørelsen vedrørende kraftvarmeværket, der ikke fik et sådant fradrag. Landsretten nåede 

frem til, at hensættelserne i denne sag ikke var omfattet af den administrative praksis, som kun 

gjaldt, når der var sammenhæng mellem serviceforpligtelser og garantiforpligtelser.  

Højesteret var enig med landsretten, men skrev dog sin egen fortolkning af de to afgørelser. Høje-

steret bemærkede, at serviceforpligtelserne skal være påtaget i forbindelse med et salg, således at 

vederlaget er indeholdt i købesummen, og serviceforpligtelserne skal have en nær sammenhæng 

med garantiforpligtelser, som sælgeren samtidigt har påtaget sig. 

5.5.2 Analyse og vurdering  

Denne sag viser noget om grænserne for fradrag. Jeg har for så vidt meget sympati for selskabets 

synspunkter. Nok er der juridisk en forskel på garantiforpligtelser og serviceforpligtelser, som jo 

kræver en særskilt aftale, men i realiteten er det det samme for selskabet – man kan forudse, at der 
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senere kommer nogle udgifter, som det er relevant at foretage hensættelser for. Det havde blandet 

andet, Ole Bjørn, da også argumenteret for.  

Hvis man skal forsøge at forstå, hvorfor Landsskatteret, landsret og altså også Højesteret nåede til 

det modsatte resultat, tror jeg, at det for det første skyldes, at vi er i en situation, hvor vi er ude over 

ordlyden af bestemmelsen.  Der er for så vidt slet ikke hjemmel til at trække disse udgifter fra, som 

ingen reelt kender størrelsen af.  

For det andet tror jeg, at undtagelser skabt i administrativ praksis vil blive forsøgt holdt til det snæ-

vert muligste område, fordi det netop er uden for ordlyden og kerneområdet for retten til fradrag.  

I Ligningsvejledningen 2011. pkt. E.B.2.6.7 (nu den juridiske vejledning 2012-2 C.C.2.5.3.3.10
34

) 

er der beskrevet praksis for garantiforpligtelser. Der vil som udgangspunkt kun anerkendes hensæt-

telsesadgang vedrørende garantiforpligtelser, når følgende betingelser er opfyldt, 1) Garantien skal 

gælde mangler, der er ved genstanden ved leveringstidspunktet, men som først viser sig senere. 2) 

Der skal i praksis have vist sig at være en vis risiko. 3) De beløb, der skal udredes som følge af ga-

rantien må ikke være væsentlige
35

. Der yderligere kendetegner garantiforpligtelser er, at vederlaget 

for garantien er indeholdt i købesummen. Der kan gå flere år mellem modtagelsen og dermed skat-

tepligten af købesummen og udgifter i forbindelse med garantien. Dette er begrundelsen for, at der 

under visse betingelser kan foretages fradrag for garantiforpligtelser - men hvad gælder i forhold til 

serviceforpligtelser: Her fremhæver Højesteret, at sælger i sagen fra SKM2001.372.LSR i forbin-

delse med salget havde påtaget sig serviceforpligtelser, hvor vederlaget også var indeholdt i købe-

summen, og serviceforpligtelserne havde nær sammenhæng med de garantiforpligtelser, som sælge-

ren samtidigt havde påtaget sig. Den sidste del af begrundelsen refererer til, at serviceeftersynet var 

tvunget, fordi vindmøllesælgeren ønskede at minimere risikoen for skader, der kunne udløse større 

betalinger i henhold til garantien. Når disse snævre betingelser var opfyldt, kunne serviceforpligtel-

ser sidestilles med garantiforpligtelser, men kun i disse. 2001-afgørelsen får dermed karakter af en 

speciel undtagelse i et meget konkret tilfælde.  

Det må medgives, at det kan være rimeligt, som Højesteret gør, at fremhæve, at vederlaget for ser-

viceforpligtelsen skal være indeholdt i købesummen, og ikke skal være et løbende vederlag for at 

kunne give ret til fradrag. Der er jo større tidsmæssig sammenhæng, når vederlaget for servicen 

                                                           
34
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modtages løbende i serviceperioden, end når betalingen er indeholdt i købesummen. Hvis selskabet 

er meget generet af det, kan de månedlige betalinger jo aftales sådan, at de stiger over perioden, så 

det bedre afspejler selskabets risiko.  
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5.6 SKM.2012.13 H, Symbion Capital 

Højesterets dom af 29. november 2012 (SKM2012.13H) Symbion Capital 

5.6.1 Beskrivelse 

Sagen drejede sig om tre indkomstår (2001-03), hvor selskabet Symbion Capital havde trukket hen-

holdsvis ca. 14,1 mio., 13,1 mio. og 13,1 mio. kr. fra i form af management fee som driftsudgift. 

Selskabet var etableret af en række investeringsselskaber med det formål at investere i nye, innova-

tive virksomheder (porteføljeselskaber) enten i form af indskud af selskabskapital eller ydelse af 

ansvarlige, konvertible lån. Virksomhederne skulle udvikles og senere sælges med bedst muligt 

afkast. Symbion Capital betegnedes som en pengetank (ventureselskab, kapitalselskab) og havde 

ingen ansatte. Det havde derfor indgået en managementaftale med et managementselskab, der skulle 

varetage bogholderi, økonomirapportering med videre. Vederlaget til dette (management fee’et) var 

beregnet som en procentdel af det samlede kapitalindskud, som deltagerne havde forpligtet sig til at 

indskyde i selskabet.  

SKAT godkendte 25 % af det betalte management fee, men nægtede godkendelse af resten med den 

begrundelse, at skønsmæssigt 75 % var udgifter, der knyttede sig til pleje af kapitalselskabets kapi-

talinteresser, der i overvejende grad burde være afholdt af de enkelte investeringsselskaber. 

Selskabet gjorde gældende, at management fee’et dækkede udgifterne til administration af selska-

bets investeringer. Det forhold, at selskabet havde udliciteret selve driften af virksomheden i stedet 

for selv at foretage administrationen, kunne ikke gøre nogen forskel. Administrationsudgiften var 

således nødvendig for at sikre den løbende indkomsterhvervelse. Selskabet anerkendte, at ca. 15 % 

af fee’et dækkede tidsforbruget ved købet af aktierne og altså arbejde forud for foretagelsen af inve-

steringen. Disse udgifter kunne derfor tillægges anskaffelsessummen på aktierne, men dette havde 

skattemyndighederne afvist. Udgiften måtte derfor være fuldt fradragsberettiget. 

Landsskatteretten delte sig i to, hvoraf flertallet gav selskabet medhold, bortset fra opstart fee. Et 

mindretal i Landskatteretten ville godkende den fulde udgift. 

Skatteministeriet var ikke tilfreds med denne afgørelse og indbragte den for byretten, der henviste 

sagen til landsretten som værende principiel. Ministeriet nægtede under sagen, at der var fuldt fra-

drag for fee’en, fordi udgifterne hertil var afholdt med det primære formål at skaffe skattefrie ind-

tægter. Det var nemlig selskabets hensigt at beholde aktierne i mere end 3 år, og så kunne de sælges 

uden beskatning. Selskabet havde da heller ikke dengang haft skattepligtige indtægter af betydning. 
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Kun en lille del (50.000 kr.) kunne anses for helt almindelige administrationsudgifter. Hvis skatte-

ministeriet ikke kunne få medhold i deres fremlægning, burde der kun gives fradrag for 25 %, da 

resten var udgifter til ledelse af porteføljeselskaberne, og her var Symbion Capital ikke rette om-

kostningsbærer.  

Symbion Capital var ikke enige og gjorde gældende, at der var tale om fuldt fradragsberettigede 

udgifter til formueadministration. Selskabet ønskede at få indtægter af sine investeringer, også skat-

tepligtige indtægter - ellers ville det ikke give mening at ønske fradrag.  

Landsretten gav Skatteministeriet medhold med den begrundelse, at honoraret i det væsentlige var 

betalt for at erhverve skattefri indkomst, og derfor var der ikke fradragsret efter statsskattelovens § 

6, stk. 1, litra a.  

Nu var det Symbion Capital, der ikke var tilfreds og derfor indbragte sagen for Højesteret. Selska-

bet gentog, at der var tale om betaling for formueforvaltning i form af værdipapirforvaltning og 

udvælgelse og overvågning af små virksomheder og i øvrigt investeringsrådgivning. Fradragsretten 

var kun betinget af, at formuen er anbragt i aktiver, hvis potentielle løbende afkast vil være skatte-

pligtig indkomst.   

Højesteret startede sin begrundelse med at anføre, at ”indkomsten” i statsskattelovens § 6, stk. 1, 

litra a, må forstås sådan, at udgifter kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, hvis de er anvendt 

til at erhverve, sikre eller vedligeholde den skattepligtige indkomst. Her var Højesteret således eni-

ge med landsretten i, at det er et krav, at udgifterne skal vedrøre skattepligtig indkomst. Herefter 

konstaterede Højesteret, at selskabets driftsudgifter kunne vedrøre både skattepligtige indtægter 

(udbytter, renter og aktieavancer ved afståelse inden for 3 år) og skattefri indtægter (navnlig aktie-

avancer ved afståelse efter mere end 3 år). Højesteret var også enig med landsretten i, at selskabet 

forventede, at dets indtægter i overvejende grad ville være skattefrie aktieavancer, men selskabet 

havde faktisk i en otte års periode haft skattepligtige indtægter på godt 29 mio. kr. og skattefrie ak-

tieavancer på godt 0,5 mio. kr. Herefter fandt Højesteret, at selskabet havde haft til formål at drive 

og rent faktisk også havde drevet virksomheden på en sådan måde, at det havde givet selskabet 

skattepligtige indtægter både i form af løbende afkast og også skattepligtige avancer. Selv om nogle 

af afståelsesavancerne var skattefrie på grund af salgstidspunkterne, var der tale om fradragsberetti-

gede driftsomkostninger.  
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Herefter delte Højesteret, idet 4 dommere ville give fradrag for den fulde udgift, mens en dommer 

kun ville godkende 25 % af management fee’en begrundet i, at de 75 % måtte anses for at dække 

almindeligt ledelsesarbejde i porteføljevirksomhederne og dermed ikke driften af Symbion Capital. 

Flertallet lagde vægt på, at management fee’en i sin helhed var anvendt til at sikre og vedligeholde 

selskabets indtægter fra porteføljevirksomhederne. Selskabets virksomhed bestod i at udvikle porte-

føljevirksomhederne med henblik på at opnå indtægter fra investeringerne i dem, så også udgifter til 

opbygning og udvikling af porteføljevirksomhederne var fradragsberettigede. Flertallet bemærkede 

her, at Symbion Capital alene var minioritetsaktionær i selskaberne, bortset fra to. 

5.6.2 Vurdering og analyse 

Ligningsloven var blevet ændret pr. 1. januar 2010 og dermed forud for Højesterets dom. Som ny § 

8 J var indsat en bestemmelse, der medførte, at ventureselskaber som Symbion Capital ikke længere 

kan få fradrag for formueforvaltningsudgifter af den omhandlede type. I bemærkningerne til lov-

forslaget er anført, at dette skyldes, at et ventureselskab ofte i forbindelse med sine investeringer vil 

afholde den samme type omkostninger (due diligence, kontraktskoncipering, forhandlinger mv.) 

som en ”almindelig” industriel koncern. Forskellen er, at udgiften anses for en formueforvaltnings-

udgift for ventureselskabet, mens det er en etableringsudgift for den industrielle koncern. Selv om 

Folketinget ophævede den dagældende § 8 J om fradragsret for etableringsudgifter til advokat og 

revisor, ville ventureselskaber bevare retten til at fratrække sådanne rådgivningsudgifter ved aktie-

opkøb. Når Folketinget på den måde ophæver en adgang til at trække udgifter fra, kunne det trække 

Højesteret i retning af at fortolke adgangen indskrænkende. Det blev imidlertid ikke resultatet, men 

det vurderer jeg er begrundet i, at fradragsretten for ventureselskaber udledes af den generelle be-

stemmelse i SL § 6, stk. 1, litra a, og ikke i en undtagelsesbestemmelse. Det eneste, der var sær-

egent i sagen var, at ventureselskaber på grund af deres særlige karakter, kunne få flere omkostnin-

ger til at blive driftsomkostninger.  

Sagen var således ikke længere særlig aktuel, men bidrog imidlertid til at afklare et diskussions-

punkt i litteraturen om, hvorvidt en udgift for at være fradragsberettiget, skal være anvendt til er-

hvervelse af skattepligtig indkomst. Peter Rose Bjare, der er tax partner i KPMG, havde i sin artikel: 

Er fradrag for driftsomkostninger betinget af skattepligtige indtægter? Ugeskrift for Skat, 2010.4, 

fremsat kritiske bemærkninger til landsrettens dom. Han var også utilfreds med, at ventureselska-

bets advokat under sagen havde accepteret præmissen om, at betingelsen for fradrag efter SL § 6, 

stk. 1, litra a er, at omkostningerne er afholdt med henblik på opnåelse af skattepligtig indtægt. Han 
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mente, at det var i strid med hidtidig praksis, navnlig UfR 1942.278 H og frygtede for konsekven-

serne af et sådant standpunkt. Også Ole Bjørn var i sin artikel: Udgifter til formueadministration – 

erhvervelse af skattefri indtægter, SR-SKAT 2010.12 også kritisk over for landsrettens resultat. 

