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1 – Abstract: 
Is a favor between friends a real problem in Denmark when talking about undeclared work? Should we do 

something about it? 

We are in a grey area, where people may have different opinions about whether a favor between friends 

can be problematic or not. Afterall, what is the problem, really, when it comes to a friendly favor? 

Socially there is no problem, but looking at it from a fiscal perspective, it can become a problem. 

In 2002 the Ministry of Taxation formed a committee, to elucidate the need for legislation in the area of 

tax-free and taxable favors between friends. It was deemed that the need wasn’t there.  

In 2012 came the first legislative about friendly favors – Ligningslovens § 7 Å. The legislation clarifies when 

we are talking about a tax-free favor and a taxable favor. The criteria for the assessment are mainly based 

on the personal relationships of those involved, whether compensation is received, and what the extent 

and nature of said compensation is. 

The assessment of whether a friendly favor is tax-free or not, raises a lot of theoretical questions. However, 

these questions are not illuminated in neither the legislation, the remarks for the law or in the report from 

2002.  

Some matters are theoretically unclear but are clarified in practice. However, not all my questions 

regarding the theory are answered this way. 

A clarification could be created by providing some amount limits, from which an assessment could be based 

on. Some trivial limits regarding when it is significant to look at, and when a favor has a duration that 

exceeds what must be considered insignificant. The assignment provides examples and suggestions for the 

desired clarification, as well as clarity of the law and the opportunity to avoid taxation between family 

members by giving a gift. 

Ligningsloven § 7 Å has not been tested in practice. Could this not indicate, that we are not dealing with a 

problem? It could indicate that the law has not lived up to the clarity, that was needed to enact it.  
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2 – Problemformulering, afgrænsninger og metode: 

2.1 – Problemformulering: 
2.1.1 – Hovedspørgsmål: 
Er vennetjenester et reelt problem inden for sort arbejde? 

2.1.2 – Underspørgsmål: 
Hvad indeholder Ligningsloven § 7 Å1, og hvilken betydning har det for en vennetjeneste? 

Hvad er praksis inden for vennetjenester? 

Hvordan er sammenhæng mellem teorien bag vennetjenester, og hvad vi gør i praksis? 

Hvad kunne der gøres bedre for at loven overholdes og kan der drages paralleller til anden 

skattelovgivning? 

2.1.3 – Opgavens opbygning: 
Hele ideen bag opgaven er, at I køres igennem den rent teoretiske del af, hvad der klassificerer en skattefri 

vennetjeneste, og hvad der klassificerer en skattepligtig vennetjeneste. Dernæst føres I, igennem den 

praksis, der har været på området, hvor der foretages en analyse ud fra den nuværende lovgivning. Og der 

vil til sidste i opgaven blive åbnet op for nogle af alle de spørgsmål, der opstod i den teoretiske del samt 

drages paralleller til anden skattelovgivning. 

2.2 – Afgrænsning: 
Helt overordnet omhandler denne opgave en meget lille del af hvad, der måtte betragtes som sort arbejde 

og for den sags skyld sort økonomi. 

I opgaven vil der kun blive lagt vægt på ydelserne (arbejdsydelserne), da der er tale om ydelser mellem 

henholdsvis familie og venner. 

Opgaven er set ude fra det skatteretlige perspektiv, og der vil derfor ikke blive kigget dybere på, hvad det 

samfundsmæssigt har af betydning, at der laves sort arbejde i form af vennetjenester, og jeg afgrænser mig 

fra at se på, hvordan udviklingen af gentjenester ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed har set ud 

igennem tiden. 

 

                                                           
1 Ligningsloven, lovbekendtgørelse nr. 806 af 08/08/2019 - 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209679  
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Opgaven har indledningsvis en kort beskrivelse af, hvad sort arbejde er (definition), men udover denne 

korte beskrivelse er, opgaven kun omfatte af vennetjenester, og jeg afgrænser mig derfor fra sort arbejde 

og sort økonomi. 

Da jeg ovenfor afgrænser mig fra at se på de forskellige former for sort økonomi bortset fra vennetjenester, 

vil jeg heller ikke komme ind på, hvilken effekt sort arbejde yderligere har i form af manglende betaling af 

afgifter mv. 

Opgaven kommer ikke til at omhandle det strafferetlige eller kontrolbestemmelserne, som foreligger på 

området. Og jeg vil derfor ikke omtale Skattekontrolloven2 eller Skatteindberetningsloven3. Opgaven har 

heller ikke til formål at konkludere på, hvad vi rent strafferetligt gør og ikke gør, og hvilket beføjelser 

Skatteforvaltningen (Skattestyrelsen/SKAT) har på området.  

I opgaven fokuseres, der kun på problemet ”vennetjenester i Danmark”, og der er derfor ikke draget nogle 

paralleller mellem Danmark og vores nabolande. 

Ligningslovens § 7 Å stk. 2 og 3 vil i opgaven blive nævnt i et begrænset omfang og er kun nævnt i opgaven 

for, at man skal have kendskab til, at der er nogle særregler inden for området skattefrie vennetjenester, 

som omfattes af unge under 16 år og for borgere, som har nået folkepensionsalderen. 

Boafgiftsloven er udelukkende anvendt i opgaven til at drage nogle paralleller og til brug for nogle ideer, 

men er ikke en større del af opgaven, og der vil derfor ikke være en beskrivelse af denne eller gennemgang 

heraf.  

Opgaven vil på ingen måde omhandle hvidvaskning og reglerne herom. 

Deleøkonomien gennemgås meget kort i opgaven. Årsagen til dette nævnes, er fordi, det kan være ydelser, 

som kan sidestilles med vennetjenester, hvis der modtages kontanter for det eller andre forhold som gør 

dette. 

Opgaven handler om vennetjenester blandt fysiske personer og ikke juridiske personer, og jeg vil derfor 

ikke komme ind på, at der kan være vennetjenester mellem erhverv. Men som Ligningslovens § 7 Å lægger 

op til, er dette ikke en mulighed, da disse ikke er omfattet af personkredsen. 

                                                           
2 Skattekontrolloven, LOV nr. 1555 af 19/12/2017 med senere ændringer - 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196403  
3 Skatteindberetningsloven, LOV nr. 1536 af 19/12/2017 med senere ændringer - 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196404  
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Den anvendte praksis på området er afgrænset til de afgørelser og bindende svar, som foreligger senest pr. 

31.12.2019, og jeg har derfor ikke nyere praksis på området med4. 

2.3 – Metode: 
Jeg vil tolke/analysere på teorien inden for vennetjenester og finde ud af, hvordan vi teoretisk ser på 

vennetjenester. Dette gøres ud fra henholdsvis forarbejderne til Ligningslovens § 7 Å, selve Ligningslovens § 

7 Å, og en rapport skrevet af Skatteministeriet tilbage fra 2002, som bl.a. omhandler vennetjenester, og om 

der reelt burde foreligge lovgivning herom. 

Jeg vil foretage en analyse af, hvordan vi har forholdt os i praksis inden for vennetjeneste området og 

analysere på, om disse ville have samme udfald ved Ligningslovens § 7 Å i dag, set med mine øjne. Dette 

gøres ud fra forskellige afgørelser og bindende svar. Analysen vil tage udgangspunkt i de 3 hovedprincipper, 

som jeg har udledt og fremgår af Ligningslovens § 7 Å – De personlige relationer, leveres en modydelse og 

ydelsens art og omfang. Analysen foretages ud fra min tolkning af lovgivningen og ville for jer læsere 

sagtens kunne tolkes på en anden måde. 

Jeg vil derudover vurdere på, om der kunne gøres nogle tiltag eller ændringer til loven, som kunne gøre 

lovgivningen mere tydelig og mere klar. Og til slut drages der nogle paralleller mellem vennetjenester og 

anden skattelovgivning. 

2.3.1 – Juridisk metode: 
Opgaven er lavet ud fra en skatteretlig synsvinkel og tager derfor udgangspunkt i skatteretten, som er 

under konstant udvikling. Når vi taler om juridisk metode er der tale om skøn og vurdering, og vi baserer os 

altså ikke på videnskab (eksakte data). 

Opgaven tager udgangspunkt i Ligningslovens § 7 Å, hvorfor der er tale om lex specialis5, da vi har med en 

speciallovgivning at gøre. Ligningslovens § 7 Å går dermed forud for de generelle love og bestemmelser. 

Opgaven er primært baseret på den retsdogmatiske metode, da hovedformålet med opgaven er at tolke og 

analyserede på den gældende ret. I opgaven beskrives henholdsvis retten, som den er – gældende ret. Der 

er altså tale om de lege lata6.  

                                                           
4 Det menes heller ikke at være kommet nyere praksis på området. 
5 Lex specialis er et retsanvendelsesprincip. 
6 De lege lata er latin for i overensstemmelse med den givne lov, taget direkte fra Gyldendal – Den store danske - 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Almindelig_retslære,_retsfilosofi_og_terminologi/de_lege_l
ata  
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Dog vil der til slut i opgaven blive lagt vægt på retspolitiske overvejelser om tiltag eller ændringer til 

lovbestemmelsen. De overvejelser, som foretages, er på baggrund af de lege ferenda7, som angiver, 

hvordan en lovbestemmelse bør udformes. 

2.3.2 – Kildekritik: 
De primære anvendte kilder kommer fra offentlige instanser i form af Skattemyndighederne, Folketinget, 

Skatteministeriet etc. Disse kilder indeholder gældende lovgivning, reglerne for borgerne i Danmark og 

fortolkning af, hvordan lovbestemmelsen i Ligningslovens § 7 Å bruges. I og med at opgaven tager 

udgangspunkt i gældende ret, som må anses som værende objektive regler vurderes regler, derfor at være 

valide og pålidelige. 

Derudover er anvendt nogle øvrige eksterne kilder, som må vurderes at have en mindre relevans for 

opgaven, og som er brugt til forståelsen af mindre ting i opgaven eller udelukkende brugt til en slags 

opslagsværk. De øvrige anvendte kilder er ikke fra en offentlig instans og deres kildeværdi vurderes derfor 

ikke at være lige så valide som ovenfor nævnte, men dette udelukker ikke, at kilderne, er brugbare. 

Der anvendes hovedsageligt disse kilder til besvarelsen af problemformuleringen: 

- Lovgivning 

- Forarbejderne til lovgivning 

- Den juridiske vejledning 

- Afgørelser/domme/bindende svar 

- Diverse publikationer 

2.3.3 – Definitioner: 
Der er mange forskellige definitioner af, hvad sort arbejde er, og hvad en ven og en vennetjeneste er. Jeg 

har nedenfor beskrevet opgavens definition heraf. I selve opgaven vil der blive diskuteret definitionen af 

alle 3 ord, fordi der ikke er nogen direkte definition i lovgivningen. 

Sort arbejde: 

Definitionen af sort arbejde er skattepligtige indtægter, som burde beskattes, men ikke bliver det.  

  

                                                           
7 De lege ferenda latin for i overensstemmelse med loven som den burde være, taget direkte fra Gyldendal – Den 
store danske - 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Almindelig_retslære,_retsfilosofi_og_terminologi/de_lege_
ferenda  
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Ven: 

Definitionen af en ven er en, som du har godt kendskab til, har en stor tillid til, og hvor du stoler på 

personen. 

Vennetjeneste: 

Definitionen af en vennetjeneste er tjenester, som man gør for forholdets skyld og med den forventning 

om, at hvis man har brug for hjælp, så gælder det også den anden vej rundt. Det ligger altså i vores natur, at 

hvis du har brug for hjælp, så hjælper vi gerne til. 

2.3.4 – Citering og forkortelser: 
I opgaven citeres fra en del lovgivning, diverse afgørelse og bindende svar samt rapport fra 

Skatteministeriet fra 2002 som vises med kursiv, citationstegn samt en fodnote til den direkte sti. 

I opgaven er der foretaget forkortelse af henholdsvis: 

· Familie- og vennetjenester – disse er i opgaven benævnt som vennetjenester og dækker over begge 

dele. 

· Ligningslovens § 7 Å – i opgaven henvises til denne lovbestemmelse, men reelt er der kun tale om 

stykke 1 i lovbestemmelsen. 
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3 – Indledning: 
I det danske samfund kan en vennetjeneste blive skattepligtig. Dette kan virke helt forkert, at en person 

skulle beskattes, fordi denne får en vennetjeneste. I opgaven vil der blive tolket/analyseret på den teori og 

de problematikker, som ligger bag en eventuel beskatning af vennetjenester, og der vil blive sammenholdt 

med, hvad man i praksis foretager rent skattemæssigt. 

I 2002 nedsatte Skatteministeriet en arbejdsgruppe, som gennemgik behovet for en lovregulering af 

skattefrie vennetjenester. Arbejdsgruppen vurderede, at der ikke var behov for ændringer. 10 år senere 

blev der indført en lovændring i Ligningsloven, hvor man fik indskrevet kriterierne for en skattefri og 

skattepligtig vennetjeneste. Reglerne står beskrevet i Ligningslovens § 7Å. Formålet med loven var at skabe 

klarhed. Men skabte lovbestemmelsen den ønskede klarhed – dette er mere tvivlsomt. 

Men en ting er teorien, og en anden er praksis, hvilket vi alle kender fra en almindelig hverdag. Bøgerne 

siger en ting, men hverdagens problematikker behandles ikke altid 100% derefter, da det i praksis er en 

vurderingssag. Generelt er loven klar, men forståelsen/fortolkningen af denne er en anden. 

I opgaven finder du bl.a. en vurdering af om problemet med de såkaldte ’sorte’ vennetjenester, er et reelt 

problem, og om den lovgivning, som man indførte i 2012 overhovedet, var nødvendig. 

I opgaven gives forslag til hvad der kunne tydeliggøre lovgivning og skabe mere klarhed. Her kan bl.a. 

nævnes at en bagatelgrænse kunne gøre området nemmere og forstå samt at administrere. 

Afslutningsvis drages paralleller over til øvrig skattelovgivning. 

3.1 – Er sort arbejde et problem: 
Ganske kort hvad er sort arbejde? 

Rockwool Fondens Forskningsenhed laver hvert år en rapport om udviklingen i det sort arbejde i Danmark, 

hvor der beskrives, hvor meget det sorte arbejde udgør, og hvor mange skattekroner vi mister ved, at der 

arbejdes sort.  

Men mit spørgsmål er, om problemet reelt er tilstede når det kommer til vennetjenester. Vi skal i hvert fald 

være enige om, hvornår der er tale om sort arbejde, og hvornår borgeren kan sige at have fået udført en 

skattefri vennetjeneste eller en skattepligtig vennetjeneste. Vi (staten/samfundet) mister jo ikke en reel 

skatteindtægt, hvis der er tale om en skattefri vennetjeneste. Afgrænsningen mellem en skattefri og en 

skattepligtig vennetjeneste skal altså være så tydelig for borgerne, så de ikke kan bruge den ’utydelige og 

uklare’ lovbestemmelse som undskyldning. 
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Vi må også bare se i øjnene, at de penge, som betales sort, og som aldrig bliver beskattet, jo ikke bare bliver 

lagt under hovedpuden derhjemme og aldrig brugt. De bliver som udgangspunkt brugt til ens privatforbrug, 

hvor man i Føtex eller lignende handler og betaler ”moms og eventuelle afgifter” for de varer, som man 

køber, og ligeledes ender Føtex (eller anden) med at skulle betale skat for det overskud, som de ender ud 

med samt moms og afgifter. 

Jeg siger ikke, at det er okay, at staten og vi borgere, som måned efter måned betaler den skat, som vi skal, 

skal snydes for den manglende indtægt. Jeg synes dog bare, at vi skal være enige om det grundlag, som vi 

beregner/betragter disse tal ud fra og være enige om, hvad sort arbejde er. Datagrundlaget, der arbejdes 

ud fra, skal være validt for, at det kan bruges til noget. Derfor er jeg også i mit afsnit om metode og 

afgrænsninger kommet med definitioner på forskellige udtryk og begreber til brug for opgavens udførelse. 

3.2 – Definition af sort arbejde: 
Vi har i Danmark ingen nedskrevet definition i lovene, som beskriver helt konkret, hvad sort arbejde er, og 

hvad begrebet indeholder. Det samme gør sig gældende for vennetjenester. 

For mig er sort arbejde lig med snyd og manglende betaling af skat. Den, der har udført et stykke arbejde og 

fået nogle penge for det, har altså reelt ikke betalt en krone i hverken A-skat eller AM-bidrag. Det er for 

mig, hvad sort arbejde er. Du, som udfører arbejdet, er bevidst om, at du med din handling snyder 

fællesskabet (samfundet). 

I rapporten tilbage fra 2002 om vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, produkter 

og ydelser samt personalegoder beskrives det, hvad man i arbejdsgrupper mener, at sort arbejde er.  

Arbejdsgruppen har følgende definition: 

”Sort arbejde – eller måske snarere sorte aktiviteter – kan skatteretligt i bred forstand blot siges at udgøre 

en betegnelse for skattepligtige indtægter der ikke selvangives i overensstemmelse med reglerne8…” 

Rockwool Fondens Forskningsenhed definition af sort arbejde: 

”sort arbejde som produktive – og i sig selv lovlige – økonomiske aktiviteter, der burde beskattes, men som 

ikke bliver det, fordi køber og sælger er enige om ikke at fortælle skattevæsenet om dem9” 

                                                           
8 Taget direkte fra Skatteministeriets rapport fra 2002 om vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne 
varer, produkter og ydelser samt personalegoder – side 2 - 
http://webarkiv.ft.dk/samling/20021/udvbilag/sau/almdel_bilag78.htm 
9 Taget direkte for Rockwool Fondens publikation, side 15 - https://www.rockwoolfonden.dk/publikationer/sort-
arbejde-goer-det-selv-arbejde-og-deleoekonomi/  
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Wikipedia definition af sort arbejde: 

” Sort arbejde defineres som aktiviteter, hvor betalingen er skattepligtig, men hvor køber og sælger i fælles 

forståelse underlader at opgive betalingen og dermed betale skatten. Typisk vil køber og sælger dele 

gevinsten ved skatteunddragelsen mellem sig10” 

SKAT beskriver ikke, hvad de mener, at sort arbejde er, men de beskriver på deres hjemmeside, hvad du 

skal gøre, hvis du modtager nogle penge, der ikke er betalt skat af11. 

Jeg har ovenfor listet nogle beskrivelser af, hvordan flere forskellige organisationer definerer sort arbejde. 

Normalt ville jeg ikke henvise til Wikipedia. Jeg vælger dog at medtage dette her, da ”almindelige” borgere 

ved søgning på google, om hvad sort arbejde er, som noget af det første ser denne forklaring. Derfor har 

jeg fundet det relevant, da dette for mange borgere er definitionen på, hvad sort arbejde er. 

3.2.1 – Hvad kan vi så tolke ud fra de 3 forskellige opfattelser eller holdninger til 
sort arbejde?: 
Hvad har de 3 organisationers definitioner til fælles. De er enige i, at der er tale om nogle skattepligtige 

indtægter, som burde beskattes, men ikke bliver det. Samtidig beskriver både Rockwool Fondens 

Forskningsenhed og Wikipedia, at der indgås en aftale mellem partnerne, om ikke at indberette disse til 

skattemyndighederne (snyd). 

Men alt i alt er konklusionen af, hvad sort arbejde er, at vi har at gøre med nogle indtægter, som ikke bliver 

beskattet, selvom reglerne siger, at de skal. 

4 – Lovkrav til beskatning: 
Grundloven1213 er Danmarks vigtigste lov og er det danske samfunds bestemmende lov. 

Pålæg af skatter og inddrivelse heraf står direkte beskrevet i Grundloven, hvornår der må kræves en skat, 

og hvornår der ikke må. Reglerne herom står nærmere beskrevet i Grundlovens § 43, som siger følgende: 

”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab udskrives 

eller noget statslån optages uden ifølge lov14.” 

Vi kan altså ikke i Danmark pålægge nogle at betale nogle skatter, hvis ikke det er vedtaget ved lov. 

                                                           
10 Taget direkte fra wikipedia - https://da.wikipedia.org/wiki/Sort_arbejde 
11 Der henvises til SKAT’s hjemmeside - https://skat.dk/skat.aspx?oid=3453  
12 Grundloven er Lex superior og betyder at denne lov går forud for alle love - 
https://familieadvokaten.dk/ordliste/195-l.html  
13 Grundloven, LOV nr. 169 05/06/1953 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902  
14 Taget direkte fra Grundlovens § 43 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902  
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4.1 – Statsskatteloven § 415: 
Beskatning af en hver indtægt skal ske efter Statsskattelovens § 4. 

Statsskatteloven er den skatteretlige ”grundlov” og som det beskrives i § 4, skal alle indtægter groft sagt 

beskattes. Statsskatteloven kom til i 1903, og der er ikke foretaget rettelser til loven siden 1922.  

Hvad står der så helt konkret i Statsskattelovens § 4: 

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

skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestaaende i Penge 

eller Formuegoder af Pengeværdi16…”   

Al beskatning starter med Statsskattelovens § 4 og § 5 (som er undtagelsesbestemmelsen). 

Vi har altså en lovgivning, som siger, at vi godt må indkræve skatter, og loven går derfor ikke imod 

Grundlovens § 43. Vi har altså vundet retten til at opkræve skatterne. 

Hvilke former for indtægter er skattepligtig efter Statsskattelovens § 4? – Svaret er ganske simpelt som 

udgangspunkt er alt skattepligtigt. Der nævnes dog eksempler i loven som værende indkomst fra 

virksomhed, lønindkomst, gaver (hvis ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen), renter, udbytte, 

lejeindtægter etc. 

Undtagelsesbestemmelsen i Statsskattelovens § 5 siger, at formueforøgelser som udgangspunkt ikke er 

skattepligtigt. Der er dog kommet meget særlovgivning efterfølgende, og der vil derfor som udgangspunkt 

være mange af de omtalte formueforøgelser, der er beskrevet i Statsskattelovens § 5, som den dag i dag 

ville være skattepligtige efter særlovgivningen. 

Statsskattelovens § 4 baserer sig på en række principper, som skal efterleves. Der er tale om følgende 

principper: 

· Nettoindkomstprincippet 

· Globalindkomstprincippet 

· Retserhvervelsesprincippet 

· Realisationsprincippet 

Hvad betyder dette så helt konkret, at Statsskattelovens § 4 baserer sig på disse principper. 

                                                           
15 Statsskatteloven, LOV nr. 49 af 10/04/1922 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=63303  
16 Taget direkte fra Statsskatteloven § 4 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=63303  
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Det fremgår egentlig direkte af loven, at der er tale om et nettoindkomstprincip og et 

globalindkomstprincip.  

Nettoindkomstprincippet bygger på, at du beskattes af dine samlede indtægter fratrukket dine 

fradragsberettigede omkostninger. Af Statsskattelovens § 6 fremgår, hvad fradragsberettigede 

omkostninger er. Her er der tale om omkostninger, som er med til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten. 

Globalindkomstprincippet er baseret på, at alle dine indtægter skal beskattes, både når de kommer her fra 

landet eller fra udlandet.  

Du opgør din indkomst 1 gang årligt, og dette gøres ud fra retserhvervelsestidspunktet. Du skal først 

medregne en indtægt på det tidspunkt, hvor du har erhvervet den endelige ret hertil. 

Du skal ved opgørelse af din indkomst se på realisationsprincippet, som siger, at ikke realiseret indkomst 

først skal beskattes, når denne er realiseret. Så bare fordi du har en forventning til en indkomst, skal denne 

indkomst realiseres, før der sker beskatning. 

Det er af ingen betydning, om du bliver betalt i penge eller naturalier. Du ville stadig skulle beskattes af 

begge dele. Og det har ingen betydning, om der er tale om 5 kroner eller 5.000 kr., da Statsskatteloven ikke 

operere med en bundgrænse. Al indtægt skal beskattes, uanset hvor den kommer fra. 

Så grundlæggende var skattelovgivningen for ca. 100 år siden ganske enkel – Alt skulle beskattes. 

Som beskrevet tidligere er der kommet meget særlovgivning på området både ift. 

undtagelsesbestemmelserne i Statsskattelovens § 5 men faktisk også til § 4. 

Især i Ligningsloven findes der mange særregler, som gør, at indtægter ikke skal beskattes. Der kan f.eks. 

nævnes: 

· LL 7 – Hvor der nævnes en lang rækker indkomster, som ikke skal medregnes den skattepligtige 

indkomst. Der kan f.eks. nævnes hædersgaver, værdien af eget arbejde, børnetilskud, nogle legater 

etc. 

· LL § 7 F – Modtaget boligstøtte medregnes heller ikke til den skattepligtige indkomst. 

· LL § 7 U – Modtagelse af jubilæumsgratialer eller fratrædelsesgratialer på 8.000 kr. medregnes 

heller ikke til den skattepligtige indkomst. Gratialer udover beløbet beskattes. 

· LL § 7 Å – Modtagelse af familie og vennetjenester, som overholder kriterierne for at være 

skattefrie medregnes heller ikke til den skattepligtige indkomst. 
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I Personskatteloven finder man ligeledes undtagelser til Statsskattelovens § 4. Personskattelovens § 20, 

giver ret til et personfradrag. I 2019 udgør dette fradrag altså 46.200 kr. for personer over 18 år og 35.300 

kr. for personer under 18. Med personfradraget slipper du for at betale skatteværdien af dit personfradrag i 

skat.  Rigtig mange unge mennesker under 18 år slipper for at betale A-skat, hvis de ’kun’ tjener 2.500 kr. 

om måneden, da deres personfradrag derfor ville kunne spare dem A-skatten. 

