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Summary 

The dissertation explores deduction for operation expenses with a particular focus on salary expenses. 

The dissertation is based on the more than 100 year old State Tax Act, which has been interpreted and 

analyzed numerous times through practice in line with the development of society. 

It is essential for deduction of operating expenses under § 6 (1) (a) of the State Tax Act, that the expenses 

are incurred to acquire, secure and maintain income. Otherwise, there is an establishment or extension of 

the income base, after which no deduction for operating expenses can be obtained. 

In relation to salary expenses, recent practice has concluded that salary expenses also should be treated 

according to the same rules. In the summer of 2017, the Supreme Court took a stand for deduction of 

salary expense in two litigations. The salary expenses incurred for the expansion of companies, could not be 

deducted in accordance with § 6 (1) (a) of the State Tax Act.  

As a consequence of the judgments, the Ministry of Taxation introduced a readmission to the principles of 

§ 6 (1) (a) of the State Tax Act. With the introduction of the Tax Assessment Act § 8N, companies now have 

the opportunity to deduct salary expenses etc., regardless of whether the expenditure relates to the 

income acquisition or the income basis. The Tax Assessment Act paragraph 8N is only a relaxation in terms 

of salary expenses costs and not a relaxation for all operating expenses. 

The analysis concludes that companies should still pay attention to salary expenses in certain cases. For 

example when using salary expenses on construction of assets, the analysis has concluded that there will be 

deduction according to Tax Assessment Act § 8N. However the legislator has made a comment on the bill, 

that salary expenses should follow previously practice of activation of expenses. Hence it will be with some 

risk of interpretation to deduct these specific salary expenses.  

Tax Assessment Act § 8N also provides deduction for other expenses related to employment. However it 

leaves room for interpretation, as the provision does not leave an exhaustive list of these expenses. 

The expenses must be incurred by the correct cost barrier. Hence companies must ensure that salary 

expenses are incurred in that company, which have benefited from these expenses. 

The analysis further concludes that the provision in Tax Assessment Act § 8N (2), may be contrary to 

European Union law in relation to freedom of establishment. There may be discrimination against 

deduction of corresponding payments. The discrimination concerns joint taxation relationships between 

pure Danish groups and foreign groups. According to Tax Assessment Act § 8N (2), the right to deduct 

corresponding payment, is conditioned by a choice of international joint taxation by the foreign group. 

The introduction of Tax Assessment Act § 8N has substantially reduced the principles of § 6 of the State Tax 

Act. As a result companies can deduct salary expenses and other expenses related hereto in an easy and 

manageable way. However there are still a number of areas, where there can be conflicts of interpretation 

in the future. 
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1 Problemformulering og emneafgrænsning 

1.1 Indledning  

Driftsomkostningsbegrebet har eksisteret i dansk lovgivning, siden statsskatteloven i 1903 blev indført. 

Med en eksisterende lov med så mange år på bagen er der i sagens natur opstået en lang række 

fortolkningsbidrag og afgørelser i takt med samfundets udvikling.  

Igennem årene er der sket en strammere lovregulering af nettoindkomstprincippet i statsskatteloven, hvor 

både løbende indtægter efter SL § 4 og særligt formueindtægter efter SL § 5 i langt højere grad påvirker 

indkomstopgørelsen for erhvervsdrivende i kraft af særlovgivning. Man kan undres over, at samme 

udvikling ikke er fulgt med SL § 6, hvor det kunne være ønskværdigt, at driftsomkostninger ligeledes enten 

blev fradragsberettiget eller afskrivningsberettiget, når de var erhvervsmæssige. På den måde kunne man 

gøre op med grænsedragningen om indkomsterhvervelsen og indkomstgrundlaget og sikre en åbenlys 

fradragsret, når blot udgifterne var erhvervsmæssige.  

Denne harmonisering er imidlertid ikke sket ved en ændring af statsskatteloven, men er i takt med 

samfundets udvikling sket ved en udvidelse og tilpasning af fradragsretten for driftsomkostninger. Disse 

tilpasninger er sket ved indførelse af en række særbestemmelser vedrørende konkrete udgiftstyper med 

det formål at ajourføre det skatteretlige omkostningsbegreb. Se for eksempel LL § 8I og LL § 8J, som blev 

indført i 1991 som en særregel til udvidet fradragsret, men i 2009 afskaffet igen, så fradragsret ikke 

længere er gældende. 

Det efterlader både virksomheder og myndigheder med en væsentlig pligt til at holde sig opdateret i 

forhold til de nyeste love, domme og afgørelser på området og i særdeleshed fortolkningen af både ordlyd, 

forarbejder, præmisser i domme og afgørelser mv. Det gør den aktuelle retstilstand usikker og fordrer ikke 

til, at virksomhederne kan agere ud fra en rimelig forudsigelighed.  

I sommeren 2017 tog Højesteret stilling til lønudgifter i to sager. Højesteret fandt, at lønudgifter afholdt 

med formål om at udvide virksomheden, kunne ikke fradrages efter SL § 6, stk. 1, litra a.  

Inden Højesterets domme har der i erhvervslivet været en opfattelse og udøvet praksis om, at lønudgifter i 

langt de fleste tilfælde var fradragsberettiget. Også i de tilfælde, hvor lønudgifterne vedrørte 

indkomstgrundlaget, har virksomhederne i mange år fradraget lønudgifter. Der har således været en 

udbredt opfattelse af, at lønudgifter bar præg af en altid fradragsberettiget typeomkostning.  

Med dommene fra Højesteret blev dette synspunkt imidlertid ændret til stor utilfredshed for erhvervslivet, 

da det nu ville medføre mere administration. Skatteministeriet havde derfor allerede inden dommene fra 

Højesteret tilkendegivet et lovinitiativ således, at lønudgifter ville være fradragsberettiget, også når der var 

tale om etablering og udvidelse af indkomstgrundlaget. 

Denne udmelding er årsagen til, at det er interessant at se nærmere på, hvad dette lovinitiativ indeholder, 

og hvordan sammenspillet mellem lovinitiativet og nyeste praksis fungerer i forhold til at udlede gældende 

ret for lønudgifter.  
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1.2 Problemformulering  

På baggrund af ovenstående problemstilling udledes det overordnede formål med afhandlingen, som er at 

analysere: 

Hvad er retsstillingen for driftsomkostninger i relation til erhvervsmæssige lønudgifter efter indførelsen 

af LL § 8N? 

Ovenstående hovedproblemstilling vil blive analyseret ud fra gældende ret og vil blive uddybet og 

analyseret gennem følgende underpunkter: 

• Hvad er kriterierne for at kunne fradrage driftsomkostninger generelt? 

 

• Hvilken retstilstand for erhvervsmæssige lønudgifter efterlader seneste praksis? 

 

• Hvad er retstilstanden for erhvervsmæssige lønudgifter efter indførelsen af LL § 8N? 

 

1.3 Emneafgrænsning  

Med henblik på at sikre den fornødne dybde i afhandlingen har det været nødvendigt at foretage en del 

afgrænsninger af problemfeltet. Driftsomkostningsbegrebet efter SL § 6 er et meget omfattende område, 

som gennem tiden er blevet behandlet og fortolket hyppigt i såvel teori som i praksis.  

Afhandlingen vil have sit primære fokus på lønudgifter, mens øvrige driftsomkostninger ikke vil være 

genstand for detaljeret behandling. En generel behandling og analyse af driftsomkostningsbegrebet vil i sig 

selv kunne bære en afhandling. Øvrige driftsomkostninger vil dog blive inddraget og berørt i afhandlingen i 

det omfang, det er relevant for problemstillingen. 

Grænsedragningen mellem driftsomkostninger og private udgifter vil ikke være genstand for detaljeret 

behandling, men berøres, hvor det er relevant for forståelsen af problemstillingen i afhandlingen.  

I afhandlingen vil grænsedragningen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende kort blive 

analyseret, i forhold til om der foreligger ansættelsesforhold. Imellem disse to begreber befinder der sig en 

gruppe skattepligtige, som betegnes som honorarmodtagere. Afhandlingen tager ikke sigte på en detaljeret 

analyse af grænsedragningen mellem lønmodtagere, honorarmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, 

men der vil blive inddraget elementer herfra i analysen. 

LL § 2 vedrører bestemmelserne om armslængdeprincippet. Afhandlingen vil inddrage elementer fra 

bestemmelsen i forhold til kontrollerede transaktioner mellem interesseforbundne parter. Øvrige 

elementer i bestemmelsen, blandt andet vedrørende kontrolbegreb mv., vil ikke blive behandlet i 

afhandlingen.  

Der vil i afhandlingen blive analyseret lønudgifter i sambeskattede koncerner. I den forbindelse inddrages 

bestemmelserne for sambeskatninger i henhold til selskabsskatteloven. En generel behandling og analyse 

af disse bestemmelser er for omfattende til nærværende afhandlings formål og vil i sig selv kunne bære en 

afhandling. Der vil således udelukkende blive inddraget elementer til analysering af afhandlingens 

problemstilling. 
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Behandlingen af problemstillingen sker ud fra danske love og retspraksis. I det omfang, det er relevant for 

problemstillingen, inddrages dog også elementer fra og analyse af EU-retten. En fuldstændig analyse af 

problemstillingen med hensyn til EU-retten er dog for omfattende til emnets formål og vil i sig selv kunne 

udgøre en afhandling. 

Afhandlingens fokus er som nævnt lønudgifter, men i behandlingen af problemstillingen vil henvisninger og 

inddragelse af forskellige skattelove være nødvendigt. Dette gælder for eksempel: afskrivningsloven, 

ejendomsavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven. Afhandlingen tager ikke sigte på 

konkrete og uddybende analyser af disse love, men de vil blive diskuteret for forståelsen af afhandlingens 

problemstilling.  

Dataindsamlingen til nærværende afhandling er stoppet den 10. april 2018. 

1.4 Metodevalg 

Afhandlingens fokus er at udlede den gældende retsstilling for behandling af lønudgifter. Tilgangen til dette 

tager sit afsæt i en traditionel retsdogmatisk metode, hvor beskrivelse og analyse af lovgivning, forarbejder 

samt den retslige og administrative praksis anvendes1. 

Metoden indebærer at behandlingen udgår fra lovteksten, forarbejderne til fortolkning af loven, samt 

domspraksis. Lovens forarbejder anvendes til fortolkning af hensigten med loven inden for de situationer 

som berøres af afhandlingen. 

Det vil være nødvendigt at inddrage den ganske omfattende retspraksis, der er på området, for en 

nærmere afklaring af problemstillingen. Administrativ praksis vil ligeledes blive inddraget i afhandlingens 

analyse, om end præjudikatværdien vil blive vurderet kritisk.  

Til brug for forståelse af retskilder samt nyttige fortolkningsbidrag inddrages ligeledes betragtninger fra den 

skatteretlige litteratur. 

Afslutningsvist vil afhandlingen indeholde retspolitiske betragtninger, i det der vil blive inddraget forslag til 

hvordan reglerne for fradragsret for lønudgifter bliver mere symmetriske, særligt i forholdt til gyldighed 

overfor EU-retten.  

                                                           
1
 Nielsen og Tvarnø, Retskilder og Retsteorier, s.30.  
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2 Driftsomkostninger  
Formålet med dette afsnit er at udlede gældende ret for driftsomkostninger generelt for derigennem at 

klarlægge, ud fra hvilke kriterier der kan opnås fradrag for disse. 

2.1 Kort om statsskatteloven og nettoindkomstprincippet 

De grundlæggende bestemmelser for opgørelsen af den skattepligtige indkomst findes i SL §§ 4-6, som blev 

indført i 1903 og har gennemgået den senest radikale ændring i 19222.  

I disse bestemmelser reguleres således på overordnet niveau, hvilke indtægter (§ 4) og formueforøgelser (§ 

5) der skal medtages til den skattepligtige indkomst, samt hvilke udgifter der kan fratrækkes (§ 6). Som en 

direkte følge heraf er det således kun nettoindkomsten, der beskattes.  

I SL § 4 bestemmes det positivt, hvad der skal forstås ved skattepligtig indkomst. Det er indkomster, der er 

af løbende og af tilbagevendende karakter, og som er egnet til forbrug uden forringelse af status3. I SL § 5 

angives en negativ afgrænsning af engangsindtægter, som hovedsageligt stammer fra formueforøgelser. I 

forhold til principperne heri er der igennem årene indarbejdet en række særbestemmelser, som nærmest 

overflødiggør bestemmelsen i SL § 5, stk. 1, litra a. Her kan nævnes bestemmelserne for beskatning af 

kapitalgevinster i form af afståelse af aktiver, som primært er reguleret i afskrivningsloven, 

aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavancebeskatningsloven samt kursgevinstloven.  

I SL § 6 bestemmes slutteligt, hvilke udgifter der kan fradrages som driftsomkostninger, og dermed udgør 

denne bestemmelse den sidste gren i nettoindkomstprincippet. Det er udgifter, som ikke repræsenterer 

privatforbrug, og som ikke er medgået til at etablere eller udvidelse af indkomstgrundlaget4.  

På samme måde som med SL § 5 findes der også i forhold til SL § 6 en række særbestemmelser, som enten 

indskrænker eller udvider fradragsretten for driftsomkostninger. Disse findes i ligningsloven, hvor de er 

reguleret i LL § 8-8 Y. 

På trods af alderen på statsskatteloven og de mange særbestemmelser anvendes den stadig i høj grad i 

fortolkningen af skatteretlige tvister. Der tages stadig udgangspunkt i statsskattelovens bestemmelser, og 

henholdsvis skattepligt og fradragsret vurderes efter disse bestemmelser. Derefter ser man på, om der 

ligger særbestemmelser, der skal regulere de konkrete situationer ud fra andre kriterier end 

statsskattelovens.  

2.2 SL § 6 

Bestemmelserne om indkomstgrundlaget og indkomsterhvervelsen findes, som nævnt ovenfor, i SL § 6. 

Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

”Ved beregningen af den skattepligtige indkomst bliver at fradrage:  

a) driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten, herunder ordinære afskrivninger;  

…… 

                                                           
2
 L 1922-04-10 nr. 149. 

3
 Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, s. 69.   

4
 Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, s. 70.  
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Stk. 2 Den beregnede skatteindtægt er skattepligtig uden hensyn til, hvorledes den anvendes, altså hvad 

enten den benyttes til egen eller families underhold, betjening, nytte eller behagelighed, eller til 

formueforøgelse, til forbedring af ejendom, til udvidelse af næring eller drift, henlæggelse til reserve- eller 

andre lignende fonds, til gaver eller på anden måde.” (Min understregning) 

Ordlyden i bestemmelsen angiver, at for at kunne fradrage driftsomkostninger skal de være anvendt til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Ved driftsomkostninger må forstås de udgifter, der 

udelukkende er afholdt til den løbende drift og dermed den skattepligtige indkomst5. Derudover kan det 

udledes af stk. 2, at fradrag kun kan opnås, når der er tale om erhvervsmæssige lønudgifter6. Det kan 

således udledes af bestemmelsen, at private udgifter ikke kan være med til hverken at erhverve, sikre eller 

vedligeholde indkomsten. 

Det må således også udledes af ordlyden i bestemmelsens stk. 2, at såfremt en udgift er afholdt med 

henblik på etablering eller udvidelse af indkomstgrundlaget, kan udgiften ikke karakteriseres som en 

driftsomkostning. Udgiften tager ikke sigte mod indkomsterhvervelsen, og der vil ikke være fradrag for 

sådanne udgifter efter SL § 6, stk. 2.  

I forlængelse af ovenstående sondring kommer derudover en afgrænsning af udgifter, som skal aktiveres og 

eventuelt afskrives efter reglerne om skattemæssige afskrivninger. I nær tilknytning hertil kommer ligeledes 

området omkring accessoriske udgifter, som ikke kan fradrages, men som skal fragå afståelsessummen eller 

tillægges anskaffelsessummen7. 

Ovenstående afgrænsninger afledt af en ordlydsfortolkning af SL § 6 vil umiddelbart medføre, at der vil 

være en række udgifter, som ikke bliver fradragsberettigede for virksomheder. Det affødte også i 1990 en 

betænkning fra Skattelovrådet, hvor det kom med et forslag om en radikal ændring af 

driftsomkostningsbegrebet8.  

Skattelovrådet foreslog, at der gjordes op med grænsedragningen mellem indkomsterhvervelse og 

indkomstgrundlag, og ville i stedet for gøre alle erhvervsmæssige udgifter enten fradragsberettigede eller 

afskrivningsberettigede. Såfremt der skulle være enkelte udgifter, der ikke skulle høre ind under her, skulle 

de reguleres i en særbestemmelse. For god ordens skyld skal nævnes, at Skattelovrådet ikke havde til 

hensigt at gøre op med grænsedragningen mellem erhvervsmæssige og private udgifter. 

På den måde ville man effektivt gøre op med sondringen og i en eller anden grad ”vende rundt” på 

driftsomkostningsbegrebet. Det skal forstås på den måde, at forslaget indebar, at der generelt ville være en 

fradragsret, når udgiften var erhvervsmæssig, medmindre at der lå en særbestemmelse. De gældende 

regler medførte omvendt, at man først skulle vurdere, om der var tale om en driftsomkostning eller ej, i 

henhold til SL § 6, stk. 1, litra a, og såfremt der ikke vurderes fradrag, skulle man se, om der var fradrag 

efter særbestemmelserne.  

Forslaget ville ifølge Skattelovrådet både fremme retssikkerheden og virke procesbesparende, da en ny 

tilgang til driftsomkostningsbegrebet vil medføre færre tvister på området som følge af en mere klar 

definition. 