Højesteret var imidlertid klar i mælet: Det er en betingelse for fradragsret, at udgiften er afholdt 

med det formål at opnå skattepligtige indkomster. Dette resultat er Jane Ferniss også enig i mere 

ind
36

. Ferniss skriver, at det mest grundlæggende fradragskriterium, der kan udledes af SL § 6, stk. 

1., litra a, er, at det kun er udgifter, der sigter på erhvervelse af skattepligtig indkomst, der kan fra-

drages. Heri ligger for det første med formuleringen ”indkomsten” som henviser til den ”skatteplig-

tige indkomst” i indledning af bestemmelsen, et krav om, at den indkomst, som udgiften sigter imod 

at opnå, skal være skattepligtig efter statsskatteloven § 4. Dernæst ligger der i formuleringen, ”ud-

gifter”, anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten – et krav til at udgiften skal have 

en vis nærmere sammenhæng med indkomsten. Derudover skal udgiften gøre et forbrug eller værdi-

forringelse, jf. ordrerne ”er anvendt”, hvilket kan ses i sammenhæng med Hemmingsens ”offerteo-

ri”
37

, jf. afsnit 4. 

Jeg er enig i, at den aktivitet, som udgiften vedrører, skal kunne generere skattepligtig indkomst. 

Om den gør det konkret, er derimod ikke en betingelse. Og jeg er dermed også enig i, at det er for-

målet med afholdelsen af udgiften, der er det bærende. Hvilket ligeledes bliver behandlet af Ferniss 

i det motivbevidste omkostningsbegreb ligeledes diskuteret i LM Glasfiber. 

Parterne var uenige om, hvorvidt der er samtlige indtægter, der skal være skattepligtige, eller om det 

er tilstrækkeligt, at det f.eks. kun er afkastet af investeringerne, der behøver være skattepligtige. 

Dette spørgsmål fik vi desværre ikke et klart svar på, fordi selskabet både havde skattepligtigt lø-

bende afkast og skattepligtige avancer.  I denne sag ville det efter min opfattelse være forkert at 

nægte fradrag, selv om selskabet normalt havde til hensigt at beholde sine aktier i mere end tre år. 

Dette skyldes, at det normalt er markedsmæssigt betinget, hvornår man sælger aktier, og at reglerne 

om beskatning af avancer kan blive ændret.   

Uenigheden mellem flertal og mindretal i Højesteret, om der er ret til fuldt eller delvist fradrag er 

ikke så principielt efter min opfattelse. Ud fra en traditionel tankegang er det rigtigt som dissensen 

anfører, at en betydelig del af de opgaver, som managementselskabet udførte, vedrørte ledelsen af 
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de enkelte porteføljevirksomheder og dermed rettelig var en udgift for dem. Symbion Capital havde 

et helt særligt forretningsmæssigt koncept i form af udvælgelsen af selskaber, som hverken praktisk 

eller økonomisk havde mulighed for selv at foretage udviklingen af selskabet. Administrations 

fee’en fik således til formål at få disse selskaber til at køre og dermed skabe indtægt for Symbion 

Capital. På den måde bliver det til en driftsudgift for Symbion Capital, det har nok spillet en rolle 

for Højesteret, at alt tydede på, at der kun lå forretningsmæssige hensigter bag arrangementet, og at 

der ikke var tale om omgåelse, skattetænkning eller lignende. På denne måde var situationen mest 

parallel til den situation, hvor en bank må sende ledelsesmæssig hjælp til et långivende selskab for 

at redde bankens udlån til selskabet. 

Advokat Tommy V. Christiansen har i Ugens Kommentar 2012.8 fremsat kritiske bemærkninger til 

Højesterets dom. Han skriver, at der fortsat savnes en stillingtagen til, hvordan sondringen mellem, 

om management fee er knyttet til skattepligtige eller skattefri gevinster på ventureselskabernes akti-

er, forholder sig til UfR 1942.278 H og den dertil knyttede praksis, hvor en sådan sondring ikke ses 

anlagt. Man kan se i noten til Højesterets dom, at disse sager har været inddraget i Højesterets over-

vejelser, men man kan ikke se, om Højesteret mener, at der er tale om en praksisændring, eller om 

Højesteret fortolker disse domme anderledes end Tommy V. Christiansen. 
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5.7 SKM.2012.238 H, Danske Bank og A.P. Møller 

Højesterets dom af 30. marts 2012 (SKM 2012.238H) IBM Danmark 

5.7.1 Beskrivelse 

Et selskab, der var stiftet af Danske Bank og A.P. Møller, løste opgaver for disse selskaber og en 

række store private og offentlige virksomheder. Virksomheden leverede bl.a. etablering og drift af 

netværk, dataopbevaring og sikkerhedskoncepter. Væksten i ordrer fra kunder gjorde det nødven-

digt for selskabet at investere i mere plads, og selskabet planlagde derfor at bygge et nyt driftscenter 

i tillæg til de to, selskabet havde i forvejen. Selskabet afholdt i den forbindelse i 2004 projektudgif-

ter på i alt ca. 3,5 mio. kr. primært til ingeniør- og arkitekthonorarer.  Aktierne i selskabet blev 

imidlertid i november 2004 overtaget af et andet selskab i koncernen, som i stedet for at bygge nyt 

ville sammenkoble dets eksisterende driftscenter med selskabets to eksisterende driftscentre.  

Selskabet trak de 3,5 mio. til projektudgifterne fra, men fik afslag fra SKAT med den begrundelse, 

at beslutningen om at opgive det tredje driftscenter var koncerninternt og ikke en følge af udefra-

kommende omstændigheder. Udgifterne havde været forgæves afholdt og havde dermed ikke bidra-

get til at erhverve, sikre eller vedligeholde indkomsten, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

Selskabet indbragte sagen for Landsskatteretten med den begrundelse, at der var ret til fradrag som 

driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a., subsidiært kunne udgifterne afskrives 

over en årrække efter samme bestemmelse. 

Selskabet anførte, at retspraksis må forstås således, at der er ret til fradrag, hvis udgiften er ren er-

hvervsmæssig og har en direkte forbindelse med indkomsterhvervelsen, og udgiften ikke tjener til at 

etablere, ændre eller udvide indkomstgrundlaget. Udgiften udtømte sin virkning i det år, den var 

afholdt, og kunne derfor fratrækkes som driftsomkostning. Selskabet mente, at grænsedragningen 

mellem på den ene side de udgifter der vedrører den løbende drift, og på den anden side de udgifter, 

der udelukkende eller hovedsageligt vedrører etablering eller udvidelse af indkomstgrundlaget. Det 

er som altovervejende hovedregel den skattepligtige selv, der afgør, hvilke udgifter der skal afhol-

des som led i driften af virksomheden. En virksomhed kan som udgangspunkt og under bibeholdel-

se af driftsomkostningsfradraget inden for vide rammer vælge at drive virksomheden, som virk-

somheden selv vil. Det er helt forkert at lægge vægt på, at udgifterne har været forgæves afholdt i 

den forstand, at de ikke har medført det resultat, som de tilsigtede.  De konkrete udgifter var afholdt 

for at sikre, at selskabet havde den fornødne kapacitet til at opfylde kundernes behov. Selskabet var 
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derfor nødsaget til at være på forkant med udviklingen, og arbejdet med at sikre den fornødne ma-

skinstuekapacitet havde således en meget nær og direkte tilknytning til den løbende drift af selska-

bets bestående virksomhed. Selskabet drev i 2004 samme virksomhed som i dag, og de nye maskin-

stuer skulle derfor indgå i den allerede eksisterende virksomhed.  Virksomheden har ikke skullet 

ændre karakter eller etablere ny virksomhed. Det forhold, at selskabet løbende fik nye kunder og 

dermed et behov for udvidelse, kan naturligvis ikke medføre bortfald af fradragsretten for driftsom-

kostninger.  

Landsskatteretten gav ikke selskabet medhold og anførte, at formålet med byggeriet og dermed ud-

gifterne var at imødegå vækstbehovet i form af mersalg til eksisterende kunder og tilgang i form af 

nye, mindre kunder. Udgifterne havde ikke en direkte forbindelse med indkomsterhvervelsen og 

vedrører ikke den løbende indtjening på det eksisterende indkomstgrundlag.   

Selskabet gjorde de samme synspunkter gældende over for landsretten. Skatteministeriet anførte 

heroverfor, at udgifterne havde karakter af anlægsudgifter eller etableringsudgifter. Der var tale om 

en forgæves afholdt formueudgift, som hverken kunne afskrives eller fratrækkes. Landsretten fulgte 

Skatteministeriets synspunkter, at der var tale om etableringsudgifter i forbindelse med en forventet 

udvidelse af selskabets hidtidige kapacitet. 

Højesterets dom er meget kort og siger blot, at parterne har gentaget sine påstande og anbringender. 

I sin begrundelse fremhævede Højesteret, at parterne var enige om, at udgifterne til ingeniør- og 

arkitektbistand – eller i hvert fald størstedelen heraf – kunne være afskrevet efter afskrivningsloven, 

hvis projektet var blevet realiseret. Som begrundelse for at nægte fradragsret skriver Højesteret blot: 

”Udgifterne knytter sig til den påtænkte opførelse af et yderligere driftscenter, og Højesteret tiltræ-

der, at afholdelse af disse udgifter ikke har en sådan direkte forbindelse til virksomhedens eksiste-

rende drift, at de kan anses som driftsomkostninger, der kan fradrages i 2004 efter statsskattelovens 

§ 6, stk. 1, litra a.”    

5.7.2 Analyse og vurdering 

Sagen var principiel, da den var henvist fra byret til landsret.  

Jeg synes, at det er en meget spændende afgørelse, som illustrerer den vanskelige grænsedragning 

mellem at sikre driften på den ene side og etablere nyt på den anden side. Man kan godt få den for-

nemmelse, at Højesteret har ment, at sagen var oplagt, og alle instanser nåede da også frem til at 
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nægte fradrag. Men jeg synes, at der blev anført mange gode grunde til, at sagen kunne have fået 

det modsatte resultat, jf. 4.16 Teori – negativ/positiv afgrænsning af driftsomkostninger. 

Selskabets daværende direktør og bestyrelsesmedlem forklarede for landsretten, at en udvidelse af 

kapaciteten var nødvendig for at kunne imødekomme eksisterende kunders behov. Kunderne var 

helt afhængige af, at maskinkapaciteten fungerede og havde den fornødne svarkapacitet. Ellers kun-

ne kunderne i værste fald risikere driftsstop. Det var et fokusområde for virksomheden at kunne 

sikre og imødekomme kundernes behov for kapacitet og tilgængelighed. Det var derfor også nød-

vendigt, at selskabet havde en vis overkapacitet for at kunne imødekomme force majeure situatio-

ner. Det at virksomheden sikrer overkapacitet for at kunne fastholde eksisterende kunder må være 

en driftsomkostning efter min opfattelse.  

Udgifter, der bliver afholdt som led i, at en virksomhed løbende får nye kunder, er også efter min 

opfattelse fradragsberettigede driftsomkostninger. Her kan man vel sige, at selskabet måske ikke 

direkte havde bevist, at udgifterne var direkte nødvendige for den fortsatte løbende drift, men om-

vendt var der heller ikke tale om etablering af ny virksomhed eller direkte udvidelse af den beståen-

de virksomhed.  

Selskabet henvist til Ole Bjørn i Lærebog for indkomstskat, s 320 og til Ligningsvejledningen for 

1989, pkt. C.2.1.2., hvor det hedder bl.a.: 

”Det altafgørende for fradragsretten er fortsat, om der foreligger en aktuel driftsmæssig begrundelse 

for at afholde udgiften. Det vil sige, at formålet er at erhverve den skattepligtige indkomst, og at 

disse indkomstbestræbelser ikke overskrider virksomhedens hidtidige rammer, jf. statsskattelovens 

§ 6, stk. 2, om ”udvidelse af næring eller drift”. Ferniss skriver, at visse udgifter dog kan have en 

sådan direkte sammenhæng med den løbende drift, at etableringssynspunktet fortrænges, og udgif-

ten i stedet anerkendes som en fradragsberettiget driftsomkostning
38

.  

Parternes argumentation viser efter min opfattelse, at § 6, stk. 1. litra a, kan læses på to måder. Jf. 

afsnit 4.1.2, Alt hvad der ikke har karakter af etablering af ny virksomhed, ændring af bestående 

virksomhed eller udvidelse af den bestående virksomhed kan trækkes fra. Det var selskabets syns-

punkt, og denne læsning medfører, at tvivlstilfælde fører til fradrag.  Bestemmelsen kan imidlertid 

også læses på en anden måde, at det er en betingelse for fradrag, at udgiften har tilknytning til den 

                                                           
38

 Ferniss:97 
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eksisterende drift. Det var Højesterets begrundelse den medførte, at tvivlstilfælde får afslag på fra-

drag.  