Jeg vil komme meget nærmere ind på Ligningslovens § 7 Å i nogle af de næste afsnit. 

4.2 – Vennetjenester: 
Hvordan kan en vennetjeneste gå hen og blive skattepligtig? Og er dette så overhovedet en vennetjeneste? 

Dette er blot nogle af de spørgsmål, som man ville stille sig selv, når man hører, at der findes 

vennetjenester, som klassificeres som skattepligtige vennetjenester. 

Hvis man slår vennetjenester op i den danske ordbog, så forstås en vennetjeneste som følgende: 

”tjeneste man gør en person for venskabs skyld17” og  

”tjeneste som man gør en anden i tillid til at vedkommende hjælper én selv på et andet tidspunkt, ofte i et 

lukket netværk af personer der beskytter og favoriserer hinanden18” 

Det er altså ting, som er naturlige at gøre (for venskabet). Man hjælper hinanden i alle de situationer, som 

man kan, og dette skulle så gerne være gensidigt.  

Men er vi i Danmark blevet gjort nok opmærksomme på, at vores vennetjenester kan koste modtageren 

skat? Og hvad er en vennetjeneste skatteretligt? Er det skattemæssigt, det samme, som det vi i samfundet 

forbinder med en vennetjeneste, eller er det noget helt anden? Svaret må være noget helt andet, eftersom 

disse kan blive skattepligtige. 

4.2.1 – Rapport fra 2002: 
I 2002 nedsatte Skatteministeriet en arbejdsgruppe til at udarbejde en rapport om vennetjenester/sort 

arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, produkter og ydelser samt personalegoder, hvor de bl.a. var 

blevet bedt om at tage stilling til, om det ville være en god ide at lave lovgivning på området 

vennetjenester. 

De erkender, ligesom jeg, at der ikke er en officiel definition af sort arbejde og vennetjenester.  

                                                           
17 Taget direkte fra den danske ordbog - https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=vennetjeneste  
18 Taget direkte fra den danske ordbog - https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=vennetjeneste  
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De kommer så i rapporten fra 2002 med deres bud på, hvad de mener sort arbejde er (ses tidligere i 

opgaven). Men man burde nok allerede der have valgt at lave en formel definition af sort arbejde. Muligt at 

denne definition skulle være bred, men så ville man ikke være i tvivl om, hvad sort arbejde er. 

De kommer med et udkast til formuleringen af en juridisk bestemmelse omfattende skattefrie 

vennetjenester, som lyder: 

"Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af vennetjenester. Som vennetjenester betragtes 

sædvanlige ydelser mellem familie, venner og lignende, som skyldes almindelig hjælpsomhed, gavmildhed 

eller socialt engagement. Vennetjenester skal ydes uden for erhvervslivet og indenfor privatsfæren, og de 

skal være af uformel og ikke-kommerciel natur. De må ikke bestå i samtidig udveksling af forskellige ydelser 

inden for de pågældendes erhverv eller i penge og lignende likvide midler. De må ikke udveksles på basis af 

deltagelse i klubber, foreninger og lignende eller på en måde, hvor formålet helt eller delvis er at levere 

ydelser til hinanden19." 

I rapporten sammenholder de gavebegrebet med tjenesteydelser. Dette gør de ved at se på, at 

vedkommende, som modtager det vederlagsfri arbejde, som udgangspunkt ikke skal beskattes, men at man 

skal se på det som en mulig gave, som skal beskattes efter enten Boafgiftslovens20 § 22 og 23 eller efter 

Statsskattelovens § 4, men her kigger de igen på værdien af den modtagne gaver – er værdien væsentlig 

eller ej. 

I rapporten skriver man, at der i praksis ikke foretages beskatning af helt ubetydelige formuefordele, også 

selvom at disse er erhvervet ved formuemæssige eller venskabelige årsager. 

Men her kan man så stille sig spørgsmålet, hvornår er der tale om en ubetydelige formuefordel? 

Lego Andersen21 mener, at man godt kan sidestille vennetjenester med lejlighedsgaver, men ved dog også, 

at disse værdier overstiger de beskedne beløb, som en lejlighedsgave må have – Og hvad så? 

De stiller i rapport en rigtig godt spørgsmål, som går på de såkaldte gentjenester. Spørgsmålet lyder 

således: 

                                                           
19 Taget direkte fra Skatteministeriets rapport om vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, 
produkter og ydelser samt personalegoder – side 8 - 
http://webarkiv.ft.dk/samling/20021/udvbilag/sau/almdel_bilag78.htm 
20 Boafgiftsloven – LBK nr. 47 af 12/01/2015 med senere ændringer - 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166398  
21 Forfatter Eigil Lego Andersen – Gavebegrebet – gavereglerne og deres anvendelsesområde, 1. udgave 1988. 
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”Hvornår kan gengældelsen af en vennetjeneste objektivt fastslås at udgøre en betaling som udgør et 

skattepligtigt vederlag?2223” 

Det jo et rigtig godt spørgsmål, også fordi vi som mennesker per automatik før eller siden yder den 

gentjeneste, der ligger i venskabsbåndet. Det er underforstået inden for familie og venskab, at man hjælper 

hinanden. Spørgsmålet vil blive diskuteret senere i opgaven, da ja også støder på samme spørgsmålet ved 

gennemgang af Ligningslovens § 7 Å, og heller ikke kan finde et direkte svar. 

Samfundsmæssigt skal vi have vennetjenester. Det er uundværligt for samfundet og noget som altid har 

fundet sted, og det har fundet sted i rigtig mange år. I de ældre samfund anvendt man udtrykket: 

”den ene tjeneste er den anden værd24” 

Udtrykket som er beskrevet ovenfor, er stadig gældende i dag og vil nok altid være gældende. Og 

understøtter præcist hvorfor det kan være svært at forstå, at en vennetjeneste kan blive skattepligtig. 

Vennetjenester er som oftest ikke motiveret af økonomien, da det er et udslag af hjælpsomhed, hvorimod 

sort arbejde er motiveret af pengene, der kommer ud af det.  

Væsentlighedskriteriet mener man i rapporten at skulle vurderes fra situation til situation, da det er relativt 

og afhænger af de forskellige momenter i den givende ydelse. Som en indikation for værdien af tjenesten 

skriver de bl.a. dette: 

”Man kan give sin familie eller en rigtig god ven en jordomrejse, men næppe en almindelig ven/nabo2526” 

Nu kommer det selvfølgelig an på, hvilken slags jordomrejse, der er tale om, og hvor meget den indeholder, 

men de kan være forholdsvis dyre, og kan man kalde dette en tjeneste? Ville det ikke snarere være en 

gave? – Men bruges til illustration af væsentlighedsbegrebet. 

Man mener i rapporten, at det er vanskeligt at komme med en beløbsstørrelse på, hvornår vennetjenester 

er skattefrie kontra skattepligtige. Det er også svært at foretage en værdiansættelse heraf. 

                                                           
22 Taget direkte fra Skatteministeriets rapport om vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, 
produkter og ydelser samt personalegoder – side 4 - 
http://webarkiv.ft.dk/samling/20021/udvbilag/sau/almdel_bilag78.htm  
23 De formår ikke selv at finde svaret på deres spørgsmål i rapporten fra 2002. 
24 Taget direkte fra Skatteministeriets rapport om vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, 
produkter og ydelser samt personalegoder – side 6 - 
http://webarkiv.ft.dk/samling/20021/udvbilag/sau/almdel_bilag78.htm 
25 Taget direkte fra Skatteministeriets rapport om vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, 
produkter og ydelser samt personalegoder – side 7 - 
http://webarkiv.ft.dk/samling/20021/udvbilag/sau/almdel_bilag78.htm 
26 Dette skal ses ift. en væsentlighedsbetragtning samt afhænger af hver enkelt sag. 
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Men hvilke krav er der til værdiansættelsen af ydelserne? Det står der heller ikke beskrevet nogle steder i 

rapporten og er igen et af de kriterier, som vi må vente med et svar på indtil længere nede i opgaven. 

Skattemyndighederne behandler sjældent sager, som har relation til vennetjenester. Dette skyldes, at man 

primært fritager vennetjenester for skattepligt, samtidig med at man fra politisk side har et ønske om ikke 

at blande sig i privatlivet samt formentlig Skattemyndighedernes vurdering af risiko og væsentlighed. 

Så kan vi igen stille os det spørgsmål, hvorfor skal der så i det hele taget være nogle vennetjenester som er 

skattepligtige? Hvis man alligevel ikke behandler sagerne, fordi man primært fritager dem, så snart det har 

med vennetjenester at gøre, og politikerne helst ikke vil blande sig i vores privatliv, hvorfor så have sådanne 

regler. Helt overordnet kan det virke som spild af tid, hvis man alligevel sjældent gør noget ved det. Og 

omvendt er det danske samfund tillidsbaseret, hvor vi har en forventning om, at borgerne overholder 

gældende regler. Det er en svær balancegang. 

Man skriver også direkte i rapporten, at så snart det kommer til privatlivet så ”er tolerancen lav med hensyn 

til indgreb og kontrol i forhold der vedrører privatlivet27” 

Arbejdsgruppen konkluderer er, at den ønskede klarhed og objektivitet ikke ville komme frem ved en sådan 

lovbestemmelse.  

”der ikke bør lovgives om skattefri vennetjenester, men at praksis eventuelt bør meldes klarere ud, såfremt 

det kan ske uden at det tages til indtægt for en øget tolerance eller accept overfor sort arbejde28” 

4.3 – Ligningslovens § 7 Å: 
I 2012 fremsatte man et lovforslag om lovgivning på området for vennetjenester (L170). Forslaget L170 

skulle være lempeligere på 3 områder indenfor sort arbejde, nemlig skattefritagelse af familie- og 

vennetjenester, unge under 16 år er fritaget for beskatning af arbejde udført i privatsfæren samt 

folkepensionister fritages også for beskatning dog med en grænse på maksimum 10.000 kr.29 Man vedtog 

lovforslaget d. 18.06.2012 som en ny bestemmelse i ligningsloven, som beskrev kriterierne for skattefri og 

skattepligtige vennetjenester. 

                                                           
27 Taget direkte fra Skatteministeriets rapport om vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, 
produkter og ydelser samt personalegoder – side 9 - 
http://webarkiv.ft.dk/samling/20021/udvbilag/sau/almdel_bilag78.htm 
28 Taget direkte fra Skatteministeriets rapport om vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, 
produkter og ydelser samt personalegoder – side 2 - 
http://webarkiv.ft.dk/samling/20021/udvbilag/sau/almdel_bilag78.htm 
29 Dette er beløbet ved vedtagelsen af loven og reguleres efter Personskattelovens § 20. 
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Formålet med forslaget var at synliggøre reglerne og gøre det mere klart, hvilke ydelser, som ikke udløste 

(udløser) skattepligtigt. 

Ifølge forslaget mente man fra Regeringens side, at sort arbejde dækkede over følgende: 

· En bred vifte af forskellige aktiviteter 

· Det kan anskues fra forskellige vinkler 

· Juridisk mener de, at det betyder, at man mangler at angive noget indkomst, som er skattepligtigt 

· Forvaltningsmæssigt mener de, at nogle aktiviteter er ”mere” sorte end andre. 

Vi bevæger os i en gråzone, når vi kommer til begrebet sort arbejde og nok endnu mere, når vi kommer til 

vennetjenester, som kan gå hen at blive skattepligtige. Men alt andet lige vil der altid være en eller anden 

form for gråzone inden for dette felt. 

Politikerne havde med lovforslaget et ønske om at ville reducere denne gråzone. Dette giver så anledning til 

spørgsmålet: Hvordan kan vi reducere noget, der overordnet set, ikke er en 100 % klar enighed om samt en 

definition af? Godt spørgsmål. 

Forslaget går i sin enkelthed ud på at tydeliggøre reglerne for skattefri og skattepligtige vennetjenester. 

Man skriver bl.a., at der er tvivl hos borgerne, hvorvidt indtægten skal beskattes eller ej. 

Jeg kan dog have min tvivl om kendskabet i befolkningen til reglerne og ikke kun selve beskatningen. Dette 

synspunkt støttes op af Rockwool Fondens Forskningsenhed, da de også mener, at der er tvivl om 

kendskabet til lovgivningen blandt danskerne. Vi ved alle, at sort arbejde burde beskattes, men jeg er mere 

usikker på, at danskerne ved, at en vennetjeneste kan ende med en beskatning.  

Overordnet set kan man vel også diskutere, om det, der rent faktisk skal beskattes, er at betragte som en 

vennetjeneste, således at vi ikke forbinde det med det, som vi i daglig tale kalder en vennetjeneste. 

Det er gennem praksis fastsat, hvor afgrænsningen af skattefri vennetjenester er. Dette har ikke tidligere 

været anført i loven, og er derfor først blevet indført i 2012 i forbindelse med vedtagelsen af Ligningsloven 

§ 7 Å. 

Til vurderingen af afgrænsningen ses på følgende 3 hovedprincipper: 

· Personlige relationer mellem parterne (hvis der er nogle) 

· Er der en eventuel modydelse 

· Ydelsernes art og omfang 
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Det vil altså sige, at man jf. praksis definerer ydelser som uvæsentlige ydelser, når den er gratis, og at 

modparten ikke forventer nogle modydelser retur. 

Dog supplerer man i ovenstående forslag med, at dette ikke betyder, at man ikke må give en gentjeneste 

retur, der skal blot være tale om en uvæsentlig værdi. 

Men så kan man igen stille sig selv det spørgsmål, om hvad er en uvæsentlig værdi? Og hvor går grænsen 

henne? Og hvornår må jeg give en gentjeneste retur? 

Typisk når man taler om vennetjenester, så er det samtidig åbenbart, at nu hjælper jeg dig, så hjælper du 

mig en anden gang. Der vil jo ikke direkte ligge nogen aftale på skrift eller lignende, men dette vil bare være 

underforstået. 

I forarbejderne til forslaget synes det også underforstået, at en vennetjeneste betyder en 

”modtjenesteydelse”, da der henvises til det gamle ordsprog ”den ene tjeneste er den anden værd.” 

Man vurderer altså, at man ved skattefri vennetjenester skal forstå det som sædvanlige ydelser, som 

skyldes almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement.  

Og man vurderer, at ydelserne ikke må være følgende: 

· Ydes inden for erhvervslivet og uden for privatsfæren 

· Være formelle 

· Af kommerciel natur 

· Består i samtidig udveksling af forskellige ydelsen inden for de pågældende erhverv 

· Udveksling af penge eller andre likvide midler 

Hvis ydelsen ud fra ovenstående skulle ende med at være en skattepligtig ydelse for modtageren, ville der 

skulle ske indberetning af ydelsen på selvangivelsen. De nævner i forarbejderne til lovforslaget, at der ikke 

er nogen gældende indberetningspligt på området, men jf. skattekontrolloven har du pligt til at indberette 

den rigtige indkomst for året. 

Det, som lovforslaget lægger vægt på, er selve tjenesten, som gerne skulle være som led i almindelige 

hjælpsomhed uden nogen form for modydelse (penge eller gensidig ydelse). 

Med lovforslaget er der ikke angivet en direkte bestemmelse, af hvornår de omtalte tjenester er 

skattepligtige eller skattefrie. Men der er givet nogle skønsmæssige elementer, som man skal have med i 

sin overvejelser til vurderingen af tjenesteydelsen. 



Side 23 af 120 
 

Som ovenfor beskrevet blev en arbejdsgruppe allerede tilbage fra 2002 bedt om at tage stilling til, om der 

skulle være lovgivning på området, og dette mente man ikke. Hvad er der sket på de 10 år, siden, man nu 

finder det nødvendigt? 

Loven er lavet på baggrund af praksis, så loven havde til formål at skabe mere klarhed og tydeliggørelse for 

omverdenen – jeg tvivler desværre bare på at dette er lykkes, begrundelsen herfor vil komme længere ned. 

Ligningslovens § 7Å endte med at lyde således: 

”Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af sædvanlige ydelser, der udføres 

inden for privatsfæren som et udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement 

(familie- og vennetjenester). Ydelserne må ikke 

1) være af kommerciel karakter, 

2) indgå i organiseret byttehandel, 

3) bestå i forud aftalt udveksling af ydelser eller 

4) inkludere betaling med kontanter eller andre likvide midler. 

Stk. 2. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag til en person under 16 år 

som betaling for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem. 

Stk. 3. Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes ikke vederlag for arbejde for en privat 

hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder alderskravet i lov om 

social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke udføres som et led i 

erhvervsmæssig virksomhed eller indberettes som fradragsberettiget ydelse af en privat hvervgiver efter 

reglerne i § 8 V. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger et grundbeløb på 10.000 kr. 

(2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den del af vederlaget, der overstiger 

grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 2030.” 

Loven endte med at ligge utrolig meget op ad, hvad man i rapporten tilbage i 2002 foreslog som mulig 

juridisk bestemmelse. 

Men hvad er det så helt præcis de forskellige elementer i loven fortæller os? Dette vil jeg komme nærmere 

ind på i de næste par afsnit, hvor jeg vil prøve at redegøre for hvert enkelt delelement i lovbestemmelsen. 

                                                           
30 Taget direkte fra Ligningslovens § 7 Å - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209679  
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Men overordnet er der altid tale om skattefrihed ved vennetjenester, dog skal man hele tiden have for øje, 

hvad det er, som gør dem skattefrie. Det er skattefrit, når det er et udslag af almindelig hjælpsomhed, 

gavmildhed eller socialt engagement, og at du ikke får/modtager en modydelse. 

4.3.1 – Omfattet af personkredsen: 
Man beskriver i forarbejderne, at familie selvfølgelig er omfattet, men også at venner i bred forstand er 

omfattet af de skattefri vennetjenester. Venner i bred forstand vurderer man i forarbejderne som værende 

personer med et nærmere kendskab, og/eller hvor man har et personligt forhold til hinanden. Men helt 

konkret hvad er et nærmere kendskab? 

Dette ville også kunne omfatte naboerne eller dine arbejdskollegaer. 

Fokus er altså på, at der skal være et reelt kendskab, og ikke at vi er ude i, at jeg hjælper min venindes 

onkels søsters barn, som jeg intet kendskab har til. Her ville man vurdere, at den personlige 

relation/forbindelse er for fjern eller nok snarere ikke eksisterende. I dette tilfælde ville personen pga. den 

manglende relationer blive skattepligtig af den modtagne ydelse. 

4.3.2 – Ydelser inden for privatsfæren: 
Ydelser inden for privatsfæren er de ydelser, som man selv ville udføre i husstanden. Dette kunne f.eks. 

være husholdningsarbejde så som opvask, rengøring, madlavning, strygning etc. 

Ydelserne ville også være omfattet af hjælp i dagligdagen ift. familielivet. Dette kunne være børnepasning, 

hente eller bringe børnene til forskellige aktiviteter, daginstitutioner eller lignende. 

Desuden kunne ydelsen omfatte opgaver i og omkring boligen. Dette kunne være opgaver som 

havearbejde, mindre vedligeholdelse af huset samt små reparationer heraf. 

Årsagen til vi ’kun’ taler om mindre vedligeholdelsesopgaver og små reparationer på huset skyldes, at vi 

opererer med væsentlighedsprincippet. Og ydelserne må derfor ikke være af en væsentlig værdi. 

4.3.3 – Sædvanlige ydelser: 
Hvis man slår ordet sædvanlig op i en ordbog, betyder dette, at det er, som det plejer at være/som man er 

vant til og med tilsvarende synonymer som normal og vanlig.  

Der skal altså være tale om de ting, som er almindeligt at hjælpe til med i hjemmet og i familielivet. 

I forarbejderne er hjælp til fældning af et træ i naboens have, hjælp til bygning af en god vens carport, 

hjælp i forbindelse med sygdom i form af indkøb af daglig varer, tøjvask og rengøring, snerydning af 

naboens grund samt pasning af naboens hund nævnt som en lang række af eksempler på, hvad der kunne 
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være sædvanlige ydelser, som man anser for værende almindelige at hjælpe med og gøre for andre. De 

omtalte sædvanlige ydelser er ikke en udtømmende liste. 

De givende eksempler er skattefrie, fordi de vurderes ikke at have en væsentlig værdi for den modtagende 

person. I disse tilfælde ville det ikke være afgørende, at det var en tilbagevende ydelse eller bare den ene 

gang. 

Undtaget ville dog være, hvis der var tale om en fast aftale mellem to naboer om, at de hver især gjorde 

noget for modparten fast. Dette ville gå hen og blive en aftale af mere kommerciel karakter, hvilket ikke 

falder ind under skattefrie vennetjenester. 

Som eksempel kunne nævnes, at jeg ugentlig ordnede haven for mine naboer et par timer, mens de som 

tak handlede for mig hver eneste uge. Dette ville stride imod reglerne om skattefrihed, fordi der ville 

være/ligge en fast aftale. 

Ville det have været acceptabelt, at jeg havde ordnet min nabos have en gang af ren og skær hjælpsomhed 

og gavmildhed, og de så gav mig en pose madvarer? Som udgangspunkt ville dette være acceptabelt. Da 

ydelsen er gjort i godhed med ingen forventning til en modydelse, og at de så giver lidt mad som tak, må 

sidestilles med de 2 gode flasker vin, som er acceptabelt jf. forarbejderne til loven. 

4.3.3.1 – Tvivlen om tvungen skattepligt ved udførsel af ydelser inden for sit erhverv: 
Der kan hurtigt opstå en tvivl, om det, at man har et erhverv inden for håndværksbranchen, gør, at man 

ikke må lave en vennetjeneste for sin allerbedste ven, og hvis man gjorde, ville det så udløse en 

skattepligtigt med det samme. 

I forarbejderne til loven, der afviser man, at dette skulle have nogen påvirkning. De siger, at bare fordi man 

laver en vennetjeneste inden for sit erhverv, så udløses der ikke en skattepligt. Dette vil selvfølgelig være 

under de betingelser, at ydelsen, der leveres, lever op til de yderligere krav som er i lovgivningen.  

Man bliver derfor ikke ’straffet’ for at have et erhverv, hvor de ydelser, som man kan udføre, typisk er de 

ting som efterspørges, blandt familie og venner.  

Men havde der været tale om udveksling af håndværksydelser af en større værdi, så ville disse falde uden 

for kategorien, og der ville være tale om aftaler af mere kommerciel karakter og derfor være omfattet af 

skattepligt. 
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I forarbejderne kommer de med følgende eksempel, som ville være skattepligtigt: 

”En tømrer aftaler med sin nabo, der er kok, at tømreren lægger nyt tagpap på kokkens sommerhus, mod at 

kokken gratis leverer mad til 20 personer til tømrerens fødselsdagsfest31.” 

Her er præcist et eksempel på det ovenfor skrevne. Der er 2 personer, som inden for hver deres erhverv 

indgår en aftale om levering af hver deres ydelse til hinanden. Værdien af ydelserne i eksemplet må derfor 

vurderes at være af en væsentlig værdi. 

4.3.4 – Almindelig hjælpsomhed, gavmildhed og socialt engagement: 
Hvis jeg skulle oversætte ovenstående til mine egne ord, ville det blive oversat til, at ydelsen skal ydes, fordi 

jeg gerne af lyst vil hjælpe vedkommende, og at jeg godt ved, at jeg ikke vil modtage nogen form for 

betaling herfor.  

Når der er tale om almindelig hjælpsomhed, gavmildhed og socialt engagement, så må det ikke være aftalt 

på forhånd, at man får en modydelse og altså på den måde har erhvervet sig et modkrav som følge af den 

ydelse, som leveres. 

Hvornår der så i praksis er tale om, at ydelsen er et udslag af hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt 

engagement er et vurderingsspørgsmål. Og dette vurderingsspørgsmål vil være forskelligt fra sag til sag, da 

ingen sager er ens. 

Jeg kan have en opfattelse af, hvad jeg mener, at det er, mens jer, som læser denne opgave, vil kunne have 

en helt anden opfattelse. 

Forarbejderne lægger op til, at man skal vurdere det ud fra de ydre omstændigheder. Så her ville man 

endnu engang skulle kigge på personkredsen, som ydelsen er ydet for samt værdien af ydelsen.  

Hvis jeg modtager en gave som tak for hjælpen for at ordne naboens have, og gaven er af ubetydelig værdi 

(2 flasker vin), så ville der ikke være tale om en skattepligt.  

Man skal hele tiden have alle kriterierne ind over til vurdering af, om man i sidste ende ender ud med om 

ydelsen, og i dette tilfælde gaven som tak, kan anses for en modydelse, som er så væsentlig, at det udløser 

en beskatning. 

                                                           
31 Eksemplet er taget direkte fra forarbejderne til loven. 
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Dog vil der opstå en skattepligtig, så snart at der aftales en modydelse, og værdien af modydelsen er af 

væsentlig værdi og modsvarer hinanden. Dette vurderes ikke at falde ind under kategorien almindelig 

hjælpsomhed, gavmildhed og socialt engagement, og derved opstår skattepligten. 