                                                           
5
 I SKM2012.13.HR anfører Højesteret , at der med ”indkomst”, må forstås ”den skattepligtige indkomst”. 

6
 Jane Ferniss, s. 88. 

7
 Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat, s. 253. 

8
 Betænkning nr. 1221/1991, Driftsomkostninger. 
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Skattelovrådets anbefaling blev ikke fulgt, og bedømmelsesgrundlaget i forhold til driftsomkostninger er 

stadig bestemmelserne i SL § 6. Der kommer dog stadig nye ændringer til begrebet, og som en nærmest 

direkte følge af Skattelovrådets betænkning fra 1990 valgte den daværende regering at indføre fradrag for 

advokat- og revisorudgifter samt fradrag for markedsundersøgelser i de dagældende LL § 8J og LL § 8I9.  

Det følger således stadig, at vurderingen af driftsomkostninger skal foretages efter, om udgiften har til 

formål at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende drift, eller om der er tale om en etablering eller 

udvidelse af virksomheden. 

3 Fradrag for lønudgifter 
Formålet med dette kapitel er at udlede gældende ret for lønudgifter for derigennem at klarlægge, i hvilke 

tilfælde der er fradrag for lønudgifter efter nyeste praksis. 

3.1 Banksagerne 

Højesteret har i to sager fra sommeren 2017 taget stilling til fradragsret for lønudgifter, når der efter 

konkrete vurderinger var tale om udvidelse af virksomheden eller forsøg herpå.  

I begge sager var der således tale om, at bankerne havde allokeret en række medarbejdere til at foretage 

nogle undersøgelser af forholdene i andre banker med henblik på et eventuelt opkøb. Det kan kort sagt 

associeres med mindre due diligences, som blev udført af bankernes egne medarbejdere.  

I SKM2017.513.HR angik sagen, hvorvidt en bank efter SL § 6, stk. 1, litra a kunne fradrage udgifter til løn til 

medarbejdere i banken i det omfang, de pågældende har beskæftiget sig med bankens køb af aktiviteter fra 

en anden bank. Sagen vedrørte indkomståret 2008. 

I SKM2017.512.HR angik sagen, hvorvidt en bank efter SL § 6, stk. 1, litra a kunne fradrage udgifter til løn til 

medarbejdere i banken i det omfang, de pågældende har beskæftiget sig med bankens køb af aktiviteter fra 

en anden bank. Herudover angik sagen ligeledes de pågældende medarbejderes forgæves bestræbelser på 

køb af en række andre banker eller dele heraf. Sagen vedrørte indkomstårene 2009 og 2010. 

Det fremgår af fakta i SKM2017.513.HR, at medarbejderne i forbindelse med disse undersøgelser af andre 

banker placerede seks medarbejdere i et specielt datarum, hvor kvaliteten af de kundeengagementer, der 

skulle overtages, kunne inspiceres. Herudover gennemgik medarbejderne 4.000-5.000 engagementer ude i 

de enkelte filialer, ligeledes til vurdering af kvaliteten af kundeengagementerne.   

Sagernes problemstilling var herefter, om der var fradragsret for disse lønudgifter som driftsomkostninger 

eller ej. 

Sagerne blev behandlet sammen i Højesteret og vil i det følgende også blive behandlet under ét.  

3.1.1 Retlige grundlag og argumentation 

Med henvisning til kapitel 2, hvor reglerne om driftsomkostninger er gennemgået, kan det udledes, at der 

kun er fradrag for udgifter, der sigter på erhvervelse af indkomst og ikke etablering og udvidelse af 

indkomstgrundlaget.  
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Det er et faktum i sagerne, at problemstillingen udelukkende vedrører erhvervsmæssige lønudgifter og kan 

klassificeres som en driftsomkostning. Det afgørende er derfor vurderingen af, om formålet med 

afholdelsen af udgiften har været at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten eller at udvide 

indkomstgrundlaget. 

Højesteret har i tidligere afgørelser lagt til grund, at det væsentlige ved vurderingen af fradrag er, om 

formålet med udgiften.  

I sagen SKM2009.271.HR var der indgået en bonusaftale mellem to direktører og arbejdsgiveren om, at 

direktørerne fik en bonus, såfremt selskabet blev solgt. Bonusbeløbets størrelse afhang af salgsprisen for 

selskabet. Højesteret fandt, at bonusaftalen havde til formål at betale de to direktører for at udføre arbejde 

i forbindelse med salgsbestræbelserne. Aftalen skulle endvidere sikre, at direktørerne fortsat var ansat, 

indtil selskabet blev solgt. Højesteret fandt endvidere, at bonusaftalens formål var at opnå den højest 

mulige salgspris for selskabet, og dermed havde den udbetalte bonus ikke den fornødne tilknytning til den 

løbende indkomsterhvervelse. Udgiften kunne således ikke fradrages efter SL § 6, stk. 1, litra a. Indirekte 

kan det udledes, at udgiften derimod måtte anses for at være afholdt i aktionærernes interesse. 

Sidestillet med denne dom var der i sagen UfR 1997.879 også tale om en vurdering af med hvilket formål, 

en andel af nogle rådgiverudgifter var afholdt. Sagen drejede sig om en selvstændig erhvervsdrivende, som 

havde afholdt nogle konsulent- og rådgiverudgifter  i dels hans personlige virksomhed og dels hans 

anpartsselskab. En del af konsulent- og rådgiverudgifter blev afholdt af selskabet, men da dette selskab 

havde meget begrænsede indtægter, fandt Højesteret, at der var tale om udgifter afholdt med formål om 

at etablere et indkomstgrundlag. Henset til at den skattepligtige i tidligere indkomstår havde fået 

anerkendt fradrag for lignende udgifter i sin personlige virksomhed, fandt Højesteret således, at der ikke 

var fradrag efter SL § 6, stk. 1, litra a for disse udgifter.  

I begge ovennævnte sager har Højesteret taget udgangspunkt i en klar formålsfortolkning af 

bestemmelsen. Ved indførelsen af SL § 6 i 1903 har der været taget udgangspunkt i nogle tidligere love, og i 

forarbejderne blev der ikke tilført væsentlige formålsbetragtninger til understøttelse af lovteksten10. En 

konkret formålsfortolkning af bestemmelsen har dermed igennem årene været overlagt til domstolene og 

de administrative myndigheder. Det understøttes da også i to nævnte sager, hvor det er vurderingen af 

med hvilket formål, udgifterne er afholdt, der var afgørende for fradragsretten. 

I behandlingen af banksagerne gjorde bankerne gældende, at man skulle være varsom med at foretage en 

overfortolkning af ordlyden i SL § 6. De anførte blandt andet, at ordlydens bestemmelse i stk. 2 om 

forbedring af ejendom og udvidelse af næring eller drift ikke skal anses for at være ensbetydende med, at 

udgifter, der er afholdt hertil, aldrig er fradragsberettigede. Bankerne anførte, at denne type af udgifter 

typisk vil være fradragsberettigede, blot i form af tillæg til anskaffelsessummen eller som afskrivninger og 

dermed fradrag som ”forbrug i året”11.  

Bankernes argumentation er således et udtryk for at fastlægge, om der er fradrag for visse typer af 

udgiftsarter, hvor der fra Skatteministeriet argumenteres for, at det er formålet med udgiften, der skal ligge 

til grund for fradragsretten. 
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Højesteret fandt, at:  

”… der var tale om udvidelse af bankens virksomhed udover dens hidtidige rammer. De opgjorte 

lønudgifter på 780.000 kr. vedrører derfor ikke driften af bankvirksomheden og er således ikke 

fradragsberettigede driftsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a”.  

Højesteret fulgte dermed sin egen praksis med en formålsfortolkning af bestemmelsen i SL § 6, stk. 1, litra 

a.  

Herudover tog Højesteret ligeledes stilling til, om der forelå en væsentlig praksisændring, som så alligevel 

kunne fordre, at selskaberne fik fradrag for de pågældende lønudgifter, som anført af Østre Landsret i 

tidligere instans12. 

3.1.2 Væsentlig praksisændring/passivitet fra myndighedernes side 

I forlængelse af bankernes argumentation for, at der skulle foreligge en særlig behandling af lønudgifter, 

gjorde bankerne gældende, at det ville være en væsentlig ændring af praksis, såfremt Skatteministeriet 

måtte få medhold. I så fald burde praksisændringen udelukkende gælde fremadrettet. 

I behandlingen af sagerne gjorde bankerne gældende, at en skønnet opdeling af lønudgifter ikke tidligere 

var set i praksis, og i sådanne tilfælde kunne det ikke gælde med tilbagevirkende kraft. Bankerne henviste 

til UfR 1983.8, hvor deltagere i kommanditselskaber fik nægtet fradrag for afskrivninger udover deres 

ansvarlige indskud. Denne begrænsning fulgte af et cirkulære, som Skattedirektoratet udsendte, hvor der 

tidligere ikke havde været begrænsning i fradragsretten. Højesteret fandt her, at dette cirkulæres 

bestemmelser ændrede så væsentligt på kommanditisternes skatteretlige stilling, at det ikke kunne have 

virkning med tilbagevirkende kraft.   

Skatteministeriet gjorde i banksagerne indledningsvist gældende, at bevisbyrden for at foreligge en fast 

administrativ praksis påhviler banken som skatteyder. Det fremgår blandt andet af sagen SKM2011.587.HR, 

hvor Højesteret fandt, at der ikke fra skatteyders side var fremlagt bevis for, at der forelå en fast 

administrativ praksis, og dermed skulle en praksisændring ikke ske med tilbagevirkende kraft. Også i sagen 

SKM2003.386.HR formåede skatteyder ikke at godtgøre, at der forelå en fast administrativ praksis, idet der 

henvistes til, at den praksis, der var beskrevet i ligningsvejledningen, var udtryk for skattemyndighedernes 

opfattelse af praksis og var bindende for de lignende myndigheder. 

Derudover gjorde Skatteministeriet gældende, at en passivitet fra myndighedernes side ikke kan sidestilles 

med fast administrativ praksis. Dette argument har fast støtte i praksis, idet der blandt andet i 

SKM2013.141.HR er fastslået, at en passivitet fra myndighedernes side ikke kan sidestilles med accept af 

fradrag. I sagen SKM2015.24.HR om beskatningsretten mellem Danmark og Norge fandt Højesteret 

ligeledes, at til trods for at Danmark i en årrække ikke havde beskattet den aktuelle indkomst, var det ikke i 

strid med en fast administrativ praksis. Den udviste passivitet kunne således ikke anses for at være en 

positiv afgørelse. 

I sagen om Carsten Bo Petersen, offentliggjort i UfR 2000.1509, tog Højesteret ligeledes stilling til 

passivitetsspørgsmålet. Sagen omhandlede fradragsret for afskrivninger som følge af nogle 

leasingarrangementer, hvor der tillige indgik tilbagekøbsrettigheder. Højesteret fandt, at der ud fra en 
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realitetsbedømmelse ikke kunne opnås fradrag. Et argument om at andre skatteydere har opnået fradrag 

fra lignende arrangementer som følge af myndighedernes manglende indgriben, kunne ifølge Højesteret 

ikke føre til fradrag.  

I banksagerne valgte Højesteret at konkretisere problemstillingen ved at omtale problemstillingen ”… 

fradragsret for (almindelige) lønudgifter til medarbejdere, der har været beskæftiget med 

virksomhedsopkøb eller lignende.” På denne måde indskrænker Højesteret således området for, hvor der 

skal søges efter praksis i forhold til problemstillingen. I tidligere instanser har formuleringen ikke været så 

konkret, og det må således skyldes sagens principielle karakter, at Højesteret vælger denne konkretisering.  

Der henvistes af Højesteret ligeledes til SKATs indsats- og inddrivelsesplan 2012 for at understøtte, at sagen 

omhandlede de lønudgifter, der kan relateres til køb af andre banker eller forgæves forsøg herpå. 

Højesteret fandt, at der ikke tidligere var taget stilling til godkendelsen eller nægtelse af fradrag for 

lønudgifter til virksomhedsopkøb eller lignende.   

På denne baggrund fandt Højesteret således, at der ikke forelå en fast administrativ praksis for lønudgifter 

til virksomhedsopkøb eller lignende, og at bankerne dermed ikke har haft en berettiget forventning om, at 

disse lønudgifter kunne fradrages, som ellers anført af Landsretten. 

I forhold til passivitet fra myndighedernes side fandt Højesteret, at det forhold, at der ikke tidligere var 

grebet korrigerende ind i lignende sager, ikke kunne sidestilles med en positiv afgørelse. Dermed foretages 

vurderingen ud fra samme argumenter som i ovennævnte UfR 2000.1509, men også i tråd med de øvrige 

domme nævnt ovenfor. 

3.2 Sammenfatning 

Ovenstående analyse af nyeste praksis for lønudgifter viser, at virksomhederne ikke har fradrag for 

lønudgifter efter SL § 6, stk. 1, litra a, når der er tale om udvidelse af virksomheden og dermed 

indkomstgrundlaget. Når virksomheder anvender lønressourcer til at undersøge og vurdere en 

virksomhedsoverdragelse, skal det anses for at være en udvidelse af forretningen og dermed ikke en 

driftsomkostning med formål at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 

Højesteret fandt endvidere, at der ikke forelå en fast administrativ praksis for lønudgifter til 

virksomhedsopkøb mv., som virksomheder kan støtte ret på. Endeligt fandt Højesteret, at det ikke kan 

sidestille med en positiv afgørelse, at skattemyndighederne ikke tidligere har grebet korrigerende ind i 

lignende sager. 

4 Indførelse af LL § 8N 
I dette afsnit vil der blive analyseret, hvordan virksomheder kan udlede gældende ret for erhvervsmæssige 

lønudgifter efter indførelsen af LL § 8N.  

4.1 Baggrund for lovforslaget LL § 8N 

På baggrund af behandlingen af banksagerne i Østre Landsret traf regeringen beslutning om, at uanset 

udfaldet af ankesagen i Højesteret vil der blive fremsat et lovforslag til retablering af retsstillingen med 

hensyn til fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter. Det var et klart ønske fra regeringen, at det ikke skal 
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være forbundet med unødige administrative regler at drive virksomhed i Danmark. Dermed udtalte 

Skatteministeriet, at der fremover skal være fradragsret for sædvanlige lønudgifter i skatteregnskabet13.  

Som nævnt under afsnit 3.1 ændrede Højesteret ikke opfattelse af fradragsretten efter SL § 6, stk.1, litra a, 

og Skatteministeriet fremsatte den 15. november 2017 lovforslag om indførelse af LL § 8N. 

Som følge af ovenstående blev følgende bestemmelse indsat som LL § 8N14: 

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages erhvervsmæssige lønudgifter til personer i 

ansættelsesforhold, bestyrelseshonorarer og erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet eller 

bestyrelseshvervet. 

Stk. 2. Betaling for erhvervsmæssige udgifter omfattet af stk. 1 kan fradrages ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst hos det betalende selskab, hvis det betalende og det modtagende selskab er 

sambeskattet efter selskabsskattelovens §§ 31 eller 31 A.” 

Overordnet set ønsker regeringen at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og i den henseende 

sørge for, at virksomhederne kan drive deres forretning ud fra enkle og administrerbare regler. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med bestemmelsen er ”… på en enkel og 

administrerbar måde, at sikre virksomhederne fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter mv., uanset om 

medarbejderne beskæftiger sig med virksomhedens løbende drift eller eksempelvis udfører arbejde i 

forbindelse med udvidelse af virksomheden”. På den måde sikrer lovgiver, at virksomhederne opnår 

fradrag, uanset om virksomhederne foretager investeringer via organisk vækst eller via opkøb15. 

Herudover fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at det skal understøtte iværksætteri og vækst i 

eksisterende virksomheder, og således skal fradragsretten også gælde, når virksomheder etableres, eller 

når der sker udvidelse af virksomheden. Denne udvidelse af fradragsretten for etablering og udvidelse af 

virksomheden bliver i bemærkninger til lovforslaget eksemplificeret ved, at det kan struktureres ved, at der 

enten erhverves egentlig aktivitet (aktiver og passiver), eller at der erhverves aktier i et selskab. Formålet 

med bestemmelsen er, at der skal opnås fradrag for lønudgifterne, uanset hvordan en etablering eller 

udvidelse af virksomheden struktureres16.  

I banksagen, SKM2017.512.HR, var en del af fakta, at der var afholdt lønudgifter til udvidelse af 

virksomheden, som aldrig blev gennemført. Højesteret forholdt sig udelukkende til det faktum, at formålet 

med lønudgifter var forsøg på udvidelse af virksomheden, og dermed nægtede de fradrag. Det fremgår af 

bemærkningerne til forslaget, at fradragsretten for lønudgifter ligeledes skal gælde, når overvejelser om en 

udvidelse af virksomheden ikke konkret effektueres og dermed er afholdt forgæves. 

Bestemmelsen indeholder ligeledes honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen i virksomheder vil 

ofte arbejde på et meget mere strategisk niveau, hvor tilknytningen til den daglige drift ikke altid er til 

stede. Ofte vil bestyrelsen arbejde med nogle strategiske overvejelser om opkøb og generelt udvidelse af 

virksomheden, som af den ene eller anden grund ikke bliver effektueret. Det fremgår af bemærkningerne, 

at formålet tillige indeholder en fradragsret for bestyrelseshonorarer, således at der ikke skal ske opdeling 
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af disse honorarer, som ofte vil være noget mere komplekst og nok i sjældnere grad vil kunne henføres til 

den løbende drift. 