Jeg tror, at et af selskabets største problemer i sagen var, at udgifterne havde karakter af projekte-

ringsudgifter, idet de var 1. fase af et yderligere driftscenter. Udgifterne havde derfor karakter af at 

være accessoriske bygningsudgifter til et anlægsaktiv, som naturligt ville skulle afskrives efter reg-

lerne i afskrivningsloven. Og afskrivning er udelukket, fordi det forudsætter, at der et aktiv, som 

værdiforringes. At denne tankegang var med i Højesterets overvejelser bygger jeg på, at Højesteret i 

sin i øvrigt korte begrundelse laver et afsnit om, at parterne var enige om, at beløbet ville kunne 

være afskrevet, hvis projektet var blevet realiseret. Udgifterne hørte dermed naturligt til i en ”anden 

kasse” end driftsomkostninger. Selv om den naturlige kasse var lukket, fører det ikke nødvendigvis 

til, at en anden kasse åbner sig. 
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5.8 SKM.2012.353 H, Ernst & Young 

Højesterets dom af 1. juni 2012 (SKM 2012.353) Ernst & Young 

5.8.1 Beskrivelse 

Spørgsmålet i sagen omhandlede hvorvidt Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

kunne fratrække nogle erstatninger, som de havde måttet betale som følge af deres bistand til kun-

der i forbindelse med salg af de såkaldte ”overskudsselskaber”. Revisionsselskabet havde ligesom 

en række andre rådgivere, herunder advokater og pengeinstitutter måttet betale erstatning for de tab, 

som staten havde lidt som følge af, at køberne af ”overskudsselskaberne” havde tømt selskaberne 

for midler med en virkning, at der så ikke var penge til at betale den hensatte skat i selskaberne. 

Selskabstømmersagerne har fuldt meget i medierne, og de har medført en lang række domme, hvor-

af nogle af disse har udløst fængselsstraf til selskabstømmerne. Det er estimeret, at staten har lidt et 

tab i omegnen af to milliarder kroner som følge af sagerne. Dette tal er dog blevet mindsket igen-

nem betalinger af erstatninger fra selskabernes forsikringsselskaber med videre. Denne sag er den 

seneste i rækken af selskabstømmersagerne.  

 

Sagen drejede sig konkret om 8 tilfælde med erstatninger på i alt ca. 600.000 kr. Erstatningsbeløbe-

ne lå alle under selvrisikoen i selskabets ansvarsforsikring, og selskabet havde trukket erstatninger-

ne fra i sine indkomstopgørelser for 2000 og 2001. Dette blev imidlertid nægtet af kommunens sel-

skabsbeskatning, og da Landsskatteretten ikke havde truffet afgørelse inden for den frist, der gæl-

der, indbragte selskabet sagen for Landsretten (efter de gamle regler). Her indtrådte Foreningen af 

Statsautoriserede Revisorer (senere FSR - Danske Revisorer) til støtte for Ernst & Young (biinter-

vention), da sagen havde betydning for en række af foreningens medlemmer. 

 

Jeg har valgt at behandle denne sag særligt grundigt, da Revisorforeningen som nævnt indtrådte i 

sagen. Sagen har endvidere været genstand for mange artikler i litteraturen, og den har også haft 

politisk bevågenhed. Derudover synes jeg, at den er særlig spændende. 

 

Parterne havde under sagen aftalt, at det kunne lægges til grund, at revisorernes adfærd og ansvar i 

de otte sager skulle bedømmes på samme måde, som Højesteret havde bedømt revisors adfærd og 

ansvar i den såkaldte Thrane-sag, U 1999.897 H. De centrale præmisser i den dom lød på, at der 

forelå ulovlig selvfinansiering, at salget af overskudsselskabet ikke havde karakter af en normal 

forretningsmæssig disposition, og at sælger opnåede en betydelig overpris. Blandt andet som følge 
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heraf havde sælger og dennes rådgivere ved salget en særlig anledning til at være opmærksom på 

risikoen for tilsidesættelse af skattevæsnets interesser. De gjorde imidlertid ikke noget reelt for at 

afværge skattevæsnets risiko, og de havde derfor på uforsvarlig måde tilsidesat skattevæsnets inte-

resser og var følgelig erstatningsansvarlige for skattevæsnets tab. 

 

 Ernst & Youngs primære synspunkt (hovedanbringende) var, at der efter kursgevinstlovens § 3 er 

et ubetinget krav på fradrag. Synspunktet var, at selskabet havde fået et tab på den regresfordring, 

som selskabet havde fået mod den person, der havde tømt selskabet for midler (selskabstømmeren), 

så selskabet ikke kunne betale de skattekrav, der påhvilede selskabet. Skatteministeriet mente ikke, 

at kursgevinstloven skulle forstås på den måde.  

 

Jeg skal ikke gøre så meget ud af denne problemstilling, da det falder uden for mit emne, jf. opga-

vens afgrænsning. Jeg vil dog påpege, at de fleste teoretikere (fx Jan Pedersen i SKM 2010.368 

VLR) holdt med Ernst & Young. Højesteret indfortolkede imidlertid en begrænsning i retten til at 

trække tabet på regresfordringen fra. Højesteret udtalte således, ”at der består en sådan sammen-

hæng mellem revisionsselskabets erstatningspligt og selskabets regresfordringer mod køberne af 

overskudsselskaberne, at fradrag for tab på regresfordringerne i medfør af kursgevinstlovens § 3 

kun kan anerkendes i det omfang, revisionsselskabet har ret til at fradrage de betalte erstatninger 

som driftstab i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det sidstnævnte spørgsmål må derfor 

anses for sagens hovedspørgsmål”.  

 

Ernst & Youngs andet anbringende var, at selskabet kunne fradrage de betalte erstatninger efter 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Selskabet gjorde gældende, at beskatningen af erhvervsdrivende 

hviler på et nettoprincip, hvilket medfører, at skatteyderen alene skal betale skat af sin nettoind-

komst, jf. statsskattelovens §§ 4-6. Fradragsretten for driftsomkostninger omfatter efter fast praksis 

også driftstab. Det er almindeligt antaget, at erstatningsbeløb kan fratrækkes som driftstab, hvis 

erstatningsansvaret er pådraget som led i driften af en erhvervsvirksomhed, og tabet er et udslag af 

en naturlig driftsrisiko ved udøvelsen af den pågældende erhvervsvirksomhed, Den udviste adfærd 

skal således ligge inden for virksomhedens naturlige rammer, jf. afsnit 4.1.4. Det beror på en hel-

hedsbedømmelse, hvori også subjektive forhold efter omstændighederne kan indgå, jf. Hemmingsen 

og afsnit 4.1.6. Hvis en skatteyder således forsætligt pådrager sig et erstatningsansvar, vil skatteyde-

ren ikke have fradragsret for tabet. Det skyldes, at tabet i så fald er driftsfremmed (en privatudgift). 
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Grov uagtsomhed fører derimod ikke i sig selv til, at fradragsretten for et i øvrigt fradragsberettiget 

driftstab bortfalder, jf. TfS 1987.59 H, men graden af uagtsomhed kan naturligvis indgå i bedøm-

melsen af, om tabet som udgangspunkt kan betegnes som udslag af sædvanlig driftsrisiko – dette 

blev ligeledes behandlet i Advokat dommen. Adgangen til fradragsretten baseres alene på en for-

tolkning af statsskattelovens § 6, stk. 1. litra a, og ikke på moralske overvejelser eller på overordne-

de retlige principper. Ernst & Youngs bistand i de otte sager havde i det væsentlige bestået i udar-

bejdelse af perioderegnskab og møder med kunderne. I et par af sagerne havde revisorerne dog her-

udover hjulpet med at vurdere købesummens størrelse, og i et enkelt tilfælde indhentet tilbud på køb 

af selskabet. Ernst & Youngs erstatningsansvar var derfor opstået/pådraget som et helt sædvanligt 

led i driften af revisionsvirksomheden, og tabet er helt åbenbart et udslag af en naturlig driftsrisiko 

ved driften heraf – det er formentlig også derfor, at FSR indtræder i sagen. Både sælgerne og revi-

sorerne havde en forventning til, at køberne kunne udskyde eller eliminere skatten af de købte sel-

skaber og havde ingen viden eller formodning om, at køberne ulovligt ville tilegne sig selskabets 

midler. Det var en udbredt opfattelse i såvel revisionsbranchen som advokatbranchen, at det var 

fuldt forsvarligt at medvirke som rådgiver i disse sager. Revisorernes ansvarsforsikringsselskaber 

har generelt anerkendt at dække under ansvarsforsikringerne, da rådgivningen ikke blev vurderet til 

at være groft uagtsomt.  

 

Skatteministeriet synspunkt var, at revisorernes dispositioner nok havde karakter af sædvanlig revi-

sionsvirksomhed, men revisorernes subjektive forhold (deres kendskab til handlernes karakter) af-

spejlede ikke en adfærd, der ligger inden for rammerne af sædvanlig revisionsvirksomhed. Hertil 

menes, at revisionsselskaberne burde havde indset, at handlernes karakter ville medføre et tab for 

SKAT.  Dette støttes af Højesterets præmisser i Thrane-sagen, hvor det blev anført, at dispositio-

nerne ikke var forretningsmæssigt sædvanlige og i betydelig grad risikable i forhold til selskabernes 

eneste kreditor, nemlig skattemyndighederne. Skatteministeriet havde herudover det synspunkt, at 

også erstatningsretlige betragtninger udelukker fradragsret. Hvis erstatningen til skattemyndighe-

derne kunne trækkes fra, ville staten kun få delvis erstatning for sit tab. Skatteministeriet henviste 

desuden til et overordnet retsprincip om, at en part ikke kan drage fordel af sin egen forkerte hand-

ling – et princip der skulle stamme tilbage fra Romerretten.  
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Landsretten nåede frem til, at revisorernes adfærd ikke fandtes at ligge inden for rammerne af en 

normal og sædvanlig drift ved udøvelsen af revisionsmæssig virksomhed. Dette var med henvisning 

til Thrane-sagen.  

 

Efter at Højesteret havde taget stilling til kursgevinstloven, som beskrevet ovenfor, starter Højeste-

ret med at fremstille procesaftalen således, at situationen er parallel med Thrane-sagen, da det er det 

faktum, som retten skal lægge til grund for afgørelsen. Højesteret tager derefter fat på sætningen fra 

Thrane-dommen; ”salget af overskudsselskabet ikke havde karakter af en normal forretningsmæssig 

disposition”. Hvis denne sætning også gælder for den medvirkende revisor, så ville revisor have et 

problem i forhold til fradragsretten. Hertil svarer Højesteret, at udtalelsen sigter til salgets karakter 

for sælgeren – altså at sælgeren kunne få mere for sit selskab, end den reelt var værd – sælgeren fik 

en overpris.  I forhold til rådgiverne, herunder revisor havde denne ”ikke normale forretningsmæs-

sige disposition” den betydning, at de ved salget havde særlig anledning til at være opmærksom på 

risikoen for tilsidesættelse af skattevæsenets interesser.  

 

Herefter gennemgik Højesteret, hvad revisorernes arbejde havde bestået i, og her var konklusionen, 

at bistanden havde bestået i udførelse af opgaver, der efter deres art var sædvanlige for en revisor. 

 

Et centralt spørgsmål var, hvorvidt revisorerne havde udvist simpel uagtsomhed, eller om de havde 

et sådan kendskab til handlernes karakter, at de havde handlet groft uagtsomt eller måske endda 

forsætligt. Her fortolker Højesteret igen en sætning fra Thrane-dommen (”på uforsvarlig måde til-

sidesatte skattevæsnets interesser”). Højesteret mente, at der heri alene kunne indlægges, at reviso-

rerne havde handlet uagtsomt. Højesteret havde herefter ikke grundlag for at fastslå, at nogen af 

revisorerne i de otte selskabstømmersager, som var omfattet af sagen, havde handlet groft uagtsomt 

eller forsætligt.  

 

Herefter kunne sagen afgøres i overensstemmelse med Ligningsvejledningens udgangspunkt, hvor-

efter der er fradrag for udgifter til erstatninger, hvis de er pådraget i forbindelse med drift af er-

hvervsvirksomhed og er et udslag af en normal driftsrisiko ved udøvelsen af den pågældende er-

hvervsvirksomhed. Højesteret ændrede herved landsrettens dom og gav Ernst & Young ret til at 

trække erstatningerne fra som driftstab i medfør af SL § 6, stk. 1, litra a.   
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5.8.2 Analyse og vurdering 

Dommen er efter min opfattelse korrekt og afgjort i overensstemmelse med Ligningsvejledningen. I 

dommen har Højesteret citeret ligningsvejledningen to steder. Det er sikkert for at understrege, at 

skattemyndighederne her har meldt ud, hvornår driftstab og erstatningsydelser er fradragsberettige-

de. Efter Ligningsvejledningen er udgangspunktet, at erstatningsbeløb kan fradrages, hvis de er på-

draget i forbindelse med drift af erhvervsvirksomhed og er et udslag af en normal driftsrisiko ved 

udøvelsen af den pågældende erhvervsvirksomhed. 

 

Skatteministeriet henviste under sin procedure til Skattelovrådets betænkning s 116. Der er ligele-

des citeret fra denne betænkning i landsrettens dom. Det fremgår heraf blandt andet, at ”Bedømmel-

sen af, om ansvar for retsbrud, der pådrages under den løbende drift, kan anses for udslag af en na-

turlig driftsrisiko synes i væsentlig grad at være præget af moralske overvejelser omkring, hvordan 

man bør drive virksomhed, og hvilke risici der sædvanligvis løbes, når man bærer sig fornuftigt ad. 