Et eksempel herpå kunne være følgende: 

Min fætter som er tømrer, og jeg som er revisor. Det er åbenbart, at vi er omfattet af personkredsen for 

skattefrie vennetjenester. Vi aftaler på forhånd, at hvis jeg bogfører hans regnskab og indberetter hans 

selvangivelse til SKAT, så lægger han nyt gulv i hele mit hus. Dette ville udløse en skattepligt, da vi har aftalt 

de gensidige ydelser og værdien anses for værende væsentlig og modsvarer. 

4.3.5 – Kommerciel karakter: 
Når noget er af kommerciel karakter, så er det, når du erhverver dig retten til en modydelse, hvilket du ikke 

må for, at der skal være tale om en skattefri vennetjeneste. 

En kommerciel ydelse kan også karakteriseres som værende det modsatte af en ydelse som leveres som et 

udslag af almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller af socialt engagement. 

Jo fjernere de personlige relationer er, jo mere tyder ydelserne der leveres til hinanden at være af 

kommerciel karakter. Faste aftaler er ligeledes noget som hurtigt kan blive karakteriseret som værende af 

kommerciel karakter. 

4.3.6 – Organiseret byttehandel: 
Organiseret byttehandel er, når der holdes regnskab med de ydelser, som man har udført, og hvor meget 

man har ”tilgode”. Ydelserne, der ydes, kan i sig selv være skattefrie vennetjenester, men fordi der er tale 

om en byttehandel, hvor man bytter ydelser, så falder de uden for, og ydelserne vil derfor blive 

skattepligtige. 

Der er med tiden blevet etableret disse byttebørser, hvor man har kunne byde ind med hvad man kunne 

(f.eks. kan en tømrer tømrerarbejde etc.), og modsat kunne man ’søge’ om de ydelser, som man stod og 

manglede. Man ville så på den måde kunne bytte sine ydelser, og som betaling for sin ydelse modtage en 

anden ydelse, og på den måde var der heller ikke tale om kontantbetaling.  

4.3.7 – Forud aftalte udveksling af ydelser: 
Dette karakteriserer man ved, at der er tale om ydelser, som man på forhånd har aftalt. Man aftaler inden 

udførslen af noget som helst, hvad der skal laves, hvordan det skal laves og i sidste ende sørger man for, at 

ydelserne modsvarer hinanden, således at ingen bliver snydt.  
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4.3.8 – Kontanter eller andre likvide midler: 
Så snart der sker udveksling af kontanter eller andre likvide midler i forbindelse med en tjenesteydelse, så 

indtræder der skattepligt. 

Andre likvide midler er, midler som kan omveksles til penge. Dette kan for eksempler være checks, 

gavekort, tilgodebeviser eller lignende. 

Man ser på den kontante betaling for ydelsen som en aflønning, som ville være skattepligtig for 

modtageren af pengene efter de almindelige regler. 

Ved manglende overholdelse af kriterierne for de skattefrie vennetjenester, så ville der skulle ske 

indberetning til SKAT. Det er modtageren af kontanter, som ville skulle selvangive værdien på sin 

selvangivelse.  

4.4 – Klarhed og tydeliggørelse: 
Om der er skabt større klarhed og tydeliggørelse på området, tror jeg er et vidt begreb. 

Ved gennemgangen af lovbestemmelsen er der nok snarere kommet endnu flere spørgsmål frem, end hvad 

var meningen med bestemmelsen. 

Tydeliggørelsen ligger i, at det nu er indført i loven, og man derfor ikke kan komme, og sige, at det ikke 

fremgår nogle steder, men om selve lovbestemmelsen er så tydelig for den enkelte borger, er nok mere 

uklart. 

Ved bedømmelse efter loven er der utrolig mange elementer, der skal foretages en vurdering af, og til sidst 

foretages således en helhedsvurdering af, om der er tale om en skattefri eller en skattepligtig 

vennetjeneste.  

Men ved vurderingen er der så mange skøn involveret og så mange forskellige holdninger til, hvad man som 

person vurderer. 

Hvad er en væsentlig værdi? For mig kan en væsentlig værdi være en størrelse, og for andre kan det være 

en helt anden størrelse. I forarbejderne til loven skriver man dog, at man ikke kan se på, om der er tale om 

en person, som er velhavende eller ej. Beløbet bør som udgangspunkt altid være det samme, men det skal 

vurderes fra sag til sag. I forarbejderne er der ikke givet en anvisning på beløbsstørrelsen – Så hvad er 

beløbet? 

Desuden kommer selve værdiansættelsen af ydelsen. Hvordan værdiansætter man det, og ville man som 

borger nogensinde vælge og få det værdiansat? Det tvivler jeg på.  
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Man kan jo også stille sig selv det spørgsmål om vennetjenester i nogle tilfælde kunne spare det offentlige 

for nogle penge ved, at man som familiemedlem eller ven sørger for at hjælpe i tilfælde af sygdom såsom 

sygetransport, hjemmehjælp mv. 

Jeg tror også, at det rent etisk er ukorrekt at kalde det en skattepligtig vennetjeneste, da det i 

befolkningens øjne nok ikke kan accepteres, at en vennetjeneste er noget, som man skal betale for. 

Man kan også diskutere, hvorfor ens naboer og kollegaer skal indgå i personkredsen. Da der på sin vis kan 

være langt mellem ens bedste venner og ens kollega/nabo.  

Tjenesterne må kun bestå i ydelser eller naturalier, men aldrig i penge. Men hvis vi ikke havde fået indført 

Ligningslovens § 7 Å, så ville Statsskatteloven jo faktisk kræve, at der også var skattepligtig ved betaling i 

naturalier. Og dermed ville der være tale om en skattepligt alligevel. 

Generelt er det også bare utrolig svært at forestille sig, hvordan Skattemyndighederne skulle lave en 

kontrol på området for vennetjenester. Hvordan ville man kontrollere, at relationen ikke er inden for 

grænserne? Hvordan vil man kontrollere hjælpsomheden, gavmildheden eller det sociale engagement? 

Det mest forståelige og ’håndgribelige’ i loven er, at der ikke må betales med kontanter eller andre 

tilsvarende likvide midler. Dette forstår man. Men hvordan ville man nogensinde kunne kontrollere dette, 

hvis det er penge, der er givet kontant i hånden? 

Jeg ved godt, at vi skal kigge på en form for væsentlighedsniveau, før at det giver mening, men generelt er 

der så mange vurderinger eller skøn, som skal foretages, at det bare bliver svært at bedømme. 

Hvis man tænker lidt ud af boksen, så kunne man også stille spørgsmål ved, hvorfor man afgrænser 

personkredsen. Ville jeg i princippet ikke være endnu mere hjælpsom eller gavmild, hvis jeg besluttede mig 

for at banke på en tilfældig dør og ordne deres have og så køre igen, bare for at være sød og behjælpelig? 

Nu går vi nok skridtet for langt, men jeg tror bare, at denne lovbestemmelse åbner op for utroligt mange 

spørgsmål, fordi du netop ikke kan sætte streger under facit, og sige, at det her er det endelige svar, 

ligesom praksis heller ikke er ens. 

Og er teorien og praksis overhovedet i overensstemmelse med hinanden? Dette vil jeg undersøge i punkt 5 

og 6. 
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4.5 – Øvrige særregler i Ligningslovens § 7 Å: 
Ovenfor er kun nævnt alle de kriterier som omhandler Ligningslovens § 7 Å, stk. 1. Men hvis man kigger på 

henholdsvis stk. 2 og 3, fremgår det, at der er lavet særregler, som kun gælder for henholdsvis unge under 

16 samt folkepensionister. 

Opgaven omhandler som sådan ikke disse punkter, da det er særregler inden for særreglen, men jeg har i 

korte træk redegjort for dem nedenfor, da I skal vide reglerne findes: 

4.5.1 – Unge under 16 år – Ligningslovens § 7 Å stk. 2: 
Indtil du fylder 16 år, må du gerne arbejde i private hjem og modtage penge herfor uden at skulle betale 

nogen former for skat.  

Hvis der er tale om at vedkommende får en løn fra en virksomhed, fordi man f.eks. kører med aviser, så 

gælder reglen altså ikke, og der vil skulle betales en skat. Virksomheden ville også have pligt til indeholdelse 

af AM-bidrag og A-skat. 

Lommepenge er ikke omfattet af ovenstående og er altid skattefrie. 

Opgaverne, der må udføres, er småopgaver som er nævnt ovenfor ved gennemgangen af Ligningslovens § 7 

Å, stk. 1. 

Du ville dog sagtens kunne køre aviser, hvor du betaler skat og samtidigt udfører nogle af alle disse 

småopgaver i private hjem, uden at disse penge skulle beskattes. 

Der er ikke oplyst nogle grænser for, hvor meget der må tjenes, når der er tale om denne særregel. Men 

som udgangspunkt er det nok også rimelig begrænset, hvor meget man som ung under 16, kan nå at tjene 

på disse opgaver, samtidig er der fastsat grænser for hvor meget unge må arbejde32.  

4.5.2 – Pensionister – Ligningslovens § 7 Å stk. 3: 
Pensionister må tjene op til 11.200 kr. i 2019 ved at arbejde i private hjem, uden at de skal betale nogle 

former for skat heraf. 

Der er dog bare nogle enkelte krav, som skal være opfyldt: 

· Der skal være tale om arbejde for privatpersoner og ikke for virksomheder. Hvis der er tale om 

virksomheder, så ville der være krav til indeholdelse og betaling af AM-bidrag og A-skat. 

                                                           
32 Det fremgår af fagforeningen 3F’s hjemmeside, hvilke grænser der er for at arbejde for unge under 16 - 
https://www.3f.dk/fagforening/fritidsjob/arbejdstid-og-fritidsjob  
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· Du skal have nået aldersgrænsen for folkepension, dermed ikke sagt, at du skal modtage 

folkepensionen 

· Der skal være tale om småopgaver 

Der stilles ikke krav til, at det er for den samme privatperson, at du udfører arbejdet for. Du må gerne 

arbejde for flere forskellige, men du skal bare være opmærksom på, at du maksimalt skattefrit må tjene 

11.200 kr. for 2019. Hvis man tjener mere end det skattefrie beløb på 11.200 kr., så vil alle indtægter 

derover skulle beskattes. 

Ved småopgaver skal forstås opgaver, der er normalt selv at lave, og disse er nævnt ovenfor ved 

gennemgangen af Ligningslovens § 7 Å, stk. 1. 

Man kan undre sig over at unge under 16 og borgere, som har opnået retten til folkepension, skal 

tilgodeses frem for andre, og derfor godt må lave ydelser i privatsfæren og få penge for dette. Er dette fair? 

4.6 – Delkonklusion: 
Ligningslovens § 7 Å opererer hovedsageligt med 3 kriterier til vurdering af om en vennetjeneste er 

skattepligtig eller skattefri. Du skal kigge på personkredsen, om der modtages en modydelse og på ydelsens 

art og omfang. Vurderingen af de 3 kriterier virker ’nemt’, men det er det bestemt ikke. 

Ligningslovens § 7 Å skulle tydeliggøre, hvad reglerne sagde, og man ville skabe en klarhed overfor 

borgerne for hvilke kriterierne, der er gældende for henholdsvis skattefri og skattepligtige vennetjenester. 

Jeg har blot kunne konstateret, at jo længere du kommer ned i teorien, jo flere spørgsmål opstår, som du 

hverken finder svar på i lovgivningen, i forarbejderne til lovbestemmelsen eller i rapporten tilbage fra 2002 

omfattende bl.a. vennetjenester.  
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5 – Praksis: 
Nu har jeg gennemgået hele den teoretiske del af Ligningslovens § 7 Å samt den tidligere rapport fra 

Skatteministeriet tilbage fra 2002. 

I de efterfølgende afsnit vil jeg gennemgå og analysere nogle af de domme samt bindende svar, der har 

været på området, for at se hvordan praksis er. 

Ligningsloven § 7 Å baserer sig på praksis, men passer det så i virkeligheden sammen med lovgivningen. Det 

vil jeg undersøge nærmere. 

Generelt er skattefrie vennetjenester ikke et område, hvor der ligger særlig meget praksis, og det, der 

faktisk ligger praksis på, er nogle ældre afgørelser helt tilbage fra 1952. Så allerede her kan man jo stille 

spørgsmål ved om vennetjenester, er så stort et problem, som det synes beskrevet. Og er den praksis som 

ligger 67 år tilbage, stadig relevant den dag i dag? Man kan også vende det om og sige, jamen er det ikke 

bare, fordi man ikke opdager det, da vi ikke kontrollere hinanden 24/7? men hvordan ville man så kunne 

vurdere, at der er et problem, hvis man ikke havde et kendskab? 

Jeg har taget udgangspunkt i 6 afgørelser fra Landsskatteretten og 3 bindende svar. Jeg vil give en kort 

beskrivelse af hver enkelt dom og dens udfald. Bagefter vil jeg analysere på, hvad jeg ville lægge vægt på i 

de forskellige sager, og om det så passer med det, som Ligningslovens § 7 Å siger. I de nedenstående 

afgørelser ville en bagatelgrænse have bevirket, at sagerne ikke var blevet rejst og senere påklaget. Dette 

vil jeg komme meget nærmere ind på til sidst i opgaven. 

I bilag 133 har jeg lavet en lille oversigt over de afgørelser og bindende svar, som jeg har taget udgangspunkt 

i. 

5.1 – LSRM1952.128 – Eget arbejde ved opførelse af en ejendom til egen 
brug: 
Sagen handler om, at Skatterådet havde forhøjet A’s indkomst med 1.500 kr., hvilket A derfor klagede over 

og sagen endte i Landsskatteretten. 

I 1949 opførte klageren et enfamiliehus til sig selv dog med lidt hjælp fra familien, som bestod af 4 brødre 

og 2 svogre, hvoraf 2 af brødrene var murere. Arbejdet, som de hjalp med, bestod i murerarbejde. 

Klageren selv var fabriksmedarbejder og havde derfor kun lavet grundens udgravning og kloakering, mens 

resten blev lavet af fremmede håndværkere, som blev betalt. 

                                                           
33 Fremgår af side 86. 
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Det blev i sagen yderligere oplyst, at klagerens og hans familie havde ydet hinanden gensidig hjælp med at 

opføre deres huse til egen beboelse (4 enfamiliehuse).  

Man fandt i sagen, at klageren skulle beskattes af værdien af det udførte murerarbejde, som hans brødre 

og svogre havde udført.  

Det vurderedes desuden, at det arbejde, som han havde fået udført, var et vederlag for den ydelse, som 

han havde ydet på deres familiehuse. 

5.1.1 – Analyse af sagen LSRM1952.128: 
Det vigtigste element i denne sag er, om der i virkeligheden er tale om en gensidig ydelse? 

5.1.1.1 – Personlige relationer: 
Det er i denne sag åbenbart, at vi er inden for personkredsen, eftersom det er henholdsvis brødre og 

svogre, og det må derfor vurderes, at de personlige relationer er opfyldt. 

5.1.1.2 – Gentjenester – Modydelser: 
Den gensidige handling må vurderes som et typisk udslag af, hvad man gør blandt familien. Jeg er ikke i tvivl 

om, at det er gjort for at hjælpe og muligvis også for at få hjælp. 

Af sagen fremgår direkte, at klageren og hans familie havde ydet gensidig hjælp, men betyder dette netop 

så at være en ”noget for noget” sag. Det er jo almindelig kutyme, at man især i familier hjælper hinanden, 

også selvom det her fremstår, at det er med ”betaling” som tak, fordi han hjalp dem først. Der behøver jo 

ikke være tale om, at det er aftalte ydelser på forhånd. 

Og gensidig hjælp hvornår? – Det fremgår, at han har hjulpet øvrige familiemedlemmer med at få bygget 

hus, men hvis det nu er år tilbage, så bør vi vel ikke tale om en gensidig hjælp i den forstand at 

arbejdsydelsen gøres skattepligtig. 

Hvis de bygger deres huse samtidig eller lige efter hinanden er jeg mere tilbøjelig til at forstå (acceptere) 

gensidigheden af ydelserne. 

5.1.1.3 – Ydelsens art og omfang: 
Ydelsens art består i murerarbejde, mens omfanget af ydelsen ikke rigtigt fremgår af sagen. Eftersom han 

har haft 6 familiemedlemmer til at hjælpe sig, og der er tale om et nybygget hus, så har der måske været 

tale om nogle timers arbejde. 

I forarbejderne til Ligningslovens § 7 Å fremgår det, at der skal være tale om sædvanlige ydelser inden for 

privatsfæren, hvoraf mindre reparationer af hus også er nævnt. Spørgsmålet må derfor gå på, om den 

ydelse, der leveres af de 6 familiemedlemmer, kan vurderes at falde ind under en mindre reparation. Ud fra 
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sagens oplysninger er det svært at vurdere, om de ydelser, som leveres i form af murerarbejde, er af så 

stort et omfang, at det ikke kan klassificeres som en sædvanlig ydelse, men ud fra selve forhøjelsen på 

1.500 kr. lægges der ikke op til at værdien er væsentlig, og derfor ville der godt kunne argumenteres for, at 

der er tale om en sædvanlig ydelse. 

Hvis det vurderes, at dette er en skattepligtig vennetjeneste, så synes jeg, at man bør kigge på, at ydelserne 

er udført af 6 personer, muligvis er der 2 af personerne, som er erfarne inden for faget og derfor har udført 

mere arbejde end de andre 4 måske har, men jeg mener jo, at ydelserne bør deles ud på antal hoveder. 

Klageren har jo fået en tjeneste fra hver af personerne, som har ydet murerarbejde. Ydelserne kunne derfor 

blive af en uvæsentlig værdi, hvis værdien ikke allerede vurderes uvæsentlig. Det må heller ikke være 

afgørende for sagen, at der er tale om at 2 af brødrene udfører arbejde inden for deres erhverv, og slet ikke 

når deres ydelser kun burde udgøre 2/6 dele af 1.500 kr. 

5.1.1.3.1 – Værdiansættelse: 
En anden diskussion er, om værdien er væsentlig. I sagen forhøjes den skattepligtige indkomst med 1.500 

kr. som omregnet til nutidsværdi udgør 26.00034 kr. Hvis vi regner med en skat på 40 % og intet andet 

svarer dette til en skatteindtægt på 10.400 kr. En skatteindtægt på 10.400 kr. lyder da af ’meget’, men set i 

sammenhæng med hvad det administrativt i dag ville koste, at lave sagen, og efterfølgende at der klages 

over sagen. Jeg tvivler på, at der vil komme nogen former for indtægt ud af det i det store billede. Og rent 

praktisk er jeg heller ikke helt sikker på, at denne sag i dag ville blive prioriteret særlig højt frem for sager 

med et muligt større udfald. 

Der må også vurderes på, at der er tale om 6 tjenester og ikke kun 1 samlet. Umiddelbart ville jeg ikke tro, 

at man ville have behandlet sagen, hvis der kun havde været tale om 1 tjeneste svarende til 250 kr. i værdi, 

med mindre at man havde være helt sikker på, at sagen ville vindes, da værdien ellers må vurderes at være 

uvæsentlig. 

Rent administrativ burde dette om noget ligge under en bundgrænse. 

5.1.2 – Min vurdering af sagen: 
Sagen er i mine øjne efter lovbestemmelserne i dag ikke omfattet af skattepligt. 

Af sagen fremgår direkte, at der er tale om gensidige ydelser, men om disse er aftalt på forhånd, er 

usikkert, herunder tidsperspektivet af de gensidige ydelser.  

                                                           
34 Hjemmesiden oldmoney.dk omregner hvad pengene er værd den dag i dag fra et givent årstal og så frem til i dag. 
Ifølge oldmoney.dk er 1.500 kr. ca. 26.000 kr. værd den dag i dag (nutidsværdien).  
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Hvornår de faktisk laver noget for hinanden fremgår ikke af sagen oplysninger, så hvordan 

Landsskatteretten kommer frem til, at der er tale om en gensidig ydelse, er et godt spørgsmål. 

Der er ikke nogen betaling i form af kontante midler for personkredsen (familiemedlemmer), så dette 

indikerer heller ikke skattepligt. 

Samtidig mener jeg, at værdien af ydelserne må vurderes at være af en uvæsentlig værdi, og derfor bør der 

ikke ske nogen beskatning. Også fordi det er 26.000 kr. (2019 værdi), som vi taler om men også fordi det er 

foretaget af 6 mennesker, hvilket ville svare til en tjeneste på 4.333,33 kr. per. familiemedlem. 

5.2 – LSRM1964.17 – Værdi af eget arbejde: 
Skatterådet havde i denne sag gjort en kedelsmed skattepligtig af 1.000 kr., svarende til den ydelse, som 

han havde udført i forbindelse med installering af centralvarme i hans fars ejendom. Kedelsmeden 

påklagede sagen til Landsskatteretten. 

Sagen drejede sig om, at faren og sønnen sammen havde installeret centralvarme i farens tilhørende 

ejendom. Faren har i en ansøgning til huslejenævnet anmodet om huslejeforhøjelse i forbindelse med, at 

der er installeret centralvarme og havde derfor opgjort værdien for deres arbejde til en værdi på 2.000 kr. 

Skattemyndighederne havde derfor vurderet/skønnet, at halvdelen måtte vedrøre sønnen, og dette skulle 

han derfor beskattes af, da arbejdet var udført inden for hans fag. 

Klageren ville have nedsat sin indkomst med 1.000 kr. med begrundelsen, at han udførte sin del af arbejdet 

i fritiden over nogle aftener. Hans opfattelse var og jeg citerer ”der er tale om en vennetjeneste af ikke 

særlig stor værdi og udført på et område, der lå uden for hans egentlige erhverv35”. 

Landsskatteretten frifandt kedelsmeden, og han blev derfor ikke skattepligtig af det udførte arbejde. De 

havde lagt vægt på følgende: 

· At der ikke havde været draget nogen økonomiske fordele af arbejdet 

· Arbejdet blev udført i hans fritid 

· Ydelsen (arbejdet) måtte anerkendes for noget, som var sædvanligt at gøre for familien. 

5.2.1 – Analyse af sagen LSRM1964.17: 
Det vigtigste element i denne sag er, om der opnås en fordel i enten en modydelse eller økonomisk? 

                                                           
35 Taget direkte fra LSRM1964.17. 
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5.2.1.1 – Personlige relationer: 
Hvis vi kigger på de personlige relationer, kan det hurtigt konkluderes, at betingelserne er opfyldt og falder 

inden for personkredsen for skattefrie vennetjenester. 

5.2.1.2 – Gentjeneste – Modydelse: 
Der er i sagen kun tale om en ensidig ydelse, da sønnen udelukkende hjælper faren og ikke modtager nogen 

former for modydelse, hverken i form af en ydelse eller i form af en kontant betaling. Dette kan der ikke 

være nogen tvivl om ud fra sagens oplysninger. 

5.2.1.3 – Ydelsens art og omfang: 
Sønnen udfører arbejdet i sin fritid, og det gøres over 4-5 aftener, og han gør det i hjælpsomhed og 

gavmildhed til sin far. Ydelsen består i installering af et centralvarmeanlæg. Selvom han er uddannet inden 

for fagområdet, bør det ikke have betydning for udfaldet af sagen, hvilket er fastslået i forarbejderne til 

loven. 

Kan ydelsen, som leveres i form af installering af et centralvarmeanlæg, klassificeres som en sædvanlig 

ydelse inden for privatsfæren? Ydelsen leveres inden for farens erhverv (udlejningsejendom), hvorfor man 

ikke kan sige, at der er tale om en ydelse indenfor privatsfæren, hvilket er en af kriterierne i 

lovbestemmelsen.  

Man kan dog diskutere om installeringen af et centralvarmeanlæg, kan klassificeres som en reparation, som 

ville falde under en sædvanlig ydelse, hvilket det nok kunne. 

5.2.1.3.1 – Værdiansættelse: 
Der er i sagen ikke uenighed om værdiansættelsen. Værdien må anses for realistisk, da den anvendes til 

argumentation til brug for forhøjelse af huslejeindtægten for farens udlejningsejendom. Validiteten må 

dermed vurderes at have en større værdi, da værdiansættelsen bruges overfor tredjemand.  

5.2.2 – Min vurdering af sagen: 
Sagen er i mine øjne efter lovbestemmelserne i dag ikke omfattet af skattepligt. 

Der er tale om en ensidig ydelse, hvoraf arten og omfanget må vurderes at være begrænset. Dog ligger den 

sædvanlige ydelse uden for privatsfæren, men i og med der er tale om et mindre omfang tillægges dette 

begrænset betydning. Selve værdien af ydelsen på 1.000 kr. (1964 værdi) vurderer jeg som værende 

uvæsentlig. Hjælpen med ydelsen må ligeledes være af normal karakter inden for familien. 

Der er altså ikke nogen indikationer for, at man på noget tidspunkt burde have foretaget denne forhøjelse 

af hans indkomst. 
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5.3 – LSRM1965.102 – Værdi af arbejde modtaget som vederlag: 
Landsskatteretten behandlede en klage over en afgørelse fra Amtsskatterådet, der havde hævet klagerens 

skattepligtige indkomst med 3.000 kr.  