Som følge af det overordnede formål om at sikre enkle og administrerbare løsninger for virksomheder, 

fremgår det ligeledes af bemærkningerne til lovforslaget, at fradragsretten tillige skal omfatte ”... øvrige 

erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet”17. Det medfører, at en række udgifter, der må 

anses at have en tilknytning til ansættelsesforholdet og den primære lønudgift, kan fradrages efter 

bestemmelsen. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at formålet med denne del af lovforslaget 

er, at virksomhederne heller ikke ved disse typer udgifter skal være administrative bebyrdet ved at skulle 

opdele disse udgifter i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del.   

Slutteligt indeholder bestemmelsen også en undtagelsesbestemmelse til begrebet rette omkostningsbærer, 

når der er tale om udgifter, der er afholdt indenfor en koncern/sambeskatningskreds. Det fremgår af 

bemærkningerne til lovforslaget, at det er hensigten, at de erhvervsmæssige lønudgifter mv. skal vurderes 

på sambeskatningsniveau. Dette er for at sikre, at større koncerner ikke skal stå i en situation, hvor de skal 

vurdere, om lønudgifter er fradragsberettiget, som følge af hvordan koncernen har struktureret sig.  

4.2 Direkte fradrag eller aktivering 

4.2.1 Fradrag som driftsomkostning 

Der er ved indførelsen af LL § 8N klart afgrænset, at der er tale om erhvervsmæssige lønninger. Allerede i 

ordlyden af bestemmelsen er det således fastlagt, at der skal være tale om erhvervsmæssige udgifter, som 

virksomheden afholder med det formål at understøtte driften af virksomheden på såvel kort som lang 

sigt18.  

Denne afgrænsning er dog ikke noget nyt, da der allerede efter SL § 6 er foretaget en afgrænsning af 

udgifter afholdt til private formål. Af bestemmelsen i SL § 6, stk. 2., fremgår bl.a.: 

”Den beregnede skatteindtægt er skattepligtig uden hensyn til, hvorledes den anvendes, altså hvad 

enten den benyttes til egen eller families underhold, betjening, nytte eller behagelighed…” (min 

understregning).  

Dette skal ses i sammenhæng med formålet med bestemmelsen i LL § 8N, som gennemgået i afsnit 4.1. Der 

er tale om en generel udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter, og bestemmelsen skal 

således anføre en udvidet fradragsret i forhold til SL § 6. FSR har i et høringssvar anført, at det er uklart, 

hvilke udgifter der kan fradrages efter LL § 8N, og hvilke der kan fradrages efter SL § 6. Hertil svarer 

Skatteministeriet, at bestemmelsen i LL § 8N skal forstås, således at denne bestemmelse giver hjemmel til 

fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter, hvor SL § 6 ikke gør det. Herunder henvises ligeledes til ordlyden i 

LL § 1, hvor det fremgår, at ligningsloven skal opfattes som ændringer og tilføjelser til statsskatteloven19.  

På trods af dette svar er der dog et vist sammenfald mellem bestemmelserne i SL § 6 og LL § 8N om den 

erhvervsmæssige tilknytning, da begge bestemmelser kræver erhvervsmæssig tilknytning for at opnå 

fradrag.  
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I bemærkningerne til LL § 8N fremgår der ikke mange uddybende kommentarer til den erhvervsmæssige 

tilknytning. Udgiften skal afholdes i virksomhedens interesse og ikke aktionærernes, og i øvrigt skal 

virksomheden være rette omkostningsbærer.  

Også i praksis er der eksempler på en skarp opdeling mellem erhvervsmæssig og privat tilknytning af en 

udgift. I sagen UfR 1984.177 tog Højesteret stilling til, at der skal ske en opdeling af en virksomheds 

lønudgifter, såfremt der foreligger en både erhvervsmæssig og privat anvendelse af udgifter. Sagen 

omhandlede en erhvervsdrivende, som havde ansat sin samlever og mor til sine børn til at varetage en 

række opgaver i virksomheden. Samleveren fik udbetalt løn i virksomheden for dette arbejde. Skatteyderen 

kunne ikke i fornødent omfang dokumentere, at der udelukkende var tale om erhvervsmæssige udgifter. 

Henset til det familiære forhold i øvrigt foretog skattemyndighederne derfor et skøn over fordelingen 

mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse af lønudgiften.  

Lovgiver har med indførelsen af LL § 8N haft et ønske om at understrege, at udvidelse af fradragsretten i 

henhold til LL § 8N stadig er under betingelse af, at formålet med udgiften er erhvervsmæssigt. I forhold til 

bemærkningerne til lovforslaget er det således nærmere sondringen af, om udgiften er afholdt til 

understøttelse af driften, eller om der er tale om udgifter til et anlægsaktiv, der bliver afgørende for 

fradragsretten20.  

4.2.2 Aktivering af lønudgifter og tillæg til anskaffelsessum 

Der kan forekomme tilfælde, hvor lønudgifter anvendes med formålet at opføre et anlægsaktiv. Det kan for 

eksempel forekomme, når en produktionsvirksomhed ønsker at opføre et nyt værksted eller lignende, og 

virksomheden vælger at anvende egne medarbejdere til opførelsen.  

Med udgangspunkt i bestemmelsens ordlyd vil virksomheden kunne fratrække disse lønudgifter efter LL § 

8N, idet der er tale om erhvervsmæssige lønudgifter i et ansættelsesforhold. Når vi samtidig ser på formålet 

med bestemmelsen, jf. afsnit 4.1, må det være hensigten med bestemmelsen, at der ikke i et sådant 

tilfælde skal foretages en opdeling. Ud fra en ordlyds- og formålsfortolkning kan virksomheden således 

opnå fradrag for lønudgifterne. 

Bemærkningerne til lovforslaget nævner dog, at det ikke er hensigten at ændre på den praksis med hensyn 

til, hvornår lønudgifter skal aktiveres21. Der vil således være krav om, at virksomheden, som anvender egne 

medarbejdere til opførelse af aktiver, ikke vil have fradrag for denne del af medarbejdernes lønudgift. 

Såfremt medarbejdere har anvendt deres tid på andet end opførelsen af dette anlægsaktiv, vil der således 

være krav om en opdeling af disse medarbejderes lønudgift. Virksomheden kan dog i visse tilfælde foretage 

løbende afskrivning af aktivet og dermed opnå fradrag for lønudgiften, men uanset om aktivet er 

afskrivningsberettiget eller ej, vil der ikke kunne opnås fradrag efter LL § 8N22.  

4.2.2.1 LL § 8J om advokat – og revisorudgifter 

Ovenstående bemærkning i forarbejderne kan sammenholdes med den praksis, der er gældende med 

hensyn til udgifter, der kan tillægges anskaffelsessummen for et aktiv. I nyere tid er denne praksis især 

koblet op på den tidligere bestemmelse i LL § 8J om fradrag for advokat- og revisorudgifter. 
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 L104, 2017/18, Bemærkninger til lovforslaget, s. 9. 
21

 Se blandt andet SKM2003.519.LSR og SKM 2007. 384.LSR. 
22

 L104, 2017/18, Bemærkninger til lovforslaget, s. 9. 
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Bestemmelsen i LL § 8J blev indført i 1991 som et led i daværende regerings ”Vækstfremmeinitiativer”23. I 

forhold til bemærkninger til lovforslaget vedrørende LL § 8J udvidede man fradragsretten for en række 

anlægs- og etableringsudgifter, som ikke tidligere ansås for fradragsberettigede efter SL § 6, stk. 1, litra a. 

Bestemmelsens ordlyd lød således24: 

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i 

forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. 

Det samme gælder gebyrer til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

… 

Stk. 3. Udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller et fradrag i en salgssum for et aktiv, kan ikke 

fradrages efter stk. 1.” (min understregning) 

Det kan udledes af ovenstående, at så længe udgifterne til advokat og revisor ikke skulle anses for at være 

tillæg til anskaffelsessummen (stk. 3.) kunne udgifterne fradrages, uanset om udgifterne vedrørte 

indkomsterhvervelsen eller indkomstgrundlaget. I forhold til bedømmelsen af om sådanne udgifter kan 

anses for at være et tillæg til anskaffelsessummen, har Højesteret i en række sager taget stilling til dette. 

I sagen SKM2007.775.HR havde et selskab, som drev virksomhed med produktion og handel med 

engangsudstyr til læger og hospitaler, erhvervet tre selskaber. I forbindelse hermed var der afholdt en 

række advokat- og revisorudgifter, herunder bistand ved forhandlinger, due diligence, skattemæssig 

assistance, rådgivning om selskabsstruktur og transaktionsalternativer samt udarbejdelse af købsaftale og 

andre dokumenter. Selskabet ønskede fradrag for disse udgifter efter LL § 8J, stk. 1.  

Tvisten drejede sig om, hvorvidt bestemmelsen i LL § 8 J, stk. 3 havde forrang for bestemmelsens stk. 1, 

eller om der var tale om en undtagelse. Højesteret fandt, at LL § 8J, stk. 3 måtte forstås snævert, således at 

alene udgifter til advokat og revisor, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, 

skal tillægges anskaffelsessummen. Øvrige udgifter til advokat og revisor kunne således fradrages efter LL § 

8J, stk. 1.  

I sagen SKM2014.362.HR var der tale om et kommanditselskab, der havde erhvervet en ejendom, og i den 

forbindelse var der afholdt udgifter til due diligence, mæglerhonorar og øvrige købsudgifter. Selskabet 

ønskede disse udgifter tillagt anskaffelsessummen efter hhv. AL § 17 og EBL § 4. Højesteret fandt, at ingen 

af de nævnte udgifter kunne tillægges anskaffelsessummen, idet de ikke kunne henføres til berigtigelsen 

eller gennemførelsen af selve ejendomskøbet. Det betyder således, at udgifter, der er afholdt til den 

overordnede strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt, ikke kan medregnes25.  

I den ene af banksagerne, SKM2017.513.HR, blev præmisserne i ovenstående praksis anvendt som 

argumentation. Skatteministerieret gjorde blandt andet gældende, at området for accessoriske udgifter 

som tillæg til anskaffelsessummen er meget snævert, hvilket bekræftedes i ovenstående domme fra 

Højesteret.  

                                                           
23

 Lov 1991-12-21 nr. 887 om ændring af forskellige skattelove. 
24

 L 47, 1991/92, Ændring af forskellige skattelove (Vækstfremmeinitiativer), § 2. 
25

 Se også SKM2014.236.HR og SKM2008.967.HR. 
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Bestemmelsen i LL § 8J blev i 2009 ændret, således at der ikke længere er fradrag for advokat- og 

revisorudgifter26. Baggrunden for ændringen blev i bemærkningerne til lovforslaget blandt andet uddybet 

med, at både LL § 8J og LL § 8I var ”… særregler, som strider imod det overordnede skattemæssige princip 

om, at der ikke er fradrag for udgifter til etablering af erhvervsvirksomhed”. 

Det efterlader nu virksomhederne i en retstilstand, hvor der ikke er fradrag for advokat- og revisorudgifter i 

henhold til LL § 8J og ej heller efter SL § 6, stk. litra a, når der er tale om etablering eller udvidelse af 

indkomstgrundlaget. Samtidig er der efter gældende praksis en snæver fortolkning af, hvornår sådanne 

udgifter kan tillægges anskaffelsessummen, idet det udelukkende kan ske, når udgifterne kan henføres til 

berigtigelsen eller gennemførelsen af selve handlen.  

4.2.2.2 Udvalgsbehandling og høringssvar 

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget til LL § 8N, blev der af flere høringsparter stillet spørgsmål 

om rækkevidden af fradragsretten. FSR spurgte blandt andet til, om fradragsretten ligeledes er gældende, 

såfremt anskaffelsen af et aktiv ikke anses som en udvidelse eller indskrænkning af virksomheden, men 

altså blot overdragelse af et aktiv. Lovgiver har her svaret bekræftende, dog medmindre at der er tale om, 

at lønudgiften skal aktiveres i forbindelse med erhvervelsen/opførelsen af selve aktivet27.  

Herudover har Dansk Byggeri i et høringssvar anført, at der efter dens opfattelse vil opstå nye 

afgrænsningsproblemer i forhold til sondringen mellem driftsomkostning og anlægs- og 

etableringsomkostninger. Dansk Byggeri kommer ikke med konkrete eksempler på, hvilke problemer det 

kan medføre, men netop afgrænsningen mellem løbende drift og aktivering af lønudgifter må høre under 

denne vurdering. I svaret på dette spørgsmål har Skatteministeriet afvist, at lovforslaget skulle give 

anledning til afgrænsningsproblemer, da ”… lovforslaget målrettet sikrer virksomhederne fradrag for 

erhvervsmæssige lønudgifter mv. …”28. 

I et tredje høringssvar har Landbrug & Fødevarer foreslået en ophævelse af princippet om aktivering af 

udgifter, som i stedet erstattes med en mere generel og umiddelbar fradragsret, således at alle udgifter kan 

fradrages i det år, de afholdes. Særligt sondringen mellem udgifter, der aktiveres, og udgifter, der 

fradrages, synes efter Landbrug & Fødevarers opfattelse ikke at være i overensstemmelse med 

bestemmelsens formål. Skatteministeriet henviser igen til formålet om at sikre fradragsret for 

erhvervsmæssige lønudgifter, og at den foreslåede ophævelse af det skattemæssige princip og de 

skattemæssige regler om aktivering og afskrivning ikke er en del af lovforslaget og i øvrigt må forventes at 

kræve yderligere finansiering29.     

Landbrug & Fødevarers rådgivningscenter, SEGES, har ligeledes i sit høringssvar givet bemærkninger til 

problemstillingen vedrørende aktivering af lønudgifter. SEGES anfører, at det er uhensigtsmæssigt og 

ubegrundet, at der stadig i visse tilfælde skal ske aktivering af lønudgifter, og opfordrer til, at der ikke 

længere skal ske aktivering af lønudgifter. Skatteministeriet anfører, at en ændring af gældende ret med 

hensyn til aktivering af lønudgifter ikke hører ind under formålet med bestemmelsen. Det er 

Skatteministeriets opfattelse, at en opdeling af lønudgifter i løbende drift og aktivering ikke afføder samme 

                                                           
26

 Lov 2009-06-12 nr. 525 om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. 
27

 L104, 2017/18, bilag 1 Høringsskema, s. 11. 
28

 L104, 2017/18, bilag 1 Høringsskema, s. 2. 
29

 L104, 2017/18, bilag 1 Høringsskema, s. 14. 
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administrative besvær for virksomhederne, som en opdeling i fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget 

lønudgifter vil gøre. 

Når Skatteministeriet svarer, som de gør, må det være med udgangspunkt i det overordnede formål med 

bestemmelsen. Virksomhederne skal sikres fradrag for lønudgifter, således at der ikke skal foretages en 

opdeling i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del. Det er dermed lovgivers ønske at 

sikre fradrag for alle lønudgifter, uanset om de er anvendt i driften eller som anlægsudgifter.  

I banksagen SKM2017.513.HR tog Højesteret ikke nævneværdig stilling til argumentationen om 

accessoriske udgifter, idet Højesteret fandt, at det ikke var tilstrækkeligt bevist af banken, at lønudgifterne 

havde en sådan tilknytning til købet, at de ville kunne tillægges anskaffelsessummen til aktiverne. Det må 

således lægges til grund, at i forhold til lønudgifter er der ikke ændret ved den hidtidige praksis med hensyn 

til tillæg til anskaffelsessum. For at lønudgifter kan anses som et tillæg til anskaffelsessummen, må de 

således have en nær tilknytning til berigtigelsen eller gennemførelsen af købet. 

Det kan således opfattes selvmodsigende, at man på den ene side ønsker at hjemle en generel fradragsret 

og på den anden side anfører, at denne generelle fradragsret ikke gælder, når udgiften skal anses som et 

tillæg til anskaffelsessummen efter praksis. Her vil man kunne henvise til den praksis, som senest er skabt 

ved banksagen SKM2017.513.HR, hvor det således konkret skal vurderes, om en lønudgift skal anses som et 

tillæg til anskaffelsessummen.  

4.2.3 Sammenfatning 

Det må på baggrund af ovenstående således vurderes, at hovedreglen efter de gældende bestemmelser i LL 

§ 8N er, at der er fradrag for lønudgiften, uanset at formålet er vedrørende indkomsterhvervelsen eller 

indkomstgrundlaget. Det må forventes, at den sondring og tvetydige beskrivelse af anlægsudgifter, der 

fremgår af forarbejderne, kan lede til nogle sager i fremtiden. Det faktum, at der er sat en begrænsning ind 

vedrørende tillæg til anskaffelsessummen i forarbejderne, kan dog ikke føre til en anden vurdering af 

gældende ret vedrørende afgrænsningen af, hvornår der er tale om tillæg til anskaffelsessummen eller 

direkte fradrag.  

4.3 Løn til virksomhedens ansatte og bestyrelsesmedlemmer 

4.3.1 Ansættelsesforhold 

En forudsætning for at kunne anvende bestemmelsen i LL § 8N er efter bestemmelsens ordlyd, at der er 

tale om lønudgifter til personer i et ansættelsesforhold. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bestemmelsen omfatter erhvervsmæssige lønudgifter til 

personer i ansættelsesforhold samt bestyrelseshonorarer.  

