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ABSTRACT 
This thesis is wri en as a part of the Graduate Diploma in Business Administra on at Copenhagen Business 

School. The main purpose of this thesis is to give the reader an understanding overview of the historical 

changes in the Danish tax rules and regula ons regarding opera ng costs. These changes have in the past few 

years caused many kinds of challenges for several companies in Denmark and have resulted in many different 

judgements by the Danish Supreme Court. There have been a few important recent judgements regarding 

some banks right to get tax deduc ons for establishment costs related to the internal staff.  

Danish companies and organiza ons raised many ques ons to these judgements and their future right to get 

deduc ons for establishment costs related to the staff. In this study, we have analyzed the historical prac ce by 

the authori es regarding this topic, the future impact of some relevant judgements and a new bill proposed by 

the Danish government in this regard.   
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INDLEDNING 

Emnet for vores hovedopgave på HD 2. del omhandler undersøgelse og analyse af udvikling i 

selskabernes fradragsret med udgangspunkt i Statsska elovens § 6. Valget er foretaget grundet et øget 

fokus på virksomheders overholdelse af ska eretlige krav. 

Enhver virksomhed i nu dens konkurrencepræget Danmark fokuserer på dri søkonomisk op mering, 

de e med henblik på at minimere dri somkostninger samt opnå størst mulig profit l virksomhedens 

ejere og ak onærer. Af denne grund, er det naturligt, at virksomhederne er interesseret i den lavest 

mulig beskatning og højst muligt fradrag. Virksomhederne er dog ikke interesseret i at udarbejde en 

fejlbehæ et opgørelse af deres ska eplig ge indkomst, da en sådan handling vil medføre en 

e erfølgende korrek on af SKAT i virksomhedens ska eplig ge indkomst. I øvrigt er regnskabet den 

primære informa onskilde for ejerne af ethvert selskab, som belyser selskabets økonomiske lstand1.  

Ansvaret for regnskabsaflæggelsen i de registrerede selskaber foreligger hos selskabets ledelse jf. § 8 i 

årsregnskabsloven. Af denne grund, er ledelsen både interesseret i og plig g l at aflægge et 

retvisende regnskab for sine interessenter, samt udarbejde en korrekt opgørelse af ska eplig g 

indkomst, da de ska emæssige omkostninger o e udgør en stor andel af selskabets årsresultat.  

Som udgangspunkt har alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark dri somkostninger som en 

primær regnskabspost. Af denne grund, har den ska emæssige fradragsret i henhold l 

statsska elovens § 6 stk. 1, litra a, en afgørende betydning for det danske erhvervsliv. Desuden har den 

seneste finanskrise medbragt øget fokus på virksomhedernes omkostninger, hvorfor fradragsre ens er 

blevet endnu mere aktuel. 

Gennem den har den danske ska elovgivning været underlagt en del udvikling, som har gjort det 

danske ska esystem komplekst, at forstå for de erhvervsdrivende virksomheder. Udviklingen er sket i 

form af en del principielle afgørelser, der har udformet den gældende retspraksis bl.a. i forhold l 

virksomheders fradragsmuligheder.  

                                              
1 Årsregnskabsloven - § 3 
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I det seneste har Højestere en afgjort to sager2 vedrørende virksomheders fradragsret for lønudgi er, 

som har principiel betydning for den hid dige gældende praksis på området. Dommene er af central 

betydning for enhver erhvervsdrivende i Danmark samt for retsvæsnet. Domsafgørelserne indebærer 

en gennemgribende praksisændring inden for ska eret med hensyn l virksomheders fradragsret for 

lønomkostninger a oldt i forbindelse med udvikling samt etablering af virksomheder. Dommene 

berører i øvrigt dri somkostningsbegrebet, som også har en afgørende betydning for erhvervslivet 

samt deres muligheder for vækst. Dri somkostningsbegrebet er afgrænset fra udvidelse samt 

etablering, men rummer at virksomheden kan udvikle sig inden for de eksisterende rammer. 

Hovedessensen i dri somkostningsbegrebet er, at den omfa er de udgi er, som i årets løb er anvendt 

l at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 

Det er interessant, at undersøge fradragsre en for virksomheder, som ønsker en dri søkonomisk 

op mering af virksomheden og ikke er interesseret i, at blive beska et mere end ne oindtægten - 

sam dig kan fradragsre en have en betydning for selskabernes markedsværdi. Højestere en har i de 

seneste år afsagt flere domme, der enkeltvis samt i synergi, har medvirket l en indskrænkning af 

dri somkostningsbegrebet i Statsska elovens § 6. Det er væsentligt for både ska esystemet samt 

virksomheder, at have en klarhed omkring dri somkostningsbegrebet, da en uklar anvendelse af 

begrebet kan medføre både økonomiske og dskrævende stridigheder med ska emyndighederne. 

De e kan i værste fald resultere i, at virksomheder støder ind i uventet krav om e erbetaling fra SKAT.  

Den s gende kompleksitet i fradragsreglerne e er Statsska elovens § 6, har gjort det mere og mere 

vanskeligt for virksomhederne, at opgøre de fradragsbere gede omkostninger. Endvidere har de 

seneste Højesteretsdomme skabt en regelforvirring for mange virksomheder især med fokus på 

lønomkostninger i forbindelse med virksomhedsudvidelse samt fortolkning af Statsska elovens § 6. 

Regeringen har i denne forbindelse, fremlagt et lovforslag for sikring af fradragsre en for 

erhvervsmæssige udgi er. Af denne grund, finder vi det aktuelt, at undersøge udviklingen i retspraksis 

gældende for Statsska elovens § 6 med henblik på de lønomkostninger, der ikke er relateret l, 

at ”erhverve, sikre og vedligeholde” virksomhedens indkomst.  