Sagen handlede om en arbejdsmand, som i 1970 stoppede med at arbejde (hos en murermester) for at 

bygge sit eget hus. Han lavede selv en stor del af arbejdet, men havde alligevel en del betalt arbejdskraft til 

bl.a. udgravning, kloakering og elinstallationer. 

2 selvbyggere (dagligt arbejdede de som henholdsvis skræddersvend og maskinarbejder) hjalp klageren 

med sit hus. Selvbyggerne kommer fra en sammenslutning, som nåede at gå i opløsning inden byggeriet gik 

i gang. Klageren havde også hjulpet de 2 selvbyggere med deres opførelse af huse. 

Landsskatteretten fandt, at han ikke skulle beskattes af eget arbejde, da han ikke havde uddannelse inden 

for byggebranchen.  

Klageren erkendte, at der forelå en aftale om gensidige ydelser, men at ydelserne ifølge ham var skattefrie. 

Skattefriheden blev begrundet med, at ingen af dem var uddannet inden for byggebranchen samt at alt 

arbejdet blev gjort i fritiden.  

Skatterådet fandt, at klageren måtte være skattepligtig af den modtagende modydelse, og at værdien af 

denne havde en skønnet værdi på 3.000 kr. Den skønnede værdi var baseret på, at klageren selv havde 

opgjort værdien af hans og de 2 selvbyggeres arbejde til 7.806 kr., da han skulle bruge dette i forbindelse 

med belåning af ejendommen.  

Landsskatteretten gav Skatterådet medhold i denne påstand. 

5.3.1 – Analyse af sagen LRSM1965.102: 
De vigtigste elementer i denne sag er, hvorvidt de falder uden for personkredsen, og om der er tale om en 

gensidig ydelse eller ej? 

5.3.1.1 – Personlige relationer: 
Det er hurtigt at afklare, at der ikke kan være tale om personer inden for personkredsen af familie og 

venner. Der er tale om nogle mennesker som mødes i forbindelse med, at man laver en selvbygger 

sammenslutning, og som jeg forstår sagen, så har de ikke haft et kendskab til hinanden, før denne 

sammenslutning opstår.  

5.3.1.2 – Gentjenester – Modydelser: 
Derudover erkender klageren også, at der var aftale om ”noget for noget” (gentjeneste), hvilket der ikke må 

være, hvis der skal være tale om skattefrihed i forbindelse med en vennetjeneste i skattemæssig forstand. 
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5.3.1.3 – Ydelsens art og omfang: 
Der er tale om selvbyggeri med gensidig hjælp fra de 2 selvbyggere. Det tidsmæssige perspektiv fremgår 

ikke af sagen, udover at det foregår i deres fritid, og det vurderes i dette tilfælde heller ikke at være 

relevant.  

Ydelserne, som leveres, er i klagerens kommende hjem, og det må vurderes at være i privatsfæren. Ydelser, 

som leveres, er hjælp til bygning af huset og må vurderes at kunne falde indunder sædvanlige ydelser, hvis 

værdien vurderes at være uvæsentlig. 

5.3.1.3.1 – Værdiansættelse: 
Skattemyndighederne tager udgangspunkt i hans egen opgørelse, som han brugte til belåning af 

ejendommen, og derfor må denne som udgangspunkt formodes at være valid, eftersom banken har kunnet 

benytte sig af den ved belåningen (tredjemand). 

Opgørelsen udgør samlet 7.806 kr., men hvordan fordelingen af, hvad klageren skal beskattes af, er 

opgjort/vurderet ud fra er et godt spørgsmål. Men den må bl.a. være baseret på alt det arbejde, som han 

selv har lavet, eftersom at han ikke skal beskattes af ’mere’ end 3.000 kr. 

5.3.2 – Min vurdering af sagen: 
Sagen er i mine øjne efter lovbestemmelserne i dag omfattet af skattepligt. 

Klageren falder udenfor personkredsen for skattefrie vennetjenester, og der er entydigt tale om gensidige 

modydelser. En samlet vurdering taler for, at der skal ske beskatning. Ville sagen have været anderledes, 

hvis de 2 selvbyggere havde været omfattet af personkredsen? – Muligvis pga. den uvæsentlige værdi, dog 

med den forudsætning at gentjenesterne ikke var så tydeliggjort. 

Beskatningen sker efter Statsskattelovens § 4.  

5.4 – LSRM1967.103 – Kendelse vedrørende værdi af eget arbejde mv.: 
Sagen omfatter en murerlærling, som i sin fritid havde hjulpet sin bror med noget murerarbejde samt 

diverse andet arbejde på en ny staldbygning. Klageren havde arbejdet vederlagsfrit for sin bror. 

Ligningsmyndighederne havde forhøjet hans skattepligtige indkomst med 7.000 kr. med begrundelsen, at 

murerarbejdet var inden for klagerens fagområde.  

Klageren havde til brug for sit arbejde købt en betonblandemaskine til brug for byggeriet. Klageren købte 

den selv og fik ej hellere et vederlag for dette. 
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Man forhøjede yderligere klagerens indkomst med 750 kr., da man mente, at det måtte svare til værdien af 

brugen af maskinen. 

Landsskatteretten fandt ikke, at der var et tilstrækkeligt grundlag for beskatningen af de 7.000 kr. 

Argumentationen for manglende grundlag var ”... som inden for sit faglige område havde præsteret for 

broderen uden at beregne honorar derfor eller uden anden måde at have haft økonomisk fordel heraf36.” 

Man havde heller ikke fundet et tilstrækkeligt grundlag for, at der skulle ske beskatning af hans egen 

maskine, fordi han brugte den til at udføre murerarbejde. Han skulle derfor heller ikke beskattes af de 750 

kr. 

Klageren havde på betonblandemaskinen foretaget afskrivninger på 780 kr. Landsskatteretten var ikke enig 

heri, da maskinen alene havde være brugt til vederlagsfrit arbejde for hans bror. 

5.4.1 – Analyse af sagen LSRM1967.103: 
Det vigtigste element i denne sag, er om broren opnår nogle økonomiske fordele af arbejdet? 

5.4.1.1 – Personlige relationer: 
Der er ingen tvivl om, at de personlige relationer er inden for personkredsen for skattefrie vennetjenester.  

5.4.1.2 – Gentjeneste – Modydelser: 
Der er i sagen tale om en ensidig ydelse. Broren opnår ingen former for fordele hverken økonomisk eller en 

anden form for modydelse ved udførelsen af arbejdet. 

5.4.1.3 – Ydelsens art og omfang: 
Broren hjælper bl.a. med murerarbejde. Arbejdet foregik i brorens fritid. Broren er murerlærling, men dette 

bør ikke have betydning for sagens udfald. Broren køber sågar en betonblandemaskine til udførelsen af sit 

arbejde, hvilket han ej hellere får nogle fordele af. Dette er også blot et udtryk for hans hjælpsomhed. 

Ydelserne, som leveres, må vurderes at være inden for privatsfæren. Det arbejde, som udføres, er 

murerarbejde på en ny staldbygning. Da der er tale om en ny staldbygning må det arbejde, som leveres, 

vurderes at være i så begrænset et omfang, at det godt kan klassificeres som en sædvanlig ydelse (mindre 

reparation/vedligeholdelse).  

5.4.1.3.1 – Værdiansættelse: 
I oplysninger til sagen fremgår, at man vil forhøje klagerens indkomst med henholdsvis 7.000 kr. og 750 kr., 

men det fremgår ikke, hvordan man kommer frem til denne vurdering, og der er heller ikke givet en 

                                                           
36 Taget direkte fra dommen LSRM1967.103. 
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opgørelse over timer eller lignende til brug for opgørelsen. Man ved derfor ikke, ved hvad der lægges til 

grund for selve beskatningsgrundlaget. 

5.4.2 – Min vurdering af sagen: 
Sagen er i mine øjne efter lovbestemmelserne i dag ikke omfattet af skattepligt. 

Der er ingen tvivl om, at der er tale om personer inden for personkredsen, og det må også vurderes at der 

er tale om ensidige ydelser, hvoraf broren ikke opnår nogle fordele, hverken i form af en modydelse eller 

nogen kontant betaling, hvilket må siges at have stor betydning for, om der vil opstå en skattepligt eller ej. 

Der kan ikke lægges vægt på, at brorens arbejde inden for sit erhverv – så længe der er tale om en 

uvæsentlig værdi – hvilket fremgår direkte af forarbejderne til lovbestemmelsen. 

5.5 – TFS1986.551 – Naturalydelser – murer – mekanikerarbejde – skøn: 
Sagen handler om en murer, som har fået forhøjet sin skattepligtige indkomst med 3.000 kr. 

Skattemyndighederne mener, at dette beløb udgjorde den skønnede værdi af det mekanikerarbejde, som 

svogeren havde ydet på klagerens bil, og dette vurderede man måtte være en modydelse for det udførte 

murerarbejde for svogeren. 

Klageren var murer og ansat i et murerfirma. Klageren havde udført murerarbejde for svogeren for en 

skønnet værdi på 10.000 kr. Svogerens skattepligtige indkomst blev forhøjet med 10.000 kr. svarende til 

den ydelse, som han havde modtaget. 

Svogeren, som var mekaniker, havde repareret klagerens bil og Skattemyndighederne anså dette som 

værende en gensidig ydelse for murerarbejdet, som han havde udført for svogeren. 

Klageren mente ikke at skulle beskattes af de 3.000 kr. begrundet med, at arbejdet var udført i fællesskab. 

Samtidig mente han, at der skulle lægges vægt på familierelationerne og det beskedne omfang. 

Landsskatteretten var ikke enig med klageren i denne påstand og fandt, at klageren skulle beskattes af de 

3.000 kr. Landsskatteretten lagde vægt på, at der var tale om gensige ydelser (vederlag for murerarbejder), 

og at der derfor ikke kunne være tale om en skattefri familietjeneste. 

5.5.1 – Analyse af sagen TFS1986.551: 
De vigtigste elementer i sagen er om der er tale om gensidige ydelser og det tidsmæssige perspektiv 

mellem ydelserne? 
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5.5.1.1 – Personlige relationer: 
Der er ingen tvivl om, at de personlige relationer er inden for personkredsen og dermed omfattet af 

skattefrie vennetjenester. 

5.5.1.2 – Gentjeneste – Modydelser:  
Der er i sagen ingen tvivl om, at de laver arbejde for hinanden.  

Men hvornår betragtes arbejde for hinanden at være gentjenester? Er det, når vi på forhånd har aftalt det? 

Og hvor længe må der gå mellem gentjenester? 

Der er ikke i sagens oplysninger oplyst, at de ydelser, som leveres, til hinanden skulle være aftalt på 

forhånd. Det fremgår heller ikke, hvornår ydelserne er udført for hinanden, således at dette kunne indikere, 

at der var tale om ”noget for noget”. Så hvordan vurderer de at vi har at tale om en gensidig ydelse? 

5.5.1.3 – Ydelsens art og omfang: 
Mureren murer en væg for svogeren, og svogeren reparerer murerens bil. I forarbejderne fremgår, at det 

som udgangspunkt ikke bør have betydning, at du som murer, murer en væg for en person inden for 

personkredsen dog med den forudsætning, at du opfylder de øvrige krav i lovgivningen.  

Er her så tale om en sædvanlig ydelse, at mureren får lavet sin bil af svogeren? Dette er et 

vurderingsspørgsmål, men i forarbejderne til loven fremgår, at hjælp til bygning af en carport blandt 

personkredsen anses for at være en sædvanlig ydelse. Dermed må det også vurderes, at svogerens 

reparation af murens bil, må kunne anses som værende en sædvanlig ydelse. 

Ydelserne, som leveres, er inden for privatsfæren. De ydelser, som leveres, må, hvis der er tale om et 

begrænset omfang og i sin særdeleshed et ubetydeligt beløb, kunne klassificeres som sædvanlige ydelser. 

Der er tale om muring af en væg og reparation af en bil. Murerarbejdet må kunne sidestilles med 

vedligeholdelse af hjemmet og tilsvarende med reparation af bilen.  

Jeg synes, at man mangler at tage højde for, at arbejdet med reparationen af bilen gøres i fællesskab og 

ikke kun ydes af svogeren alene. Derudover er det væsentligt, at der skelnes mellem, at der er udført 

arbejde indenfor erhverv af væsentlig værdi eller ikke. For hvis, der er tale om væsentlighed værdi, vil det, 

at der arbejdes inden for deres erhverv, være lig med skattepligt. 

5.5.1.3.1 – Værdiansættelse: 
Værdien på de 3.000 kr. som skulle svare til den ydelse, som klageren modtager i form af reparation af sin 

bil, er ikke opgjort eller beskrevet på nogen måde i sagen oplysninger. Man kan heller ikke tyde i 

oplysningerne, om der er taget højde for at reparationen faktisk udføres i fællesskab, eller om man 

udelukkende har vurderes, at svogeren har gjort det hele selv. 



Side 42 af 120 
 

At svogeren reparer murens bil må vurderes at være af almindelige familiemæssig karakter og selvom 

ydelsen vurderes til f.eks. værende 4.000 kr., ville jeg stadig ikke vurdere denne som værende væsentlig. 

5.5.2 – Min vurdering af sagen: 
Sagen er i mine øjne efter lovbestemmelserne i dag ikke omfattet af skattepligt. 

Jeg vurderer, at der ikke kan være tale om gensidige ydelser, bare fordi man i sagen får oplyst, at 

personkredsen hjælper hinanden. Der er i sagen ikke nævnt et tidsrum, som ydelserne er udført i, hvilket 

kan tyde på, at ydelserne ikke nødvendigvis er udført afhængigt af hinanden (”noget for noget” princippet) 

eller i forlængelse af hinanden. 

Ydelserne må anses for at være noget, som man ville udføre i normale familieforhold. Og ydelsen må 

vurderes at have en mindre værdi, da der blot er tale om 3.000 kr. 

Jeg er opmærksom på, at såfremt værdien havde været væsentlig, så havde dette skulle udløse skattepligt, 

især grundet der er tale om erhverv til erhverv, da det, at man udfører noget inden for sit erhverv, kan have 

en betydning her. 

5.6 – LSR2013.12-0224512 – Klage over beskatning af vennetjenester i form 
af opførelsen af et hus: 
Sagen handler om, at klageren og dennes ægtefælle bygger hus. Klageren er blevet beskattet af henholdsvis 

34.400 kr. som en skattepligtig gave37 og 60.000 som skattepligtig vennetjeneste. 

Man mener fra SKATs side, at der mangler dokumentation for udgifter vedrørende arbejdsløn til arkitekt, 

udgravning, energiberegning, vvs, maler, fliselægning, indkørsel, havearbejde og tømrerarbejde. SKAT har 

skønnet værdien til 120.000 kr., som klageren og dennes ægtefælle skal beskattes af, med henholdsvis 

60.000 kr. hver. Skønnet har SKAT lavet ud fra en arbejdsindsats på 12 uger af 37 timer per uge til en 

timeløn på 275 kr. 

Skatteankenævnet er enig i SKATs beslutning om den skattepligtige gave og skattepligtige vennetjeneste. 

Klageren og dennes ægtefælle har lavet en del af arbejde selv, og dette arbejde vedrører størstedelen af de 

punkter, som SKAT manglede udgifter for. 

Klageren vil have nedsat begge forhold til 0 kr., da klageren mener, at der hverken foreligger en 

skattepligtig gave eller en skattepligtig vennetjeneste. 

                                                           
37 Min gennemgang af sagen har kun fokus på vennetjenesten. 
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Klagerens repræsentant mener, at SKAT mangler beviser for, at der ikke skulle være tale om eget arbejde 

og at den modtagne hjælp, som de har fået er skattefrit. 

Udfaldet bliver ingen beskatning, da Landsskatteretten mener, at der mangler beviser i sagen samt at de 

ikke tager højde for det eget arbejde, der er lavet samt den fremlagte faktura for vvs-arbejdet, som er lavet 

på huset. 

5.6.1 – Analyse af sagen LSR2013.12-0224512: 
Det vigtigste element i sagen er, om der er tale om vennetjenester eller blot eget arbejde? 

5.6.1.1 – Personlige relationer: 
Der er ingen tvivl om, at de personlige relationer er inden for personkredsen. Der er tale om eget arbejde, 

da ægteparret laver en masse ting på huset selv. 

5.6.1.2 – Gentjenester – Modydelser: 
De får rentegnet deres skitse af huset af en ven af ægtefællen. Som modydelse modtager vennen 2 flasker 

vin og en middag. Denne modydelse er ifølge forarbejderne af uvæsentlig karakter og bevirker ikke 

skattepligt for modtageren, og gør heller ikke at ægteparret beskattes. 

Herudover har de modtaget hjælp fra en svoger til lægning af gulv. Efter oplysningerne har denne svoger 

ikke modtaget nogle former for modydelser, hverken i en genydelse eller i form af kontanter, hvorfor der 

ikke er nogen skattepligt for ham. 

5.6.1.3 – Ydelsens art og omfang: 
Ægteparret har udført størstedelen af arbejde selv (eget arbejde). Herudover er der købt fremmed arbejde 

fra en autoriseret VVS’er samt i beskeden grad af vennetjenester, som beskrevet ovenfor. 

I sagens oplysninger fremgår der ikke direkte nogen oplysninger om tidsperspektivet ift. eget arbejde, men 

dette er heller ikke så relevant i sagen. 

Alle de ydelser, som forekommer, er inden for privatsfæren. I og med at ydelserne hovedsageligt leveres af 

ægteparret selv (eget arbejde), så er vi ikke inde i Ligningslovens § 7 Å, hvorfor en diskussion af sædvanlige 

ydelser er unødvendig. 

5.6.1.3.1 – Værdiansættelse: 
Værdiansættelsen af ydelserne skønner SKAT svarer til 12 ugers arbejde af en arbejdsuge på 37 timer til 

275 kr. i timen. Jeg antager, at man har vurderet at 12 uger af 37 timer er den mængde arbejde, der ville 

være i det arbejde, som SKAT mener, at de mangler at fremlægge dokumenterede udgifter for. Hvordan 

SKAT er kommet frem til, at det lige er 12 uger til en timepris på 275 kr., er et rigtig godt spørgsmål, og det 
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fremgår der ikke noget om i sagen. Værdiansættelsen i sagen her er måske mindre væsentlig, fordi de ikke 

skal beskattes heraf., men der er ingen tvivl om, at der i hvert fald ville skulle tages højde for den faktura på 

VVS-arbejdet, som foreligger på 55.000 kr. derudover ville jeg da nok som klager selv ’indhente tilbud’ på 

de ting, som SKAT mener, at der manglede at blive dokumenteret udgifter for, for at se, om det skøn 

overhovedet stemmer overens med, hvad det faktisk ville koste at få lavet disse ting. 

Hvis vi reelt havde med vennetjenester at gøre og værdien på 60.000 kr. var rigtig opgjort, ville denne 

vurderes som en væsentlig værdi og ville efter min mening udløse skattepligt. 

5.6.2 – Min vurdering af sagen: 
Sagen er i mine øjne efter lovbestemmelserne i dag ikke omfattet af skattepligt. 

Der er ikke tale om vennetjenester, men derimod eget arbejde, som ikke beskattes efter Ligningsloven § 7, 

stk. 1, nr. 24. 

De forhold som udgør en vennetjeneste, er i så beskedent et omfang og vurderes at falde under 

skattefriheden.  

5.7 – SKM2006.573.LSR – Timebank, koncept, skattefrie, vennetjenester – 
Bindende svar: 
I et bindende svar spørges, om et timebank koncept kan karakteriseres som vennetjenester og dermed 

være skattefri for deltagerne. 

Både Ligningsrådet og Landsskatteretten svarede nej til spørgsmålet og mener derfor ikke, at det kan 

komme på tale, at de kan være skattefri for deltagerne. 

Sagens oplysninger: 

Timebank konceptet er et koncept, hvor man hjælper hinanden. Helt praktisk fungerer det således, at en 

person ved at hjælpe andre mennesker kan tjene timer op, som personen kan sætte i timebanken som et 

tilgodehavende indtil, at de bliver brugt. Dette tilgodehavende kan personen senere hæve i form af ydelser 

fra andre deltagere, når personen selv har brug for hjælp. 

Der er tale om en medlemsforening, hvor det ville være gratis og deltage. Projekterne ville som oftest 

omfatte 50-200 medlemmer. 

Man optjener 1 time for 1 time, og værdien er den samme lige meget, hvad der laves. 

Timerne ville således blive registreret i denne såkaldte timebank, hvor der ville være en administrator, som 

holder styr på timerne. 
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Ydelserne, som kan leveres via timebanken, kunne være følgende: 

· Hjælp til det huslige 

· Havearbejde 

· Mindre reparationer 

· Børnepasning etc. 

Spørgeren mener, at det ville fungere på en ikke kommerciel basis mellem beboerne i lokalområdet. 

Ligningsrådets afgørelse: 

Ligningsrådet mener, at sådanne ydelser ville være omfattet af Statsskattelovens § 4 og derfor være 

skattepligtige. 

De kan godt se, at nogle af kriterierne, der ligger i timebank konceptet, ville kunne karakterisere som 

udveksling af skattefrie vennetjenester. Dette er følgende: 

· Arten af ydelserne der leveres,  

· At der som sådan ikke er et egentlig krav på en modydelse, og 

· Det bagvedliggende sociale engagement. 

Ved at føre et nøje regnskab med ydelserne, så går man ifølge Ligningsrådet dog imod reglerne om 

skattefrie vennetjenester. Der skabes et nøjagtigt modkrav, som også går imod reglerne om skattefriheden. 

De mener, at ydelserne går mellem fremmede og ikke lever op til reglerne om personkredsen for skattefrie 

vennetjenester. 

De henvises til et forslag til en juridisk bestemmelse fra Skatteministeriet rapport fra 2002. 

Ligningsrådet vurderer, at hver sag ikke er ens, og man skal vurdere hver enkelt sag for sig. Man ville skulle 

ligge vægt på følgende kriterier: 

· Personlige relationer 

· Fravælgelse af modydelse 

· Ydelsens art og omfang 

Ligningsrådet tilsluttede sig Told- og Skattestyrelsens bemærkninger til de 3 punkter – se nedenfor. 

De personlige relationer: 

De vurderer, at de personlige relationer gør, at de ikke falder under personkredsen for skattefrie 

vennetjenester. De relationer som opstår, ville kun opstå pga. medlemskabet i foreningen. 
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Fravær af modydelser: 

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at de rettigheder og forpligtelser som opstår gør, at man ikke 

kan falde ind under princippet om ingen modydelse. 

Ydelsernes art og omfang: 

Der ville ikke indgå professionelt arbejde eller lignende i ordningen. De ydelser, som tidligere blev omtalt, 

illustrerer lidt de misbrugsmuligheder, som omtales i rapporten tilbage fra 2002 og ville derfor ikke falde 

ind under skattefri vennetjenester. 

Vennetjenester: 

Man mener, at det ville skabe meget store kontrolmæssige problemer, hvis man indførte skattefrihed for 

’timebanker’, da der ville opstå grænsetilfælde mellem vennetjenester og sort arbejde. 

Spørgers påstand og argumentation: 

Spørger mener, at der uden tvivl er tale om skattefrie vennetjenester og vil derfor gerne have ændret 

svaret til ja af Landsskatteretten. 

Sigtet er af social karakter og ikke økonomisk. Han gør gældende, at der er tale om naboydelser. Der er 

ingen penge i konceptet eller juridisk sikkerhed for, at du kan modtage den ydelse, som du har tilgode. 

Spørgeren skønner, at der vil blive udvekslet 2-4 timer i gennemsnit om måneden per deltager. 

En bagatelgrænse må gøre, at ydelserne bliver skattefri, mener spørgeren.  

Landsskatteretten bemærkninger og begrundelse: 

Landsskatteretten er enige i Ligningsrådets betragtninger, og de begrunder afgørelsen med følgende, og jeg 

citerer ”... Idet der føres systematisk regnskab med deltagernes ydelser hvorved der sker en prisfastsættelse 

af hver ydelse i forholdet 1 time for 1 time. Regnskabet med ydelserne skaber et nøjagtigt afmålt krav på 

modydelser. Hertil kommer at deltagerne ikke yder hjælp i kraft af personlige relationer men i kraft af deres 

medlemskab i timebankforeningen38.” 

5.7.1 – Analyse af sagen SKM2006.573.LSR – Bindende svar: 
De vigtigste elementer i sagen er, om vi er inden for personkredsen og om regnskabet med timerne bliver 

af kommerciel karakter? 

                                                           
38 Taget direkte fra Timebankkoncept afgørelse SKM2006.573LSR.  
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5.7.1.1 – Personlige relationer: 
Der kan ikke være tale om personer, som er inden for personkredsen for skattefrie vennetjenester. Den 

eneste relation, som størstedelen af dem vil have med hinanden, er igennem foreningen via deres 

medlemskab. Måske nogle af dem er ’rigtige’ venner, men derfor vil det stadig ikke kunne ændre på det 

princip, at de falder ind under ”noget for noget” princippet. 

5.7.1.2 – Gentjeneste – Modydelser:  
Det såkaldte timeregnskab er en meget væsentlig faktor i denne sag. Hovedprincippet bliver jo netop 

”noget for noget”. Den kommercielle karakter kan også diskuteres med hensyn til den stramme styring af 

timeregnskabet. Og ligeledes om vi ikke bevæger os over i byttehandler med ydelser. 