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår der ikke en konkret omtale af, hvordan lovgiver definerer et 

ansættelsesforhold, udover at der skal være tale om virksomhedens egne ansatte og 

bestyrelsesmedlemmer. FSR har i sit høringssvar bedt om en uddybelse af, om der er særlige krav til, 

hvilken form for ansættelsesforhold der skal være tale om. Hertil har Skatteministeriet anført, at der efter 

dets opfattelse skal være tale om et ansættelsesforhold efter de normale civil- og ansættelsesretlige 

bestemmelser herom. Hertil henvises som et eksempel til funktionærlovens bestemmelser.  
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Skattefaglig Forening har ligeledes i sit høringssvar anført problematikken i forhold til definition af et 

ansættelsesforhold. De anfører, at en mulig konsekvens ved bestemmelsen er, at mindre virksomheder 

ansætter eksterne konsulenter på korttidskontrakter for at opnå fradragsret som lønudgifter efter LL § 8N. 

Skatteministeriet svarer hertil, at det er opfattelsen af bestemmelsen, at der skal være tale om et reelt 

ansættelsesforhold. 

På baggrund af bemærkningerne til de to høringssvar vurderes det, at definitionen af et ansættelsesforhold 

ikke er helt klar. Skatteministeriet har givet nogle anvisninger om, at der skal være tale om et reelt 

ansættelsesforhold med afsæt i de sædvanlige civil- og ansættelsesretlige bestemmelser.  

4.3.1.1 Afgrænsning af lønmodtager, honorarmodtager og erhvervsdrivende 

Som følge af ovenstående uklarhed om, hvordan et ansættelsesforhold kan og skal defineres, er det 

ligeledes relevant at se nærmere på afgrænsningen mellem lønmodtagere, honorarmodtagere og 

erhvervsdrivende i skatteretlig henseende.  

Som det også fremgår af ovenstående behandling af høringssvarene til lovforslaget til LL § 8N er en 

lønmodtager kendetegnet ved at modtage et vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold. Det må, 

alt andet lige, sidestilles med et ansættelsesforhold efter bestemmelsen i LL § 8N. Modsat udøves der 

selvstændig virksomhed, når en erhvervsdrivende udøver virksomhed for egen regning og risiko, og der kan 

ikke her være tale om et ansættelsesforhold. Og midt imellem lønmodtager og selvstændig 

erhvervsdrivende står den skatteretlige status at være honorarmodtager30.  

Afgrænsningen overfor honorarmodtager er et vidt begreb, men særligt i forhold til afhandlingens formål 

kan der nævnes projektansættelser, midlertidige konsulentansættelser samt vikariater, som bliver hyret ind 

i længere perioder. Det vurderes, at netop længden af sådanne midlertidige ansættelser vil være afgørende 

for, om der reelt er tale om et ansættelsesforhold31.  

Skatterådet har i et bindende svar taget stilling til dette i SKM2017.99.SR. Sagen omhandlede en 

skattepligtig, som ønskede en bekræftelse på, om hun under de givne omstændigheder kunne anses for 

selvstændig erhvervsdrivende, eller om hun var lønmodtager. Skatterådet fandt, at der ud fra en samlet 

vurdering var tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Der blev lagt særlig vægt på, at der var etableret 

eget kontor, samt at der ikke var pålagt instruktionsbeføjelser fra hvervgiver.  

Aftalen var tidbegrænset til at vare et år med mulighed for forlængelse. Dette forhold  valgte Skatterådet 

ikke at tage stilling til, udover at en forlængelse muligvis ville kunne påvirke den samlede vurdering af, om 

der stadig var tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. 

I argumentationen henviser Skatterådet til afsnittet i Den Juridiske Vejledning om ”Betydningen af en 

ansættelseskontrakt”. Det er ikke den egentlige ansættelseskontrakt, der er afgørende for vurderingen, 

men derimod det faktiske indhold af aftalen. Dertil nævnes et eksempel, hvor løsarbejdere, der ansættes 

på dag-til-dag basis, vil være at anse for lønmodtagere. Det fremgår samtidig, at levering af enkeltstående 

ydelser, som kan anses for at være selvstændig virksomhed, godt kan ændre karakter som følge af en mere 

fast tilknytning til hvervgiver32.  
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 Se i CIRK 1994-07-04 nr. 129 Personskatteloven, afsnit 3.1.1 om denne afgrænsning. 
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 SR.2018.19, Inge Langhave Jeppesen, s.3. 
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 JV 2016-2, afsnit C.C.1.2.1, Selvstændig erhvervsvirksomhed, afgrænsning overfor lønmodtagere. 
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Ud fra det bindende svar fra Skatterådet er det således længden af en aftale, der bliver afgørende for 

grænsedragningen. Samtidig vil de faktiske og konkrete forhold også være afgørende, når det skal vurderes, 

om der kan være tale om et ansættelsesforhold. Såfremt virksomhederne kan tilrettelægge og 

argumentere deres aftaler med konsulenter og vikarer, således at de har karakter af et ansættelsesforhold, 

vil de kunne opnå fradrag for lønudgifterne i henhold til LL § 8N. I modsat fald vil udgifterne skulle vurderes 

efter SL § 6, stk. 1, litra a, hvor der ikke er fradrag for etablering og udvidelse af virksomheden. 

Det kan således ikke afvises, at der vil komme sager, hvor der fra virksomhederne vil forsøges med 

kreativitet i forhold til at få så mange midlertidige ansættelser konstrueret, således at de bliver omfattet af 

LL § 8N. 

4.3.1.2 Afgrænsning overfor eksterne konsulenter 

Da der som nævnt skal foreligge et ansættelsesforhold eller et bestyrelseshverv ofr at kunne opnå fradrag 

efter LL § 8N, er der således allerede efter ordlyden foretaget en negativ afgrænsning overfor eksterne 

konsulenter og rådgivere, såsom advokater og revisorer. Disse udgifter er i øvrigt reguleret i LL § 8J, 

hvorefter der ikke er fradrag herfor.   

Det fremgår af bemærkninger til lovforslaget, at netop denne type af udgifter ikke er en del af lovforslaget 

og dermed af den udvidede fradragsret. Baggrunden for dette er, ifølge bemærkningerne, at det vurderes, 

at der ikke vil være lige så mange administrative besværligheder for virksomheder at opdele denne type af 

udgifter i fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede33. 

Ovenstående negative afgrænsning overfor eksterne konsulenter og rådgivere er der i en række høringssvar 

stillet kritiske spørgsmål til. Dansk Byggeri har i sit høringssvar blandt andet anført, at afgrænsningen 

indirekte vil skabe skattemæssige fordele for større virksomheder, der typisk har egne ansatte til 

opkøbsmuligheder, mens mindre virksomheder ofte ikke har den ressource og dermed er nødsaget til at 

købe denne ydelse hos eksterne konsulenter eller rådgivere. Det vil ifølge Dansk Byggeri skabe en 

samfundsmæssig skævvridning, hvor man tilgodeser de store virksomheder. Også Dansk Erhverv og FSR har 

stillet lignende spørgsmål i deres høringssvar. 

Skatteministeriet svarer ikke særlig konkret på denne problemstilling, udover at det vil kræve ekstra 

finansiering, hvis lovforslaget også skulle indeholde fradragsret for ekstern rådgivning34. Det er tydeligt, at 

Skatteministeriet ikke ønsker at åbne op udvidelse af fradragsretten, udover hvad der er formålet med 

bestemmelsen i LL § 8N. Det er dog uhensigtsmæssigt, at der ikke tages stilling til den problematik, at der 

opstår konkurrenceforvridning mellem store og små virksomheder på baggrund af, om man har ressourcer 

til at tage kapaciteten in-house eller skal købe den eksternt. 

4.3.2 Bestyrelseshonorar 

Bestyrelsen skal efter selskabslovens § 111 og § 115 varetage den overordnede og strategiske ledelse samt 

sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed. Det vil i mange tilfælde være ensbetydende 

med opgaver, der tilsigter mod indkomstgrundlaget og ikke indkomsterhvervelsen. Samtidig er vederlag til 

bestyrelser efter fast praksis ikke karakteriseret som løn, men som honorarindtægter35.  
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 L104, 2017/18, Bemærkninger til lovforslaget, s. 9. 
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 L104, 2017/18, Bemærkninger til lovforslaget, s. 3. 
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 KSL § 43, stk. 2 samt SKM2012.437.LSR. 
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Ovenstående afgrænsning af lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende gør sig ikke i samme grad 

gældende, når der er tale om bestyrelseshonorarer. Det følger af selskabslovens § 10, at et selskabs 

bestyrelse skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system, og honorarer udbetalt til et bestyrelsesmedlem vil 

således være at karakterisere som et bestyrelseshonorar. Formelt vil der ofte ligeledes foreligge en aftale 

mellem bestyrelsesmedlemmet og selskabet, som regulerer bestyrelseshvervet, herunder honorar. Det 

vurderes på denne baggrund ikke at være svært at afgøre, hvornår der er tale om bestyrelseshonorar. 

I banksagerne SKM2017.513.HR og SKM2017.512.HR blev det fastslået, at lønudgifter ikke altid kunne 

anses for at være fradragsberettiget efter SL § 6, stk. 1., litra a. Højesteret tog dog ikke konkret stilling til 

bestyrelseshonorarer, og det er således interessant at se på, hvordan retstilstanden vedrørende 

bestyrelseshonorarer er efter indførelsen af LL § 8N.    

Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at der skal være tale om ”… bestyrelseshonorarer og 

erhvervsmæssige udgifter tilknyttet … bestyrelseserhvervet”. Bestemmelsens ordlyd kan således ikke 

vurderes anderledes, end at bestyrelseshonorarer vil være omfattet af bestemmelsen. 

Ifølge bestemmelsens formål er det hensigten at sikre en mere administrerbar måde at sikre fradrag for 

bestyrelseshonorarer og accessoriske erhvervsmæssige udgifter tilknyttet til bestyrelseshvervet på. 

Virksomhederne vil hermed slippe for at skulle foretage en opdeling af bestyrelseshonoraret i en 

fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del.  

Med henvisning til bestyrelsens opgaver, som primært består af strategisk arbejde, vil en sådan opdeling 

kræve en del administration i form af tidsregistrering mv. Ud fra en formålsfortolkning af bestemmelsen må 

det således vurderes, at bestyrelseshonorarer skal være fradragsberettiget, da det ellers vil være i strid med 

formålet om en opdeling. 

4.3.2.1 Udvalgsbehandling og høringssvar 

I forbindelse med det udkast til lovforslag, der blev sendt i høring den 31. august 2017, var der ikke 

medtaget adgang til fradrag for bestyrelseshonorarer eller erhvervsmæssige udgifter tilknyttet 

bestyrelseserhvervet36. Der er end ikke i bemærkningerne til udkastet anført nogen uddybende 

kommentarer eller lignende, der vedrører bestyrelseserhverv eller -honorar.   

Det affødte i høringsperioden en række kommentarer fra høringsparterne:  

• Dansk Industri opfordrede til en præcisering af, at bestyrelseshonorarer og dertil tilknyttede 

udgifter også omfattes af lovforslaget.  

• Danske Rederier fremførte, at det ikke klart fremgik af lovforslaget, om bestyrelseshonorarer var 

omfattet af fradragsretten. 

• Tommy V. Christiansen foreslår på samme vis, at ordinære bestyrelseshonorarer omfattes af den 

foreslåede udvidelse af fradragsretten37. 

Skatteministeriet har i alle tre svar anført, at lovforslaget er ændret, således at bestemmelsen i LL § 8N også 

omfatter fradragsret for bestyrelseshonorarer samt erhvervsmæssige udgifter tilknyttet 

bestyrelseserhvervet.  
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På baggrund af ændringen af lovforslaget efter høringen fremgår det også af bemærkningerne til 

lovforslaget, at bestyrelseshonorarer er omfattet af fradragsretten i LL § 8N. Samtidig vil der ligeledes være 

tale om en udvidelse af den generelle fradragsret efter SL § 6, stk. 1, litra a, da bestemmelsen også 

omfatter udgifter til bestyrelseshonorer i de tilfælde, hvor virksomhederne enten indskrænker eller udvider 

deres indkomstgrundlag38. 

4.4 Lønudgifter 

I forlængelse af at der skal foreligge et ansættelsesforhold for at kunne opnå fradrag, er det nødvendigt at 

klarlægge afgrænsningen af, hvilke lønudgifter der kan fradrages. Som gennemgået i afsnit 4.3 fremgår det, 

at der skal være tale om udgifter, der afholdes direkte til fordel for virksomhedens egne ansatte og 

bestyrelsesmedlemmer. I bemærkningerne oplistes eksempler på sådanne udgifter, som er: løn, vederlag, 

bonus og lønaccessorier39. Løn og vederlag er behandlet i afsnit 4.3.  

4.4.1 Bonus 

Bonus til medarbejdere anses for en fradragsberettiget lønudgift på linje med løn, så længe der er en nær 

tilknytning til driften. Det følger af den generelle fradragsret for driftsomkostninger i SL § 6, stk. 1, litra a. I 

det seneste årti har der været nogle sager for domstolene, hvor der skulle tages stilling til, hvordan bonus 

skal behandles i forhold til salg af aktivitet eller aktier i selskabet. 

I afsnit 3.1.1 er sagen SKM2009.271.HR tidligere omtalt og Højesteret fandt, at bonusaftalens formål var at 

opnå den højest mulige salgspris for selskabet, og dermed havde den udbetalte bonus ikke den fornødne 

tilknytning til den løbende indkomsterhvervelse. Udgiften kunne således ikke fradrages efter SL § 6, stk. 1, 

litra a. Indirekte kan det udledes, at udgiften derimod måtte anses for at være afholdt i aktionærernes 

interesse.  

Tilsvarende i SKM2013.557.ØLR, hvor et selskab havde indgået aftaler om bonus med en række udvalgte 

medarbejdere. Aftalen om bonus blev indgået i forbindelse med, at selskabet havde modtaget et 

udefrakommende tilbud om overtagelse af aktierne i det selskab, hvor de pågældende medarbejdere var 

ansat. Østre Landsret fandt, i tråd med ovennævnte SKM2009.271.HR, at udgifterne til bonus ikke havde 

den fornødne tilknytning til det selskab, der blev solgt. Udgiften kunne således ikke fradrages efter SL § 6, 

stk. 1, litra a, og modsat førnævnte sag udtalte Østre Landsret mere direkte, at udgifterne måtte anses for 

at være afholdt i aktionærernes interesse.  

Med indførelsen af bestemmelsen i LL § 8N er det interessant, om de seneste års praksis, jf. ovenfor, vil 

blive tilsidesat eller ej. Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at der skal være tale om erhvervsmæssige 

lønudgifter til personer i ansættelsesforhold. I forhold til indgåelse af en bonusaftale mellem en 

medarbejder og arbejdsgiver må det efter ordlyden således vurderes, at enhver bonus i 

ansættelsesforholdet vil være omfattet af bestemmelsen.  

4.4.1.1 Lovforslaget og bemærkninger 

Ifølge bestemmelsens formål er det hensigten at sikre en mere administrerbar måde at sikre fradrag for 

lønudgifter og særligt at skulle undgå administrativt besvær ved at opdele lønudgifter i en 

fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del. Ud fra en formålsfortolkning af bestemmelsen må 
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det således endvidere vurderes, at enhver bonus skal være fradragsberettiget, da det ellers vil være i strid 

med formålet om en opdeling. 

Når vi ser på forarbejderne til lovforslaget, er der dog en række forhold, som lovgiver har taget stilling til i 

forhold til bonus. Først og fremmest fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at bonus er omfattet 

af bestemmelsens ordlyd. Der oplistes en række udgiftstyper, som kan anses for at være omfattet, 

herunder løn og bonus40.  

Herudover er det anført, at bestemmelsen skal gælde både i de tilfælde, hvor virksomheden vælger at 

udvide indkomstgrundlaget, og i de tilfælde, hvor der sker indskrænkning af indkomstgrundlaget. I den 

sammenhæng er det ligeledes hensigten, at også forgæves afholdte udgifter skal være omfattet af 

bestemmelsen. 

Hensigten med også at lade bestemmelsen omfatte forgæves afholdte udgifter er en udvidelse af 

fradragsretten i forhold til bestemmelsen i SL § 6, stk. 1, litra a om indkomsterhvervelsen41. Ligeledes i 

praksis har der været taget stilling til forgæves afholdte udgifter og disses muligheder for fradragsret.  

I SKM2012.238.HR havde et selskab afholdt en række udgifter til ingeniør- og arkitektbistand med det 

formål at ville opføre et tredje driftscenter. Planerne om at ville opføre driftscenteret blev efterfølgende 

opgivet. Højesteret fandt, at de afholdte udgifter var afholdt som en etableringsudgift i forbindelse med en 

udvidelse af forretningen, og at udgifterne dermed ikke havde en sådan forbindelse til virksomhedens 

eksisterende drift, at de kunne anses for driftsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a.  

Det fremgår dog af dommen, at såfremt projektet var blevet gennemført, ville i hvert fald størstedelen af 

de afholdte udgifter kunne være afskrevet efter afskrivningsloven. Da projektet blev opgivet, og centeret 

således ikke blev etableret og taget i brug, var udgifterne således afholdt forgæves og kunne af den årsag 

ikke fradrages som afskrivninger. 

Bestemmelsen i LL § 8N vedrører udelukkende lønudgifter mv. og kan derfor ikke tages til indtægt for, at 

ovenstående praksis ændres som følge heraf. Der foretages blot en udvidelse af fradragsretten af 

lønudgifter mv. til også at omfatte lønudgifter, når overvejelser om en udvidelse viser sig at være afholdt 

forgæves.  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det ikke skal være afgørende for fradragsretten, 

hvordan en udvidelse eller indskrænkning af indkomstgrundlaget struktureres. Lønudgifter mv. afholdt til 

sådanne formål vil derfor være fradragsberettigede, uanset om de struktureres via salg af aktivitet eller 

som salg af aktier.  