Som almindelig regel gælder det, at fradragsretten er dalende med stigende grad af skyld (dadel-

værdighed), gående fra hændeligt til forsæt.”  

 

Spørgsmålet er og var, om domstolene skal anlægge sådanne moralske overvejelser til grund ud fra, 

at selskabstømmer-sagerne af nogle var betegnet som langt mere diskrete og indbringende end 

bankrøverier, og at revisorerne havde medvirket hertil. Man kan ikke ud af Højesterets præmisser 

se, at dette synspunkt har haft nogen indflydelse, og efter min mening bør det heller ikke have det.  

 

I samme betænkning fra Skattelovrådet i samme afsnit s 118 er der en beskrivelse af erstatningsan-

svar, der pådrages i forbindelse med rådgivning, f.eks. som advokat eller revisor. Her anføres det: 

”Ud fra en driftsrisikobetragtning nægtes i almindelighed fradrag for grovere fejl, som ikke ”burde 

være indtruffet”, hvis skatteyderen havde båret sig fornuftigt ad. I disse tilfælde synes driftsrisiko 

bedømmelsen generelt at være strengere, end tilfældet er med ansvar f.eks. i forbindelse med hånd-

værksvirksomhed. I praksis nægtes fradrag i almindelighed, når ansvaret er udslag af grov uagt-

somhed eller forsæt fra skatteyderens side, mens hændelighed og simpel uagtsomhed typisk antages 

at falde inden for den normale driftsrisiko. Retstilstanden forekommer dog meget usikker, og der 

kan næppe drages sikre slutninger fra tilegnelsen til den skattemæssige behandling.” 
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Efter min opfattelse kan det udledes af Højesteretsdommen, at der er fradrag for erstatninger, som 

alene er pådraget som følge af simpel uagtsomhed. Der anlægges ikke en yderligere vurdering af, 

om fejlen ”ikke burde være indtruffet”, som der blev lagt væk på i Landsrettens afgørelse. I bag-

klogskabens lys burde selskabstømmerne være stoppet tidligere end de gjorde, så på den måde bur-

de revisor ikke have medvirket, men have undersøgt købers forhold og motiver nærmere, end det 

skete. Anskuet på den måde burde handlen være undgået, men der var altså kun handlet simpelt 

uagtsomt. 

 

Parterne var enige om, at der ikke er fradragsret, hvis revisor blev vurderet til at have handlet for-

sætligt. Ernst & Young så sådan på det, at der i så fald var tale om en privat udgift. Spørgsmålet var, 

om grænsen går mellem simpel uagtsomhed på den ene side, og grov uagtsomhed og forsæt på den 

anden side.  

 

Den centrale dom på området er en forholdsvis gammel højesteretsdom fra 1987 (TfS 1987.59 H). 

Skattemyndighederne havde nægtet en advokat fradrag for en erstatning, som han havde måttet be-

tale til et konkursbo som følge af hans kompagnons handlemåde, der blev bedømt til at være groft 

uagtsomt. Advokaten og kompagnonen hæftede solidarisk for beløbet. Forsikringsselskabet havde 

afslået at dække tabet, og skattemyndighederne fandt, at erstatningen under disse omstændigheder 

ikke kunne henføres til normal driftsrisiko. Landsretten gav skattemyndighederne medhold ud fra 

den betragtning, at kompagnonen havde handlet groft uagtsomt, og advokaten ikke havde været 

uvidende om dispositionerne. Højesteret delte sig, idet fire dommere fandt, at tabet efter en hel-

hedsvurdering ikke faldt uden for rammerne af den risiko, som driften af en advokatvirksomhed 

medførte, jf. Hemmingsen (normal og naturlig) samt afsnit 4.1.4. De henviste blandt andet til, at 

dispositionerne ikke medførte strafansvar for kompagnonen og var et led i driften af advokatvirk-

somheden. En dommer var enig med landsretten og henviste til, at kompagnonens handlemåde var 

af så usædvanlig og uforsvarlig karakter, at de lå uden for en normal udøvelse af advokatgerning. 

Det samme resultat var udslagsgivende i Advokat dommen. I Ligningsvejledningen er der henvist 

til denne dom, og det angives, at selv om den erhvervsdrivende har handlet groft uagtsomt, er dette 

forhold alene ikke tilstrækkeligt til at nægte fradragsret. 

 

Spørgsmålet er, om Højesteret har taget stilling til denne afgrænsning. Højesteret udtaler herom, at 

”Højesteret har herefter ikke grundlag for at fastslå, at nogen af revisorerne … har handlet groft 
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uagtsomt eller forsætligt” og det må således lægges til grund, at … revisorerne alene har gjort sig 

skyldige i simpel uagtsomhed”.   

 

Det kan udledes direkte af dommen, at simpel uagtsomhed ikke udelukker fradragsret, men mere 

siges ikke direkte. Jeg synes dog, at det virker som om, Højesteret slår grov uagtsomhed og forsæt 

sammen. Det vil også efter min opfattelse være det mest nærliggende. Grænsen for fradragsret vil 

på denne måde komme til at svare til, om der er dækning efter ansvarsforsikringen. Heri bruges 

kriterierne for at opnå dækning ” led i … og der er undtagelse for forhold, der skyldes grov uagt-

somhed eller forsæt”. Hvis man ikke kan forsikre sig for disse risici, er det vel også naturligt at anse 

dem for liggende uden for normal driftsrisiko.  

 

Sagen omhandlede kun otte sager fra Ernst & Young. Der er imidlertid ingen tvivl om, at sagen har 

betydning for mange andre revisorers adgang til fradrag, da de i vidt omfang har medvirket på 

samme måde. Sagen vedrører således revisorbranchens adgang til fradrag, men det er nærliggende 

at vurdere, om dommen har konsekvenser for andre medvirkendes adgang til fradrag.  

 

Situationen forud for Højesterets dom var den, at sælgerne af overskudsselskaberne kunne trække 

betalte erstatninger fra i deres avance ved salg af selskabet. Dette var begrundet i, at de rent faktisk 

ikke havde opnået et større overskud end den aftalte pris, inkl. merprisen, med fradrag af den betalte 

erstatning. Og sælgerne skal ikke beskattes af mere end overskuddet ved handlerne. 

 

Også de medvirkende pengeinstitutter havde i vid udstrækning fået anerkendt fradrag. Det fremgår 

f.eks. af TfS 1999.860, hvori der henvistes til Ligningsvejledningen. Det måtte – også i selskabs-

tømmersager – bero på en konkret vurdering, om der er fradragsret. Var der handlet groft uagtsomt 

eller forsætligt, ville der normalt ikke være fradragsret. 

 

Skatteministeriet gav i SKM2012.363 meddelelse om Højesterets afgørelse, der havde underkendt 

SKATs praksis. Skatteministeriet meddelte, at man umiddelbart efter sommerferien ville udsende 

en genoptagelsesmeddelelse med en nærmere vurdering af dommens rækkevidde. 
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5.9 SKM.2009.24 H, Fritidslandmanden 

Højesterets dom af 22. december 2008 (SKM 2009.24) Fritidslandmanden 

5.9.1 Beskrivelse 

Denne sag vedrører en fritidslandmands adgang til at trække et driftsunderskud fra. Jeg vurderer 

ikke sagen til at være principiel, men jeg har alligevel medtaget dommen, da den viser noget om 

adgangen til fradrag efter SL § 6, stk. 1, litra a, selv om betingelserne for fradrag strengt taget ikke 

er opfyldt. 

En murer købte i 1980 en landbrugsejendom. Ca. 10 år efter holdt han op med at arbejde som murer 

og levede af sin pension. I 1998 solgte han ejendommen til sin søn og fortsatte selv som forpagter. 

Det betalte han en årlig forpagtningsafgift på 45.000 kr. for, og dette beløb svarede til, hvad han fik 

ind som renteindtægt fra sønnen i kraft af et lån, som han havde ydet denne til finansiering af købet.  

Gennem hele perioden havde klager drevet ejendommen med kødkvæg og har desuden dyrket fo-

der. Gennem alle årene havde der været selvangivet underskud før renter. 

Skatteankenævnet nægtede at godkende det driftsmæssige underskud på godt 57.000 kr. som fra-

dragsberettiget i 2000. Skatteankenævnets begrundelse herfor var, at nævnet ikke vurderede, at kla-

gerens landbrugsvirksomhed blev drevet erhvervsmæssigt i 2000. Landbruget havde været over-

skudsgivende før renter i alle årene fra 1990-2004. Efter salget af virksomheden og påtagelsen af 

den årlige forpagtningsafgift på 45.000 kr. var udsigterne til fremtidigt overskud tilsvarende forrin-

get. Ankenævnet henviste endvidere til, at erhvervelsen af ejendommen i højere grad syntes at have 

været begrundet i boligformål først for klager og senere for klagers søn.  

Man kan se af Skattenævnets begrundelse, at nævnet henviser til en højesteretsdom af 15. april 

1994 (TfS 1994, 364). Denne dom henvises der også til i parternes procedure, og den danner grund-

lag for retningslinjerne i Ligningsvejledningen (LV 2008-3, pkt. E.A.1.2.3.1. og pkt. E.E.1.2.1., 

som der henvises til i noten). De principielle kriterier for, hvornår underskud kunne fratrækkes for 

fritidslandmænd var således lagt fast inden denne sag, som handlede om, hvorvidt kriterierne kon-

kret var opfyldt. 

Efter højesteretsdommen var det en betingelse for fradrag, at landbruget bedømt ud fra en teknisk 

landbrugsfaglig målestok må betegnes som sædvanligt og fornuftigt drevet med den fornødne inten-

sitet, ligesom landbruget skal tilsigte at opnå et rimeligt driftsresultat.  
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Landmanden anførte, at årsagen til underskuddet for en stor dels vedkommende kunne tilskrives de 

meget lave kødpriser, og at man i et år ikke i tide havde fået søgt om EU-tilskud til kornarealer. 

Store dele af græsarealet havde desuden været oversvømmet, og det havde givet ekstra udgifter til 

indkøb af foder.  

Med hensyn til medregningen af forpagtningsafgiften følte landmanden sig uretfærdigt behandlet. 

Han anførte, at der var tale om en driftsfremmed udgift, som der burde bortses fra ved vurderingen 

af rentabiliteten, da den reelt vedrørte finansieringen og i øvrigt blev modsvaret af en renteindtægt 

fra sønnen. Finansieringsomlægningen var således udgiftsneutral, og driftsøkonomien var upåvirket 

af omlægningen fra ejerskab til forpagtning.  

Landsskatteretten bemærkede indledningsvis, at der for deltidslandbrug gælder en særlig lignings-

mæssig praksis. Et landbrug godkendes herefter som erhvervsmæssigt drevet efter de kriterier, jeg 

netop har nævnt, medmindre det må lægges til grund, at driften selv efter en længere årrække ikke 

vil kunne blive overskudsgivende. Landsskatteretten anfører videre, at den sidste betingelse i Høje-

sterets præmisser er blevet fortolket sådan, at landbruget med den valgte driftsform skal have udsigt 

til et driftsmæssigt overskud på eller over 0 kr. efter driftsmæssige afskrivninger, men før renter. 

Landbrug godkendes således som erhvervsmæssigt drevet, uanset om virksomhedens resultat er 

tilstrækkeligt til at dække driftsherreløn og forrentning af den investerede kapital.  

Landsskatteretten gennemgik herefter resultatet af et syn og skøn, der var blevet afholdt under sa-

gen.  Herefter bemærkede Landsskatteretten, at finansielle indtægter og udgifter – i modsætning til, 

hvad der gælder for andre brancher – er irrelevante ved vurderingen af, om et landbrug er er-

hvervsmæssigt drevet, jf. den særlige ligningsmæssige praksis for deltidslandbrug. Det er derfor 

uden betydning, at driftsresultatet efter finansieringen niveaumæssigt er uændret efter skiftet fra 

ejerskab til forpagtning. Efter salget af ejendommen er forpagtningsudgifter – uanset om der sælges 

til tredjemand eller som sket til klagers søn – en nødvendig driftsomkostning, hvis landbruget skal 

kunne videreføres. Landbrugets driftsresultat må som følge heraf også vurderes under hensyn hertil.  

Herefter var resultatet ganske oplagt, da syn og skønnet klart viste, at driften selv efter en længere 

årrække ikke ville kunne blive overskudsgivende. 

For landsretten afgav landmandens revisor forklaring. Han forklarede blandt andet, at der ikke hav-

de været problemer med at få godkendt underskuddet før i 2000, og at han ikke betragtede landbru-

get som et hobbylandbrug.   
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Landsretten startede med at konstatere, at det var hævet over enhver tvivl (af skattemyndighederne), 

at betingelsen for, at landbruget ud fra en teknisk-landbrugsfaglig bedømmelse var drevet sædvan-

ligt og forsvarligt.   