Der sættes sågar en administrator på for at styre timerne. Så der vil hele tiden være det nøjagtigtig 

timeantal, som mangler en modydelse. Du ’optjener’ til, at du selv kan få denne modydelse, om du så 

vælger at gøre brug af den, er således op til dig selv, men du har reelt et krav på dem, og du kender det 

præcise krav. 

Jeg kan også have min i tvivl om, at det nødvendigvis altid ville være hjælpsomheden og gavmildheden, som 

drev til, at man udførte en ydelse. I nogle tilfælde kunne jeg forestille mig, at man gjorde noget for andre, 

for så vidste man, at man tjente en modydelse op og derfor kunne bede andre om en tjeneste til det, som 

man f.eks. ikke lige selv gad lave eller kunne lave. 

Ydelserne, som leveres, i sagen taler dog meget for det sociale engagement, og de kan derfor være 

omfattet af Ligningslovens § 7 Å. 

5.7.1.3 – Ydelsens art og omfang: 
Ydelsens art ville være i samme kategori, som dem der står foreskrevet i forarbejderne til Ligningslovens § 7 

Å, og der ville på sin vis godt kunne argumenteres for, at der skulle være tale om skattefrie vennetjenester. 

Der vil ikke indgå professionelt arbejde i ordningen, hvilket også understøtter overholdelsen af 

skattefriheden. 

Ydelsernes omfang skønner spørgeren til værende 2-4 timer per måned per deltager. Hvis du så foretager 

rengøring hos den samme person 1 gang om uge hver uge, så må det diskuteres, om der så ikke foreligger 

en aftale, som betragtes som værende af kommerciel karakter, og så kommer vi igen ud af kriterierne for 

opfyldelse af kravene til skattefrie vennetjenester. Men om omfanget kan vurderes at være stort, er jo igen 

et diskussionsspørgsmål. Der ville være tale om et samlet omfang mellem 24 – 48 timer årligt. Dette er 

efter min mening ikke af væsentlig varighed i og med, at vi ser det over et år. 

Ydelserne, som leveres, er inden for privatsfæren og må klassificeres som værende sædvanlige ydelser. 
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5.7.1.3.1 – Værdiansættelse: 
Værdien af 1 time er den samme lige meget hvilken slags ydelse der er leveres. Værdiansættelsen er altså 1 

time for 1 time. 

Selvom forskellige ydelser bør kunne have en forskellig værdi, så ligestilles de i ordningen, hvilket heller 

ikke må/kan være helt korrekt (skattemæssigt i hvert fald). 

5.7.2 – Min vurdering af sagen: 
Sagen er i mine øjne efter lovbestemmelserne i dag omfattet af skattepligt. 

Selve tankegangen bag projektet er et godt initiativ samfundsmæssigt, men giver skattemæssige 

udfordringer. 

Der er ingen tvivl om, at vi er uden for personkredsen, så allerede her kan det afgøres, at der er tale om 

skattepligtige vennetjenester. Ligeledes kan vi ikke komme uden om, at den stramme styring, der føres 

med timerne gør, at de hele tiden har styr på deres reelle modkrav (modydelsen). Vi ender ud i 

byttehandler med ydelser og indirekte kan timebank konceptet også sidestilles med de omtalte 

byttehandler, som omtales under det teoretiske afsnit. 

Herudover synes ordningen at være af kommerciel karakter, hvilket også bevirker skattepligt. 

5.8 – SKM2010.764.SR – Indsamlingskampagne – Bindende svar: 
Skatterådet svarede ja til det bindende svar vedrørende en indsamlingskampagne. Spørgsmålet lyder som 

følger: 

”Kan det bekræftes at nævnte fundraising kampagne kan gennemføres uden skattemæssige konsekvenser 

for de personer der udfører tjenester oplistet til bilag 139?” 

Der er tale om en organisation, som var berettiget til at modtage gaver, ville igangsætte en online 

fundraising kampagne. Den henvendte sig kun til en specifik skare i Danmark og gjaldt kun for 

privatpersoner (familie, venner og kollegaer).  

Generelt foregår det således, at hvis man ønsker at give en tjeneste, så går man ind på hjemmesiden og 

vælger hvilken af de foruddefinerede tjenester, som man vil give. Det er ikke muligt selv at finde på nogle 

former for tjenester, netop for at holde det inden for de ’rigtige’ tjenester. Når man så har valgt den 

tjeneste, der vil gives, så vælger man et beløb ud fra de forskellige fastsatte kategorier. 

                                                           
39 Taget direkte fra SKM2010.764.SR. 
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Hvorefter modtager selv vælger, om han/hun vil acceptere tjenesten eller ej og dermed donere pengene til 

organisationen (afkald på modtagelse af et vederlag ved accept). 

Skatteministeriets indstilling og begrundelse: 

De starter med at henvise til Statsskattelovens § 4, som siger, at alle former for indtægter skal beskattes. 

Hvis der gives afkald på en indtægt inden tidspunktet for den endelige retserhvervelse, så ville der efter 

reglerne ikke skulle ske beskatning, dog sker der beskatning, hvis der er tale om et dispositivt afkald40.  

I sagen er der tale om ydelser/tjenester indenfor vennetjenester og med en beskeden værdi. Disse ydelser, 

der kan vælges mellem, er ydelser, som normalt ikke ville blive beskattet. 

Det pointeres, at det er vigtigt, at der kun er tale om en enkelt ydelse eller relative få indenfor den 

omhandlende tjeneste, kreds samt donation. Hvis der bliver tale om ydelser af en vis varighed, så 

godkendes der ikke skattefrihed. 

”Det er Skatteministeriets opfattelse, at en tjeneste der fx ydes over 3 uger eller en eller flere måneder vil gå 

langt over enkeltstående vennetjenester i snæver kreds41.” 

5.8.1 – Analyse af sagen SKM2010.764.SR – Bindende svar42: 
Det vigtigste element i sagen er ydelsernes varighed? 

5.8.1.1 – Personlige relationer: 
Tjenesterne, som gives, må kun omfatte en snæver kreds af personer netop familie, venner og kollegaer, 

som alle 3 er omfattet af personkredsen for skattefrie vennetjenester.  

5.8.1.2 – Gentjeneste – Modydelse: 
Ved at acceptere en tjeneste, betaler du et beløb til en organisation, og der vil derfor aldrig være tale om 

en modydelse. Du donerer nogle penge til et godt formål som er forudbestemt for dig ved accept af aftalen. 

5.8.1.3 – Ydelsens art og omfang: 
Ydelsen, som gives, er jo i princippet lidt af alle tre ting i form af hjælpsomhed, gavmildhed og socialt 

engagement. Man kan sige, at hvis man vælger, at tjenesten er opvask, er det jo at være hjælpsomt, hvor 

gavmildheden og det sociale engagement nok snarere ligger i, hvad organisationen kan få ud af det. 

                                                           
40 Dispositivt afkald er, når man giver afkald, men bestemmer, hvor man skal anvende indtægten. Så hvis der skal være 
tale om skattefrihed, ville der skulle gives et blankt afkald. 
41 Taget direkte fra SKM2010.764.SR. 
42 Sagen SKM2010.764.SR omfatter blankt afkald af en indtægt, men benytter sig af kriterierne inden for skattefrie 
familie- og vennetjenester og er derfor benyttet i analysen. 
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De ydelser, som kan gives, er alle ydelser, som falder ind under, hvad der måtte være acceptabelt for 

vennetjenester. Det er netop vigtigt i denne sag, at man ikke kan foretage egne tjenester, men at de er 

foruddefineret for dig. Du har derfor ingen mulighed for at finde på tjenester, som ville kunne anses for 

værende en tjeneste, som bliver skattepligtig og dermed falder uden for Ligningslovens § 7 Å. 

Ydelserne som leveres må vurderes at være inden for privatsfæren, og der lægges meget vægt på, at de 

ydelser, som leveres, netop kun er de ydelser, som kan klassificeres som sædvanlige ydelser, og dermed er 

omfattet af Ligningslovens § 7 Å.  

5.8.1.3.1 – Varighed: 
I dette bindende svar43 gives for første gang i praksis en anvisning af, hvornår varigheden af en 

vennetjeneste er for lang, og dermed får kommerciel karakter.  

Det skulle jo ikke gerne ende med at være noget, som kan karakteriseres som værende af kommerciel 

karakter, eller noget hvor det ender ud i at være en slags aftale, at du kommer 1 gang om ugen og rydder 

op. Men med de ydelser, der lægges op til og det formål, der er med organisationen, så ville en ydelse 

næppe være af længere varende karakter. 

5.8.2 – Min vurdering af sagen: 
Sagen er i mine øjne efter lovbestemmelserne i dag ikke omfattet af skattepligt. 

Det kan hurtigt konkluderes, at vi befinder os inden for personkredsen, og at de ydelser som leveres, også 

må være omfattet af de ydelser, som udløser skattefrihed. 

Men hvornår er noget af længere varighed? Skatteministeriet mener, at hvis man yder en tjeneste over 3 

uger, så er man gået langt over ’stregen’. Men hvornår går vi så lige til stregen? Er det, fordi vi skal tolke det 

således, at en tjeneste skal være noget, som gøres færdig fra dag til dag, eller må det faktisk godt strække 

sig over nogle dage, men bare ikke over 3 uger. Og hvis dem som strækker sig over 3 uger, er langt over 

stregen, ville 2 uger så kun være lidt over stregen? Det er nok snarere et vurderingsspørgsmål fra sag til sag, 

og hvis det kommer til at være tjenester, som ydes over så lang en periode, så vil værdien af denne tjeneste 

måske også gå hen og være af væsentlig karakter, og denne ville derfor skulle beskattes, da denne så ville, 

falde udenfor Ligningslovens § 7 Å. Spørgsmålene vil blive diskuteret længere nede i opgaven. 

Tjenesteydelserne må i sagen betragtes som værende enkeltstående og derfor ikke være af 

længerevarende karakter, og er derfor ikke omfattet af skattepligt. 

                                                           
43 ”tjeneste der fx ydes over 3 uger eller en eller flere måneder vil gå langt over enkelt stående vennetjenester i snæver 
kreds” – Taget direkte fra SKM2010.764.SR. 
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5.9 – SKM2019.370.SR - Afvisning af anmodning om bindende svar – 
Bindende svar:  
Skatterådet afviste at svare på et bindende svar med henvisning til Skatteforvaltningslovens § 2444, da 

svarende ville være at sidestille med rådgivning. 

Spørgsmålene: 

Der stilles i alt, 26 spørgsmål, hvoraf der er tale om de samme spørgsmål bare med forskellige 

personkredse og forskellige Facebook-grupper. Der er 3 personkredse i spørgsmålene: Naboen, beboerne i 

spørgerens boligforening samt beboerne, som bor nede ad vejen (3-5 minutters gang fra spørgeren). 

Derudover er der tale om henholdsvis Facebook-gruppe X og Y. 

Spørgsmålene handler om hjælp med forårsrengøring hos naboen via en Facebook-gruppe ville være 

skattefrit, og om deling af henholdsvis boremaskine, cykel og bil ville være skattefrit. 

De sidste 2 spørgsmål, der spørgers om, omhandler ”salg” af delemad, og om dette ville være skattefrit, 

hvis der sker ”salg” af delemad i disse ovenstående Facebook-grupper. 

I min analyse vil jeg komme med mit bud på, om der ville være tale om skattefrie ydelser eller skattepligtige 

ydelser.  

Sagens oplysninger: 

Spørgeren tager udgangspunkt i, at alle aktiviteterne er skattefri, da spørger ønsker mere fællesskab og at 

hjælpe andre. 

Spørgeren har slået familie- og vennetjenester op på Skatteforvaltningens hjemmeside og definerer ved 

opslag på anden hjemmeside, ordene nabo og ven. 

Spørgeren påtænker at bruge Facebook-gruppen X til at udføre sine påtænkte aktiviteter. 

I Facebook-gruppen X bliver medlemmernes sociale engagement og hjælpsomhed anerkendt. Dette gøres 

ved en visualiseret stjerne. 

Hvis man opnår anerkendelse i gruppen, ville den person have mulighed for at bede om en tjeneste. 

Der er sat et maksimum på 5 timers lokalt engagement per uge per person, da spørgeren mener, at det 

derved forbliver en mindre tjeneste mellem venner og naboer. 

                                                           
44 Skatteforvaltningsloven, LBK nr. 678 af 31/05/2018 med senere ændringer - 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200031  
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Spørgeren mener, at han via andelsforeningen, hvor der er 16 andele, har fået et personlig forhold til de 

andre beboere, fordi han og mange af de andre har boet der i længere tid. 

Spørgeren påtænker at være hjælpsom et par gange om måneden. 

Han vil låne sine egne ting ud til henholdsvis naboerne, medlemmer i andelsboligforeningen og naboerne 

ned ad vejen, og det burde ikke være et problem. 

Der er en forskel på Facebook-gruppen X og Y. X er forklaret ovenfor, hvorimod man i gruppen Y ikke 

anerkendes på samme måde (ej visuelt). I Facebook-gruppen Y ville man i stedet opnå anerkendelse ved at 

modtage små rabatter hos de lokale butikker, der er med i gruppen. Spørgsmålene er ellers præcis de 

samme. 

Delemad: 

Spørgeren mener, at der må gælde de samme regler for delemad, som gælder for samkørsel (ingen 

beskatning).  

Spørgeren mener, at når han alligevel skal lave mad til sig selv, så ser spørgeren ikke noget problem i at lave 

dobbelt portioner. Han ville hverken skulle have noget for det eller give mere for det, da udgiften til maden 

skulle deles med 4, hvis der laves mad til 4. 

Spørgerens opfattelse og begrundelse for skattefriheden: 

Hjælpe andre: 

”Jeg mener, at personer, der bor i samme andelsboligforening godt, må hjælpe hinanden med en mindre 

opgave, som i min påtænkte disposition uden at blive beskattet45.” 

Spørgeren henviser direkte til SKAT’s hjemmeside angående bytte af tjenester. Men spørgeren er af den 

opfattelse, at der ikke kan være tale om nogen former for væsentlig økonomisk værdi eller fordel for den 

sags skyld. 

Han mener heller ikke, at der kan være tale om ”noget for noget” princippet. 

Udlån af sine egne ejendele: 

Spørgeren er af den opfattelse, at han sagtens kan låne sine private ting ud til sine naboer, uden at der vil 

ske nogen former for beskatning. 

                                                           
45 Taget direkte fra SKM2019.370.SR. 
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Delemad i Facebook-gruppe X: 

Spørgeren er af den opfattelse, at delemad må sidestille med samkørsel. Der skal ikke ske nogen former for 

beskatning, da de deles om udgiften. 

Delemad i Facebook-gruppe Y: 

Spørgeren mener, at der vil være tale om hjælpsomhed og socialt engagement. 

5.9.1 – Analyse af sagen SKM2019.370.SR – Bindende svar: 
De vigtigste elementer i sagen er personkredsen samt om ydelserne er af kommerciel karakter? 

5.9.1.1 – Personlige relationer: 
Spørgeren har på sporget.dk46 undersøgt definitionen af nabo. Her beskrives ”person der bor lige ved siden 

af eller i nærheden af én, fx i samme opgang eller på samme vej47.” 

Spørgerens opfattelse er, at der kan lægges vægt på definition fra officielle hjemmesider som f.eks. 

sporget.dk. 

Jeg er nu ikke enig i hans opfattelse. Skattelovgivningen definerer selvstændigt ”sine” begreber. 

En, som bor oppe ad min vej, kan være mindst lige så fremmed for mig, som en tilfældig jeg møder oppe i 

gågaden. Og jeg mener derfor ikke, at man uden videre kan sige, at fordi man på sproget.dk har defineret 

nabo som ikke blot den nærmeste, men udvider nabobegrebet til værende længere op ad vejen, så har 

dette samme betydning skattemæssigt.   

Fra jeg var 4 år gammel til jeg blev 29 år gammel, boede jeg hos mine forældre i samme hus. Hvis jeg gik lidt 

op ad vores vej, ville jeg ikke kunne fortælle dig navnene på de mennesker, som boede på vejen, og 

hvordan ville de så kunne være omfattet af den personkreds som nævnes i Ligningslovens § 7 Å? Det mener 

jeg absolut ikke de kan. Hvis man ikke engang kan navnene på personerne, hvordan hænger det så sammen 

med ordet vennetjeneste? 

Naboer er for mig de personer, som bor henholdsvis til venstre og højre for dig og så eventuelle genboer. 

Men jeg mener ikke, at man i den skattemæssige sammenhæng ville kunne klassificere damen, som bor 5 

huse oppe af vejen, som værende deres nabo, hvis de ikke engang kender hendes navn.  

                                                           
46 Sproget.dk er et samarbejde mellem Kulturministeriets Institutioner for sprog og litteratur, Dansk Sprognævn og Det 
Danske Sprog- og Litteraturselskab. 
47 Kopieret direkte ind fra sporget.dk og kontrolleret til det bindende svar til kontrol af samme definition - 
https://sproget.dk/lookup?SearchableText=nabo  
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Jeg mener derfor, at den personkreds, som bor nede ad vejen 3-5 minutters gang fra spørgeren, ikke kan 

være omfattet af personkredsen for skattefrie vennetjenester, og jeg mener derfor, at der ville være tale 

om skattepligt for disse personer. Kendskab udelukkende via en Facebook-gruppe kan ikke vurderes at 

være nok. 

Hvis vi så tager beboerne i spørgerens andelsboligforening, så kan vi diskutere, om de ville have haft noget 

kendskab til hinanden udover at bo i samme opgang. Kendskabet opstår formentlig, fordi de var medlem af 

samme forening og så hinanden til generalforsamlingen en gang om året. Han skriver godt nok, at der er 

tale om en mindre andelsboligforening, da der kun er 16 andele, og at mange af de samme har boet der 

gennem en længere periode, så der er opnået en eller anden form for kendskab. Jeg tænker, at vi er nede i 

et bekendtskab, som ikke står omtalt i forarbejderne til Ligningslovens § 7 Å. Og det er min klare holdning, 

at de ikke er omfattet af personkredsen, og dette vil derfor udløse skattepligt. 

Alene hans direkte naboer er omfattet af personkredsen i Ligningslovens § 7 Å, da det står direkte skrevet i 

forarbejderne, ud fra den forudsætning, at de har et kendskab til hinanden. 

5.9.1.2 – Gentjeneste – Modydelse:  
I Facebook-gruppen X bliver du anerkendt med en visualiseret stjerne i gruppen, og jo mere hjælpsom du er 

jo ”større” bliver stjernen. Dog er der sat et maksimum for hvor meget ’nabohjælp’, som du må have om 

ugen. Dette er sat til 5 timer per uge per person, for således mener spørgeren, at der kun kan være tale om 

mindre tjenester. 

Jeg synes, at der er flere problematikker i ovenstående. Umiddelbart virker det jo som om, at du skal have 

lavet noget for andre, før du har optjent til at kunne få lavet noget selv. På denne måde kan det godt virke 

lidt henad timebank-konceptet. Godt nok bliver der ikke holdt så direkte regnskab med ens timer, men du 

skal kunne opnå en anerkendelse, som ville ske i form af din hjælpsomhed. Der er derfor alligevel en form 

for struktureret system. Især da det ligeledes visualiseres ud fra størrelsen af ens stjerne. 

Derudover må 5 timer om ugen per person vurderes at kunne blive til mange timer og ikke blot af et 

mindre omfang. Men hvad laves der i disse timer? 

Hvis du ender ud i at have en fast aftale med din nabo om, at du kommer og gør rent for hende hver 

mandag, så er vi ude i en fast aftale, og så er der tale om skattepligt. 

Hvis man tager udgangspunkt i timebank konceptet, hvor man heller ikke havde noget reelt modkrav, så 

kan det samme gøre sig gældende her. De kan vælge, om de senere vil have hjælp eller ikke. Men de har 

retten til det, så snart de har opnået den anerkendelse, som gives for at kunne få hjælp. For mig kan mange 
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af tingene sidestilles med timebank konceptet. Og man må jo forvente, at der holdes øje, eftersom du først 

kan få en modtjeneste, når du har opnået anerkendelse i gruppen. 

Jeg mener derfor ikke, at der kan være tale om skattefrie vennetjenester i Facebook-gruppe X, da vi ender 

ud i, at du har et reelt modkrav i sidste ende og det hele har karakter af kommercielle ydelser eller sågar af 

byttehandel med ydelser. 

Hvis vi så tager Facebook-gruppe Y, hvor der ikke på samme måde opnås anerkendelse, men stadig opnås 

en form for anerkendelse. Anerkendelsen er ikke visualiseret som i Facebook-gruppen X, men i Y-gruppen 

vil du opnå små rabatter i de lokale butikker ved socialt engagement mv., hvilket her er din anerkendelse. 

I Facebook-gruppen Y opnår du rabat ved din anerkendelse. Dette må sidestilles med en modydelse. 

Begrundelsen er, at hvis du ikke har opnået en anerkendelse, så får du ikke rabat. Så vi er igen i min optik 

henne ved ”noget for noget” princippet. Og der vil skulle ske en beskatning. 

Som udgangspunkt mener jeg derfor, at alle de spørgsmål, som omhandler Facebook-gruppen Y, vil udløse 

beskatning, og jeg gør derfor ikke yderligere ud af disse spørgsmål. 

Udlån af boremaskine, cykel og bil er som udgangspunkt en god gerning. Det nærmer sig regler for 

deleøkonomien. Jeg er godt klar over, at der ikke som udgangspunkt sker nogen betaling i kontanter, men 

hvis der ville gøre det, ryger vi ud af reglerne om skattefrie vennetjenester, og i disse tilfælde her direkte 

over i deleøkonomi, og der vil ske beskatning. 

Spørgsmålene omkring delemad er samfundsmæssigt og socialt et rigtig godt initiativ. Hvis man ønsker at 

fordoble positionerne og lave mad til flere ad gangen, så er det da rigtig fint. Men problemet er igen den 

måde, at det bliver formidlet på via disse Facebook-grupper, hvor du enten opnår anerkendelse eller opnår 

rabatter i de lokale butikker, som gør, at vi igen er ude i ”noget for noget” problematikken. Hvis der ikke 

havde været opnået nogen anerkendelse, ville der være tale om et godt initiativ, som ville være helt legalt 

(skattefrit). 

Hvis nu der havde været tale om en helt almindelige Facebook-grupper, hvor formålet bare var, at man 

kunne skrive, hvad der sker i andelsforeningen, eller hvad det nu måtte være, og man derinde skrev, om 

der var nogen som kunne hjælpe med f.eks. hænge lamper op, så ville det være noget andet, da du ikke får 

en modydelse (anerkendelse/rabat). 

Rabatter må kunne sidestilles med kontant betaling, hvilket i sig selv ville være skattepligtigt. 
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5.9.1.3 – Ydelsens art og omfang: 
Ydelserne, som nævnes, ville være mindre opgaver, og der nævnes bl.a. rengøring i naboernes hjem. 

Rengøring er omfattet af Ligningslovens § 7 Å, når det er i privatsfæren, hvilket det ville være i ovenstående 

tilfælde. Mindre opgaver ville, så længe de holder sig inden for de omtalte opgaver i Ligningslovens § 7 Å, 

være tilladt og dermed skattefrie. 

Spørgeren lægger meget vægt på, at han gør det fordi, at han gerne vil hjælpe andre og skabe mere 

fællesskab. Jeg kan ikke se, at der skulle være nogen bagtanker bag hans hjælpsomhed med naboens 

forårsrengøring, så længe han bare ikke modtager en modydelse. Han oplyser, at der ikke er tale om ”noget 

for noget” princippet, men han oplyser således også, at man i Facebook-gruppen X bliver anerkendt for sin 

hjælpsomhed, og at man ved sin anerkendelse vil kunne spørge andre om en mindre tjeneste (”noget for 

noget”). 

5.9.1.3.1 – Værdiansættelse og varighed: 
Værdien af de ydelser, som ville blive lavet, ville være af uvæsentlig karakter. Dette synspunkt giver jeg 

klageren ret i, så det er ikke det økonomiske aspekt ift. ydelsens værdi, der spænder ben for projektet.  

Værdien af ydelserne står ikke beskrevet i oplysningerne, men man må antage, at der her også anvendes 1 

time for en 1 time ligesom i timebank sagen, og at dette gælder lige meget hvilke ydelser, der er tale om. 

Varigheden af ydelser ville være maksimum 5 timer om ugen per person, hvilket på månedsbasis ville være 

omkring 20 timer om måneden, hvilket ville kunne vurderes som væsentlige alt afhængigt af, hvad der 

laves/udføres i disse timer. 

5.9.2 – Min vurdering af sagen: 
Sagen er i mine øjne efter lovbestemmelserne i dag omfattet af skattepligt. 

I min analyse har jeg redegjort for min konklusion og hvorfor den ender ud i ovenstående. Alle 26 

spørgsmålene skulle besvares med, at der ville blive tale om en skattepligtig ydelse for modtagerne.  