I forhold til indskrænkning af virksomheden fremgår det af bemærkningerne, at lønudgifter tilknyttet 

ansættelsesforholdet vil være fradragsberettigede, når der er tale om et delsalg af virksomheden, uanset 

hvordan det struktureres. 

Omvendt fremgår det af bemærkningerne, at det ikke er formålet med bestemmelsen at udvide den 

gældende fradragsret for bonus til medarbejdere i salgssituationer. Der refereres blandt andet til 

førnævnte sag SKM2013.557.ØLR som et eksempel på, at bestemmelsen ikke skal gælde for sådanne 
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situationer. Her må ligeledes kunne refereres til førnævnte sag SKM2009.271.HR, da denne også 

omhandler bonus i en salgssituation og i forhold til præjudikatværdi anses for værende gældende ret.   

Det præciseres, at der hverken kan opnås fradrag for bonus i de situationer, hvor der udelukkende er 

overvejelser om salg af selve virksomheden, eller i de situationer, hvor salget af virksomheden rent faktisk 

gennemføres. Baggrunden for denne afgrænsning af bonus i salgssituationer er ifølge bemærkningerne, at 

udgiften ikke afholdes i virksomhedens interesse, men i aktionærernes interesse.  

4.4.1.2 Udvalgsbehandling og høringssvar 

I behandlingen af lovforslaget har både FSR og Skattefaglig Forening stillet spørgsmål om 

bonusproblematikken. FSR bad Skatteministeriet om at bekræfte, at fradragsretten omfatter bonus i 

forbindelse med succesfulde børsnoteringer, da sådanne bonusaftaler ofte forudsætter, at en børsnotering 

er succesfuld. Hertil svarede Skatteministeriet, at der efter lovforslaget var fradrag for erhvervsmæssige 

lønudgifter, herunder bonus42. På trods af at svaret ikke direkte antyder, at bonus ved børsnotering er 

omfattet, må det alt andet lige vurderes at være en positiv indikation i forhold til denne type bonus. 

Skattefaglig Forening har i sit høringssvar stillet sig kritisk overfor afgrænsningen om, hvornår udgifter til 

løn og bonus er udført i virksomhedens interesse, og hvornår det er udført i ejerens/aktionærernes 

interesse. Skatteministeriet henviser i sit svar til formålet med bestemmelsen og definitionen på den 

erhvervsmæssige tilknytning. En lønudgift, både løn og bonus, skal være afholdt i virksomhedens interesse 

og med det formål at understøtte virksomhedens drift på kort og lang sigt. Heri ligger tillige en afgrænsning 

af, at udgiften ikke udelukkende må være afholdt i aktionærernes interesse, og at virksomheden i øvrigt 

skal være rette omkostningsbærer. Slutteligt anfører Skatteministeriet, at det vil være en konkret 

vurdering, der skal afgøre, om udgiften er erhvervsmæssig eller ej43. 

Skatteministeriet har her lagt sig op ad den praksis, som de ligeledes i bemærkningerne til lovforslaget 

refererer til, er gældende ret. Med henvisning til de to førnævnte sager er det afgørende ved 

salgsforberedende arbejde, om det er sket i virksomhedens interesse eller i aktionærernes. Endvidere tages 

der det forbehold, at der altid vil være tale om en konkret vurdering, og dermed lægges spørgsmålet over 

til de administrative myndigheder og domstole, såfremt der måtte komme nogle sager herom. 

Ved vurderingen af om bonus er omfattet af bestemmelsen i LL § 8N, er det fra lovgivers side klart, at der 

skal være tale om en erhvervsmæssig tilknytning til virksomheden, og virksomheden skal være rette 

omkostningsbærer. Det vurderes, at en generel bonus til medarbejdere er omfattet af bestemmelsen efter 

både ordlyd, formål og forarbejder. Når det kommer til indskrænkning af virksomheden, står det ikke helt 

klart, hvad der er gældende. 

Man kan groft sagt udlede, at såfremt der sker et salg af hele virksomheden, og bonussen er koblet direkte 

op på dette salg, vil der ikke være fradragsret efter LL § 8N. Omvendt vil en bonus ved en succesfuld 

børsnotering ifølge bemærkningerne være omfattet af bestemmelsen i LL § 8N og dermed være 

fradragsberettiget. I begge tilfælde skal det vurderes, om udgiften er afholdt i virksomhedens interesse 

eller i aktionærernes interesse.  
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Ved en børsnotering er det i sidste ende aktionærerne, der bliver tilgodeset, og en bonus koblet op på en 

succesfuld børsnotering må alt andet lige anses for at være i aktionærernes interesse. Man kan dog 

argumentere for, at virksomheden ligeledes har interesse i en sådan børsnotering i forhold til blandt andet 

et øget kapitalberedskab, stærkere branding mv. 

Det kan samtidig udledes, at en bonusaftale, som følge af et salg af en del af virksomheden efter 

bemærkningerne, vil være fradragsberettiget. Det afgørende for fradragsret efter LL § 8N må således være, 

at bonussen er afholdt af den virksomhed/skattepligtige, der har nytte af den pågældende bonus. 

4.4.2 Børsnotering, Investor Relations mv. 

I ovenstående behandling af bonus blev området omkring børsnoteringer kort analyseret. I forlængelse 

heraf er det relevant om bestemmelsen i LL § 8N giver anledning til problemer vedrørende fradragsretten 

for lønudgifter mv. i forbindelse hermed. Der har blandt andet i retspraksis indenfor det seneste årti været 

et par sager for domstolene, hvor udgifter til børsnotering er blevet vurderet.  

I SKM2011.602.HR drejede sagen sig om Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S, hvor Novo Nordisk A/S 

ønskede at udskille sin enzymforretning i et særskilt selskab, Novozymes A/S, og herefter foretage en 

børsnotering af selskabet. Herudover havde Novo Nordisk A/S, i forbindelse med børsnoteringen, solgt en 

del af sine aktier i Novozymes A/S. I forbindelse med udskillelsen og børsnoteringen har der været afholdt 

udgifter til advokater, revisorer, investeringsbanker, projektskrivning og ejendomsopmåling m.v. Sagen 

drejede sig om, hvorvidt to selskaber kunne opnå fradrag for udgifterne enten efter SL § 6, stk. 1, litra a 

eller efter den dagældende LL § 8J. Højesteret fandt, at udgifterne vedrørte ændring af selskabsstruktur, 

børsnotering og aktiesalg og dermed ikke havde tilknytning til driften. Der var således ikke fradrag for 

udgifterne efter SL § 6, stk. 1, litra a. 

I SKM2013.557.ØLR drejede sagen sig om, hvorvidt et selskab havde fradrag for udgifter til bonus til visse 

medarbejdere samt udgifter til rådgivere. Udgifterne var afholdt som følge af et overtagelsestilbud om 

overtagelse af aktierne i selskabet. Der var således ikke tale om en børsnotering, men i sin argumentation 

kom Østre Landsret frem til, at opretholdelse af selskabets børsretlige forpligtelser måtte sidestilles med en 

børsnotering. Derfor henviste Østre Landsret da også til førnævnte SKM2011.602.HR, da den fandt, at der 

ikke var fradrag for disse udgifter efter SL § 6, stk. 1, litra a.   

Med de to sager er der således skabt en retspraksis, hvor det vurderes, at udgifter, der afholdes i 

forbindelse med en børsnotering eller udgifter afholdt for at overholde et selskabs børsretlige forpligtelser, 

ikke er fradragsberettiget. Med indførelsen af LL § 8N er det dog relevant at se på, om der i forhold til 

lønudgifter sker ændringer af gældende ret.      

Efter bestemmelsens ordlyd vil der ikke være nogen tvivl om, at lønudgifter mv. kan fradrages, idet der blot 

skal være tale om erhvervsmæssige lønudgifter til personer i et ansættelsesforhold. Når en medarbejder, 

som er ansat i et selskab, således beskæftiger sig med børsnoteringer, børsretlige forpligtelser (Investor 

Relations), må der efter bestemmelsens ordlyd være fradrag for disse udgifter.  

Ifølge bestemmelsens formål er det hensigten at sikre en mere administrerbar måde at sikre fradrag for 

lønudgifter på og særligt at skulle undgå administrativ besvær ved at opdele lønudgifter i en 

fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del. Ud fra en formålsfortolkning af bestemmelsen må 

det således endvidere vurderes, at medarbejderes arbejde med børsnoteringer, børsretslige forpligtelser 
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(Investor Relations) skal være fradragsberettigede, da det ellers vil være i strid med formålet om en 

opdeling. 

I forbindelse med lovforslaget til bestemmelsen i LL § 8N har der både i bemærkningerne til lovforslaget og 

i høringen været et behov for en præcisering i forhold til ordlyd og formål. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at bestemmelsen ikke udelukkende skal være en generel 

udvidelse af fradragsretten for lønudgifter mv. i forbindelse med udvidelse af virksomheden, men ligeledes 

skal gælde ved omstruktureringer og salg af dele af virksomheden (indskrænkning)44. Det fremgår 

endvidere herefter, at bestemmelsen således, som udgangspunkt, skal gælde i det tilfælde, at udgifterne er 

relateret til børsnoteringer og børsretslige forpligtelser (Investor Relations). Lovgiver har her valgt at være 

lidt forsigtig, idet der anføres et ”… som udgangspunkt…”. Det efterlader fortolkningen heraf hos 

domstolene, såfremt der måtte komme nogle sager herom. 

4.4.2.1 Udvalgsbehandling og høringssvar 

FSR har da netop også i sit høringssvar bedt Skatteministeriet om at uddybe, hvad der menes med denne 

formulering. Hertil svarer Skatteministeriet, at det er opfattelsen, at der generelt skal være fradrag for 

erhvervsmæssige lønudgifter mv. Når de skriver ”… som udgangspunkt…”, skal det primært forstås på den 

måde, at der ved børsnoteringer og overholdelse af børsretlige forpligtelser ofte vil være tale om udgifter, 

der afholdes i aktionærernes interesse. Skatteministeriet anfører, at det derfor ikke kan udelukkes, at der 

kan opstå undtagelsestilfælde, hvor det vurderes, at udgiften er afholdt i aktionærernes interesse og ikke 

har en erhvervsmæssig begrundelse for virksomheden.  

Med dette svar må det vurderes, at Skatteministeriet ønsker at fastholde den gældende praksis med 

hensyn til særlige forhold ved børsnoteringer mv. Det så vi blandt andet i afsnit 4.4.1 om bonus, hvor den 

praksisskabte gældende ret fra for eksempel SKM2013.557.ØLR fortsat skal være gældende. 

På baggrund af ovenstående gennemgang må det vurderes, at de seneste års praksis med hensyn til 

nægtelse af fradrag for lønudgifter i relation til børsnoteringer og Investor Relations indtil videre er 

tilsidesat med indførelsen af LL § 8N. Man skal dog være opmærksom på, at det stadig er rette 

omkostningsbærer, der bliver afgørende, i det særligt bonusser koblet op på succesfulde børsnoteringer 

eller overtagelsestilbud ikke vil være omfattet af fradragsretten. Det vil derfor ligesom med bonus være 

afgørende, hvilken virksomhed/ skattepligtig der har nytte af det udførte arbejde. 

4.4.3 Øvrige erhvervsmæssige udgifter 

Med banksagerne i SKM2017.512.HR og SKM2017.513.HR blev der dannet praksis for, at ikke kun 

virksomhedens lønudgifter skulle opdeles i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del. Det 

fulgte af dommene, at der potentielt også skulle foretages en opdeling af en række administrative udgifter, 

som fulgte af ansættelsesforholdet, såfremt medarbejderne beskæftiger sig med udvidelse af 

virksomheden45.    

I banksagerne lagde bankerne stor vægt på den administrative konsekvens, der måtte komme ved at skulle 

lave en fordeling af særligt lønudgifter, men også øvrige udgifter, i en fradragsberettiget del og en ikke-

fradragsberettiget del. Med udgangspunkt i den juridiske litteratur argumenterede bankerne for, at der i 
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driftsomkostningsbegrebet måtte være en række udgifter, som notorisk ansås for at være 

fradragsberettigede som følge af deres type46.  

Bankerne gjorde således gældende, at såfremt Skatteministeriet måtte få medhold i sagerne, ville 

konsekvensen være, at virksomhederne vil blive påført væsentlige administrative byrder. Der ville i så fald 

både skulle laves en fordeling af lønudgifter, men også andre administrationsudgifter, såsom husleje, 

telefon mv., måtte, som følge heraf, skulle fordeles. 

Som et argument imod denne administrative byrde og fordelingen af lønudgifter, gjorde bankerne 

gældende, at det ikke var lovgivers intention at kræve ovenstående typeudgifter opdelt i en 

fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del. Til støtte for dette argument ses dog ikke nogen 

konkret henvisning til forarbejder til bestemmelsen eller andre fortolkningsprincipper. Der argumenteredes 

i stedet i høj grad for, at der er tale om typeudgifter, og at de lønudgifter, der blev behandlet, var sidestillet 

med det arbejde, som medarbejderne i øvrigt beskæftigede sig med i den normale drift. 

Bankernes henvisning til teorierne i den juridiske litteratur bærer præg af nogle ældre teorier om 

driftsomkostningsbegrebet. Praksis har dog i de seneste år vist en anden vurdering af dette begreb, hvorfor 

den henviste juridiske litteratur ikke længere holder som juridisk argument47. 

Skatteministeriet havde i sin argumentation imod det administrativt bebyrdende fremlagt henvisninger til 

andre steder i skatteretten, hvor der var krav om en sådan fordeling. De henviste til to højesteretsdomme, 

SKM2001.519.HR og SKM2014.87.HR.  

I SKM2001.519.HR var der tale om en landmand, der havde anskaffet et varmegenvindingsanlæg, hvor en 

del af det varme vand, der opstod, blev ledt over til landmandens stuehus. Landmanden havde anvendt 

Ligningsrådets vejledende satser i forhold til den private anvendelse. Højesteret fandt her, at produktionen 

af varme og varmt vand til privatforbrug var en væsentlig del af anlæggets funktioner. Dermed måtte der 

ske en fordeling mellem den erhvervsmæssige og private anvendelse ud fra blandt andet mængden af den 

anvendte energi.  

I SKM2014.87.HR var der tale om, hvorvidt udgifter til en virksomheds rådgivere kunne fradrages efter 

dagældende KGL § 26, stk. 4, subsidiært efter LL § 8J. Højesteret fandt, at de opgjorte udgifter ikke kunne 

fradrages efter de to bestemmelser. Mere relevant for denne problemstilling er, at Højesteret anførte, at 

det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at de udgifter, der ønskes fradraget, er af en sådan art, at de 

kan fradrages efter de gældende bestemmelser. Tillige gælder en opdeling af rådgiverudgifter på bistand, 

der kan medregnes, og bistand, der ikke kan medregnes.  

Det følger dermed af to ovenstående domme, at der kan være krav om, at der skal ske opdeling af hhv. el-

udgifter og rådgiverudgifter i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget. Det følger endvidere, 

at det påhviler den skattepligtige at føre bevis for fradragsretten og en evt. opdeling. 

I banksagerne SKM2017.512.HR og SKM2017.513.HR fandt Højesteret, at: 

”De praktiske og administrative problemer, som banken har peget på, kan ikke føre til en anden 

bedømmelse af hjemmelsspørgsmålet.”  
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Højesteret anerkender dog, at det ikke altid vil være praktisk muligt at foretage en fordeling af fradrag og 

ikke-fradrag for lønudgifter, og at det kan være nødvendigt at foretage en skønsmæssig fordeling. 

Højesteret tog således stilling til, at der kunne være nogle administrative og praktiske udfordringer med at 

opdele lønudgifter mv., men tillagde det ingen værdi i bedømmelsen af hjemmelspørgsmålet. Det kan dog 

ikke udledes af dommen, om virksomhederne fremover i forbindelse med en fordeling af lønudgifterne 

også skal foretage en fordeling af øvrige udgifter. Ud fra dommen må det vurderes, at bankernes 

argumentation om visse typeomkostninger ikke kan anvendes, og at sådanne øvrige udgifter må vurderes 

på samme måde som andre driftsomkostninger efter SL § 6, stk. 1, litra a. 

4.4.3.1 Lovforslaget og bemærkninger 

Det er en væsentlig del af formålet med indførelsen af LL § 8N, at fradragsretten for lønudgifter også 

omfatter etablering og udvidelse af virksomheden. I forlængelse heraf er der ligeledes indført en udvidet 

fradragsret for lønaccessorier. Af bestemmelsens stk. 1 lyder det således, at:  

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages … erhvervsmæssige udgifter tilknyttet 

ansættelsesforholdet eller bestyrelseshvervet.”   

Man kan ud fra ordlyden af bestemmelsen ikke direkte udlede, hvilke udgifter der er omfattet af 

bestemmelsen og dermed den udvidede fradragsret. Man kan udlede, at der skal være tale om 

erhvervsmæssige udgifter, og de skal have en tilknytning til ansættelsesforholdet eller 

bestyrelseserhvervet. Allerede her kan der således afgrænses, at der ikke kan være tale om eksterne 

konsulenter og rådgivere, hvilket ligeledes er behandlet i afsnit 4.3.1.2.  