Landsretten fandt endvidere ikke grundlag for at betvivle, at landmanden havde tilsigtet et rimeligt 

driftsresultat. Landsretten fandt imidlertid, som Landsskatteretten, at der ikke kunne ses bort fra 

forpagtningsudgiften som en nødvendig driftsudgift ved den valgte driftsform, og så var det godt-

gjort, at driften selv efter en længere årrække ikke var overskudsgivende. Landsretten nævnte til 

sidst, at det var uden betydning for bedømmelsen af 2000, at driften i 2005 som følge af forskellige 

omstændigheder måtte vise sig at have været overskudsgivende. 

Højesteret gentog dele af landsrettens begrundelse om de kriterier, der skulle anvendes, og tilslutte-

de sig, at der ikke kunne ses bort fra forpagtningsafgiften. Herefter opsummerede Højesteret faktum 

i sagen således, at driften i alle årene fra 1990 til 2004 havde været underskudsgivende før renter. 

Dette ville også gælde for alle årene bortset fra 2, selv om afskrivningerne blev sat ned til det, som 

landmanden selv mente var driftsmæssigt begrundet. Heroverfor kunne der ikke lægges afgørende 

vægt på, at driften i et enkelt år havde været positiv, nemlig i 2005. Højesteret tilføjede, at resultatet 

for 2006 ikke var fremlagt, selv om driften først ophørte i 2007. 

5.9.2 Analyse og vurdering 

Sagen er interessant, fordi den belyser, at rentabilitetssynspunktet ved landbrug spiller en væsentlig 

mindre rolle end ved anden virksomhed, jf. Landsskatterettens glimrende beskrivelse heraf. Ud fra 

en økonomisk betragtning er det svært at forklare, at der ikke også skal være dækning af finansie-

ringsomkostninger og driftsherreløn for, at en virksomhed skal anses for drevet erhvervsmæssigt, i 

hvert fald når der ses over en længere årrække. Efter min opfattelse er man gået ud over ordlyden af 

SL § 6, stk. 1, litra a, når man accepterer fradrag i en situation, hvor virksomheden aldrig har haft et 

positivt driftsresultat og heller ikke kan forventes at få det, jf. afsnit 4.1. Anden (og/eller sort) ind-

komst er dermed nødvendig.  

Det er mærkeligt for mig, at det er skattemyndighederne, der skal have bevisbyrden for, at der ikke 

vil komme et overskud efter en længere årrække, når det i alle andre tilfælde er skatteyderen selv, 

der skal bevise, at denne har ret til et fradrag. Min vurdering for denne meget lempelige praksis er, 

at Danmark fra tidernes morgen har været et landbrugsland, og der er en samfundsmæssig interesse 

i, at disse små landbrug bliver dyrket, selv om de ikke er rentable. Som Skatteankenævnet også 
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skrev, var hovedformålet med købet af ejendommen i sin tid formentlig at skaffe manden en bolig. 

Dette er formentlig også tilfældet i en lang række andre tilfælde. Renter på boligudgifter er som 

bekendt fradragsberettigede, og dette kan være begrundelsen for, at der ses bort fra renteudgifter 

ved bedømmelsen af rentabiliteten.  

Der var således reelt kun et spørgsmål, som Højesteret skulle tage stilling til, nemlig om forpagt-

ningsafgiften skulle medregnes. Selv om landmanden for så vidt kunne påvise, at han blev stillet 

ringere ved at gå fra at være ejer og til at være forpagter, var der heller ingen støtte til landmanden i 

Højesteret. Det hænger efter min opfattelse sammen med, at praksis i forvejen var meget lempelig, 

og at det så er vanskeligt med flere begunstigelser. Højesteret skriver også ”den i 2000 valgte drifts-

form”. Hermed sigtes formentlig til, at en skatteyders skatteretlige stilling afhænger af, hvordan han 

faktisk har disponeret, og ikke af, hvad han kunne have gjort eller ladet være med at gøre.  Endelig 

vil landmanden ikke skulle være anderledes stillet end den, som fra starten var forpagter, og her 

ville ingen vel kunne komme på den tanke, at forpagtningsafgiften på linje med en lejeudgift ikke 

skulle regnes med i driftsresultatet.  
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5.10 SKM.2011.602 H, Novo Nordisk 

Højesterets dom af 11. september 2011 (SKM 2011.602) – Novo Nordisk 

5.10.1 Beskrivelse 

Sagen udsprang af, at Novo Nordisk A/S i 2000 grenspaltede sig således, at insulindivisionen for-

blev i Novo Nordisk A/S, og enzymdivisionen blev overført til et nystiftet selskab Novozymes A/S 

– dette blev foretaget ved at indskyde aktiverne fra Novo Nordisk A/S til Novozymes A/S. Lig-

ningsrådet havde forinden givet tilladelse til skattefri spaltning i medfør af fusionslovens §§ 15 a og 

b. Opdelingen af virksomheden i to selvstændige virksomheder var ifølge ansøgningen begrundet i 

forretningsmæssige overvejelser, der byggede på hvorledes virksomhedens mål bedst kunne opnås. 

Tilladelsen blev givet idet det blev vurderet, at begge virksomheders fremtidige indtjeningsmulig-

heder herved bedst optimeres. Som en sekundær følge heraf optimeres aktionærernes mulighed for 

at opnå et højere afkast af deres investeringer. En tredje mulighed kunne ligeledes være, at det kun-

ne være lettere at tiltrække nye kapitalinvestorer i og med, at investorernes investeringer herved vil 

blive mere fokuseret. 

Selskaberne afholdt i den forbindelse, som led i grenspaltningen, store udgifter til advokater, reviso-

rer, investeringsbanker, prospektskrivning og -trykning, børsnotering med mere, og som led i Novo 

Nordisks salg af aktier i Novozymes. De samlede omkostninger udgjorde 143,9 mio. kr., heraf knap 

50 mio. til revisorer og advokater og 55 mio. kr. til en investeringsbank (JP Morgan). Selskaberne 

havde selv fordelt udgifterne imellem sig. Sagen vedrørte også andre spørgsmål om opgørelsen af 

avancen i forbindelse med salget af aktier i forbindelse med børsnoteringen og tilskudsbeskatning, 

men dette falder uden for mit emne og beskrives derfor ikke. 

Novo Nordisk mente, at disse udgifter kunne trækkes fra som driftsudgifter i medfør af statsskatte-

lovens § 6, stk. 1, litra a. Som sit andet anbringende mente Novo Nordisk, at udgifterne kunne fra-

trækkes efter ligningslovens § 8 J. 

Landsskatteretten nægtede fradrag efter SL § 6, stk. 1, litra a, men godkendte fradrag efter lignings-

lovens § 8 J. Som begrundelse for at nægte fradrag som driftsomkostning fremhævede Landsskatte-

retten, at omkostninger til etablering, ændring eller udvidelse af virksomhed ikke er fradragsberetti-

gede, medmindre der foreligger særlig hjemmel hertil, jf. eksempelvis ligningslovens § 8 j. Lands-

skatteretten vurderede, at spaltningen og børsnoteringen af Novozymes var båret af et ønske om at 

forbedre den fremtidige indtjening, og at det ikke var dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynlig-
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gjort, at der på spaltningstidspunktet bestod en aktuel driftsmæssig begrundelse for omstrukturerin-

gen. Udgifterne kunne heller ikke anses for fradragsberettigede rationaliseringsudgifter, da omstruk-

tureringen etablerede indtægtsgrundlaget for Novozymes.  

Landsskatteretten vurderede herefter ligningslovens § 8 J, hvorefter der kan foretages fradrag for 

advokat- og revisorudgifter, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed 

eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Der var udstedt et cirkulære om bestemmelsen, 

hvoraf fremgik, at begreberne etablering og udvidelse skal fortolkes bredt, og at bestemmelsen efter 

skatteministeriets opfattelse hjemler fradrag for advokat- og revisoromkostninger, der afholdes i 

forbindelse med for eksempel en spaltning af en virksomhed. Herefter skrev landsskatteretten noget 

centralt, som senere blev vurderet af domstolene: ”Det fremgår ikke af cirkulæret, om også et ind-

skydende selskab fortsætter efter spaltningen. Der synes dog ikke at være grund til at behandle den 

af nærværende sag omfattede spaltning anderledes end hvis selskabets to virksomhedsgrene inden 

spaltningen i stedet var udspaltet til to nystiftede selskaber”. Hermed fik selskabet fradrag for udgif-

terne til advokat og revisor.  

Skatteministeriet var ikke tilfreds med Landsskatterettens afgørelse og var derfor for en gangs skyld 

den, der rejste sagen ved domstolene (sagsøger i sagen). 

Skatteministeriet nægtede, at udgifterne havde karakter af driftsudgifter, mens selskaberne anførte, 

at der også er fradragsret for udgifter, der medgår til opretholdelse af indkomstgrundlaget. Selska-

berne uddybede dette med, at der ifølge retspraksis ikke er hjemmel til at nægte fradrag for en ud-

gift, fordi udgiften ikke knytter sig direkte og umiddelbart til indkomsterhvervelsen. Her var der tale 

om, at spaltningen skulle sikre den fortsatte udvikling af de to eksisterende divisioner i virksomhe-

den. Der kunne i kraft heraf finde en rationalisering sted, som skulle øge effektiviseringen og ind-

tjeningen, og det var da også baggrunden for, at Ligningsrådet kunne meddele tilladelse til skattefri 

spaltning. Ingen af udgifterne var afholdt for at etablere ny virksomhed, at indskrænke eksisterende 

virksomhed eller at ændre heri. Både før og efter spaltningen var der de samme to virksomheder.  

Om ligningslovens § 8 J anførte Skatteministeriet, at spaltningen ikke opfyldte kravet om etable-

ring, da der ved spaltningen alene blev overført en virksomhedsgren til Novozymes. Såvel selskabs-

retligt som skatteretligt er en spaltning udtryk for overdragelse af aktiver fra det indskydende sel-

skab til det modtagne selskab, eller med andre ord et salg. En spaltning er en virksomhedsoverdra-

gelse. Dette indebærer, at et salg af en virksomhedsgren for sælgeren – her Novo Nordisk - er en 
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indskrænkning af virksomheden og ikke en udvidelse. Skatteministeriet gik endvidere ind i en 

nærmere modargumentation i forhold til Landsskatterettens begrundelse. Skatteministeriet anførte, 

at når det skal vurderes, om der foreligger etablering eller udvidelse af en erhvervsvirksomhed i 

henhold ligningslovens § 8 J, skal dette ske i forhold til den skatteyder, der gør fradragsret gælden-

de. Et cirkulære fraviger selvsagt ikke lovens krav om, at fradragsret forudsætter en udvidelse af en 

erhvervsvirksomhed. Der er ikke i loven hjemmel til at vurdere kravet om en udvidelse af en bestå-

ende virksomhed til ”den samlede virksomhed, som Novo Nordisk gør det. Heroverfor anførte No-

vo Nordisk, at den relevante sammenligning ikke er mellem det indskydende selskab før og efter 

den pågældende omstrukturering. Vurderingen af, om kravet om udvidelse er opfyldt, skal derimod 

foretages på grundlag af en sammenligning mellem den samlede virksomhed før og efter omstruktu-

reringen. Formålet med det vækstfremmeinitiativ, som ligningslovens § 8 J var en del af, var ikke at 

skabe flere juridiske enheder, men at motivere virksomhederne til at gennemføre tiltag, som kunne 

fremme ekspansion med henblik på at øge beskæftigelsen. Der var ikke tvivl om, at den gennemfør-

te omstrukturering opfyldte denne målsætning.  

Landsretten nægtede fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Begrundelsen var kort 

den, at udgifterne ikke havde en sådan tilknytning til driften, at de var fradragsberettigede. Med 

hensyn til fradrag efter ligningslovens § 8 J nåede landsretten til det modsatte resultat i forhold til 

Landsskatteretten. Begrundelsen for at nægte fradrag var, at der hverken i bestemmelsens ordlyd 

eller forarbejder var støtte for fradrag i et tilfælde som det foreliggende, hvor den skattepligtige ind-

skrænkede sin virksomhed. 

Dette var Novo Nordisk ikke enig i, og for Højesteret gjorde selskaberne gældende, at hverken ord-

lyden eller forarbejderne tilsagde den restriktive fortolkning, som landsretten havde anlagt. Udgif-

terne var afholdt med henblik på, at selskaberne skulle opnå skattepligtig indkomst. Anerkendelse 

af fradragsret for udgifterne ville i øvrigt være i overensstemmelse med praksis for fradrag for ud-

gifter til rationalisering. Heroverfor anførte Skatteministeriet, at der var tale om helt sædvanlige 

ikke-fradragsberettigede udgifter til juridisk selskabsorganisering samt om afhændelse, respektive 

etablering af en virksomhed. 

Højesteret nåede til samme resultat som landsretten, men skrev en ny begrundelse. Højesteret star-

tede med at fastslå, at udgifterne til advokater, revisorer, investeringsbanker mv. var afholdt med 

henblik på at udskille enzymvirksomheden fra Novo Nordisk A/S til et selvstændigt selskab, Novo-
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zymes A/S, og dettes børsnotering samt hermed forbundne aktiesalg. Med denne karakteristik af 

udgifterne, mente Højesteret, at der ”således ikke [var] tale om udgifter vedrørende driften, herun-

der dennes rationalisering, men udgifter vedrørende en ændring af selskabsstruktur, børsnotering og 

aktiesalg”.  