Det vil udelukkende være hans direkte naboer, som vil kunne falde ind under personkredsen for skattefrie 

vennetjenester. Dog kan karakteren af ydelserne vurderes at være af kommerciel karakter således at der 

ville opstå skattepligt og i og med der holdes styr på timerne ved opnåelse af anerkendelse og rabat så vil 

dette ikke fritage dem. Dog må det vurderes, at ydelsernes art må siges at være inden for de skattefrie 

ydelser, som ville have talt for skattefritaget. 
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6 – Hvad gør vi så – teorien eller praksis: 
Ligningslovens § 7 Å er lavet på baggrund af praksis. Og det må siges, at man i stor grad afgør sagerne i 

overensstemmelse med lovgivningen. Lovgivningen er først kommet til i 2012 med virkning fra 

19.06.201248. Så indtil da har man faktisk i størstedelen af sagerne vurderet det ud fra den praksis, og 

kutyme der indtil da har været på området.  

Ligningslovens § 7 Å har til formål at beskrive, hvornår en vennetjeneste er enten skattepligtig eller 

skattefri, hvilke må siges at gøres efter den præciserende fortolkning. Problemet med loven er at vurdere 

på den – Hvordan bruges denne i praksis. 

Der er i analysedelen i opgaven lagt meget vægt på forarbejderne til vurdering af praksis, da 

vurderingsmomenterne i lovbestemmelsen ikke er tydeliggjort i selve loven. Der gøres derfor meget brug af 

den subjektive fortolkning, og ikke den objektive fortolkning, da loven i sig selv vurderes at kunne tolkes 

forskelligt fra person til person, og derfor ikke er entydig. 

I lovbestemmelsens ordlyd lægges der dog kun vægt på personkredsen familie og venner, og man kan 

derfor være i den tro, at det kun er denne kreds som er omfattet. Dette gør sig ikke gældende, da både 

naboer og arbejdskollegaer kan være omfatte jf. forarbejder til lovgivningen. Det må derfor vurderes, at vi 

er ude i en uvidende fortolkning 

I praksis gøres meget brug af 3 kriterier ved vurderingen af, om der er tale om en skattefri vennetjeneste 

eller ej. De 3 kriterier, som jeg har analyseret mig frem til, er som nedenfor nævnt: 

· Personlige relationer 

· Gentjeneste – modydelse 

· Ydelsen art og omfang 

Kriterierne svarer godt overens med, hvad Ligningslovens § 7 Å indeholder.  

Omfanget af henholdsvis afgørelser og bindende svar på området for skattefrie vennetjenester er meget 

begrænset. Ud af de 6 afgørelser og 3 bindende svar, som er gennemgået ovenfor, er der kun 2 som kan 

vurderes at være fra nyere tid. Der findes ikke nogen nyere afgørelser inden for området, som anvender 

Ligningslovens § 7 Å.  

                                                           
48 Lov nr. 593 af 18/06/2012 (Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love). 
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Ud af de samlede 6 afgørelser er der 3 af dem, hvor Landsskatteretten giver medhold til klageren, og i 

yderligere 3 sager, hvor der gives medhold til SKAT. Jeg er dog uenig i 2 ud af de 3 afgørelser set ud fra 

nugældende lovgivning. 

I afgørelsen LSRM1965.102 er jeg helt enig med Landsskatteretten om udfaldet. Den personkreds, der 

hjælper, er ikke omfattet af personkredsen for skattefrie vennetjenester, og derfor kan det ikke komme på 

tale, at de kan falde ind under kategorien for skattefrie vennetjenester. 

De sager, hvor jeg er uenig med Landsskatteretten, er henholdsvis sag LSRM1952.128 og sag TFS1986.551. 

Grunden til jeg ikke er enig i udfaldet skyldes primært, at de siger, at der er tale om gensidige ydelser. 

Jeg er uenig, fordi jeg mener, at der bør være en beløbsgrænse (bagatelgrænse) for, hvornår at det er tilladt 

at hjælpe, hvor man hjælpe kan. I sagen LSRM1952.128 hjælper brødre og svogre med at mure klagerens 

hus, og klageren hjælper efterfølgende dem. Hvornår er det faktisk tilladt at hjælpe modparten uden, at 

dette skal ses som en modydelse? Skal man udover en 12 måneders periode eller er man bare ’for altid’ 

nødt til ikke at hjælpe, da man i givet fald kan risikere at blive skattepligtig. 

Jeg er klar over, at man i LSRM1952.128 i sagens oplysninger får beskrevet, at det var aftalt, at man skulle 

hjælpe hinanden, men er det ikke altid alligevel indirekte det, når det kommer til familie og nære venner? 

Man kommer så snart, der er brug for hjælp. Det er en utrolig svær balancegang, og jeg må bare sige, at jeg 

kan forstå, at man ”straffer” dem, hvis der er tale om nogle ydelser af en væsentlig værdi, men 1.500 kr. 

omregnet til værdi i 2019 er cirka 26.000 kr. det jo ikke noget af væsentlig betydning, da skatten af dette 

udgør 2.080 kr. i AM-bidrag og 9.568 kr. i A-skat. Altså en samlet skat på 11.648 kr. som ville skulle dække 

alle de offentliges ressourcer, som er brugt på sagen. En nærmere forklaring af, hvorfor jeg mener, at der 

bør indføres en bagatelgrænse, kommer længere ned.  

Udover de 6 afgørelser har jeg analyseret 3 bindende svar, hvor af det ene bindende svar er blevet afvist af 

Skattemyndighederne pga. udfaldet ville være af rådgivende karakter. Jeg har valgt i min analysedel at give 

mit bud på udfaldet af det bindende svar, som afvises. 

Skattemyndighedernes konklusion på de 3 bindende svar er følgende: 

· SKM2006.573.LSR – Skattepligt 

· SKM2010.764.SR – Ikke skattepligt 

· SKM2019.370.SR – Afvisning efter Skatteforvaltningslovens § 24 

I SKM2006.573.LSR og SKM2019.370.SR lægges der meget vægt på 2 ting ved afgørelserne (hvoraf den ene 

er baseret på min vurdering). Der lægges vægt på personkredsen, og at der bliver tale om kommerciel 
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karakter. I begge sager falder man faktisk ud på personkredsen, da ingen af de personer, som er omfattet i 

disse projekter, kan siges at være inden for personkredsen i Ligningslovens § 7 Å, dog på nær de direkte 

naboer i SKM2019.370.SR. 

Derudover er de ydelser, som leveres i sagerne, nogle ydelser der holdes en eller anden form for styring af. 

I SKM2006.573.LSR er der helt præcis styring, da man har en administrator til styring af timerne, hvor man i 

SKM2019.370.SR opnår en anerkendelse i form af enten en visualiseret stjerne, som udløser en gentjeneste 

eller ved at der opnås rabatter ved anerkendelse. Begge forhold klassificeres som kommerciel karakter, da 

du hele tid har et modkrav. Du kan selv vælge, om du vil anvende dette, men du har et reelt modkrav, 

hvilket ikke er omfattet af reglerne for skattefrie vennetjenester, og begge svar må være, at de udløser 

skattepligt. 

I SKM2010.764.SR udløses ingen skattepligt, da alle forhold holdes inden for skattefrie vennetjenester i 

Ligningslovens § 7 Å. Der lægges især vægt på, at for at der ikke skal være skattepligt, så skal varigheden 

være begrænset og ligeledes skal disse ydelser, som kan gives væk, være af mindre omfang. Tjenesterne 

som gives, er tjenester, som er foruddefineret og som falder ind under de tjenester, som er godkendt efter 

Ligningslovens § 7 Å. 

Det er tydeligt, at der lægges vægt på forskellige ting i de forskellige afgørelser og bindende svar, når man 

sammenholder sagernes udfald. 

I sagen LSRM1967.103 vurderes en værdi på 7.750 kr. som ikke værende af væsentlig betydning, da alle 

øvrige forhold inden for skattefrie vennetjenester overholdes.  

I sagerne LSRM1967.103 og LSRM1964.17 lægges der meget vægt på, at den ydelse, der gives, ikke skal 

være givet med en fordel, hvilket den heller ikke er. Ingen personer i de respektive sager får noget for det 

arbejdet, som udføres for deres familiemedlemmer. 

Det er i praksis accepteret, at varigheden af det udførte arbejde for en anden kan udgøre 4-5 aftener (i 

fritiden). Dette fremgår i sagen LSRM1964.17, hvor kedelsmeden udfører sit arbejde over denne korte tid. 

Når vi taler om gensidige ydelser inden for vennetjenester accepteres som oftest ikke skattefrihed. Dette 

ses i sagerne LSRM1952.128, LSRM1965.102 og TfS1986.551, hvor der her lægges meget vægt på, at der er 

udført en gensidig ydelse, og dette dermed udløser skattepligt. 

I sagen LSRM1965.102 udløses dog også skattepligt, da man er uden for personkredsen, hvilket faktisk også 

går igen i 2 af de bindende svar – henholdsvis SKM2006.573.LSR og SKM2019.370.SR, hvor den 
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personkreds, som er omfattet af de 2 respektive projekter, ikke holder sig inden for den personkreds som 

Ligningslovens § 7 Å omfatter. 

I sagen LSR2013.0224512 som er lidt atypisk at have taget med, lægger man meget vægt på, at der mangler 

dokumenterede udgifter, og derfor må de have haft fået en masse hjælp. Denne hjælp gøres de 

skattepligtige af. I denne sag kigger man slet ikke på at de udokumenterede udgifter faktisk ville kunne 

være lavet af klageren og dennes ægtefælle selv, hvilket det faktisk også viser sig i størstedelen af 

tilfældene. De får dog vennetjenester fra henholdsvis en ven til ægtefælles og ligeledes fra en svoger, men 

begge ydelser klassificeres inden for skattefrie vennetjenester og udløser derfor ingen skattepligt. 

I sagen SKM2010.764.SR der lægger man meget vægt på varigheden, uden at denne sag som udgangspunkt 

lægger op til et problem med varigheden. Skatteministeriet kommer for første gang med nogle udsagn, om 

hvornår overskridelse af en ydelsesvarighed er til stede. De mener, at hvis ydelsens varighed overstiger 

mere end 3 uger, så er vi langt over stregen, men giver ikke yderligere viden om, hvornår vi går til stregen. 

Generelt har jeg ved sagernes gennemgang måtte konstatere, at der lægges meget vægt på de 3 

hovedprincipper, som jeg har anvendt i min analyse, men det er dog meget begrænset med beløbsgrænser 

eller lignende oplysninger, som man i en ny sag ville kunne læne sig op ad. Dette skyldes bl.a. at sagerne er 

så forskellige, men også fordi man generelt i sagerne ikke bliver så oplyst om, hvordan man er kommet 

frem til evt. skøn eller værdier eller for den sags skyld, hvornår vi har med en ensidig ydelse eller en 

modydelse at gøre. Det må blot konstateres, at man kun i begrænset opfang kan gøre brug af praksis til 

sammenligning med en evt. ny sag. 

Jeg mener, at det kan vurderes, at praksis og teori ikke er langt fra hinanden. Problematikken er jo blot, at 

ingen af disse sager er ens, så der vil hele tiden blive lagt vægt på noget nyt eller lagt mere vægt på en ting i 

en sag og mindre vægt på denne ting i en anden sag. Indtil videre er Ligningslovens § 7 Å ikke blevet 

afprøvet i praksis. 

Min tvivl ligger dog stadig i om den lovgivning, som vi har på området, er til strækkelig forståelig for 

borgerne. De forhold, der lægges vægt på i de afgørelser, som foreligger, giver ikke en klar redegørelse for 

tolkningen af lovgivningen. Som beskrevet tidligere, så mangler vi en klar skillelinje for, hvornår noget anses 

for en modydelse kontra, hvornår den ikke gør. Der er ikke redegjort for hvor lang tid, der skal gå mellem 

gentjenester, uden at dette udløser skattepligt.  

Vi kan have mange forskellige holdninger til, hvornår noget er væsentligt. For mig ville det først være 

væsentligt, hvis vi i regnestykket vil kunne komme ud med et ’overskud’ på sagen. Sagen skal efter 
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afgørelsen kunne dække de udgifter, der har været til medarbejderne på sagen, fællesudgifter til systemer 

mv. samt øvrige udgifter, og samtidig gerne komme ud med en skattenettoindtægt af en vis størrelse. 

En bagatelgrænse for, hvornår en vennetjeneste er væsentlig, kunne være ønskelig, da dette kunne bidrage 

til nemmere administration af lovbestemmelsen.  

6.1 – Kunne teorien gøres mere tydelig?: 
Teorien ligger op til en masse vurderinger og til allersidst en helhedsvurdering, hvor vi træffer en beslutning 

pga. vurderinger af de enkelte delelementer. For at Ligningslovens § 7 Å ville være mere spiselig for de 

borgere, som kunne blive omfattet af denne, så ville det, at der blev indført nogle grænser være til stor 

hjælp. F.eks. at man indførte en bagatelgrænse, at man beskrev måden, hvorpå man skulle foretage sin 

værdiansættelse af det udførte arbejde, eller et tidsrum for hvornår en ikke aftalt modydelse ville kunne 

klassificeres som en modydelse for det vederlag, som man har givet. 

Generelt er man fra Skattemyndighedernes side ikke særlig glad for at sætte en grænse for noget, men når 

nu, der er så få sager på området, ville det så reelt have den store betydning, hvis det ville klargøre, hvad 

teorien sagde? Jeg tænker, at det kunne være god hjælp for både borgere og Skattemyndighederne. 

I praksis ville man nok aldrig stoppe med at hjælpe andre selvom, at man gør det inden for det tidsrum som 

SKAT ville klassificere for en modydelse, og derfor en skattepligtig vennetjeneste, men så ville 

vedkommende, som fik forhøjet sin indkomst ikke komme og stille spørgsmålstegn herved, da det ville stå 

foreskrevet i lovgivningen. 

6.1.1 – Det væsentligste i loven: 
Det er svært at vurdere, hvad der er det væsentligste i loven, eftersom det er en helhedsvurdering, som 

afgør, om der er tale om skattefrihed eller ej. Men der lægges meget vægt på de 3 hovedprincipper. 

6.1.1.1 – Personkreds – Personlige relationer: 
I forarbejderne til Ligningslovens § 7 Å defineres personkredsen som værende familie, venner, naboer og 

kollegaer.  

Et naturligt spørgsmål er så, hvad forstås ved en ven i denne sammenhæng, og hvordan man kan sige, at 

nabo og kollegaer er omfattet af paragraffen, når vi taler om vennetjenester.  

Jeg tror ikke, at der er nogen tvivl om hvilke personer, som indgår i personkredsen, når man taler om 

familien. Her er både tale om mor, far, bror, søster, svoger, svigerinder, tanter, onkler, mostre, farbrødre, 

bedsteforældre og jeg kunne blive ved.  Omvendt vurderer jeg ikke grandfætteren som værende familie, 
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heller ikke sønnen til grandfætteren og så videre. Dermed har jeg afgrænset, hvor langt begrebet familie 

går. 

Tvivlen opstår snarere, når vi kommer til en ven, for hvad udgør det at være en ven? Er det, at man har 

kendt hinanden i et vist antal år, er det, at man ved alt om hinanden, eller er det nok bare at kende til dig 

uden reelt at kende dig (bekendt)? 

En ven klassificeres jf. den danske ordbog som følgende: 

”Person som man kender godt og har et gensidigt tillidsfuldt og fortroligt forhold til, men oftest ikke står i 

familiemæssigt eller seksuelt forhold til49” 

En ven er altså en person, som man kender godt og man stoler på. I dagligtale er venner også omtalt, som 

den familie, som man selv har valgt. En ven er altså ikke en, som du blot ved hvem er, og som du kun har et 

bekendtskab til. Et venskab er et forhold, hvor man kender hinanden, stoler på hinanden og har tillid til 

hinanden.  

Med ovenstående redegørelse for, hvad en ven er, hvorfor er det så, at personkredsen inden for skattefrie 

og skattepligtige vennetjenester også kan omfatte naboer eller kollegaer? Hvad gør dem så ’betydelige’, at 

man kan klassificere dem som værende inden for samme personkreds som familie og venner? Dette er 

faktisk et rigtig godt spørgsmål. 

Der står ikke noget i forarbejderne, om hvorfor det lige netop er disse personer, som klassificeres som 

personkredsen inden for vennetjenester. Og personkredsen bliver også forholdsvis bred, når det både er 

din familie, venner, naboer og kollegaer, som du kan udføre skattefrie vennetjenester for. Men det handler 

jo også om fortolkningen af loven. Det ville da virke uretfærdigt, hvis du f.eks. ikke kunne få lov at klippe 

hækken for oven hele vejen hen, fordi så gør du din nabo en tjeneste, og dette så samtidig udløser 

skattepligtig. 

Jeg tror, at årsagen til netop, at naboerne er kommet ind under personkredsen for vennetjenester, skyldes 

at man laver mange små ting for sine nærmeste naboer, som ikke har nogen økonomisk værdi, men netop 

blot er udtryk for almindelig hjælpsomhed.   

Om personkredsen skal indeholde arbejdskollegaer, er jeg mere uforstående overfor. Jeg tænker, at for at 

en af dine arbejdskollegaer kan indgå, skal det være en kollega, som du har noget med at gøre og ikke en 

kollega, som sidder i en anden afdeling. Du skal altså have et væsentlig bedre kendskab til denne person. 

                                                           
49 Betydningen af ordet ven er taget direkte fra den danske ordbog - https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ven  
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Men bare fordi, at du arbejder sammen med dine kollegaer hver eneste dag, er det jo ikke ensbetydende 

med, at du har et godt kendskab til dem. Der er også meget forskel på, om du sidder på kontor med dem 

eller kun ser dem til frokost.  

Et bekendtskab er ej omfattet af personkredsen, hvilket jeg er helt indforstået med, men hvor går grænsen 

mellem et bekendtskab og en kollega. En bekendt er en person, som man godt ved hvem er, og som man 

omgås med nogle gange. Der er selvfølgelig en grænse i og med, at du ser dine kollegaer 5 gange om ugen, 

men dette betyder jo ikke, at du faktisk kender dem bedre end de bekendte, som du muligvis har. For mig 

er en kollega for langt ude ift. personkredsen for en vennetjeneste, især fordi jeg har svært ved at se, at det 

er en vennetjeneste, som skulle være mellem dem. Hvorimod det er nemmere med en nabo, da de har 

grunde, som stikker op til hinanden og til tider har en hæk, der skal klippes, og hvor man kan være fælles 

om nogle ting. 

Man kan også undre sig over, at det skal hedde en vennetjeneste, når både naboerne og kollegaerne må 

være omfattet af disse tjenester. Man kunne jo vurdere, om det så ikke rent sprogligt skulle have heddet en 

tjeneste, som var af disse former for ’vennetjenester’. 

6.1.1.2 – Gentjenester – Modydelse: 
Hvis man så overordnet ser på praksis, er det tydeligt, hvad man skelner mellem. Er der tale om en ensidig 

ydelse eller om en gensidig ydelse? 

De 3 sager, som tabes af klagerne, skyldes at der har været en eller anden form for gensidig ydelse. 

Hvorimod der i 2 ud af de 3 vundne sager kun er tale om en ensidig ydelse. Men hvor går grænsen? 

6.1.1.2.1 – Hvor går den tidsmæssige grænsen: 
Jeg er stadig ikke blevet klogere på, hvor den tidsmæssige grænser går for at hjælpe sin familie eller venner 

ift., om det ses som en modydelse eller ikke. Er det inden for en måned af hinanden? Er det inden for en 12 

månedsperiode? Er det afhængig af varigheden af det ’projekt’, der hjælpes med? Hvad er det, som gør, at 

Skattemyndighederne i 2 sager kan dømme, at der er tale om en aftalt modydelse, når vi ikke har et 

tidsmæssigt perspektiv? 

Som alt andet i Ligningslovens § 7 Å er dette også et vurderingsspørgsmål. Min personlige vurdering er, at 

man først må skulle kigge på om værdien af de ydelser, som man gerne vil beskatte, er af væsentlig 

karakter, og derefter om det virker sandsynligt, at det er ydelser, der er aftalte, således at det er ydelser, 

som laves samtidig eller om det er ydelser, som laves på 2 forskellige tidspunkter af året.  

Dette kunne f.eks. være sagen om mureren, som murer for sin svoger, som er automekaniker og 

automekanikeren laver murerens bil. Hvis murerens bil går i stykker i januar og automekanikeren tilbyder at 
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lave denne, så må det jo vurderes ok. Mureren tilbyder i november at hjælpe svogeren med at pudse noget 

af en væg op hos ham. Dette må også vurderes ok. Ville jeg vurdere, at disse var aftalte modydelser, nej det 

ville jeg bestemt ikke. Så skulle det da kun være, fordi det lå på skrift, eller at man erkender, at man har 

aftalt på forhånd, at dette skulle laves således, at man kan sige, at det falder ind under ”noget for noget” 

princippet.  

6.2 – Bagatelgrænse: 
I alle de ovenfor omtalte både afgørelser og bindende svar bliver man ikke rigtig klog på, om man kan sige, 

at der foreligger en bagatelgrænse for, hvornår skattepligtige vennetjenester accepteres. 

Administrativt løber det hurtigt op, og den skatteindtægt, som vi får ind, skulle gerne give et overskud ift., 

hvad det administrativt kommer til at koste at føre en sag. 

Jeg tænker helt overordnet, at Skattemyndighederne, når de har valgt en sag ud, sagsbehandler denne og 

træffer en afgørelse. Der er nok som minimum yderligere et sæt øjne på samme sag til kontrol af fejl, 

mangler og enighed i udfaldet. Det vil sige, at vi allerede har, gang i 2 medarbejdere, som har en eller anden 

form for timepris for deres arbejde. Derudover er der generelle administrative omkostninger i form af 

systemerne mv. Når der så bliver klaget over sagen, kommer den til Skatteankestyrelsen, som tager stilling 

til, om den skal for Skatteankenævnet, eller om den skal direkte for Landsskatteretten. Det vil sige der 

endnu engang skal bruges ressourcer på sagen, inden der træffes endelig administrativ afgørelse.  

Endnu engang ville der så skulle bruges ressourcer i Skatteankenævnet eller i Landsskatteretten. Jeg er 

udmærket godt klar over, at det er klageren, som kommer til at betale sagens omkostninger, hvis denne 

tabes, men det kræver, så at den tabes, og ændrer ikke på, at der skal bruges ressourcer i de forskellige 

instanser, som klageren ikke vil komme til at betale for.  

Hvis sagen delvis vindes af klageren, vil der kunne søges om omkostningsgodtgørelse – altså endnu en 

udgift for staten. 

Det gennemsnitlige lønniveau for statsansatte for 2019 er 505.26850 kr. om året, hvilket svarer til en 

timeløn på 262,50 kr. Denne er bl.a. så høj, fordi det gælder alle statsansatte således også chefernes. Hvis 

man så antager, at en skattemedarbejder ville skulle bruge 3 arbejdsdage på en sådan sag. Så der allerede 

udgifter for 22,5 x 262,50 kr. = 5.906,25 kr., hvis der så herudover skal et andet sæt øjne på svarende til en 

halvarbejdsdag, så koster det yderligere 4 x 262,50 kr. = 1.050 kr. Der vil altså allerede være omkostninger 

                                                           
50 Tallet er taget inde fra Moderniseringsstyrelsen. Tallet gælder for alle statsansatte - 
https://modst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2019/april/statsansattes-loen-stiger/  
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på næsten 7.000 kr. ’bare’ for sagsbehandlingen af sagen. Lønningerne er meget højt sat, fordi denne 

indeholder lønningerne til cheferne også, men det er jo ikke alle chefer, som tjener deres løn hjem, så jeg 

tror umiddelbart, at lønningerne må antages for være rimelig dog med ovenstående antagelse, og så kan vi 

antage i eksemplet, at det er inkluderet omkostninger til brugen af systemerne mv. 

Vi er altså hurtigt ude i, at en vennetjeneste på f.eks. 10.000 kr. ikke ville kunne betale sig for 

Skattemyndighederne at gøre noget ved, da skatteindtægten på dette kun vil være 800 kr. i AM-bidrag og 

3.680 kr. i A-skat, således at vi ’kun’ har en samlet skatteindtægt på 4.280 kr. Dette er dog med den 

antagelse, at sagsbehandlingstiden er den samme, som ovenfor skrevet. 

For at være realistiske mener jeg sagtens, at der kan sættes en bundgrænse for skattepligtige 

vennetjenester på 30.000 kr., hvilket svarer til en samlet skatteindtægt på 13.440 kr. (2.400 i AM-bidrag og 

11.040). Og dette er endda sat i den lave ende, da vi ovenfor i beregningen allerede har antaget, at det 

hurtigt koster 7.000 kr. bare for sagsbehandlingen i Skattestyrelsen, og så er der jo også en eventuel 

klageinstans bagefter51. 

I ovenstående tænkning ses der bort fra de bøder, som klagerne ville kunne ende med at få, men i de 

dømte sager, er der også kun ’vundet’ 50% af sager, hvoraf de øvrige 50% er tabt. I ovenstående sager er 

der ifølge det oplyste ikke givet nogle bøder udover forhøjelsen af deres skattepligtige indkomster. 