Med henvisning til det overordnede formål med bestemmelsen om at sikre en enkel og administrerbar 

løsning for virksomhederne, fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget, at lovforslaget skal indeholde 

fradragsret for øvrige erhvervsmæssige lønudgifter tilknyttet ansættelsesforholdet. Med denne udvidelse 

sikrer lovgiver, at der ikke opstår tvivl om, hvorvidt for eksempel almindelige personaleudgifter og 

huslejeudgifter skal opdeles i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del, når medarbejdere 

eller bestyrelsesmedlemmer for eksempel også arbejder med omstrukturering eller udvidelse af 

virksomheden.  

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det i forlængelse heraf, at udgifter, der er tilknyttet 

ansættelsesforholdet, skal afholdes i virksomhedens interesse og i naturlig forbindelse til 

ansættelsesforholdet. I bemærkningerne oplistes en række udgifter som eksempler, og det er udgifter til 

personalekaffe, kontorartikler og husleje. Herudover nævnes rejseudgifter til forhandlingsmøder og 

lignende, når udgiften er afholdt med henblik på udvidelse eller indskrænkning af virksomheden. Endelig 

nævnes også rejseudgifter afholdt i forbindelse med markedsundersøgelser af nye potentielle markeder48.  

Udvidelsen af fradragsretten i forhold til rejseudgifter må skulle ses i sammenhæng med bestemmelsen i LL 

§ 8. Bestemmelsen blev indført i 1959, og det fremgår heraf, at49: 

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter, som i forbindelse med den 

skattepligtiges erhverv er afholdt til rejser, reklame og lignende med det formål at opnå salg af varer og 

tjenesteydelser i det pågældende og senere indkomstår”. (min understregning) 
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I forarbejderne til LL § 8 er det anført, at formålet med bestemmelsen er at åbne mulighed for fradrag for 

erhvervsvirksomheders udgifter til rejser mv., når de er afholdt med det formål at opnå salg af 

virksomhedens salg og tjenesteydelser i det løbende og de efterfølgende indkomstår. Dette er, uanset om 

udgifterne er afholdt i forbindelse med eksisterende eller nye markeder50. Bestemmelsen er således en 

udvidelse i forhold til bestemmelsen i SL § 6, stk. 1, litra a. 

I forhold til bestemmelsen i LL § 8N må det således være lovgivers hensigt at skabe en vis symmetri i 

lovgivningen i forhold til rejseudgifter, således at det ikke er afgørende, om der er sket udvidelse eller 

etablering, men at rejseudgifterne er afholdt til understøttelse af driften på kort eller lang sigt. 

Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at det ikke er formålet med lovforslaget at 

udvide udgiftstyperne, der efter gældende ret kan fradrages. Det er således en del af formålet med 

bestemmelsen, at der skal ”… sikres en naturlig sammenhæng mellem den foreslåede fradragsret for selve 

lønudgifter og de øvrige erhvervsmæssige udgifter, der afholdes i naturlig tilknytning til 

ansættelsesforholdet”51.  

4.4.3.2 Udvalgsbehandling og høringssvar 

Det fremgår således af bemærkningerne til lovforslaget, at udvidelsen af fradragsretten for øvrige 

erhvervsmæssige udgifter skal fortolkes indskrænkende, og at der ikke er tale om en udvidelse af 

udgiftstyperne. I forbindelse med behandlingen af lovforslaget har rækkevidden af bestemmelsen om disse 

øvrige udgifter været diskuteret. 

FSR har i sit høringssvar blandt andet bedt Skatteministeriet om at bekræfte, hvad der menes med 

erhvervsmæssige udgifter. FSR oplister selv, om det drejer sig om udgifter til medarbejdere: 

• der ikke kan anses for en driftsomkostning, jf. SL § 6,  

• der ikke efter de gældende regler skal aktiveres og afskrives efter afskrivningsloven,  

• der ikke skal aktiveres og tillægges anskaffelsessummen for et aktiv, 

• der ikke kan fradrages efter en anden specialregel.  

Skatteministeriet svarer bekræftende på dette, dog uden nogen uddybning. Med formuleringen af 

spørgsmålet og det korte svar fra Skatteministeriet må det udledes, at der primært bekræftes, at der er tale 

om særligt to afgrænsningsfelter. Det ene er problemstillingen mellem indkomsterhvervelsen og 

indkomstgrundlaget, hvor der med ovenstående svar fra Skatteministeriet kan udledes, at fradragsretten 

gælder i begge tilfælde. Det andet er forholdet til andre særregler, primært i ligningsloven. Her kan blandt 

andet nævnes forholdet til LL § 8 B, som giver fradrag for udgifter, som afholdes til forsøgs- og 

udviklingsvirksomhed. Der må det udledes, at såfremt der er taget fradrag for en udgift efter en anden 

særregel, vil der ikke også kunne opnås fradrag efter LL § 8 N, eller omvendt52.  

SEGES har også i sit høringssvar kommenteret rækkevidden af bestemmelsens ordlyd om 

”erhvervsmæssige udgifter tillnyttet ansættelsesforholdet eller bestyrelseshvervet”. SEGES ønsker nogle 

flere eksempler på, hvilke udgifter der kan og vil falde ind under bestemmelsen. Hertil svarer 

Skatteministeriet, at der allerede i lovforslaget er oplistet en række udgifter, der kan være relevante for 
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vurderingen af, hvilke erhvervsmæssige udgifter der må anses at være tilknyttet ansættelsesforholdet. Der 

er tale om kontorkaffe, kontorartikler, husleje og rejseudgifter. Herudover svarer Skatteministeriet, at 

andre udgifter af samme karakter kan være omfattet, men samtidig anfører Skatteministeriet, at det ikke vil 

være muligt at give en udtømmende liste over sådanne udgifter.  

I forbindelse med udvalgsbehandlingen i Folketinget er samme afgrænsning af rækkevidden efterspurgt53. 

Enhedslisten har spurgt, om det har været overvejet, hvilke andre former for udgifter virksomheder 

fremover kan kræve skattefradrag for, og hvilke der i givet fald vil være tale om. 

Skatteministeriet gentager sit svar fra SEGES med henvisning til de omtalte udgiftstyper, som fremgår af 

lovforslaget. Dog uddyber Skatteministeriet dette svar med, at der skal være tale om interne 

erhvervsmæssige udgifter i virksomheden, og at de skal være afholdt i virksomhedens interesse. Og i 

forlængelse heraf nævnes, at udgifter, der bærer præg af private udgifter, stadig ikke skal kunne fratrækkes 

efter LL § 8N. Herudover nævner Skatteministeriet, at eksterne udgifter til rådgivere, pengeinstitutter og 

samarbejdspartnere mv. ikke er omfattet af bestemmelsen. 

Med ovenstående to svar fra Skatteministeriet må det vurderes, at udgifterne, der er tiltænkt at være 

omfattet af bestemmelsen, ikke kan defineres ved anførelse af en udtømmende liste. Det afgørende bliver, 

hvorvidt udgifterne er afholdt internt i virksomheden til personer i ansættelsesforhold. Man må dog 

forvente, at der vil komme et vist tryk på denne vurdering af, hvornår en erhvervsmæssig udgift er 

tilknyttet et ansættelsesforhold. Det er netop en karakterisering af en udgift som en sådan, der vil kunne 

udløse fuldt fradrag, hvilket virksomhederne naturligvis vil forsøge at opnå.  

4.5 Sambeskattede selskaber 

En af de grundlæggende betingelser for at kunne fratrække driftsomkostninger er, at udgiften er afholdt af 

rette omkostningsbærer. Det vil sige den juridiske eller fysiske person, som har den retlige forpligtelse til at 

afholde udgiften. Det betyder blandt andet, at udgiften skal være afholdt i virksomhedens interesse og 

være erhvervsmæssig betinget, for at der kan opnås fradrag. Det betyder omvendt også, at udgifter, der er 

afholdt med formål at pleje andre end virksomhedens interesser, ikke vil være fradragsberettiget. Dette er 

behandlet i afsnit 4.4.1. 

Rette omkostningsbærer har en vis sammenhæng til SL § 6, stk.1, litra a, idet det ofte i forbindelse med 

virksomheders fradragsret for driftsomkostninger ligeledes vurderes, om der er tale om rette 

omkostningsbærer. På samme måde som driftsomkostningsbegrebet i SL § 6, stk. 1, litra a er begrebet om 

rette omkostningsbærer ikke statisk, men har udviklet sig over tid gennem praksis. Det kan give nogle 

uhensigtsmæssigheder i forhold til at vurdere den juridiske rækkevidde af begrebet. 

Særligt i forhold til større koncerner kan rette omkostningsbærer være problematisk, idet der ofte oprettes 

særskilte datterselskaber til specialafdelinger, hvor der udføres konkrete opgaver for hele koncernen.   

Når et selskab i en koncern udfører arbejde for et andet selskab i koncernen, vil selskabet skulle foretage en 

viderefakturering af dette arbejde til det andet selskab efter bestemmelserne i LL § 2. Bestemmelsen i LL § 

2 blev indført i 1998 som en lovfæstelse af, at interesseforbundne parter ved opgørelsen af den 
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skattepligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for transaktioner, der svarer til de priser og vilkår, 

uafhængige parter ville fastsætte for tilsvarende transaktioner (armslængdeprincippet)54.   

Udgiften, som det købende selskab nu har afholdt, vil ikke bære præg af interne lønudgifter, men i stedet 

sidestilles med en ekstern konsulent på samme måde, som hvis selskabet havde købt ydelser af en 

tredjepart.  

Udgangspunktet i ovenstående eksempel er således, at der vil gælde det almindelige 

driftsomkostningsbegreb efter SL § 6, stk. 1. litra a, hvor der således kun vil være fradrag i de tilfælde, hvor 

der er tale om indkomsterhvervelse og altså ikke ved etablering eller udvidelse. 

Med udgangspunkt i sagerne behandlet i afsnit 4.4.1 om bonus i forbindelse med salg af virksomheder, er 

det interessant at se, om indførelsen af LL § 8N giver anledning til en ændring af retsstillingen, og om der 

eventuelt ved få ændringer i koncernstrukturen kan opnås fradrag for sådanne bonusser alligevel.  

4.5.1 Lovforslaget og bemærkninger 

Med indførelsen af LL § 8N blev der givet adgang til fradrag for lønudgifter på koncernniveau. Det vil sige, at 

fradragsretten vil gælde, uanset hvilket selskab i koncernen der har afholdt selve lønudgiften. 

Bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2 lyder således: 

Stk. 2. Betaling for erhvervsmæssige udgifter omfattet af stk. 1 kan fradrages ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst hos det betalende selskab, hvis det betalende og det modtagende selskab er 

sambeskattet efter selskabsskattelovens §§ 31 eller 31 A.” 

Det følger af de anførte bestemmelser i selskabsskatteloven, at der skal være tale om enten obligatorisk 

national sambeskatning eller tilvalg af international sambeskatning55. Det følger endvidere af 

bestemmelsen i SEL § 31 C, at et moderselskab sammen med et eller flere datterselskaber udgør en 

koncern. Et datterselskab defineres ved, at et (moder)selskab udøver bestemmende indflydelse over 

datterselskabets økonomiske og driftsmæssige beslutninger56. I udgangspunktet foreligger der 

bestemmende indflydelse, når et moderselskab direkte eller indirekte ejer mere end halvdelen af 

stemmerettighederne i et selskab57. Der vil i det følgende blive lagt til grund, at selskaberne opfylder 

ovennævnte betingelser, og en yderligere grænsedragning af bestemmelserne i selskabsskattelovens 

bestemmelser om sambeskatning vil ikke blive behandlet. 

Af bestemmelsens ordlyd i LL § 8N, stk. 2 følger det, at erhvervsmæssige udgifter mv. efter bestemmelsens 

stk. 1 kan fradrages på tværs af koncerner, når de pågældende selskaber er sambeskattet. Der er ikke efter 

ordlyden indsat nogle betingelser til rette omkostningsbærer, og det må således udledes af ordlyden, at 

betingelsen i bestemmelsens stk. 1 om ”personer i ansættelsesforhold” skal vurderes på 

sambeskatningsniveau.  

Det fremgår indledningsvist af bemærkningerne til lovforslaget, at det er en forudsætning for at kunne 

fradrage driftsomkostninger, at udgiften er henført til rette omkostningsbærer. Det følger heraf, at en 

udgift ikke vilkårligt kan placeres i et koncernselskab, såfremt dette selskab ikke har den fornødne 
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forpligtelse til afholdelsen. Såfremt andre selskaber i en koncern har nytte af udgiften, skal der betales 

kompensation herfor mellem selskaberne. Denne kompensation skal ske på armslængdevilkår58.  

Det er således ikke hensigten med lovforslaget at ændre på den praksis, der findes med hensyn til rette 

omkostningsbærer, og der henvises i den forbindelse i bemærkningerne også til SKM2009.271.HR om 

salgsbonus. Sagen er blandt andet behandlet i afsnit 4.4.1. 

Det fremgår endvidere af bemærkningerne til lovforslaget, at der for selskaber, der indgår i sambeskatning 

(enten national eller international), skal ske en samlet vurdering af fradragsretten for erhvervsmæssige 

lønudgifter mv. Det skal således ikke være afgørende for fradragsretten, hvordan et selskab er struktureret, 

og det skal ikke stille koncerner ringere at være sambeskattet end at drive virksomheden i et og samme 

selskab59.  

Det er dog en betingelse for fradragsretten, at det selskab, der har haft nytte af udgiften, foretager en 

korresponderende betaling til det selskab, der har afholdt udgiften, og at denne betaling foretages på 

armslængdevilkår60.  

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at den korresponderende betaling ikke efterfølgende vil få 

karakter af en lønudgift for det selskab, der foretager den korresponderende betaling. Formålet er således 

blot at give fradrag for denne korresponderende betaling i de tilfælde, at betalingen vedrører 

erhvervsmæssige lønudgifter eller bestyrelseshonorarer mv., som i første omgang ville være 

fradragsberettiget efter LL § 8N, stk. 1. Der skabes således blot symmetri i den skattemæssige behandling af 

betalingen. 

Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår der et simpelt eksempel på fradragsretten i koncernen, hvor 

der er tale om en udvidelse af koncernens virksomhed61. Nedenfor er eksemplet gjort konkret med 

beløbsangivelser mv.  

Forudsætninger: 

• Selskab A er et operativt selskab med 40 medarbejdere  

• Selskabet ejer 100 % af Selskab B, som driver ejendomsforretning.  

• Ejerskabet af Selskab A er for eksemplets formål irrelevant.  

I forbindelse med en mulig udvidelse af koncernen, har Selskab A afholdt 1.000.000 kr. i lønudgifter. Af 

dette beløb har Selskab B haft nytte af de 400.000 kr. 

Selskab A opnår umiddelbart fradragsret for 1.000.000 kr. efter LL § 8N, stk. 1. 

Selskab A viderefakturer Selskab B’s nytteværdi på 400.000 kr. til Selskab B. 

Selskab A skal tillægge det viderefakturerede beløb på 400.000 kr. til sin indkomst. Selskab A får dermed 

reelt set fradrag for 600.000 kr. 
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Selskab B opnår fradragsret for 400.000 kr. til Selskab A efter LL § 8N, stk. 2 

Koncernen har dermed samlet set fået fradrag for 1.000.000 kr. 

Da det overordnede formål med lovforslaget er at sikre fradrag for lønudgifter mv. på en nem og 

administrerbar måde, må bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2 vurderes at være i tråd med dette overordnede 

formål. Virksomhederne får en særskilt undtagelse til begrebet om rette omkostningsbærer og kan opnå 

fradrag, såfremt de blot sørger for at foretage korrekt afregning i henhold til armslængde-principperne i LL 

§ 2. Det må formodes, at særligt større koncerner allerede i dag efterlever disse bestemmelser, og det 

vurderes derfor ikke at være en større administrativ byrde.  

4.5.2 Udvalgsbehandling og høringssvar 

I forbindelse med det udkast til lovforslag, der blev sendt i høring den 31. august 2017, var der ikke 

medtaget ovennævnte stk. 2 vedrørende vurdering på sambeskatningsniveau. Udgangspunktet var derfor, 

at lønudgifter mv. udelukkende kunne fradrages hos rette omkostningsbærer. Havde et andet 

koncernselskab haft nytte af den pågældende udgift, ville der ikke være fradrag for en korresponderende 

betaling, såfremt der var tale om etablering eller udvidelse, da vurderingen her skulle foretages efter SL § 6, 

stk. 1, litra a62.  

I forbindelse med den efterfølgende høring blev der af en række høringsparter stillet kritiske spørgsmål til 

den manglende adgang til fradrag på sambeskatningsniveau. Dansk Byggeri anfører i sit høringssvar, at når 

det udelukkende er rette omkostningsbærer, der kan opnå fradrag, vil det medføre en uheldig retstilstand 

indenfor koncernforhold, som følge af at rette omkostningsbærer ikke er et fast defineret juridisk begreb63. 

På samme vis har både Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Rederier og Finans Danmark stillet kritiske 

spørgsmål og opfordret til ændring af lovforslaget64. 

Skatteministeriet svarer hertil, at lovforslaget er ændret, således at den foreslåede udvidelse af fradragsret 

også omfatter korresponderende betalinger i sambeskattede koncerner. For så vidt angår de øvrige 

høringsparters bemærkninger til emnet, har Skatteministeriet blot henvist til sin kommentar til Dansk 

Byggeri. Der kan som sådan heller ikke knyttes yderligere kommentarer til det, da Skatteministeriet jo blot 

har rettet ind efter høringssvarene og tilrettet lovforslaget. 