Med hensyn til ligningslovens § 8 J fremhævede Højesteret, at Novozymes havde fået godkendt 25 

% af de afholdte udgifter til advokat og revisor, svarende til ca. 12,5 mio. kr., som fradrag efter § 8 

J. Der var således kun tvist om Novo Nordisks adgang til fradrag. Her var Højesteret enig med 

Landsretten i, at der ikke ved spaltningen var sket en udvidelse, men en indskrænkning af Novo 

Nordisks virksomhed, og så var der ikke ret til fradrag. 

5.10.2 Analyse og vurdering 

Sagen var anlagt ved byretten og henvist til landsretten som værende principiel. Det er også min 

vurdering. 

Det er for så vidt helt korrekt, når Novo Nordisk gjorde gældende, at alle de betydelige udgifter til 

spaltning med mere var afholdt for at forbedre selskabernes fremtidige indtjening og sikre, at sel-

skaberne kunne blive ved med at tjene penge – samt tiltrække nye investeringer. Der var en klar og 

god forretningsmæssig begrundelse for at afholde disse betydelige udgifter (hvoraf en pæn del gik 

til PwC). Problemet for selskaberne var imidlertid, at der ved spaltningen blev dannet et nyt selskab, 

og at denne spaltning grundlæggende var af samme karakter som et frasalg. I så fald ville spalt-

ningsudgifterne have haft karakter af nødvendige salgsudgifter, som ville være kunnet trukket fra i 

salgsprovenuet og dermed have reduceret den skattepligtige avance. Her var der imidlertid givet 

tilladelse til skattefri spaltning, og så manglede selskaberne jo et sted, hvor disse nødvendige og 

nyttige udgifter kunne trækkes fra.  

Selskaberne havde forsøgt at fremstille situationen sådan, at der var tale om en omorganisering in-

den for Novo-gruppen, der ejes af Novo-fonden. Der skulle således ses på den samlede virksomhed 

før og efter omstruktureringen. Det er formentlig forklaringen på, at Højesteret starter med at fast-

slå, at udgifterne var anvendt til at udskille et selvstændigt selskab, Novozymes A/S, som blev 

børsnoteret. Denne platform brugte Højesteret til at konkludere, at der så ikke var tale om udgifter 

vedrørende driften, men om udgifter vedrørende en ændring af selskabsstruktur, børsnotering og 

aktiesalg. Sådanne udgifter var ikke omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Og der var hel-

ler ikke tale om rationaliseringsudgifter.  
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En årlig børsnoteringsafgift kan trækkes fra som driftsudgift, jf. UfR 1980.712 H, men det er ikke 

det samme som, at udgifter til børsnotering kan trækkes fra. Det viser netop skillelinjen mellem 

drift og etablering, der ligeledes blev behandlet i forhold til Danske Bank og A.P Møller Mærsk 

sagen.
39

  

Rationaliseringsudgifter, se LV 2012-2, E.C.5.11.1 afskrivninger efter statsskatteloven, tillades 

normalt fratrukket i indkomstopgørelsen i de enkelte år, men jeg vil som skattemyndighederne an-

erkende, at det overordnede formål med spaltningen ikke var rationalisering.  

Sagen viser samspillet mellem ligningslovens og statsskattelovens regler. Med hensyn til lignings-

lovens 8 J var bestemmelsen ophævet på tidspunktet for landsrettens og Højesterets afgørelse (”da-

værende”). Om ophævelsen skyldtes, at der var behov for at finde besparelser, eller det skyldtes, at 

Folketinget havde fortrudt denne bestemmelse, der brød med grundlæggende principper for fradrag, 

ved jeg ikke. Ole Bjørn havde i SR-Skat 2000.95 betegnet bestemmelsen som ”ganske ejendomme-

lig”, blandt andet fordi den gav fradrag for udgifter til advokater og revisorer, men ikke til f.eks. 

investeringsbanker. Ole Bjørn mente desuden, at bestemmelsen kunne give anledning til misbrug 

ved f.eks. at advokater og revisorer viderefakturerede udgifter fra f.eks. sådanne banker.  

Jeg fortolker dommen sådan, at Novo Nordisk heller ikke på dette punkt fik medhold i, at der skulle 

ses på den samlede virksomhed. Der blev oprettet et nyt selskab, som blev udskilt fra Novo Nor-

disk, som dermed uundgåeligt blev indskrænket og ikke udvidet. At der skal ses på selskaberne hver 

for sig, støttes også af, at Novozymes netop havde fået fradrag for sin del af udgifterne til ”etable-

ring af ny virksomhed”.  

Landsskatteretten havde foretaget en udvidende fortolkning og givet også Novo Nordisk fradrag 

efter ligningslovens § 8 J. Når hverken landsret eller Højesteret går med til det, tror jeg, at det har 

spillet en rolle, at § 8 J er en undtagelsesbestemmelse i forhold til de generelle principper for fra-

drag, og bestemmelsen fik da også kun en kort levetid. I sådanne tilfælde er det nok klogt at holde 

sig til ordlyden og ikke forsøge at lave analoge eller udvidende fortolkninger.  
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6. Sammenfatning og perspektivering 

I indledningen af opgaven problematiserede jeg mængden af ressourcer som virksomhederne, 

SKAT, domstolene og andre instanser anvender for at afklare driftsomkostningernes fradragsret. 

Desuden fandt jeg tidsrummet mellem afholdelse og afgørelse som en faktor, der kan stresse virk-

somhederne. Ressourcerne og tiden må ligeledes have været med i de overvejelser, som Ministeren 

for Skatter og Afgifter lagde til grund, da ministeren i februar 1983 anmodede Skattelovrådet om at 

overveje det gældende skattemæssige driftsomkostningsbegreb og om at fremkomme med eventuel-

le idéer til at ændre reglerne. Syv år senere kom Skattelovrådet frem til, at en udvidelse af driftsom-

kostningsbegrebet formentlig ville være en løsning, der på sigt kunne fremme den danske ekspor-

tevne og mindske ressourceforbruget for alle parter. Skattelovrådet kom som beskrevet frem til, at 

driftsomkostningsbegrebet skulle omfatte alle erhvervsmæssige udgifter, medmindre særlige lovbe-

stemmelser udelukker fradragsretten. Skattelovrådet anførte hertil, at driftsomkostningsbegrebet 

ligeledes ville medføre fradragsret for etablerings- og andre anlægsudgifter.  Rådets betænkning 

ledte, som tidligere beskrevet, aldrig til en ændring af driftsomkostningsbegrebet til trods for, at en 

modernisering af begrebet var ønsket af skattemyndighederne. Det har muligvis været som følge af, 

at betænkningens forslag skaber andre og uforudsigelige grænsedragningsproblemer, jf. afsnit 4.2.1. 

Hemmingsen nævner som eksempel herpå udfordringer i forhold til, hvornår en virksomhed skatte-

teknisk anses for igangværende i forhold til etableringsudgifterne.  

Det nuværende driftsomkostningsbegrebs udfordringer i forhold til at øge retssikkerheden og mind-

ske ressourceforbruget blev igennem opgaven problematiseret i forhold til en række områder. 

Jeg påviste skatteyderens bevisproblemer i forbindelse med begivenhedsforløbet.  Dette synes at gå 

igen i de fleste af sagerne, hvor påstande oftest må vige fra manglende dokumentation eller beviser. 

Driftsomkostningernes grænsedragninger synes ligeledes at være vanskelige i begivenhedsforløbet i 

forhold til virksomhedernes livscyklus, jf. Novo Nordisk og Danske Bank og A.P. Møller. 

I forhold til de udfordringer som privatudgifterne medfører, blev der i opgaven analyseret på Line 

Rafn dommen og kort henvist til i LM Glasfiber. I analysen blev det problematiseret, at det netop er 

selve bevisførelsen, der i dag spiller den største rolle i forhold til de private udgifter, når der skal 
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anerkendes fradrag. Hemmingsen påpeger, at der har været forsøgt at opstille uformelle formod-

ningsregler eller støttekriterier på området for at lette reglerne
40

.  

I forhold til grænsedragningsproblemerne inden for anlægsudgifterne og driftsomkostninger, der 

blev behandlet i Novo Nordisk, InvestorPartner og Danske Bank og A.P. Møller, synes udviklingen 

at gå to veje. Skattelovrådet foreslog, at sondringen mellem de to udgiftstyper blev ophævet. Jeg 

problematiserede i analysen, at afgrænsningen mellem netop anlægsudgifterne og driftsomkostnin-

gerne viser, at det er yderst kompliceret at skelne mellem de driftsmæssige interesser samt formue- 

og kapitalinteresser, da de ofte begge vil være til stede. Det står derfor ganske klart, at Skattelovrå-

dets forslag til ophævelse af skellet ville øge retssikkerheden og heraf medføre et mindre pres på 

henholdsvis virksomheder og de offentlige instanser. Hemmingsen påpeger, at det som alternativ til 

Skattelovrådets betænkning under anlæg og driftsomkostninger kunne være fornuftigt, eventuelt i 

form af lovregulering at opstille langt mere håndfaste formodningsregler, der ligeledes tager stilling 

til bevisbyrdespørgsmålet. Sådanne formodningsregler mener Hemmingsen både vil være medvir-

kende til øget retssikkerhed og båret af praktiske hensyn
41

.  Det er klart, at en vedtagelse af Skatte-

lovrådets betænkning ville have medført færre ressourcer og øget retssikkerhed i forhold til de be-

handlede domme, men det skaber andre problemstillinger. Dette vendes der tilbage til. 

I forhold til de udfordringer, som afgrænsningen af fradragsretten for driftstab medfører, blev det i 

opgaven problematiseret, at der indtil videre ikke er helt klare kriterier inden for området. I forhold 

til driftstab er det bemærkelsesværdigt, at Skattelovrådet ville give mulighed for en betydelig udvi-

delse af området. Skattelovrådet understreger i betænkningen, at et driftstab som udgangspunkt er 

fradragsberettiget, ligegyldigt om tabet lides i forbindelse med udvidelse af virksomheden eller i 

forbindelse med driften. Ligeledes om tabet står i naturlig forbindelse til indkomsterhvervelsen. 

Skattelovrådet understreger, at tab som følge af uprofessionel rådgivning i forbindelse med udøvel-

sen i erhvervsmæssig henseende vil kunne fradrages, jf. den naturlige, normale og pønale diskussi-

on under Advokat dommen samt Ernst & Young. Det står derfor klart, at Advokat dommen og 

Ernst & Young ville have været undgået, hvis driftsomkostningsbegrebet i dag havde været i over-

ensstemmelse med Skattelovrådets betænkning. Jeg anser dog Skattelovrådets forslag hertil for at 

være for gunstige for virksomhederne, da jeg finder afgørelsen i Advokat dommen retfærdig. Det er 

klart, at klarheden øges, hvis der indrømmes fradrag for ”alt”, men der skal også være en grænse. 
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Igennem arbejdet med analyserne af dommene er jeg flere gange blevet forundret over udfaldet og 

ligeledes, hvordan de forskellige instanser kan nå frem til forskellige udfald af samme sag. Dette 

synes kun at understrege den problematiske retssikkerhed, der frembringes som følge af den gamle 

ordlyd ”erhverve, sikre og vedligeholde”. Jeg tror, at Skattelovrådets betænkning kunne have øget 

retssikkerheden i forhold til i dag og fremmet den danske eksportevne. Overordnet har arbejdet med 

opgaven givet mig den opfattelse, at der eksisterer to muligheder for håndteringen af driftsomkost-

ningsbegrebet i fremtiden med hver deres fordele og ulemper, jf. pkt. 6.1 og 6.2. 

6.1 Det nuværende driftsomkostningsbegreb, øget antal vejledninger og støtte-

kriterier 

Det nuværende system har eksisteret i hundrede år, og det fungerer i et verdensperspektiv upåklage-

ligt, men det er ikke ensbetydende med, at systemet ikke kan forbedres. Driftsomkostningsbegrebet 

er i dag en jungle, som kun er blevet større igennem de sidste hundrede år. Dette er sket, som følge 

af en gammel lov med en ordlyd, som tiden er løbet fra.  

Denne manglende forudsigelighed, i forhold til udfaldet af fradragsretten, kommer tydeligt frem ved 

analysen af dommene, da den nuværende ordlyd, som beskrevet, medfører store skøn for domstole-

ne. Foruden at systemet er ugennemsigtigt, er det ligeledes langsommeligt og omkostningstungt. I 

de principielle sager må virksomhederne vente år på afgørelserne, hvilket for alle parter er meget 

beklageligt. Det tidsmæssige perspektiv og det ressourceforbrug, dette medfører, kan afskrække 

internationale virksomheder for at gøre forretning i Danmark, og ligeledes afholde innovative dan-

ske virksomheder fra at etablere/skabe nye arbejdspladser. Omvendt kan dog anføres, at systemet i 

det store hele fungerer, og der vil formentlig altid være grænsedragningsproblemer.  

En måde, hvorpå jeg tror retssikkerheden vil kunne øges, er ved et øget fokus på brugen af vejled-

ninger og flere formodningsregler. Virksomhederne vil herved kunne underbygge deres fradragsret 

ved at henvise til vejledningerne og SKAT ligeså. Hvis virksomhederne holder sig inden for vejled-

ningernes angivne grænser, burde det ikke ende ud i en retssag. Formentlig vil der altid opstå frem-

tidige retssager, da vejledninger ikke er bindende, og derfor vil virksomhederne kunne stævne 

SKAT, hvis virksomhederne ikke anser vejledninger for tilstrækkeligt vidtrækkende i forhold til 

fradragsretten ifølge loven.  