Hvis man til sidst i diskussionen om evt. bagatelgrænse, skal køre den et tak videre, skal man huske på, at 

der i klagesagerne også er lønninger, som betales indirekte via staten, selvom denne evt. taber sagen. Så 

indirekte vil den skatteindtægt, som vi får hjem på en sag også skulle dække de eventuelle omkostninger, 

der måtte være til en dommer og domsmænd. 

6.3 – Værdiansættelsen: 
I Ligningslovens § 7 Å lægges der meget vægt på, at der ikke må være tale om en væsentlig værdi. Ud fra de 

forskellige afgørelser synes jeg ikke at kunne blive klog på, hvornår der er tale om en væsentlig værdi. 

I sagen tilbage fra 1952 skete der en forhøjelse af klagerens indkomst på 1.500 kr. men i sagen 1967 skete 

der som sådan ingen forhøjelse af indkomsten på 7.750 kr., da klageren fik medhold.  

I sagerne er der også tale om at vurderingsgrundlaget forskellige, og at man i sagen fra 1952 mener, at der 

sker betaling for vederlag, mens man i sagen fra 1967 finder, at alt det broren gør, opfylder de krav, som 

forventes til en skattefri vennetjeneste. 

                                                           
51 Klageinstanser og hvordan hele retssystemet er ikke noget som opgaven belyser og nævnes blot fordi der skal tages 
højde for dette ved en eventuel bagatelgrænse på området. 
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Men overordnet set kan man måske ikke udelukke, at hvis sagen fra 1952 havde været af udelukkende 

hjælpsomhed, og der ikke på nogen måde havde været tale om nogen former for gensidige ydelser, så 

havde der ikke været en skattepligtigt. 

I 1967 vurderede man, at 7.750 kr. ikke var en væsentlig værdi. Nu 52 år efter svarer dette i dag til en værdi 

på cirka 74.00052. Hvis SKAT kunne godkende dette beløb som værende uvæsentligt tilbage i 1967, så kan 

de vel også i dag?  

Og dog, for i sagen fra 1986, der ville SKAT jo netop beskatte klageren og dennes ægtefælle af en 

vennetjeneste hver på 60.000 kr., derudover var der også tale om en skattepligtig gave, som havde en 

værdi på 34.400 kr. Men de blev jo netop beskattet, dog var Landsskatteretten uenig og fritog dem for 

denne beskatning. 

Men hvordan opgør vi værdien af den vennetjeneste, som vi reelt set får lavet? SKAT har i sagen fra 1986 

fundet forhold, hvor man mente, at der manglede dokumentation. De har skønnet hvor mange uger, at det 

ville tage og lave arbejdet og så fundet en timepris. Konkret virker dette jo nemt nok. Alle ville da sagtens 

kunne vurdere, hvor mange uger et stykke arbejde ville tænkes at tage, og hvor meget det ville koste i 

timen at få det lavet, men er dette et validt skøn? Ville man fra SKAT’s side tro på, hvad borgeren fremlagde 

af skøn? Som udgangspunkt ja, SKAT vil formentlig også have en ide til, hvad det ville koste at få lavet den 

eventuelle ting og derfor kunne skønne sig frem til en værdi. 

For at noget bliver værdiansat helt korrekt, ville det allerbedste være at benytte sig af en skønsmand, som 

har viden om, hvad det er værd eller en kalkulation af, hvad det ville koste. 

Hvis jeg stod i den situation, hvor SKAT mente, at jeg skulle beskattes af 12 ugers arbejde til en timeløn af 

275 kroner, så ville jeg nok selv undersøge markedet for, om det virkeligt kunne være rigtigt. Til dels hvor 

lang tid at det ville tage at få det lavet, og til dels om timelønnen svarer overens med hvad markedet sagde. 

Den timepris der opereres med ville også svinge meget alt afhængig af, om du befinder dig på Sjælland, i 

Sønderjylland eller på Lolland og Falster. Derfor ville det være relevant at se på, hvordan et sådan ’tilbud’ 

på det arbejde, som man har fået lavet ville koste, hvis man mener, at det, som SKAT har skønnet er for 

højt. 

Generelt i både afgørelserne og de bindende svar er der ikke opgjort nogen måde, hvorpå de kommer frem 

til de respektive skøn. I 2 af sagerne har klagerne selv opgjort et skøn over værdien af deres udførte 

arbejde, hvorfor SKAT har taget udgangspunkt i disse og forholdt sig til, hvor meget de mente var eget 

                                                           
52 Se tidligere fodnote om angående brugen af oldmoney.dk – fodnote 34. 
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arbejde, og hvor meget de mente var hjælpernes arbejde.  Skønnene over værdierne i de ovenstående 2 

tilfælde burde til en vis grad være af realistisk karakter, da de skulle bruges til henholdsvis belåning af 

ejendommen samt til godkendelse af forhøjelse af huslejeindtægter. En værdiansættelse ift. tredjemand 

bør alt andet lige tillægges en relativ høj validitet. 

Men er vi ud fra praksis så blevet klogere på, hvordan vi ville skulle foretage en værdiansættelse af vores 

skattepligtige vennetjeneste, hvis dette en dag blev relevant? Det kan vi vist kun svare nej til. Som 

udgangspunkt tvivler jeg på, at der er særligt mange i samfundet i Danmark, som foretager indberetning af 

deres vennetjenester, hvis de falder uden for kategorien for skattefrie vennetjenester. Så derfor tror jeg 

også, at det er op til SKAT at føre beviset for værdiansættelsen og i praksis at tage stilling til om, der er tale 

om en væsentlig værdi, men det ville hjælpe administrativt at have en eller nogle beløbsgrænser. 

Værdiansættelsen af en timeløn på en vennetjeneste bestående i f.eks. murerarbejde, kunne også 

værdiansættes efter overenskomsten inden for murerfaget. Dette må alt andet lige give et retvisende 

billede af den ’mindste’ pris, som det ville koste at have en murer ansat i et firma53.  

I sagen LSR2013.12-0224512, som beskrevet tidligere, bruger man en pris på 275 kr. som jeg faktisk ville 

vurdere til værende for høj hvis, man tager udgangspunkt i værdiansættelse af timepriser efter 

overenskomsterne inden for håndværkerbranchen.  

6.4 – Varighed af en tjenesteydelse: 
Skatteministeriet nævner i sit bindende svar angående indsamlingskampagne SKM2010.764.SR, at hvis der 

er tale om en ydelse, som strækker sig over mere end 3 uger eller en eller flere måneder, så er vi langt 

udover enkelt stående vennetjenester. 

Men dette tydeliggør ikke, hvornår vi blot når til kanten af, hvor lang varighed en tjenesteydelse må have 

for at bevare skattefriheden. Fra 3 uger og fremefter mener Skatteministeriet, at man går langt udover 

grænsen for en skattefri vennetjeneste, men er 1 uges varighed så lige til grænsen? Det er svært at vurdere 

ud fra så lidt praksis. I nogle tilfælde kan udtrækningen af arbejdsydelsen skyldes, at man kun foretager 

arbejdet i sin fritid, og derfor kun kan arbejde få timer hver aften, og det så dermed tager længere tid.  

Er det muligt at lave en fast tidsgrænse for varigheden? Nej, det er det sandsynligvis ikke, da sagerne har 

forskelligt omfang og indhold, og derfor kan nogle sager strækker sig over længere tid uden at varigheden 

nødvendigvis er væsentlig. Igen må vi afvente yderligere praksis. Men man kunne vel godt komme med et 

                                                           
53 Jeg er godt klar over at en murer ansat i et firma vil blive ud faktureret til en noget højere løn, da udgiften skal 
kunne dække øvrige omkostninger mv.  
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timeinterval som sagde, at hvis en tjeneste overstiger X antal timer vurderes varigheden for værende for 

lang. Jeg tænker, at dette kunne være en mulighed? 

7 – Den samfundsmæssige holdning kontra den skattemæssige holdning: 
Generelt handler mange ting om en adfærdsændring især, når det kommer til, om sort arbejde er okay eller 

om det ikke er okay. Men når det kommer til om en vennetjeneste skal koste mig penge i skat, så går man 

hurtigt imod, hvad samfundet forbinder med en vennetjeneste. 

Borgernes moralske holdning kan sagtens være at visse former for sort arbejde er i orden, også selvom det 

juridisk ikke er. 

Generelt tror jeg, at det er et ’ømt’ emne, fordi hvem ville have troet, at man kunne blive beskattet for at 

have modtaget hjælp af ens bedste ven, bare fordi at man tidligere på året havde hjulpet sin ven. Det lyder 

jo helt absurd. Men reglerne inden for området er ’klare’, hvis du falder uden for reglerne for skattefrie 

vennetjenester, så skal der altså ske en beskatning af den modtaget ydelse.  

Rent samfundsmæssigt tror jeg, at man vil have svært ved at forklare borgerne, hvor grænsen går. Hvor 

tydeligt er det egentligt, at en tjeneste kan blive noget, som kommer til at koste penge i skat. Som nævnt 

tidligere i opgaven så er det jo ofte underforstået, at man især i familie og blandt nære venner velvilligt 

stiller op, når de har brug for hjælp. Dette gengældes givetvis på et andet tidspunkt.  

Hvis Skattemyndighederne holder fast i teorien om at skattefrie kontra skattepligtige vennetjenester er et 

problem, så tror jeg, at de er nødt til at sætte mere fokus på området, således at de rent faktisk får gjort 

borgerne bekendte med, at der skal ske en beskatning, hvis bestemmelserne ikke er opfyldt. 

En svær opgave at forklare, men dette er jo også Skattemyndighedernes forpligtigelse.   

Men når ovenstående så er sagt, kan jeg have min tvivl om, at der virkeligt er fokus på de skattefrie og de 

skattepligtige vennetjenester inden for Skattestyrelsen, da den bevisbyrde, der skal til for at føre en sag, 

hvis den kommer op til jordens overflade, er så svær. Jeg har talt med en medarbejder i Skattestyrelsen, 

som sidder med sort økonomi, som giver mig ret i, at bevisbyrden er svær, når det kommer til netop 

vennetjenester. Og siger som jeg ovenfor, hvordan skal de opdage dem? 

Skattemyndighederne skal ikke nødvendigvis lave en kampagne eller andet, men de er vel nødt til i en eller 

anden form at have et fokus på området, hvis det virkeligt er et problem? 
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8 – Opdagelsen af vennetjenester: 
Hvordan opdages disse vennetjenester? Er det fordi SKAT tilfældigvis kommer på kontrolbesøg, fordi der er 

et igangværende byggeri? Er det fordi borgerne ser sig sure på hinanden, og at de derfor ringer til 

Skattestyrelsen, og anmelder naboen for at få udført sort arbejde? Eller hvordan opdages det helt konkret? 

Det er meget tvivlsomt, om det i mange tilfælde overhovedet opdages. Man kan jo bare tage udgangspunkt 

i de ovenstående få afgørelser, som jeg har kunnet finde. Den seneste er tilbage fra 2013, hvor der endda 

gives medhold til klageren, og derfor ikke sker nogen beskatning af vennetjenesterne.  

Vi skal altså helt tilbage til 1986 før, at der igen er en afgørelse inden for vennetjenester. Der er altså 27 år 

mellem, to afgørelse inden for skattefri vennetjenester. Dette må også være en indikation på, at det ikke 

vurderes at være et reelt problem, eller at man fra Skattemyndighedernes side ikke kan opdage det eller 

ikke har ønsket at prioritere dette. 

Som skrevet ovenfor i den teoretiske del af opgaven, så er betaling med kontanter for en vennetjeneste et 

no go. Men hvad nu hvis jeg betaler med kontanter, hvordan vil Skattemyndighederne så opdage det? Det 

vil de jo som oftest slet ikke. Hvis jeg hæver 2.000 kr. i en hæveautomat og giver dem til min ven som tak 

for hjælp, så ville Skattemyndighederne ikke kunne vide, at jeg har hævet penge udelukkende til betaling af 

det arbejde, som min ven har udført for mig.  

Det jo ret ’komisk’, at det som er det tydeligste (betaling) i hele Ligningslovens § 7 Å, nok vil blive noget af 

det sværeste for Skattemyndighederne at kunne kontrollere. Det er også samtidigt naivt at tro, at borgeren 

vil selvangive beløbet, da borgeren formentlig ikke er klar over, at der er tale om et skattepligtigt beløb, da 

det jo samfundsmæssigt blot var en vennetjeneste. 

Så hvor står vi så henne? Jo vi står i den såkaldte gråzone, som vi i sidste ende – med den nuværende 

lovgivning og praksis – bare bliver nødt til at acceptere.  

9 – Gråzonen: 
Men så kan man stille sig det spørgsmål, hvad er den acceptable gråzone? Og hvordan måler vi i det hele 

taget på, at der er et tab for samfundet på området for vennetjenester. Er det udelukkende på baggrund af 

Rockwool Fondens Forskningsenhed undersøgelser eller er der faktisk øvrige undersøgelser, der måles på. 

Og er de spørgsmål, som stilles i undersøgelsen lavet af Rockwool Fondens Forskningsenhed så valide, at de 

opsummerer, hvornår vi taler om den skattefrie vennetjeneste, og hvornår vi snakker om den skattepligtige 

vennetjeneste, og hvornår kan noget betragtes at være en gensidig vennetjeneste og ikke en gensidig 

vennetjeneste. 
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For mig ville den acceptable gråzone være, at vi i første omgang bare indså, at sort arbejde generelt ikke er 

noget, som vi kommer fuldstændig til livs, og ligeledes må det så også vurderes at den mængde af sort 

arbejde, som vedrører vennetjenester, som går hen og bliver skattepligtig, må være så minimal, at den 

egentlig bare skal accepteres, som den er. 

Igen skal man tænke på, at vi også har den samfundsmæssige vinkel, og at det virker uetisk, at fordi man 

modtager hjælp fra familien, så kan det blive skattepligtigt.  

Min personlige holdning er, at vennetjenester inden for skattens verden ikke bør være et problem, og at 

den gråzone inden for området bare skal accepteres, som den er nu. Man kan alligevel ikke i de fleste 

tilfælde bevise, at der er tale om skattepligtige vennetjenester. Det er derfor næppe et område, som 

Skattemyndighederne skal prioritere, men bruge ressourcerne et andet sted, hvor man rent faktisk har en 

større succes.  

Dog er min holdning helt klart, at lovgivningen ikke skal tilsidesættes, men alt skal gøres med måde og er 

problemet reelt så stor? 

10.1 – Ville deleøkonomi kunne omfattes af vennetjenester?: 
Deleøkonomi er også en mindre gren af sort arbejde/økonomi, og der er kommet meget fokus på området. 

Deleøkonomiens relevans ift. vennetjeneste er, at udlån eller udlejning af private ting godt kunne gøres 

som vennetjenester. Dog skal man have for øje, at så snart der er tale om betaling i form af kontanter, så 

ville der ved en vennetjeneste opstå en skattepligt. 

Hvad er deleøkonomi: 

”Deleøkonomi er et økonomisk princip, hvor privatpersoner deler, bytter, lejer eller køber opgaver og varer 

af hinanden.54” 

Ved deleøkonomi ville du som udgangspunkt få en betaling for at udleje bilen, cyklen, båden, 

sommerhuset, eller hvad det nu måtte være. Dette vil typisk ske igennem en eller anden form for bureau. 

Ved en vennetjeneste ville du som udgangspunkt bare tilbyde din familie eller venner at låne dette uden 

nogen former for betaling. I hvert fald hvis der skulle være tale om en skattefri vennetjeneste.  

Du må jo som udgangspunkt gerne låne dine ting ud til din familie og venner. Du må bare ikke få noget for 

det. Men kan man på noget tidspunkt låne sine ting for meget ud til familie og venner, således at man kan 

                                                           
54 Definitionen er taget direkte fra SKATs hjemmeside - https://skat.dk/skat.aspx?oid=2236769  
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sige, at det er usædvanligt eller at varigheden er for lang til, at der ikke sker nogen former for betaling? Og 

eventuel beskatning? 

Hvis der reelt ikke sker nogen former for betaling, ved at jeg en gang hver 14. dag lader min lillebror låne 

min bil, så vil jeg som udgangspunkt mene, at der blot er tale om hjælpsomhed og dermed tale om en 

skattefri familietjeneste. Jeg har jo ingen økonomisk fordel ved, at han låner den nok snarere tværtimod, 

fordi han så netop bruger den. Det er jo ikke usædvanligt at lade sin bror låne sin bil, og ville det så blive 

usædvanligt, fordi han skulle til noget en gang hvert 14. dage og må låne min bil? Det ville det ikke være 

efter min opfattelse. Der er heller ikke nogen former for modydelser. Så i sidste ende ville det handle om, 

at det skulle være fordi, at man vurderede, at varigheden var for ’lang’, og/eller at det er forud aftalte 

ydelser. Vi kan hurtigt konstatere, at det er aftalt på forhånd, at han skal låne bilen en gang hver 14. dag, 

men jeg får jo stadig ikke nogen modydelse, så har det den relevans, som man normalt ville lægge til grund, 

det mener jeg i hvert fald ikke.  

Hvis jeg fast låner min bil ud til min ven en gang om ugen, mod at vedkommende samtidig en gang om ugen 

kommer og gør rent for mig – Hvad så? Som udgangspunkt ville der ikke ske beskatning som deleøkonomi, 

da der ikke vil være tale om udlejning af min bil til min ven. Der må i stedet må der være tale om en 

tjeneste, hvori jeg låner ham min bil, men i og med der er tale om en fast aftale, vil dette ikke kunne 

klassificeres som en skattefri vennetjeneste. Hvis jeg havde lånt min bil til ham en enkeltstående gang, og 

der ikke var tale om nogle former for modydelse, så var der ikke sket nogen former for beskatning. 

10.2 – Hvorfor ikke en bundgrænse for alle?: 
Man kan undre sig over, hvorfor nogle aldersgrupper skattemæssigt skal tilgodeses ift. andre. Man har lavet 

et tiltag55, som siger, at unge under 16 år samt ældre, som har nået folkepensionsalderen, har ret til at 

tjene nogle penge skattefrit, så længe arbejdsopgaverne ligger indenfor privatsfæren. Men hvorfor skal 

dette tilgodeses for disse aldersgrupper og ikke for alle aldersgrupper? 

Til forarbejderne kommer man med årsagen for de yngre mennesker, nemlig at man frygter, at de ikke vil 

gå i skole, men hellere tjene nogle penge skattefrit, men du kan jo bare sætte en grænse fra de når 16-

årsalderen og sige, at der gælder samme grænse som for folkepensionisterne. 

Du må i 2019 tjene 11.200 kr. skattefrit som pensionist. For et ungt menneske som er 16 år, ville dette ikke 

engang svare til 1.000 kr. om måneden, så de ville jo ikke ligefrem kunne leve af pengene. Hvis man antog, 

at du undlod at starte på gymnasiet eller lignende efter folkeskolen, ville de alt andet lige skulle finde et 

                                                           
55 Ligningslovens § 7 Å stk. 2 og stk. 3. 
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eller øvrige jobs til at kunne få en ordentlig økonomi på sigt. Jeg er udmærket godt klar over, at det er de 

færreste, som flytter hjemmefra som 16-årig, men det nok også de færreste forældre, der er tilfreds med at 

have en 16-årig til bare at lave intet i et år eller to. 

Og hvad er forskellen egentlig på de to aldersgrupper, som enten ingen bundgrænse har eller som reelt har 

en bundgrænse og andre aldersgrupper, som ikke opfylder kriterierne. Man vil allerede som 13-årig kunne 

få et job, og du ville i princippet kunne lade være med at gå på pension, så hvorfor skal de have en fordel 

ift. øvrige personer, som arbejder 37 timer om ugen, men stadig hjælper f.eks. en bekendt eller en ældre 

borger på vejen eller lignende. Hvorfor må vi ikke få en mindre skilling for dette, uden at det bliver 

skattepligtigt? 

Du har jo også andre bundgrænser flere steder i skattelovgivningen. Her kan bl.a. nævnes 

sommerhusudlejning, hvor der er en bundgrænse på henholdsvis 11.200 kr. i 2019, hvis du udlejer det 

privat og 40.900 kr., hvis det udlejes gennem et bureau. Reglerne herom fremgår af Ligningslovens § 15 O. 

Der findes også et bundfradrag på udlejning af værelser og bolig, som du selv bor i. Dette fremgår af 

Ligningslovens § 15 Q. Bundfradraget for 2019 ligger på 28.600 kr. Ligeledes findes bundfradrag ved 

udlejning af bil, båd og campingvogn, som har et bundfradrag på 10.200 kr. i 2019. Reglerne fremgår af 

Ligningslovens § 15 R. 

Så hvorfor ikke bare indføre samme bundgrænse for alle på området skattefrie vennetjenester mod en 

mindre betaling? Burde det ikke være fair for alle? – Jo! 

10.3 – Anvendelse af gavebegrebet hvis en familietjeneste overstiger det 
”normale” beløb: 
Hvis man med sikkerhed ved, at de ydelser, som man ville levere til sin familie, bliver af en væsentlig værdi, 

ville man så allerede på forhånd kunne give det som gave i løbende takt med ydelsen udføres? 

Et tænkt eksempel: 

Et ægtepar vælger at få ombygget rigtig meget af deres hus. Konens far vil rigtig gerne hjælpe til og udfører 

alt det arbejde, som han kan på huset (arbejdsydelser). Alle materialer betales af ægteparret selv. Faren 

ville således kun skulle udføre arbejdet i huset og ikke betale for nogle af materialerne mv. Manden og 

konen vil i weekender og i hverdage i det omfang, at det er muligt, hjælpe til. De har haft yderligere familie 

og venner til at hjælpe med at flytte, mure op, køre cement mv. Dette har dog kun være over enkelte 

weekender, og der er ikke sket nogen modydelser i form af betaling eller gentjenester. Så disse ydelser er 

uden tvivl skattefrie vennetjenester. 



Side 73 af 120 
 

Byggeprojektet tog 8 måneder, hvor faren leverede en arbejdsydelse. Arbejdsydelserne kunne svinge fra 

uge til uge, men som udgangspunkt kommer han 5 dage om ugen fra morgen til eftermiddag. 

Faren er gået på pension og har tidligere være pedel på en efterskole, men er udlært møbelsnedker. 

Der er ingen tvivl om, at vi er inden for personkredsen for vennetjenester. Vi kan også hurtigt blive enige 

om, at han gør det udelukkende af hjælpsomhed. Hans uddannelse er af mindre betydning ift. det arbejde, 

som bliver udført. Der er ikke tale om ”noget for noget”, og de har heller ikke aftalt en tidsplan for 

arbejdsydelserne. Men værdien af det arbejde, som han yder, må vurderes at have en væsentlig værdi. 

Herudover må mængden af arbejdsydelsen tænkes at overskride grænsen for, hvad der samlet set kan 

anses for sædvanlige ydelser. 

Hvis man skulle have haft en professionel til at lave ovenstående arbejder, så ville det muligvis ikke tage 8 

måneder, men ville nok tage nogle måneder. Værdien af de professionelle ydelser ville bestemt også 

vurderes at have en væsentlig værdi.  

På Falster, hvor huset er beliggende, fakturerer en entreprenør en timepris for en murer og tømrer på 540 

kr. i timen inklusive moms. Hvis man så antog, at der skulle bruges 5 måneder af professionel arbejdskraft 

til udførsel af det arbejde, som ægtefællens far har udført, så ville dette svare til 22 uger af 37 timer = 814 

timer til en timepris på 540 kr. Dette ville altså koste dem 439.560 kr. at få det lavet af en professionel ud 

fra de antagelser, som jeg har foretaget. 

Alt andet lige om det så kun havde kostet 200.000 kr., må det stadig vurderes at være en væsentlig værdi, 

og noget som ville overgå en skattefri familietjeneste, rent skatteretligt. 

Vi overstiger også grænsen for at det hele kunne forblive skattefrit ved at give en gave, men det ville jo 

stadig være billigere at få det hele som en gave end en skattepligtig vennetjeneste. 

Da vi har at gøre med en personkreds, som er omfattet af Boafgiftslovens § 22, så skal der kun betales 

15%/36,25% i gaveafgift (jf. Boafgiftslovens § 23) over grænsen for gaver. Grænsen i 2019 er henholdsvis 

65.700 kr. til datteren og 23.000 kr. til svigersønnen. De kunne altså modtage en samlet skattefri gave på 

88.700 kr. og kun betale gaveafgift af 111.300 kr. I ovenstående tilfælde kan man ikke sige at moderen 

(farens kone) kan give en gave, da det må siges kun at være faren, som giver dem ydelsen (arbejdsydelsen). 

Det står jo ikke ligefrem sort på hvidt, om man må det eller ej. Men så længe du opfylder de betingelserne 

som bl.a. at gaveanmeldelse og betaling af afgiften, så kan jeg ikke se, at man ikke skulle kunne benytte sig 

af gavebegrebet. 
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I det tænkte eksempel er anvendt nogle antagelser ved værdiansættelsen. Disse forhold kan naturligvis 

diskuteres, men eksempler er blot for at anskueliggøre, at selv væsentlige beløb vil kunne gøres skattefrie 

ved at anvende gavereglerne. I virkeligheden ville der givetvis være mange småopgaver, og det kan 

diskuteres, om nogle af arbejdsydelser kunne være sædvanlige ydelser. 