FSR har på samme vis som de øvrige parter i sit høringssvar anført, at der er tale om en begrænsning af 

fradragsretten, når fradragsretten ikke tillige gælder i koncernforhold, hvor lønudgifterne viderefaktureres. 

FSR oplister en række eksempler, hvor de konkretiserer problemstillingen om, hvornår et selskab er rette 

omkostningsbærer.  

Skatteministeriet anfører på samme vis som i bemærkningen til Dansk Byggeri, at lovforslaget er justeret, 

så fradragsretten også omfatter korresponderende betalinger i sambeskattede koncerner. Der specificeres 

endvidere, at erhvervsmæssige lønudgifter mv. kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst hos det betalende selskab, hvis det betalende og det modtagende selskab er sambeskattet efter 

SEL §§ 31 eller 31A. Med justeringen af lovforslaget vælger Skatteministeriet ikke at forholde sig yderligere 

til de oplistede eksempler. På samme vis som i bemærkningen til Dansk Byggeri kommer Skatteministeriet 
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her ikke med mange uddybende bemærkninger, men forholder sig blot til, at der er sket en justering af 

lovforslaget. 

4.5.2.1 Korresponderende betalinger 

4.5.2.1.1 Erhvervsmæssig nytte 

Ud fra ovenstående bemærkninger til lovforslaget samt udvalgsbehandlingen står det klart, at når der 

mellem selskaber, der er sambeskattet, afholdes lønudgifter mv. til nytte for flere selskaber, skal der ske 

korresponderende betaling mellem selskaberne for at kunne opnå fradrag. Det er endvidere en 

forudsætning, at de korresponderende betalinger sker på armslængdevilkår i henhold til LL § 2. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det er en forudsætning for et sambeskattet selskabs 

fradrag, at det betalende selskab har ”erhvervsmæssig nytte” af den afholdte udgift. FSR har i 

udvalgsbehandlingen spurgt Skatteministeriet, om det er hensigten, at der skal være en konkret 

erhvervsmæssig nytteværdi af de ydelser, der er blevet viderefaktureret til selskabet. Eller om udgifterne i 

mere korrekt forstand skal være afholdt med formål at have erhvervsmæssig nytte for det pågældende 

selskab65. 

Skatteministeriet svarer hertil, at det ikke er nødvendigt, at det betalende selskab har en konkret 

erhvervsmæssig nytte af de ydelser, der er blevet viderefaktureret. Skatteministeriet anfører, at det 

afgørende er, om udgifterne er afholdt med det formål at have erhvervsmæssig nytte for det pågældende 

selskab66.   

Skatteministeriets svar synes at være i overensstemmelse med formålet med bestemmelsen, da en konkret 

nytteværdi vil begrænse mulighederne for at foretage viderefakturering i en koncern, og dermed vil 

fradragsretten blive indskrænket, da der i så fald stadig skulle tages stilling til, hvilket selskab der er rette 

omkostningsbærer.  

4.5.2.1.2 Skattemyndighedernes indgriben 

FSR nævner tillige problematikken om korresponderende betalinger i de tilfælde, hvor der er sket fejl i 

afregningerne mellem selskaberne som følge af for eksempel omstruktureringer. Her kan der opstå tvivl 

om, hvilket selskab der indenfor en sambeskatningskreds skal afholde en given lønudgift. I den forbindelse 

kan skattemyndighederne gribe ind og foretage en anden vurdering af afregningen mellem selskaberne og 

dermed ændre i de korresponderende betalinger. I den forbindelse ønsker FSR en bekræftelse på, at 

selskaberne stadig har ret til fradrag efter LL § 8N, stk. 2, når der er sket korrigerende skatteansættelser fra 

myndighedernes side. 

Skatteministeriet svarer her, at fradragsretten efter LL § 8N, stk. 2 ikke er begrænset til de tilfælde, hvor 

selskaberne selv foretager koncerninterne afregninger. Fradragsretten skal tillige gælde i de tilfælde, hvor 

skattemyndighederne har grebet korrigerende ind overfor skatteansættelsen for koncernen. 

Skatteministeriet anfører, at de almindelige armslængdeprincipper for erhvervsmæssige lønudgifter skal 

være til stede. Slutteligt anfører Skatteministeriet, at det ikke er tiltænkt at ændre på principperne for 

armslængdereglerne i LL § 2. 
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Såfremt Skatteministeriet havde anført et modsat svar her, ville det give anledning til nogle 

retssikkerhedsmæssige udfordringer. Selskaberne ville i de tilfælde være i en situation, hvor de i god tro har 

taget fradrag efter LL § 8N, stk. 2, men såfremt skattemyndighederne vælger at tilsidesætte disse 

transaktioner, opnår selskabet ikke længere fradrag. Det vil medføre usikkerhed om, hvorvidt der er sket 

korrekt afregning, og ligeledes en frygt for, at der sker korrektion med manglende fradrag til følge. Det er 

derfor hensigtsmæssigt, at Skatteministeriet svarer, som de gør, da det gør retstilstanden mere klar for 

virksomhederne. 

4.5.2.1.3 Mark-up 

Som en naturlig konsekvens af, at de korresponderende betalinger skal ske på armslængdevilkår, vil der i 

mange tilfælde blive tillagt en mark-up på den korresponderende betaling. En mark-up er typisk 

kendetegnet ved at være en procentdel, som lægges oveni det oprindelige transaktions beløb for at kunne 

dokumentere, at transaktionen er foretaget på armslængdevilkår. I forhold til lønudgifter vil for eksempel 

en konsulentvirksomhed typisk have en kostpris pr. medarbejder, og ved salg af timer bliver en mark-up 

lagt på til dækning af øvrige faste udgifter mv. Samme principper skal ifølge armslængderegler i LL § 2 også 

foretages ved transaktioner mellem interesseforbundne parter. 

I forhold til bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2 opstår der således et spørgsmål om, hvorvidt mark-up til 

korresponderende betalinger også vil være omfattet af bestemmelsen67.  

I bestemmelsens ordlyd fremgår det, at det, der kan fradrages, er: ”… betaling for erhvervsmæssige 

udgifter omfattet af stk. 1”. Det fremgår således ikke af ordlyden, om der også er inkluderet en mark-up i 

fradragsretten.  

Henvisningen til stk. 1, hvor der er tale om erhvervsmæssige lønudgifter, erhvervsmæssige udgifter 

tilknyttet ansættelsesforholdet, bestyrelseshonorar samt erhvervsmæssige udgifter tilknyttet 

bestyrelseshvervet, må umiddelbart anses for at være snævert i forhold til fradrag for mark-up. Man kan 

således udlede, at såfremt en mark-up omfatter udgifter udover ovenstående, vil der ikke være fradragsret 

for mark-up eller dele af den.  

Formålet med bestemmelsen i LL § 8N er imidlertid, at virksomhederne ikke skal have administrativt 

besvær med at opdele lønudgifter mv. i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del, og det 

må derfor efter formålet ikke være hensigten at begrænse fradragsretten for mark-up. I forhold til en 

symmetrisk beskatning af de korresponderende betalinger synes det heller ikke at være en udfordring, i det 

modtagende selskab ligeledes vil blive beskattet af mark-up.  

4.5.3 Sammenfatning 

I de tidligere nævnte domme SKM2009.271.HR og SKM2013.557.ØLR fandt Højesteret og Østre Landsret, at 

aktionærerne i det solgte selskab var rette omkostningsbærer af de omhandlede salgsbonusser og dermed 

var der ikke fradrag efter SL § 6, stk. 1, litra a. Efter ovenstående behandling af LL § 8N, stk. 2, hvor 

sambeskattede selskaber skal vurdere fradragsretten på sambeskatningsniveau, synes det at være oplagt, 

at et moderselskab vil have fradragsret for en lignende salgsbonus. Det er dog en forudsætning, at der sker 

viderefakturering af salgsbonussen, og at denne viderefakturering sker på armslængdevilkår efter LL § 2.  
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I en tilsvarende situation, hvor selskaberne dog ikke er sambeskattet, for eksempel ved 50/50-ejerskab eller 

ved personligt ejerskab, vil der ikke kunne opnås fradrag for viderefaktureringen efter LL 8N, stk. 2, da 

bestemmelsen forudsætter, at selskaberne er sambeskattet efter SEL §§ 31 eller 31A. Viderefaktureringen 

skal i dette tilfælde anses for at være en ekstern udgift og vurderes efter SL § 6, stk. 1, litra a. 

4.6 Ikrafttrædelse 

Som tidligere nævnt er bestemmelserne i LL § 8N indført som en konsekvens af resultatet af de banksager, 

som Højesteret afsagde dom over i sommeren 2017. Sagerne drejede sig om indkomstårene 2008, 2009 og 

2010. 

Af lovforslagets § 2 fremgår det, at: 

”Stk. 1. Loven træder i kraft 1. januar 2018. 

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2008. 

Stk. 3. En skattepligtig, der ønsker at få ændret indkomstansættelsen som følge af denne lovs § 1, nr. 1., skal 

anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse senest den 1. juli 2018, medmindre den 

skattepligtige har en længere frist for det pågældende indkomstår efter bestemmelserne i 

skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27.” 

Det fremstår umiddelbart usædvanligt at indsætte et virkningstidspunkt 10 år før, at loven træder i kraft. 

Skatteministeriet havde da også i sit udkast til lovforslaget, der blev sendt i høring, først sat virkningen til at 

gælde fra og med indkomståret 2012. Argumentationen her var, at ”Virkningstidspunktet skal ses i 

sammenhæng med fristerne for skatteansættelse i skatteforvaltningsloven”68. 

I forbindelse med høringssvarene blev der fra flere høringsparter givet kommentarer til det foreslåede 

virkningstidspunkt. Dansk Byggeri anførte, at den finder det afgørende, at lovforslaget har tilbagevirkende 

kraft, så hverken skattemyndighederne eller virksomheder skal genoptage de tidligere indkomstår. 

Herudover anførte de tillige, at det bør være muligt for virksomheder, der ikke har taget fradrag for interne 

lønudgifter tidligere, at søge om genoptagelse. Både Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Rederier, FSR 

har i deres høringssvar anført lignende anskuelser om virkningstidspunktet. 

Skatteministeriet har som følge af høringssvarene ændret virkningstidspunktet fra 2012 til 2008 i 

lovforslaget, og Skatteministeriet har dermed taget kritikken fra høringsparterne til sig selv og fulgt 

anbefalingerne herfra. Såfremt virkningstidspunktet havde været fra og med indkomståret 2012, ville det 

medføre, at virksomheder, som havde taget fradrag for lønudgifter mv. i tidligere indkomstår, ville være 

tvunget til at opdele disse lønudgifter i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del som følge 

af den praksis, som Højesteret fastslog med banksagerne (SKM2017.512.HR og SKM2017.513.HR). Det ville 

ikke være i overensstemmelse med lovforslagets formål om en forenkling af fradragsret for lønudgifter mv. 

at påtvinge virksomhederne til at skulle lave denne opdeling med tilbagevirkende kraft.   

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at Skatteministeriet har en antagelse om, at 

virksomhederne tidligere i vidt omfang har fratrukket lønudgifter mv., også selvom de har været medgået 
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til etablering og udvidelse af virksomheden69. Dermed ønskes der med lovforslaget et nemt og glidende 

lovindgreb, som medfører så få genoptagelsessager som muligt.  

For virksomheder, som ikke har taget fradrag for lønudgifter mv. i de tidligere indkomstår, giver 

lovforslaget tillige mulighed for at genoptage deres skatteansættelser, således at der også opnås fradrag i 

disse tilfælde. 

Sammenfattende kan man sige, at selvom der er tale om et usædvanligt langt virkningstidspunkt, står det i 

mål med formålet med bestemmelsen. Derudover bærer det også præg af et ret- og rimelighedshensyn, 

idet man vælger at sætte virkningstidspunktet fire år længere tilbage fra høringsforslaget til det endelige 

forslag. Det vil ikke være rimeligt overfor virksomheder at skulle køre genoptagelsessager fra 2008 til 2012 

og dermed skulle operere med to forskellige regelsæt. På den ene side et regelsæt, der tager udgangspunkt 

i den fastlagte praksis fra banksagerne med et krav om opdeling, afhængig af om formålet er til en 

etablering eller udvidelse af virksomheden. På den anden side et regelsæt, der giver fradrag for lønudgifter, 

uanset om det vedrører indkomsterhvervelsen eller indkomstgrundlaget efter bestemmelserne i LL § 8N. 

5 Forholdet til EU-retten 
Nedenstående problemstilling rejses i forbindelse med en konkret vurdering af, om bestemmelsen i LL § 

8N, stk. 2 kan være i strid med EU-retten. Afsnittet vil ikke indeholde en komplet analyse af 

problemstillingen i forhold til EU-retten. 

Som gennemgået i afsnit 4.5 fremgår det af bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2, at fradragsretten i LL § 8N, stk. 1 

ligeledes er gældende for korresponderende betalinger, når selskaberne er sambeskattet efter SEL §§ 31 

eller 31A. Det følger af SEL § 31A, at selskaber kan vælge international sambeskatning, hvorved samtlige 

udenlandske selskaber og faste driftssteder vil indgå i sambeskatningen70. Det er et krav, at valget træffes 

for en 10-årig periode71.  

I bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at lovforslaget ikke indeholder EU-retlige aspekter. Der 

nævnes dog, at fradragsretten for lønudgifter mv. også vil omfatte køb og salg af udenlandske 

virksomheder. I den forbindelse præciseres det, at der altid skal foretages korrekt afregning mellem 

selskaber i henhold til armslængdeprincipper, og at det kan medføre, at der i visse tilfælde ikke vil kunne 

opnås fradrag for de pågældende lønudgifter mv., såfremt lønudgiften allokeres til udlandet72.  

5.1 Udenlandske koncerner 

I foregående afsnit 4.5 om sambeskattede selskaber var udgangspunktet for gennemgangen primært 

relateret til de rene danske koncerner, hvor der sker obligatorisk sambeskatning efter SEL § 31. Som 

beskrevet ovenfor indeholder bestemmelsen ligeledes mulighed for fradrag, når der er tale om koncerner 

med udenlandske selskaber eller faste driftssteder, såfremt der er valgt international sambeskatning efter 

SEL 31A.  

I de tilfælde, hvor danske selskaber i en koncern med udenlandske selskaber har haft nytte af nogle 

lønudgifter mv. afholdt af et andet selskab i koncernen, kan der opstå forskel i fradragsretten. Såfremt der 
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er tale om transaktioner mellem danske selskaber, vil der umiddelbart være fradrag efter LL § 8N, stk.2. Er 

der derimod tale om transaktioner mellem danske og udenlandske selskaber, vil fradragsretten være 

betinget af, at der er valgt international sambeskatning efter SEL § 31A. 

Det medfører, at der opstår en skattemæssig forskelsbehandling af fradragsretten for de korresponderende 

betalinger, afhængig af om betalingerne sker til et dansk selskab eller et udenlandsk selskab i 

sambeskatningen. 

Under antagelse af, at der ikke er valgt international sambeskatning, vil en koncern med udenlandske 

selskaber blive stillet ringere end i en ren dansk koncern, idet fradragsretten efter LL § 8N, stk. 2 

forudsætter sambeskatning. Den rene danske koncern er underlagt obligatorisk sambeskatning efter SEL § 

31, mens den udenlandske koncern skal vælge international sambeskatning på en række betingelser, 

hvilket efterlader en uhensigtsmæssig forskelsbehandling.  

I forhold til EU-retten kan der således opstå tvivl om, hvorvidt bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2 er i strid 

hermed. Dette forudsætter, at en national skatteregel behandler to objektivt sammenlignelige situationer 

forskelligt. Dette forudsætter igen en sammenligning af en skatteyder, som kun agerer i en medlemsstat, 

med en skatteyder, som agerer i to eller flere medlemslande73. 

I ovenstående eksempel vil der således være tale om en sammenligning af den rene danske koncern 

overfor koncernen med udenlandske selskaber, og det må umiddelbart udledes, at retten til at fradrage de 

korresponderende betalinger efter LL § 8N, stk.2 tilsigter de rene danske koncerner.  

Da der som nævnt ikke fremgår noget i forarbejderne om forholdet til EU-retten, kan der kun gættes på, 

hvad lovgivers hensigt har været med denne forskelsbehandling, hvis der har været nogen. Det kan tænkes, 

at lovgiver har tiltænkt, at udenlandske koncerner ”da bare” kan vælge international sambeskatning, 

såfremt de ønsker fradrag for den korresponderende betaling efter LL § 8N, stk. 2. 

Denne sondring kan dog stride mod artikel 49 TEUF om etableringsfrihed, da det er usikkert, om en 

betingelse for tilvalg af international sambeskatning er tilstrækkeligt for at nægte fradrag.  

Der foreligger en sag ved EU-domstolen, C/650-16, Bevola, som behandler ovenstående problemstilling. 

5.2 C/650-16, Bevola, etableringsfrihed 

Sagen er af Østre Landsret blevet forelagt for EU-Domstolen i en anmodning om præjudiciel afgørelse og 

vedrører etableringsfriheden i artikel 49 TEUF.  

Sagen er ved afhandlingens afslutning stadig til behandling hos EU-Domstolen, men der foreligger dog et 

forslag til domsafgørelse74. Det kan ikke afvises, at præmisserne heri ændres, og resultatet dermed falder 

anderledes ud, men nedenstående gennemgang vil tage udgangspunkt i det foreliggende forslag. 