I forhold til evnen for at føre konkurrencedygtig og rentabel virksomhed i Danmark, diskuterer jeg i 

opgaven, om der i tilstrækkeligt omfang tages hensyn til, at der bør kunne ydes fradrag for tiltag, 
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der har til hensigt at følge med markedet. Det gælder navnlig Novo Nordisk dommen og Danske 

Bank. I begge domme blev der afholdt fornuftige udgifter til sikring af virksomhedens overlevelses-

evne i fremtiden og sikkert også en forøgelse af de skattepligtige indtægter - alligevel er der ikke 

fradragsret. Det stemmer ikke helt med synspunktet om, at kun netto-indtægten beskattes. En gen-

nemførelse af Skattelovrådets betænkning ville have kunnet løse dette misforhold.  

Omvendt må jeg også erkende, at det i en række af sagerne forekommer rimeligt, at fradrag bliver 

nægtet. Det må jo nemlig erkendes, at jo flere fradrag der indrømmes, jo mindre bliver der til be-

skatning, og dermed risikeres det, at skattetrykket på de skattepligtige indtægter bliver endnu hårde-

re, med endnu større risiko for, at markedet for sort arbejde vokser, eller at virksomheder flytter til 

udlandet. Det er en balance, der til dels er politisk bestemt og svær at fastsatte. Indrømmes der fra-

drag for serviceforpligtelser, vil virksomheder naturligt søge efter at få fradrag for garantiforpligtel-

ser, som det blev analyseret i Cargobull Finance.  

Forudberegneligheden og dermed retssikkerheden svækkes også, når domstolene indrømmer fra-

drag for udgifter, der ikke kan læses direkte af ordlyden, jf. Fritidslandmanden og SymbionCapital. 

Herved vil skabes der mulighed for flere sager, da muligheden for at få anerkendt fradrag udover 

ordlyden åbenlyst eksisterer. Driftsomkostningsbegrebet er blevet så komplekst, at almindelige ad-

vokater og revisorer uden særlig indsigt på skatteområdet ofte vil have vanskelighed ved at svare på 

spørgsmål, og det skaber usikkerhed, der som bekendt ikke skaber vækst. 

6.2. Skattelovrådets betænkning og detaljeret lovgivning 

I kontrast til ovenstående står Skattelovrådets betænkning og muligheden for at udforme en detalje-

ret lovgivning. Som tidligere anført i opgaven vil betænkningen ikke eliminere eksistensen af græn-

sedragningsproblematikker, men der vil i stedet opstå nye. Herudover vil der som følge af vedtagel-

sen af betænkningen opstå et nyt problem; ”Hvem skal betale for virksomhedernes fradrag for etab-

leringsudgifter?”.  Skattetrykket vil derfor flyttes fra selskabsbeskatningen til personbeskatningen. 

Dette anliggende er af stor politisk betydning, og det ligger uden for opgavens rammer. En positiv 

konsekvens af Skattelovrådets betænkning er, at nogle af opgavens problematiserede grænsedrag-

ninger vil forsvinde. En følge af dette kunne være, at der vil blive indbragt færre sager for domsto-

lene. Modsat ville Skattelovrådets forslag - uden det politiske aspekt - mindske ressourceforbrug i 

forhold til myndighedsbehandling, rådgivning og domstolsbehandling og formentlig betyde øget 
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incitament for innovative projekter og som følge heraf øget beskæftigelse, hvilket måske kunne 

mindske behovet for øget personbeskatning.  

En anden mulighed er, at udformningen af loven skal gøres så detaljeret, at den kunne ophæve de 

nuværende grænsedragningsproblemer. Teoretisk set mener jeg, at en detaljeret lovgivning klart er 

at foretrække. Til dette synes jeg dog at kunne konkludere, at dette ikke vil være realistisk, da opga-

ven netop illustrerer de mange nuancer og variationer med hensyn til faktiske forhold, som Højeste-

ret tager stilling til i de omtalte afgørelser. Yderligere er virksomhederne unikke, og det vil derfor 

være nærmest umuligt at beskrive alle aspekter af driftsomkostningsbegrebet i en overskuelig lov-

tekst. Der bliver nødt til at være et skønsmæssigt element. 

6.1.2 Afsluttende overvejelser 

I forbindelserne med mine overvejelser om, hvorledes det fremtidige skatteretlige driftsomkost-

ningsbegreb bør udformes, er jeg af den opfattelse, at retssikkerheden bør øges gennem en mere 

transparent fortolkning af de gældende lovbestemmelser. Herved ville grænsedragningsproblema-

tikkerne, der er behandlet i de nyere sager, kunne mindskes. Retsreglerne bør udformes således, at 

de kan forstås af brugerne, rådgiverne og myndighederne, således at antallet af sager mindskes. 

Derudover mener jeg, at det er beklageligt, at sager af principiel karakter senere bliver anfægtet, 

eller at to sager inden for samme område får forskelligt udfald. Dette øger kun uklarheden inden for 

området og giver incitament til at afprøve sagerne ved domstolene eller lignende. Når retsgrundla-

get er uklart eller meget skønspræget, medfører dette et øget pres på instanserne.  

Kompleksiteten i virksomhedsstrukturen samt virksomhedstyperne understreger behovet for et flek-

sibelt driftsomkostningsbegreb. Dette understøttes af Hemmingsen, der beskriver udviklingen af 

driftsomkostningsbegrebet som et begreb, der er i udvikling i retning af en konkret og pragmatisk 

stillingtagen til hvert enkelt virksomhedsforløb. De medtagne afgørelser fra Højesteret viser ligele-

des, at der ikke længere er det samme behov for at vende og dreje ordene ”erhverve, sikre og vedli-

geholde indkomsten”, som kun har begrænset selvstændigt indhold.   

Som følge af arbejdet med opgaven føler jeg mig overbevist om, at driftsomkostningsbegrebets 

kompleksitet i fremtiden kun vil øges som følge af flere domme og selskabernes søgen efter fradrag. 

Den nuværende lappeløsnings-model er langsommelig, dyr, usikker og benspændene i forhold til 

innovation og nyskabelse og fører til et stort ressourceforbrug, mange domme og stridigheder. Den 

anden mulighed synes at medføre flere fradrag for virksomhederne, der vil flytte skattebyrden. 
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7. Konklusion 
Jeg har i opgaven behandlet, hvordan driftsomkostningsbegrebet fortolkes af Højesteret og igennem 

min analyse forsøgt at forstå Højesterets synspunkter i forhold til litteraturen. I opgaven behandlede 

jeg ti afgørelser fra Højesteret, som jeg netop fandt interessante i forhold til de forskellige områder, 

som de afdækkede inden for driftsomkostningsbegrebet. Til sidst i opgaven opsamlede jeg på 

dommenes udfald i forhold til driftsomkostningsbegrebets grænsedragningsproblemer sammenholdt 

med muligheder, udfordringer og konsekvenser. 

I dommen LM Glasfiber analyserede jeg, hvorvidt selskabet havde ret til at fratrække 29, 3 mio. kr. 

som følge af, at selskabet sammen med to kommanditselskaber var blevet solgt for 2,25 mia. kr. 

Selskabet mente, at denne bonus kunne trækkes fra som en driftsudgift. LM Glasfiber argumentere-

de for, at det klare udgangspunkt er, at alle omkostninger, som en erhvervsvirksomhed afholder til 

medarbejderne, er fradragsberettigede driftsomkostninger. Højesteret konkluderede i lighed med 

landsretten, at den udbetalte bonus ikke havde den tilknytning til selskabernes drift, så udgiften 

kunne ikke anses som en driftsomkostning. Jeg analyserede dette i forhold til Ferniss’ motivbevid-

ste omkostningsbegreb, hvor jeg argumenterede for, at bonussen størrelse taget i betragtning langt 

overgik rimeligheden for at fratrække omkostningen som en driftsudgift. Derudover fandt jeg ikke, 

at omkostningen havde den rette tilknytning til driften af selskabet. Hertil argumenterede jeg for, at 

bonusaftalen ikke var i selskabets interesse, men i aktionærernes. Jeg inddrog desuden Skattelovrå-

dets betænkning i min analyse. Desuden brugte jeg Ferniss i min analyse af Højesterets afgørelse, 

hvor jeg kom frem til, at udgiften ikke var afholdt med henblik på at skabe skattepligtig indkomst 

men afvikling af selskabets drift. Endvidere kunne jeg konkludere, at aftalen burde være formuleret 

anderledes, hvis der skulle have været fradragsret. Jeg synes, at selve håndteringen af bonusaftalen 

fra selskabets synspunkt var uhensigtsmæssig. Herfor rådede jeg selskaber i fremtidige salgssituati-

oner til ikke at lade bonussen fragå i salgssummen.  

I dommen vedrørende Advokaten analyserede jeg, hvorvidt en række enkeltposter på i alt 258.505, 

24 kr., som advokaten krævede at kunne trække fra som driftsomkostninger var rimelig. Advokaten 

gjorde i sagen gældende, at alle udgifterne var driftsudgifter knyttet til hans tidligere enkeltmands-

firma som advokat. Dommens konklusion lød på, at advokaten ikke kunne fratrække udgifter til 

annoncering vedrørende salg af sin ejendom, da han ikke kunne løfte bevisbyrden i forhold til, at 

der ikke var tale om privatbolig. Han var dog heldig at få 75 % fradrag for udgifter til sin bil. Ende-

lig mente advokaten også at kunne fratrække tre bøder, som Advokatnævnet havde pålagt ham at 
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betale for overtrædelse af god advokatskik, hvori han fik afslag. Jeg konkluderede i forhold til teo-

rien, at han ikke fik fradrag for sine bøder, da bøderne derved ville miste sin pønale karakter. Der-

udover konkluderede jeg, at bøderne ikke havde en naturlig og sædvanlig tilknytning til driften, da 

han havde handlet i uoverensstemmelse med god advokatskik. I forhold til betænkningen konklude-

rede jeg, at Højesteret vurderede bøden som modstridende i forhold til en naturlig sammenhæng til 

driften. 

I opgaven analyserede jeg Line Rafn sagen. Denne var medtaget i opgaven på grund af sagens 

grænsedragninger mellem driftsomkostninger og omkostninger med privat karakter. Line Rafn hav-

de forsøgt at fratrække udgifter til scenebeklædning, frisør, makeup, parfumer og cremer, og hun fik 

anerkendt et skønsmæssigt fradrag svarende til ca. 50 % af tøjet. Jeg analyserede sagen i forhold til 

Skattelovrådets betænkning vedrørende udgifternes art og funktion og deres specielle funktion i det 

konkrete tilfælde. I forhold til ordlyden har Line Rafn en udmærket sag, men jeg synes alligevel, at 

Line Rafn burde have indset det rimelige i, at hun ikke kunne få fradrag. Tøj, frisør, parfumer og 

cremer er noget, som mange kvinder benytter sig af, og omkostningernes art og funktioner tjener 

ligeledes til privatforbrug, som jeg kom frem til i forhold til betænkning. Til sidst konkluderede jeg, 

at det er en næsten umulig opgave at afkræfte denne type udgifters karakter af privatforbrug.  

I InvestorPartner sagen behandlede jeg beskatning af to kommanditister, nærmere bestemt omfanget 

af deres ret til at fradrage eller afskrive udgifter til udbyderhonorar og rådgivningshonorar til Inve-

storPartner A/S, som havde organiseret og udbudt det ejendomsinvesteringsprojekt, som komman-

ditselskabet havde købt. Det var kun rådgivningshonoraret, der vedrørte SL § 6a. Jeg havde valgt 

denne sag, da den behandlede begreber som etableringsudgifter og reelle udgifter i forhold til lø-

bende drift. Højesteret fremhævede i sin afgørelse, at det kun er de reelle udgifter i forbindelse med 

den løbende drift, der kan trækkes fra. Jeg konkluderede, at Højesterets dom måtte anses som ud-

tryk for, at honoraret hovedsageligt havde med etableringen af investeringsprojektet at gøre, hvilket 

ligeledes var i overensstemmelse med betænkningen. 

Cargobull Finance udlejede trailere, hvoraf selskabet solgte full service aftaler til omkring 80 % af 

kunderne. Leasingtagerne betalte en fast månedlig ydelse herfor. Selskabet fratrak i 2003 ca. 3, 5 

mio. kr. og i 2004 2,8 mio. kr. som hensættelse til vedligeholdelse af trailerne. Dommen blev taget 

med, da den behandlede et interessant skel mellem serviceforpligtelser og garantiforpligtelser. Car-

gobull Finance blev nægtet fradragsret til serviceforpligtelserne, da omkostninger ikke kunne gøres 
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endeligt op, og der ligeledes ikke forelå et retlig forpligtigelse. Dommen synes umiddelbart at ligne 

en tidligere dom vedrørende vindmøller og garantiforpligtigelser, men dommen fik alligevel et an-

det udfald. I min analyse udtrykte jeg helt klart sympati for selskabet, da det økonomisk er ens for 

selskabet at give serviceforpligtelser og garantiforpligtigelser. Jeg synes dog, at Cargobull burde 

have haft skattebetragtningen med i deres overvejelser ved udformningen af deres tilbud til kunder-

ne, herved ville de kunne have undgået den uheldige situation. 