10.4 – Delkonklusion: 
Praksis gør det klart, at der anvendes 3 hovedprincipper til vurderingen af, om der er tale om skattefrie 

eller skattepligtige vennetjeneste. Hovedprincipperne stemmer overens med hvad der bruges i den 

teoretiske fremgangsmåde. Disse principper går igen og igen i foreliggende praksis. 

Hverken teorien eller praksis får belyst alle de spørgsmål, som jeg er stødt på ved analysen af 

Ligningslovens § 7 Å, og det må siges, at der sagtens ville kunne laves en lang række tiltag eller forbedringer 

til lovbestemmelsen, som ville gøre den mere tydelig og klar. 

Da deleøkonomien helt givet bliver mere udbredt i fremtiden, vil det også være relevant at se nærmere på 

dette ift. vurderingen af vennetjenester. Og da personkredsen naturligt omfatter den nærmeste familie, vil 

det også være relevant at inddrage gavebetragtningen. 
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11 – Konklusion: 
Konklusionen er, at der ikke er nogen konklusion. Der er mange indikatorer på, at problemet ikke er så stort 

i hvert fald. Og at lovbestemmelsen nok ikke har levet helt op til den klarhed og tydeliggørelse, som man 

ønskede. 

Opgaven får dog belyst nogle elementer, som kan tale henholdsvis for og imod, at området for 

vennetjenester er et reelt skattemæssigt problem. 

En af de mere generelle ting som taler for, at der er et problem, er at samfundet/staten bliver snydt for 

nogle penge i skatteindtægter, hvis der er ydelser, som ikke ligger inden for den skattefrie vennetjeneste. 

Den manglende praksis på området er klart det, som gør, at jeg har min største tvivl om, hvor reelt 

problemet i virkeligheden er. Siden 1952 har der i alt kun været 6 afgørelser og 3 bindende svar, hvor 

udfaldet er nogenlunde 50/50. Og det svarer til, at der er gået over 7 år mellem hver sag. Dette kan ikke 

vurderes som et tilbagevendende problem, hvis der skal gå 7 år mellem hver sag, da hyppigheden bør være 

noget større for, at vi bør kalde det for et problem. 

Generelt er problemet også af en noget mindre karakter, da Skattemyndighedernes kontrolmuligheder må 

siges at være noget begrænset i denne sammenhæng og at det ikke lader til at der gøres noget ved det. 

Men man kan også vende den om og sige, at borgerne har en ret til at få at vide helt nøjagtigt, hvornår der 

er tale om det ene (skattefri vennetjeneste) frem for det andet (skattepligtig vennetjeneste), og det mener 

jeg heller ikke er tydeliggjort nok.  

Området skattefrie/skattepligtige vennetjeneste er et vurderingsområde, og hver enkelt faktor i 

lovgivningen skal vurderes. I min analysedel i opgaven, har jeg i mine diskussioner skiftet mening op til flere 

gange, fordi hvilket af vurderingsmomenter skal der lægges mest vægt på ved vurderingen? Og jeg er 

startede med en vurdering, men efter nøje gennemgang er jeg kommet til en anden for endda at vende 

tilbage til min første vurdering. 

Ligningsloven § 7 Å karakteriserer, hvornår en vennetjeneste er skattepligtig, og hvornår en vennetjeneste 

ikke er. Dette gøres ud fra 3 hovedprincipper, som er personlige relationer, gentjenester/modydelser og 

ydelsens art og omfang. Men hvad der så karakteriserer, hvad en modydelse er, og hvornår der reelt er tale 

om en modydelse – det er et rigtig godt spørgsmål. Hverken forarbejderne til loven eller selve 

lovbestemmelsen belyser, hvornår vi reelt taler om en modydelse, og hvornår, vi tidsmæssigt taler om en 

modydelse eller ’bare’ en ydelse for hinanden.  
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Men selvom der er 3 hovedprincipper i loven, så er der stadig utrolige mange andre vurderingsmomenter i 

lovbestemmelsen, som man skal igennem for så at kunne lave en helhedsvurdering af, om den tjeneste, der 

måtte være tale om, er af en skattefri eller skattepligtig karakter. 

Ligningslovens § 7 Å er baseret på den tidligere praksis, som forelå på området og derfor bør praksis og 

lovbestemmelsen gerne ’stemme’ overens. I praksis opererer man med de ovenfor beskrevne principper. 

Problemet med praksis ift. Ligningslovens § 7 Å er, at det ikke tydeliggøres hvordan man kommer frem til 

f.eks. værdiansættelsen, eller hvorfor der kun kan være tale om en modydelse, fordi man har lavet noget 

for den anden og modsat. Dette er stadig uklart i Ligningslovens § 7 Å. 

I og med der ikke tidligere har været en lovbestemmelse på området, så må det vurderes, at man har 

opbygget de kriterier, som ligger til grund for afgørelserne ud fra, hvordan man så reglerne som værende 

den gang. Reglerne læner sig en del op af gavebegrebet. 

Ideen med, at man lavede lovbestemmelsen, var at tydeliggøre regler og skabe en klarhed, men jo dybere 

og dybere jeg kom i teorien og sammenholdte med praksis, jo flere spørgsmål dukkede op. Jeg fandt aldrig 

svarene på alle mine spørgsmål, da disse ikke står foreskrevet nogle steder, hverken i selve 

lovbestemmelsen eller i forarbejderne til loven. 

F.eks. er det rigtig vigtigt, at for at vi kan tale om en modydelse, så skal vi være helt enige om, hvad der 

klassificerer den. Dette virker måske logisk nok, når der er tale om en ensidig ydelse, men hvor går 

grænsen, når det kommer til en modydelse? Er det som beskrevet i opgaven, når ydelser ligger samtidigt 

eller i forlængelse af hinanden eller opererer vi med, at det er inden for 12 måneder eller hvad gør vi? 

Praksis tydeliggør det heller ikke. 

Dette er blot en af de mange forhold, som ikke synliggøres i lovbestemmelse. Derudover kan nævnes, 

hvordan man værdiansætter de ydelser, som måtte være, og hvordan ved man, hvornår en ydelse har 

været af for lang varighed etc. Ikke mindst bør man overveje at indsætte en bagatelgrænse således at både 

borgerne og Skattemyndighederne er enige om, hvornår en ydelse kan anses for beløbsmæssigt at være 

skattepligtig.  

Kunne der være en reel chance for, at nogle af ydelserne, som ikke er opdaget, burde have været 

skattepligtige? Sandsynligheden er nok stor, men jeg er stadig af den overbevisning, at skattepligtige 

vennetjenester er et uvæsentligt område. 

Ligningslovens § 7 Å er endnu ikke blevet afprøvet i praksis, så man kan stille sig selv det spørgsmål, hvorfor 

det var så nødvendigt at have en lovgivning på området, når den endnu ikke er blevet anvendt i praksis 
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efter 7 år? Er dette ikke blot endnu en grund til, at vi skal konstatere, at vi befinder os i en gråzone, som 

blot bør accepteres? Det tror jeg. 

Deleøkonomi, gavebegrebet og bundgrænser i den skattemæssige lovgivning er bare nogle af de paralleller, 

som kan drages, når det kommer til vennetjenester. 

Deleøkonomiens paralleller til vennetjenester er, at det blive mere naturligt at låne ens ejendele ud til 

familie og venner. Der kan opstå tvivl om, at det er en skattefri vennetjeneste eller deleøkonomi. Dette må 

konkret vurderes ud fra den eventuelle modydelse, som gives. 

Gavebegrebet inddrages ift. undgåelse af beskatning af en skattepligtig vennetjeneste, når det kommer til 

familiemedlemmer i lige linje, som ville kunne modtage en skattefri gave. Det må vurderes, at 

gavebegrebet (Boafgiftsloven) sagtens ville kunne være et alternativ til undgåelse eller en billigere 

beskatning, så længe du overholder de regler, som findes i lovgivningen. 

I Skattelovgivningen er det almindelig kendt, at der gives bundfradrag på forskellige skatteområder. I 

Ligningslovens § 7 Å stk. 2 og 3 gives ret til et bundfradrag for unge under 16 år og borgere, som har nået 

folkepensionsalderen, men ikke for alle andre borgere i samfundet. Ud fra en lighedsbetragtning synes jeg, 

at det giver god mening at indføre et generelt bundfradrag for vennetjenester, da disse jo findes i alle dele 

af samfundet og ingen har et ønske om, at disse skal beskattes. 

12 – Perspektivering: 
Til trods for der er en helt ’klar’ lovgivning på området for skattefrie vennetjenester stilles der stadig mange 

spørgsmål til den generelle viden om problemet ved vennetjenester, og hvordan loven helt præcis 

anvendes i praksis. 

Der findes ikke nogen definition i lovgivningen på sort arbejde og vennetjenester. Rent skatteretligt tror jeg, 

at det ville have sin fordele at få defineret, hvad der helt præcist forstås med sort arbejde og 

vennetjenester. Dette for at få klarlagt de problemstillinger, der allerede kunne opstå ved klassificeringen 

af, om der er tale om henholdsvis sort arbejde, og om denne kan falde under kategorien vennetjenester. 

I forarbejderne til Ligningslovens § 7 Å fremgår, at personkredsen er familie, venner, naboer og kollegaer. 

Men hvor går afgrænsninger ift. familiekredsen? Og hvorfor kan naboer og kollegaer være omfattet af en 

vennetjeneste? Ligger det ikke lidt i ordet, at der kun er tale om familie og venner? 

Nu kommer jeg fra en større familie, hvoraf den familie, som jeg betragter som familie, måske ikke er, hvad 

der lovgivningsmæssigt ville klassificeres som familie. Jeg har 2 fætre som har nogle børn, disse børn er jeg 

mere knyttet til, og betragter jeg mere som min familie, end de 2 mostre som jeg har. Men når man i 
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lovgivningen kigger på begrebet familie, ville mine mostre nok snarere være min familie, end mine fætres 

børn. Og hvad med grandfætre og grandkusine? Hvis disse er omfattet af loven, ville vi jo tit i et eller andet 

omfang kunne klassificere personkredsen som vores familie. Lovgivningsmæssigt tror jeg, at man kunne 

gøre klogt i at sætte nogle begrænsninger på familiekredsen, om ikke andet nogle kriterier, som skal være 

opfyldt for, at dette kan opfylde definitionen af familierelationerne. 

Når det kommer til loven, ville det være rigtig godt med en tydeliggørelse af hvilke ydelser, som helt 

eksplicit er uden for beskatning, og derfor kunne holdes helt uden for. Især fordi man i min optik ikke bør 

have naboer eller kollegaer omfattende af denne lov. De ydelser, som du normalt ser mellem naboer, må 

netop være de her ydelser, som eksplicit aldrig bør blive skattepligtige, da det udelukkende bør være 

ydelser af så beskeden karakter. Loven omfatter familie og vennetjenester og indikerer jo også indirekte 

den personkreds, som bør være omfattet, hvorfor så lade en yderligere personkreds indgå? Og hvis man 

fastholder denne personkreds, så bør en definition af især naboer nok tydeliggøres, da dette forhold kan 

være noget forskelligt fra person til person. Dette problem tydeliggøres især i sagen SKM2019.370.SR, hvor 

spørgeren er af den opfattelse sproget.dk’s definition af naboer må være den ’korrekte’ definition, og 

derfor være hvad en nabo er. Dog er det ikke sådan, at skattesystemet er skruet sammen, og de behøver 

derfor ikke være enige i denne definition af ordet nabo. 

En anden undring er, at man gentagende gange i Rockwool Fondens Forskningsenhedsrapporter, egentlig 

godt har været klar over borgernes manglende kendskab til reglerne inden for familie og vennetjenester, 

men man har ikke gjort yderligere. Hvis borgerne skal have en chance for at kende til, regelsættes inden for 

vennetjenester, så må de også have et krav på, at disse regler tydeliggøres, og at de oplyses herom. Ved 

oplysningen til borgerne ville der skulle lægges vægt på de kriterier, som gør en vennetjeneste skattepligtig, 

således at de forstår, at det, som man i dagligtale kender som en tjeneste, stadig vil forblive urørt og ikke 

har relevans for denne bestemmelse. 

Er familie og vennetjenester samfundsmæssigt et problem? Det jeg nu ikke helt sikker på. Reelt set går 

samfundet glip af en skatteindtægt, hvilket selvfølgelig er et problem. Men er det et problem, som vi kan 

måle på? Det er nok snarere mere tvivlsomt. Definitionerne, af hvornår vi reelt set har at tale om en 

skattepligtig vennetjeneste, er stadig så vag, at hvis man skulle lave undersøgelser, som Rockwool Fondens 

Forskningsenhed gør, så skal disse gentjenester, der spørges ind til, nok uddybes noget mere, hvis man skal 

tage udgangspunkt i deres rapport til vurderingen af problemet samfundsmæssigt. Og hvis det 

samfundsmæssigt havde været så stort et problem, så er min påstand også, at kendskabet til skattefrie og 

skattepligtige vennetjenester, var noget som borgerne havde et større kendskab til, hvilket publikationer 

fra Rockwool Fonden Forskningsenhed ikke giver anledning til at tro at borgerne har. 
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Hvad er Skattemyndighedernes mulighed for at kontrollere vennetjenester? Umiddelbart virker de meget 

begrænset, og dette gør også at området er endnu sværere at skabe nogle skatteindtægter ud af. Hvordan 

ville man skulle kontrollere noget fra Skattemyndighedernes side, som er inde i privatsfæren for borgerne, 

og som er ydelser, som de aldrig rigtig vil have/få et kendskab til? For Skattemyndighederne er det et 

område, som er meget urørt, fordi de ikke har de muligheder for at opdage vennetjenester, uden at de får 

anmeldelser om sort arbejde.  

Hvis Skattemyndighederne skulle have ret til at gå mere ind i privatsfæren, ville dette gå imod, hvad man 

fra politisk side ønsker. Og dette sætter endnu en stopper på mere kontrol af disse former for tjenester. 

Politikkerne er mere varsomme med at skulle ind på borgernes private grunde og mener også, at det skaber 

flere problemer, end det er til gavn. Hvorfor så denne lovgivning? 

I opgaven er beskrevet en række tiltag, som kunne gøre Ligningslovens § 7 Å mere klar og tydeligere end 

hidtil. I min betragtning er jeg især tilhænger af en bagatelgrænse for, hvornår en vennetjeneste må anses 

for væsentlig, og at der dermed skal ske beskatning. 

En anden betragtning end den, som allerede beskrevet i opgaven, kunne være ud fra gavebetragtningen og 

lave bagatelgrænsen, således at den følger størrelsen for de skattefrie gaver, som gives til familie i lige linje. 

Dog ville en problematik kunne opstå, således om reglerne skulle overføres direkte, eller om der skulle 

foretages nogle tiltag. Man kunne vælge at overføre reglerne således, at bagatelgrænsen bare svarede til 

gavestørrelsen mellem far/mor og børn svarende til 65.700 kr. (2019) for alle vennetjenester. Man kunne 

også vælge at sige, at der var en højere grænse for tjenester mellem familien end mellem venner, således 

at grænsen for familie var 65.700 svarende til ovenfor beskrevet, og grænsen for venner var 23.000 kr. 

(2019) svarende til skattefri gave for svigerbørn.  

Helt generelt kunne man også overveje om den beskatning, der skal foretages efter Ligningslovens § 7 Å, 

hvis der er tale om skattepligtige vennetjenester, kunne lempeliggøres med det formål at imødekommende 

borgernes uforståenhed over, at en vennetjeneste ville kunne blive skattepligtig. Dette kunne f.eks. også 

gøres efter gavebetragtningen enten således, at der generelt gives en lempeligere beskatning for alle inden 

for personkredsen på 15 %, eller at der igen skelnes mellem om der er tale om familiemedlemmer, hvor der 

kan ske beskatning med 15 %, og hvor der for venner kan ske beskatning med 36,25 % svarende til 

beskatningsprocenten for svigerbørn. 

Generelt kunne man stille sig selv det spørgsmål om Ligningslovens § 7 Å er en nødvendighed? Man mente i 

2002 at der ikke var et behov for lovgivning. I 2002 forelå 5 afgørelser på området. I 2012 vurderede man, 

så at der var et behov for lovgivning. I denne 10-årige periode havde der ikke været nogen afgørelse men 
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blot 2 bindende svar. Man har altså frem til 31.12.2019 haft 6 afgørelser og 3 bindende svar på området, 

hvoraf 3 af afgørelserne udløste en skattepligtigt og 3 ikke en skattepligt, 2 af de bindende svar ville have 

udløst en skattepligt og 1 af dem ville ikke. Praksis viser altså, at der siden 1952 og frem til 2019 har været 

meget meget få sager, og derfor synes jeg godt, at man kunne tænke over betydningen af at have fået 

indført Ligningslovens § 7 Å? Den har endnu ikke være anvendt i praksis, og ville man ikke ved en 

afskaffelse af loven kunne anvende gavebegrebsprincipperne i mange af tilfældene? Eller blot gøre hvad 

man gjorde tidligere?  

De ydelser, som leveres ved en vennetjeneste, ville kunne sidestilles med en gave. Værdien af gaven må så 

være afgørende for, om der skal være tale om en beskatning eller ej, dog stadig med de forudsætninger, 

som gælder inden for gavebegrebet, således at der ville kunne gives en skattefri gave op til et vist beløb 

inden for familien. Dette er muligvis en meget grov skitse af, hvordan man kunne gøre ved afskaffelse af 

Ligningslovens § 7 Å. Og det må også konkluderes, at problemet med familie og vennetjenester må 

vurderes at være en gråzone, som bør accepteres, eftersom antallet af sager er så minimalt inden for de 

sidste 67 år. De mulige ressourcer, som måtte bruges på området for skattefrie familie og vennetjenester, 

burde efter min mening anvendes på andre områder inden for sort arbejde, hvor der et reelt behov herfor, 

og hvor sandsynligheden for at få et skatteprovenu er større.  
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https://www.skm.dk/love/lovforslag/2011-12/l170 

Skatteministeriet – Regeringen styrker indsatsen mod sort arbejde – 

https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2011/november/regeringen-styrker-indsatsen-

mod-sort-arbejde 

13.3 – Love, bekendtgørelser, vejledninger og forarbejder: 
Folketinget – Lovforslag nr. L 170, Lov om ændringer af ligningsloven og andre love (skattefrie familie- og 

vennetjenester og skattefritagelse af visse persongruppers indtægter ved arbejde i private hjem samt 

initiativer rettet mod sort arbejde m.v.) - 

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20111/lovforslag/l170/20111_l170_som_fremsat.pdf  

Lov nr. 593 af 18/06/2012 (Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love) – 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142467 

Den juridiske vejledning – C.A.2.5.2.28 - LL § 7 Å - Skattefri familie- og vennetjenester samt skattefritagelse 

af unge og pensionister, der arbejder i private hjem – 

https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2090709&vid=216359&search=familie¤og¤vennetjenester  

Grundloven – LOV nr. 169 af 05/06/1953 – https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902 

Statsskatteloven – LOV nr. 149 af 10/04/1922 – 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=63303 

Ligningsloven – LBK nr. 806 af 08/08/2019 – 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209679 

Boafgiftsloven – LBK nr. 47 af 12/01/2015 – https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166398 

Personskatteloven – LBK nr. 799 af 07/08/2019 – 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209109 
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Skattekontrolloven, LOV nr. 1555 af 19/12/2017 – 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196403  

Skatteindberetningsloven, LOV nr. 1536 af 19/12/2017 –  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196404 

Skatteforvaltningsloven, LBK nr. 678 af 31/05/2018 med senere ændringer – 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200031 

13.4 – Afgørelser og bindende svar: 
LSRM1952.128 – Eget arbejde ved opførelse af ejendom til egen brug 

LSRM1964.17 – Værdi af eget arbejde 

LSRM1965.102 – Værdi af arbejde, modtaget som vederlag 

LSRM1967.103 – Kendelse vedr. værdi af eget arbejde m.v. 

TfS1986.551 – Naturalydelser – Murer – Mekanikerarbejde – Skøn 

LSR2013.12-0224512 – Klagen skyldes, at klageren er blevet beskattet af vennetjenester i forbindelse med 

opførelsen af et hus 

SKM2006.573.LSR – Timebank, koncept, skattefrie, vennetjenester 

SKM2010.764.SR – Indsamlingskampagne 

SKM2019.370.SR – Afvisning af anmodning om bindende svar 

13.5 – Andre dokumenter: 
Skatteministeriet – Rapport om: Vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, 

produkter og ydelser samt personalegoder – 

http://webarkiv.ft.dk/samling/20021/udvbilag/sau/almdel_bilag78.htm  

Rockwool Fonden Forskningsenhed – Publikation fra 2018 – Sort arbejde, gør det selv-arbejde og 

deleøkonomi – https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2018/12/Sort-arbejde-gør-det-selv-arbejde-

og-deleøkonomi.pdf 

Rockwool Fonden Forskningsenhed – Publikation fra 2017 – Danskernes liv med skatter, sort arbejde og gør 

det selv-arbejde – https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2017/05/Danskernes-skat_komplet-

LO_final.pdf  
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Forfatter Thomas Rønfeldt – Tidsskrift – Sort arbejde: et skatteretligt begreb eller et politisk spin? – Årg. 69 

nr. 5 (2013, Bestillingsid fra biblioteket 1570519887662 

Beierholm – Sort arbejde, regler for private – Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartner 

Karnov er brugt til fremsøgning af afgørelser og bindende svar 

Retsinformation er brugt til fremsøgning af lovene og lovbekendtgørelserne 
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14 – Bilagsoversigt: 
Bilag 1 – Oversigt over afgørelser og bindende svar 

Bilag 2 – LSRM1952.128 – Eget arbejde ved opførelse af ejendom til egen brug 

Bilag 3 – LSRM1964.17 – Værdi af eget arbejde 

Bilag 4 – LSRM1965.102 – Værdi af arbejde, modtaget som vederlag 

Bilag 5 – LSRM1967.103 – Kendelse vedr. værdi af eget arbejde m.v. 

Bilag 6 – TfS1986.551 – Naturalydelser – Murer – Mekanikerarbejde – Skøn 

Bilag 7 – LSR2013.12-0224512 – Klagen skyldes, at klageren er blevet beskattet af vennetjenester i 

forbindelse med opførelsen af et hus 

Bilag 8 – SKM2006.573.LSR – Timebank, koncept, skattefrie, vennetjenester 

Bilag 9 – SKM2010.764.SR – Indsamlingskampagne 

Bilag 10 – SKM2019.370.SR – Afvisning af anmodning om bindende svar 

Bilag 11 – Uddrag fra forarbejderne til Ligningslovens § 7 Å, stk. 1 

Bilag 12 – Uddrag fra Skatteministeriet rapport tilbage fra 2002  
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14.1 – Bilag 1 – Oversigt over afgørelser og bindende svar: 
 
      
Afgørelser:           
LSRM1952.128  Eget arbejde ved opførelse af ejendom til egen brug 
LSRM1964.17  Værdi af eget arbejde 
LSRM1965.102  Værdi af arbejde, modtaget som vederlag 
LSRM1967.103  Kendelse vedr. værdi af eget arbejde m.v. 
TfS1986.551  Naturalydelser – Murer – Mekanikerarbejde – Skøn 

LSR2013.12-0224512  Klagen skyldes, at klageren er blevet beskattet af vennetjenester i 
forbindelse med opførelsen af et hus 

Bindende svar:           
SKM2006.573.LSR  Timebank, koncept, skattefrie, vennetjenester 
SKM2010.764.SR  Indsamlingskampagne 
SKM2019.370.SR  Afvisning af anmodning om bindende svar 
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14.2 – Bilag 2 – LSRM1952.128 – Eget arbejde ved opførelse af ejendom til 
egen brug: 
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14.3 – Bilag 3 – LSRM1964.17 – Værdi af eget arbejde: 
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14.4 – Bilag 4 – LSRM1965.102 – Værdi af arbejde, modtaget som vederlag: 
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14.5 – Bilag 5 – LSRM1967.103 – Kendelse vedr. værdi af eget arbejde m.v.: 
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14.6 – Bilag 6 – TfS1986.551 – Naturalydelser – Murer – Mekanikerarbejde – 
Skøn: 

 



Side 92 af 120 
 

14.7 – Bilag 7 – LSR2013.12-0224512 – Klagen skyldes, at klageren er blevet 
beskattet af vennetjenester i forbindelse med opførelsen af et hus: 
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14.8 – Bilag 8 – SKM2006.573.LSR – Timebank, koncept, skattefrie, 
vennetjenester: 
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14.9 – Bilag 9 – SKM2010.764.SR – Indsamlingskampagne: 
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14.10 – Bilag 10 – SKM2019.370.SR – Afvisning af anmodning om bindende 
svar: 
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14.11 – Bilag 11 – Uddrag fra forarbejderne til Ligningslovens § 7 Å, stk. 1: 
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14.12 – Bilag 12 – Uddrag fra Skatteministeriet rapport tilbage fra 2002: 

 



Side 113 af 120 
 

 



Side 114 af 120 
 

 



Side 115 af 120 
 

 



Side 116 af 120 
 

 



Side 117 af 120 
 

 



Side 118 af 120 
 

 



Side 119 af 120 
 

 



Side 120 af 120 
 

 