Det fremgår af forelæggelsen, at EU-Domstolen bedes tage stilling til, ”… om artikel 49 TEUF er til hinder for 

en national retsforskrift, hvorefter et dansk selskab ikke kan fradrage tab i et fast driftssted beliggende i en 

anden medlemsstat, medmindre selskabet vælger ordningen med international sambeskatning”75. 
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Bestemmelsen i artikel 49 TEUF tilsiger følgende: 

”Inden for rammerne af nedennævnte bestemmelser er der forbud mod restriktioner, som hindrer 

statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats område. Dette forbud 

omfatter også hindringer for, at statsborgere i en medlemsstat, bosat på en medlemsstats område, opretter 

agenturer, filialer eller datterselskaber. 

Med forbehold af bestemmelserne i kapitlet vedrørende kapitalen indebærer etableringsfriheden adgang til 

at optage og udøve selvstændig erhvervsvirksomhed samt til at oprette og lede virksomheder, herunder 

navnlig selskaber i den i artikel 54 anførte betydning, på de vilkår, som i etableringslandets lovgivning er 

fastsat for landets egne statsborgere”. 

Det følger således af bestemmelsen, at et selskab kan åbne et fast driftssted i sin egen hjemstat eller i en 

anden medlemsstat, og dets frihed til at vælge det ene eller det andet må principielt ikke begrænses, heller 

ikke gennem lokale skattemæssige foranstaltninger76. 

Det fremgår af præmisserne i forslaget, at den danske bestemmelse om valg af international 

sambeskatning efter SEL § 31A ikke overholder proportionalitetsprincippet, idet den er til hinder for, at et 

dansk selskab kan fradrage tab fra selskabets filial beliggende i Finland77. 

Forslaget til afgørelsen finder således, at den danske bestemmelse om tilvalg af international 

sambeskatning ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 49 TEUF, da der ikke er 

proportionalitet mellem, at et selskab kan fradrage tab vedrørende et nationalt selskab, men ikke kan 

fradrage tab vedrørende et selskab beliggende i et andet medlemsland. 

Særligt interessant er endvidere, at forslaget lægger vægt på, at det faktum, at et dansk selskab kan vælge 

international beskatning, ikke ændrer ved ovenstående vurdering. Og her har domstolen lagt vægt på 

reglen i SEL § 31A, stk. 3 om en bindingsperiode 10 år, som altså betyder, at selskabet bliver bundet af sit 

valg i 10 år. Samlet medfører det, at den danske bestemmelse om international sambeskatning er i strid 

med etableringsfriheden efter artikel 49 TEUF78. 

Spørgsmålet er, om denne betragtning om begrænset mulighed for at fradrage tab fra selskaber i andre 

medlemslande kan sidestilles med at begrænse fradragsretten for korresponderende betalinger i 

forbindelse med for eksempel afregning af lønudgifter i henhold til bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2.  

5.3 Proportionalitet i forhold til øvrig dansk skatteret 

Andre steder i dansk skatteret synes der da også allerede at være taget hensyn til, at transaktioner mellem 

koncernforbundne selskaber ikke er underlagt den samme begrænsede fradragsret, som er tilfældet i LL § 

8N, stk. 2. Det må vurderes at være af hensyn til en symmetrisk beskatning af disse transaktioner. 

I kursgevinstloven findes der for eksempel bestemmelserne om skattefrihed for gevinst på gæld til 

koncernforbundne selskaber79. Skattefriheden er dog betinget af, at den anden part ikke har fradrag for det 

tilsvarende tab. Denne bestemmelse gælder endvidere udenlandske sambeskattede selskaber, som ville 
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kunne sambeskattes efter SEL § 31A. Det er dog en betingelse for udenlandske selskaber, at denne ikke ville 

kunne fradrage et lignende tab, såfremt selskabet var skattepligtigt til Danmark.  

På samme vis er der i aktieavancebeskatningsloven bestemmelserne om koncernselskabsaktier. I ABL § 4B 

anvendes således også udtrykket ”kan sambeskattes efter SEL § 31A” i forhold til definitionen af, hvornår 

aktier kan klassificeres som koncernselskabsaktier efter disse bestemmelser. Det har den betydning, at 

denne type aktie er skattefri ved salg og ved udbytte, dog med samme betingelse som ovenfor, at 

modparten ikke har fradrag for udbyttet, jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2. 

Sammenfattende for ovenstående kan således udledes, at disse bestemmelser udelukkende kræver, at 

selskaberne har muligheden for at vælge international sambeskatning efter SEL § 31 A. Samtidig er der 

sikret en symmetri i beskatning, da det direkte fremgår af bestemmelserne, at en skattefrihed efter disse 

bestemmelser er betinget af, at modparten ikke har fradrag. 

I LL § 8N er det derimod et krav, at selskaberne skal være sambeskattet efter SEL § 31 A, og dermed opstår 

der alt andet lige en vis asymmetri i beskatningen på tværs af EU-lande. Og dette forhold må alt andet lige 

kunne sidestilles med præmisserne i C-650/16, Bevola, da der her lægges stor vægt på proportionaliteten i 

beskatningen mellem medlemslandene.     

Det kan endvidere anføres, at hensyn til en afbalanceret fordeling af beskatningskompetencen ikke synes at 

være gældende her, da der allerede andre steder i den danske skatteret ses, at der findes bestemmelser, 

der tilgodeser hensynet til en symmetrisk beskatning80. 

5.4 Sammenfatning 

Det må på baggrund af ovenstående gennemgang vurderes, at bestemmelserne i LL § 8N, stk. 2 ikke er 

hensigtsmæssige i forhold til en symmetrisk beskatning overfor EU-retten. En betingelse om, at selskaberne 

skal være sambeskattet efter SEL § 31A synes ikke at være i overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet. Samtidig ses der andre steder i den danske skatteret, at der er taget hensyn til 

en symmetrisk beskatning ved blot at betinge en modsatrettet beskatning/fradragsret. 

 

  

                                                           
80

 SR.2018.19, Inge Langhave Jeppesen, s. 7. 
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6 Sammenfatning og konklusion 
Denne afhandlings formål er at udlede gældende ret for driftsomkostninger i relation til lønudgifter. Dette 

er blevet analyseret gennem gældende praksis ved to højesteretsdomme fra sommeren 2017 samt 

gennemførelse af lovinitiativ med indførelsen af LL § 8N.   

Retsstillingen for driftsomkostninger har i over 100 år været under en dynamisk udvikling, og der har 

gennem tiderne været indført en række særbestemmelser, som udfordrer hovedreglen i SL § 6. Herudover 

har der blandt andet været udarbejdet en betænkning af Skattelovrådet i 1990 med det formål at komme 

med forslag til en forbedring af retstilstanden for driftsomkostninger. Disse forslag blev ikke udmøntet i en 

ændring af driftsomkostningsbegrebet, og det afgørende for fradrag for driftsomkostninger er derfor stadig 

i dag en vurdering af, om udgiften er afholdt med henblik på indkomsterhvervelsen eller 

indkomstgrundlaget. Såfremt der er tale om etablering eller udvidelse af indkomstgrundlaget, er der ikke 

fradrag efter SL § 6, stk. 1, litra a.  

I to højesteretsdomme, hvor der faldt dom i sommeren 2017, skulle driftsomkostningsbegrebet vurderes i 

forhold til lønudgifter. Der var tale om nogle banker, som brugte medarbejderressourcer på at vurdere 

potentialet i nogle nødlidende banker med henblik på eventuel overtagelse. Højesteret fandt, at de 

lønudgifter, der var afholdt i forbindelse med undersøgelserne, ikke kunne fradrages efter SL § 6, stk. 1, 

litra a, da der var tale om en udvidelse af virksomheden. Højesteret fandt endvidere, at der ikke forelå en 

administrativ praksis vedrørende lønudgifter, som virksomhederne kunne støtte ret på i forhold til at opnå 

fradrag. 

I umiddelbar forlængelse af ovenstående domme fremsendte Skatteministeriet et udkast til lovforslag til LL 

§ 8N i august 2017, som blev vedtaget i Folketinget i december 2017. Loven trådte i kraft den 1. januar 

2018, men har af retssikkerheds- og procesbesparende hensyn virkning fra og med indkomståret 2008. 

Med indførelsen af LL § 8N er den praksis, som Højesteret anlagde, som udgangspunkt blevet tilsidesat, 

således at virksomheder med lovhjemmel kan opnå fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter mv., uanset 

om de er afholdt til indkomsterhvervelsen eller indkomstgrundlaget. Der er generelt tale om en udvidelse 

af fradragsområdet, men ordlyden i bestemmelsen vurderes at være for snæver i forhold til bestemmelsens 

formål og efterlader en række usikkerheder. 

Formålet med bestemmelsen er at sikre fradrag for virksomhedernes lønudgifter mv. på en nem og 

administrerbar måde, således at virksomhederne ikke skal anvende ressourcer på at opdele lønudgifter mv. 

i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del. Det er en forudsætning for fradrag, at 

udgifterne er erhvervsmæssige, og i forlængelse heraf, at udgiften er afholdt af rette omkostningsbærer. 

Lønudgifter, som afholdes i forbindelse med opførelse af et aktiv eller som et tillæg til anskaffelsessummen, 

vil også være omfattet af bestemmelsen i LL § 8N. Dog er det i forarbejderne til bestemmelsen gjort klart, 

at der ikke skal ændres på den praksis, der foreligger med hensyn til aktivering af lønudgifter. Det 

efterlader en vis usikkerhed på dette område, da man overordnet set ikke ønsker, at virksomhederne skal 

administrere en opdeling af lønudgifter, men samtidig ønsker at fastholde en del af denne administration 

ud fra gældende praksis. Det vurderes, at den begrænsning, der er indsat i forarbejderne, ikke kan ændre 

ved udgangspunktet i bestemmelsen om, at der er fradrag for lønudgifter mv.  
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Virksomheders fradrag for lønudgifter mv. efter bestemmelsen i LL § 8N forudsætter tillige, at udgifterne er 

afholdt til personer i ansættelsesforhold eller til bestyrelsesmedlemmer. Der skal ifølge forarbejderne være 

tale om et reelt ansættelsesforhold efter de civil- og ansættelsesretlige regler. Det efterlader dog et 

område til fortolkning om, hvornår der er tale om et reelt ansættelsesforhold, og hvornår der er tale om 

ekstern rådgivning. Det kan ikke afvises, at virksomheder med kortere ansættelsesforhold vil tilrettelægge 

disse aftaler, således at de opnår karakter af et ansættelsesforhold, så virksomhederne kan opnå fradrag 

efter LL § 8N. Såfremt der ikke er tale om et ansættelsesforhold, vil der ikke være fradrag for udgifterne, 

såfremt de vedrører indkomstgrundlaget.  

Udover sædvanlige lønninger og bestyrelseshonorarer til ansatte og bestyrelsesmedlemmer omfatter 

fradragsretten efter bestemmelsen i LL § 8N også visse accessoriske udgifter, der kan knyttes til 

ansættelsesforholdet eller bestyrelseserhvervet. Der er fra Skatteministeriets side i udvalgsbehandlingen 

pointeret, at det ikke er muligt at lave en udtømmende liste over, hvilke udgifter der er omfattet. Det 

væsentlige i vurderingen er, at udgifterne er afholdt internt i virksomheden til personer i et 

ansættelsesforhold eller bestyrelsesmedlemmer. Hermed afgrænses dermed udgifter til eksterne 

konsulenter og rådgivere. 

En af de væsentligste forudsætninger for, at lønudgifter mv. er omfattet af bestemmelsen i LL § 8N, er, at 

udgifterne skal være afholdt af rette omkostningsbærer. Det medfører, at lønudgifter, der ikke er afholdt i 

virksomhedens interesse, men for eksempel aktionærernes interesse, ikke er omfattet af bestemmelsen. 

Det kommer sig til udtryk ved for eksempel bonusser, der direkte knytter sig til et salg virksomheden, hvor 

bonussen anses for at være afholdt til gavn for aktionærerne.  

I forarbejderne til bestemmelsen i LL § 8N fremgår det dog, at lønudgifter afholdt til brug for en 

børsnotering eller til sikring af en virksomheds børsretlige forpligtelser vil være omfattet af bestemmelsen. 

Det vurderes således, at så længe der er tale om sædvanlige udgifter til brug for bonusser, børsnoteringer 

mv., så vil lønudgifterne være omfattet af bestemmelsen. Hvis der derimod er knyttet nogle særlige 

betingelser til bonus og særlig aflønning, som er i aktionærernes interesse, vil disse lønudgifter ikke være 

omfattet. Det afgørende bliver derfor, hvem der har haft nytte af det udførte arbejde.  

Ovenstående problemstilling om bonusser mv. lemper bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2 i et vist omfang dog 

for. Ifølge bestemmelsen kan sambeskattede selskaber efter SEL § 31 og SEL 31A vurdere fradragsretten for 

erhvervsmæssige lønudgifter mv. på sambeskatningsniveau. Det medfører, at når et selskab i en 

sambeskattet koncern har afholdt lønudgifter mv., som også andre selskaber i koncernen har haft nytte af, 

skal der ske korresponderende betaling mellem selskaberne. Denne betaling skal ske på sædvanlige 

armslængdevilkår efter LL § 2. Hvis et datterselskab derfor tilbyder nogle medarbejdere en salgsbonus i 

bestræbelserne på at sælge selskabet, vil der kunne opnås fradrag efter LL § 8N, stk. 2, såfremt de er 

sambeskattet, og at den efterfølgende korresponderende betaling sker på armslængdevilkår. 

Det er afslutningsvist i afhandlingen konkluderet, at bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2 vedrørende 

henvisningen til SEL § 31A muligvis er i strid med de EU-retlige bestemmelser om etableringsfrihed. Såfremt 

en udenlandsk koncern afholder lønudgifter, som flere selskaber har nytte af, er det et krav for at få 

fradrag, at der er valgt international sambeskatning efter SEL § 31A. Dette kan medføre en vis asymmetri i 

beskatningen mellem medlemslandene.  
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7 Perspektivering  
Det vurderes, at der med indførelsen af LL § 8N er sket en væsentlig afbødning af virkningerne af de to 

højesteretsdomme. Dels er der gjort op med sondringen i SL § 6 og vurderingen af, om lønudgifterne er 

afholdt i forbindelse med indkomsterhvervelsen eller indkomstgrundlaget. Og dels er området for fradrag 

for disse driftsomkostninger udvidet markant. Dog ændrer bestemmelsen ikke på det generelle 

skatteretlige driftsomkostningsbegreb, og rækkevidden af bestemmelsen er langt mindre end for eksempel 

den omlægning af driftsomkostningsbegrebet, som Skattelovrådet i 1990 lagde op til. 

Det vurderes, at denne omlægning af driftsomkostningsbegrebet ville medføre langt færre 

grænsedragninger. For eksempel vil en større virksomhed med mange personer med specialviden være 

bedre stillet efter LL § 8N end en mindre virksomhed vil være. Den lille virksomhed har ofte ikke 

ressourcerne til at skulle ansætte specialister til etablering eller udvidelse af virksomheden og vil være 

tvunget til at købe ekstern rådgivning. Det er der efter SL § 6 ikke fradrag for. Den store virksomhed har 

derimod fradrag for sine ansatte, som kan håndtere etableringen eller udvidelsen efter LL § 8N. Det virker 

ikke hensigtsmæssigt at foretage en sådan forskelsbehandling, og det vurderes, at det ikke er det eneste 

sted i skattelovgivningen, at der er uhensigtsmæssigheder, som ville være afværget med en mere generel 

fradragsret, som foreslået i 1990.  

I bestemmelsen er der tillige åbnet op for ”øvrige erhvervsmæssige udgifter tilknyttet 

ansættelsesforholdet”. Til trods for at der i forarbejderne er oplistet nogle eksempler på disse udgifter, 

vurderes det ikke hensigtsmæssigt at lade visse udgifter være omfattet af bestemmelsen uden at gøre det 

mere generelt. Det vil naturligvis kræve en større finansiering at foretage sådan en ændring, men igen ville 

det have været oplagt at gøre op med det over 100 år gamle driftsomkostningsbegreb en gang for alle. 

I stedet bliver det nu i første omgang op til virksomhederne at vurdere, hvilke udgifter der kan anses for at 

være tilknyttet ansættelsesforholdet, og herefter skal skattemyndighederne kontrollere og vurdere 

selvsamme.  

Det bliver derfor spændende at se, hvor langt virksomhederne vælger at gå for at opnå fradrag efter 

bestemmelsen i LL § 8N, og særligt herefter, hvilke kriterier skattemyndighederne og evt. domstolene 

lægger til grund for rækkevidden af bestemmelsen. 

I forhold til det EU-retlige aspekt af bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2 bliver det interessant at følge afgørelsen 

på sagen C-650/16, Bevola. Såfremt det vurderes, at den danske regel i SEL § 31 A ikke er i 

overensstemmelse med etableringsfriheden, kan bestemmelsen ende med at være ulovlig. Dette vil man 

dog kunne ændre på ved at sikre en vis symmetri i beskatningen/fradragsretten. Først og fremmest kunne 

man bløde bestemmelsen i LL § 8N, stk. 2 op, således at det blot skal være en betingelse, at selskaberne 

”ville kunne” sambeskattes efter SEL § 31A. Samtidig kunne man indsætte en forudsætning om, at for at et 

selskab kan få fradrag for en korresponderende betaling efter LL § 8N, stk. 2, forudsætter det, at det 

udenlandske selskab beskattes af den korresponderende betaling. 
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