Symbion Capital dommen omhandlede, hvorvidt selskabet kunne fratrække omkostninger til et ma-

nagement fee. Selskabet investerede i selskaber i opstartsfasen med henblik på et videresalg efter 

omkring tre år. Symbion Capital endte med at få anerkendt fradrag for management fee’et. I min 

analyse var der to fronter, Peter Rose Bjare og Ole Bjørn havde i deres artikler klart givet udtryk 

for, at det ikke var rimeligt, at et selskab ikke kunne få fradrag for udgifter der ikke endte med at 

medføre skattepligtige indtægter. Ferniss og Højesteret var dog enige om, at udgiften skal være af-

holdt med henblik på at genere skattepligtige indtægter. Jeg anså udfaldet som være sammenfalden-

de med Ferniss’ motivbevidste omkostningsbegreb. I denne sag var det efter min opfattelse korrekt 

at indrømme fradrag, selv om selskabet normalt havde til hensigt at beholde sine aktier i mere end 

tre år og herved opnå skattefrie indtægter. Jeg underbyggede mit synspunkt med, at det normalt er 

markedsmæssigt betinget, hvornår man sælger aktier, og at reglerne om beskatning af avancer kan 

blive ændret.   

Sagen, Danske Bank og A.P. Møller, vedrørte et selskab, der løste opgaver for blandt andet Danske 

Bank og A. P. Møller. Virksomheden leverede etablering og drift af netværk, dataopbevaring og 

sikkerhedskoncepter. Virksomheden havde stor succes, hvilket medførte, at det blev nødvendigt for 

selskabet at investere i mere plads. Selskabet afholdte projektudgifter på i alt ca. 3,5 mio. kr. pri-

mært til ingeniør- og arkitekthonorarer og mente sig berettiget til at trække disse udgifter fra. Sel-

skabet blev af Højesteret nægtet fradrag. I min analyse gav jeg udtryk for, at jeg fandt udgifterne 

som værende afholdt med henblik på at sikre driften. Virksomheden investerede ikke i nye forret-

ningsområder eller lignende, men Højesteret fandt alligevel, at udgiften ikke vedrørte den eksiste-

rende drift. I min analyse inddrog jeg Ferniss’ overvejelser; udgifterne kan have en sådan direkte 

sammenhæng til den løbende drift, at etableringsbetragtningen fortrænges. Jeg konkluderede, at et 

af selskabets største problemer i sagen var, at udgifterne havde karakter af projekteringsudgifter, 

idet de var første fase af et yderligere driftscenter. Udgifterne havde derfor karakter af at være ac-

cessoriske bygningsudgifter til et anlægsaktiv, som naturligt ville skulle afskrives efter reglerne i 
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afskrivningsloven. Dette var udelukket, fordi det forudsætter, at der er et aktiv som værdiforringes. 

Var projektet realiseret, havde der ikke været en sag. Udgifternes oprindelige kasse var derfor luk-

ket, og med sagens udfald synes jeg at kunne konkludere, at en udgift ikke bare kan omklassificeres 

skattemæssigt, fordi den oprindelige kasse lukker sig. 

I sagen vedrørende Ernst & Young blev det analyseret, hvorvidt selskabet kunne fratrække nogle 

erstatninger, som selskabet havde måttet betale som følge af dets bistand til kunder i forbindelse 

med salg af de såkaldte overskudsselskaber. I sagen havde Ernst & Young ligesom en række andre 

rådgivere, herunder advokater og pengeinstitutter, måttet betale erstatning for de tab, som staten 

havde lidt som følge af, at køberne af overskudsselskaberne havde tømt selskaberne for midler med 

det udfald, at der ikke var penge tilbage i selskaberne til at betale den hensatte skat. Selskabet anfør-

te, at rådgivningen var et naturligt og sædvanligt led i driften. Højesteret konkluderede, at sælger af 

selskabet fik en overpris, og at bistanden havde bestået i udførelse af opgaver, der efter deres art var 

sædvanlige for en revisor. Højesteret nåede, i forhold til Thrane-dommen, frem til, at der ikke var 

grundlag for at fastslå, at nogen af revisorerne i de otte selskabstømmersager, som var omfattet af 

sagen, havde handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Dette sammenholdt jeg med udfaldet i Thrane-

sagen, Advokat-dommen, andre domme, Skattelovrådets betænkning og Hemmingsen. Jeg kom 

frem til, at sagen vedrører revisorbranchens generelle fremtidige adgang til fradrag. Jeg konklude-

rede i min analyse, at det virker som om, at Højesteret slår grov uagtsomhed og forsæt sammen. 

Hertil slog jeg fast, at grænsen for fradragsretten på denne måde kommer til at svare til, om der er 

dækning efter ansvarsforsikringen. Jeg fandt det rimeligt at drage den konklusion, at kan man for-

sikre sig for denne type risici, er det vel også naturligt at anse dem for liggende inden for den nor-

male driftsrisiko. 

 

Fritidslandmanden, der fik anerkendt adgang til at trække driftsunderskud fra til trods for, at betin-

gelserne for adgangen til fradrag strengt taget ikke var opfyldt, er taget med, da den belyser, at ren-

tabilitetssynspunktet ved landbrug spiller en anden rolle i forhold til anden type virksomhed. Den 

var også interessant, da den har et vist sammenhæng med Novo Nordisk og Symbion Capital, hvor 

kun udgifter, der var afholdt for at skabe skattepligtige indtægter, blev anset for fradragsberettigede. 

Og driften af en virksomhed med løbende driftsunderskud kan vel næppe betegnes som værende 

drevet for at opnå skattepligtige indtægter. Fritidslandmanden havde igennem alle årene selvangivet 

underskud før renter. Skattenævnet anerkendte ikke fradraget og henviste til en højesteretsdom fra 
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1994, der danner grundlaget for Ligningsvejledningen. Dommen fik et andet udfald end forventet. 

Jeg konkluderede, at det er mærkeligt, at det er skattemyndighederne, der skal have bevisbyrden for, 

at der ikke vil komme et overskud efter en længere årrække, når det i alle andre tilfælde er skatte-

yderen selv, der skal bevise, at denne har ret til et fradrag. Jeg vurderede derfor, at der ifølge Dan-

marks historiske udvikling måtte være en øget interesse i at holde liv i landbrug og herfor forsyne 

dem med fradrag ud over ordlyden. 

Novo Nordisk sagen omhandlede selskabets grenspaltning. Denne foregik ved, at insulindivisionen 

forblev i Novo Nordisk A/S, og enzymdivisionen blev overført til et nystiftet selskab Novozymes 

A/S. Ligningsrådet havde forinden givet tilladelse til skattefri spaltning i medfør af fusionslovens 

§§ 15 a og b. Jeg tog sagen med, da den belyste, hvorvidt nødvendige udgifter til en ændring eller 

udvidelse af virksomheden er fradragsberettiget. Novo Nordisk afholdt i forbindelse med grenspalt-

ningen store udgifter til advokater, revisorer og investeringsbanker og lignende. Novo Nordisk men-

te, at disse udgifter kunne trækkes fra som driftsudgifter i medfør af statsskattelovens § 6, stk. 1, 

litra a. Som sit andet anbringende anførte Novo Nordisk, at udgifterne kunne fratrækkes efter lig-

ningslovens § 8 J. Højesteret nåede frem til, at greenspaltningen ikke havde tilknytning til driften i 

Novo Nordisk, hvorfor Højesteret nægtede fradrag efter SL § 6, stk. 1, litra a. I forhold til Novo 

Nordisk andet anbringende konkluderede Højesteret, at spaltningen var en indskrænkning af Novo 

Nordisks virksomhed, så der var ikke ret til fradrag efter § 8 J. I min analyse udviste jeg sympati for 

selskabets synspunkter i og med, at jeg fandt sammenhæng mellem udgifternes afholdelse og virk-

somhedens fremtidige indtjeningsevne. Jeg konkluderede imidlertid, at det overordnede formål med 

spaltningen ikke var rationalisering, men i stedet havde karakter af et frasalg. Jeg ræsonnerede, at 

grunden til, at Novo Nordisk ikke fik medhold i, at der skulle ses på den samlede virksomhed var, at 

Novozymes blev udskilt fra Novo Nordisk, som dermed uundgåeligt blev indskrænket og ikke ud-

videt. Dette argument underbyggede jeg med, at Novozymes havde fået fradrag for sin del af udgif-

terne til ”etablering af ny virksomhed” i henhold til ligningsloven. I forhold til Landsskatterettens 

afgørelse, der havde udvidet fortolkningen og ligeledes givet Novo Nordisk fradrag efter lignings-

lovens § 8 J, konkluderede jeg, at landsret og Højesteret formentlig har undladt at udvide undtagel-

sesbestemmelse § 8 J. Herefter afrundede jeg min analyse med, at det i sådanne tilfælde er klogt at 

holde sig til ordlyden og ikke forsøge at lave analoge udvidende fortolkninger.  

I afhandlingens sidste afsnit grupperede jeg dommene for at vurdere, hvilke forhold dommenes ud-

fald var påvirket af. Jeg påviste skatteyderens bevisproblemer i forbindelse med begivenhedsforlø-
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bet. Jeg konkluderede, at det synes at gå igen i flere af sagerne, hvor påstande må vige på grund af 

manglende dokumentation eller beviser. Driftsomkostningernes grænsedragninger synes ligeledes at 

være vanskelige i begivenhedsforløbet i forhold til virksomhedernes livscyklus, jf. Novo Nordisk 

og Danske Bank og A.P. Møller. I forhold til de private udgifter i Line Rafn-dommen understregede 

jeg ligeledes, at det netop er selve bevisførelsen, der efter nuværende praksis er meget central i for-

hold til at få anerkendt fradrag.  

Jeg grupperede herudover dommene Novo Nordisk, InvestorPartner og Danske Bank og A.P. Møl-

ler, da disse domme synes at gå hver sin vej i forhold til at opnå fradrag for etablering og anlægsud-

gifter. Jeg kunne konkludere ud fra de tre domme, at afgrænsningen mellem netop anlægsudgifterne 

og driftsomkostningerne viser, at det er yderst kompliceret at skelne mellem de driftsmæssige inte-

resser samt formue- og kapitalinteresser, da de ofte begge vil være til stede. De to domme synes at 

være indskrænkende i forhold til fradragsområdet. 

Herudover opsamlede jeg Advokat dommen og Ernst & Young i forhold til at opnå fradrag for bø-

der og erstatninger, hvor jeg kom frem til, at Ernst & Young dommen giver mulighed for, at rådgiv-

ningsselskaber kan fratrække erstatninger og dermed driftstab som følge af simpel uagtsom rådgiv-

ning, men at det modsatte nok havde været tilfældet, hvis der var blevet handlet groft uagtsomt eller 

forsætligt. 

Jeg understregede behovet for det fleksible driftsomkostningsbegreb til trods for mit økonomiske 

perspektiv, da kompleksiteten i virksomhederne nødvendiggør en skønsmæssig relation i forhold til 

driftsomkostningsbegrebet.  

Afslutningsvis redegjorde jeg for fordelene og ulemperne i forhold til at have støttekriterier til SL § 

6 stk. 1 litra a, kontra en detaljeret lovgivning eller vedtagelse af Skattelovrådets betænkning. Til 

dette kom jeg frem til, at det formentlig var utænkeligt at udforme en så detaljeret lovgivning, at 

man i fremtiden ville kunne undgå tvister ved domstolene. Jeg konkluderede, at Skattelovrådets 

betænkning ville have medført, at sagerne vedrørende bøder og etablering og anlæg ville have været 

undgået – dog havde det medført politisk overvejelser i forhold til fordelingen af skattebyrden. 

Desuden konkluderede jeg, at Skattelovrådets betænkning ikke ville løse alle konflikter, men i ste-

det medføre nye grænsedragningsproblematikker. Jeg foreslog et øget antal vejledninger og et øget 

fokus fra domstolene i forhold til at holde en mere klar linje. 
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Jeg konkluderede ud fra egen overbevisning, at det fremtidige skatteretlige driftsomkostningsbegreb 

bør udformes således, at retssikkerheden øges gennem en mere transparent fortolkning af de gæl-

dende lovbestemmelser. Jeg konkluderede hertil, at reglerne skal kunne forstås af brugerne, rådgi-

verne og myndighederne, således at antallet af sager mindskes. Da retsgrundlaget er uklart eller 

meget skønspræget, medfører dette et øget pres på instanserne.  

Den nuværende model er for samfundet dyr i mange henseender, da driftsomkostningsbegrebets 

kompleksitet kun synes at være øget med tiden. Problemet skyldes ikke kun den gamle lovtekst, 

men er ligeledes en følge af uklarheden i forhold til dommenes udfald og selskabernes søgen efter 

fradrag. Jeg føler mig overbevist om, at samfundet mister arbejdspladser og indtægter som følge af 

driftsomkostningsbegrebsjunglen.  

”Beskatningens kunst består i at plukke gåsen sådan, at man får flest mulige fjer med den mindst 

mulige hvæsen.” - Jean-Baptiste Colbert  
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