 
                                              
2 Højesterets domme af 30. juni 2017 i sagerne 137/2016 (SKM2017.513.HR) og 138/2016 (SKM2017.512.HR) 
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PROBLEMFORMULERING  
Statsska elovens § 6 stk. 1 litra a er ikke blevet ændret siden 1922, selvom der gennem den er sket store 

samfundsmæssige ændringer. I øvrigt har virksomhederne ændret måden, hvorpå forretning drives på grund af 

den omfa ende industrielle revolu on samt teknologisk udvikling. Udviklingen har medført l at der løbende 

er opstået behov for en lpasning af den gældende praksis, hvilket er sket i form af diverse afgørelser ved 

domstolene. Disse afgørelser har bidraget l en løbende ajourføring af den gældende ret, hvor de dligere 

domme ersta es med de nye, som i højere grad er lpasset dagens samfund.  

Den øvrige lovgivning ud over Statsska eloven har ændret sig en del siden sin oprindelse. Et eksempel i denne 

forbindelse er Selskabsloven, som regulerer virksomheders måde at drive forretning på i Danmark3. En grund l 

ikke at ændre på lovteksten i Statsska eloven har været inten onen om at bevare dynamikken i loven. 

Ændringer kunne åbne op for nye fortolkningsmuligheder, så at domstolene here er kunne tage s lling l disse 

fortolkninger og dermed danne en ny praksis på et eventuelt nyt lovgrundlag4.  

I takt med at dri somkostningsbegrebet udvikler sig løbende, bliver virksomhederne nødt l at bruge 

ressourcer på at forstå begrebets nyfortolkning. De e giver anledning l, at virksomheder enten køber sig l 

ydelser hos revisorer og ska erådgivere eller etablere in-house ska eafdelinger l en fortolkning af den 

gældende praksis. På denne måde bliver virksomheder pålagt en byrde i form af omkostninger grundet den 

s gende kompleksiteten i ska elovgivningen.   

Vi vil analysere udviklingen i virksomhedernes fradragsret for lønomkostninger med henblik på at belyse, 

hvilket "skred", der er sket i fortolkningen af Statsska elovens § 6 (e er dens oprindelse), 

dri somkostningsbegrebet og fradragsmulighederne/-begrænsningerne. Analysen vil dere er belyse både de 

økonomiske og ska emæssige aspekter og ikke mindst konsekvenser for erhvervslivet af begrænsninger i 

fradragsre en. 

Nærværende afgangsprojekt har l formål, at give et indblik i og en forståelse for den gældende retspraksis for 

fradragsret for lønomkostninger med udgangspunkt i de aktuelle domme på området. For at opnå de e, er der 

ops llet følgende problemformulering:  

                                              
3 Jane Ferniss, Det ska eretlige dri somkostningsbegreb (2006) – side 33 
4 Jane Ferniss, Det ska eretlige dri somkostningsbegreb (2006) – side 31 
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”Hvilke konsekvenser har Højesterets domme af 30. juni 2017 i sagerne 137/2016 og 138/2016 ha  på 

fortolkning af Statsska elovens § 6 i forhold l fradragsre en og hvad er forventningen l retspraksis i 

frem den”?  

For at besvare problemformuleringen, finder vi det relevant at ops lle følgende underspørgsmål, som bidrager 

l opgavens overordnede besvarelse: 

 En redegørelse af de lønudgi er, som er fradragsbere get i henhold l Statsska elovens § 6 set i 

sammenhæng med den nyere praksis. 

 En analyse af den historiske udvikling, der har været i virksomhedernes fradragsret. 

 En analyse af betydningen af SKAT´s nye praksis for erhvervslivets økonomiske rammer. 

 En vurdering af lovforslag l ændring af ligningsloven (udvidelse af fradragsre en for 

erhvervsmæssige lønudgi er m.v.)  
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AFGRÆNSNING 

I forbindelse med udarbejdelse af nærværende afgangsprojekt, har det været nødvendigt, at foretage 

en række afgrænsninger for at sikre, at opgavens dybde og omfang finder den re e balance.  

Med udgangspunkt i opgavens formål kan det konstateres, at vi udelukkende afgrænser os l en 

analyse af fradragsmuligheder for lønomkostninger/lønpakker for erhvervsmæssige virksomheder. En 

dybdegående analyse af de andre fradragsbere get erhvervsmæssige omkostninger bliver derfor ikke 

inddraget i opgaven. 

Vi har valgt at inddrage de danske beskatningsregler og udelade en perspek vering l andre landes 

lovgivning samt deres retspraksis. I øvrigt afgrænses der l de ska esubjekter, som har ubegrænset 

ska epligt l den danske stat i henhold l kildeska eloven. I opgaven inddrages der en analyse af 

statsska elovens §§ 4 - 6 og der er hermed ikke medtaget de yderligere love (fx afskrivningsloven) i 

betragtning, der kan have en direkte eller indirekte betydning for det valgte emne.  

I opgaven fokuseres der hovedsageligt på de principielle domme, der vedrører 

grænsedragningsområder mellem de fradragsbere gede dri somkostninger og de ikke-

fradragsbere gede omkostninger l virksomhedsudvidelse. De yderligere domme, der kan have en 

rela on l fortolkning af statsska eloven tages dermed ikke i betragtning. Derudover har vi inddraget 

et lovforslag vedrørende udvidelse af fradragsre en af 31. august 2017. Vi afgrænser os således fra de 

e erfølgende lovudkast, der bliver sendt l yderligere behandling i Folke nget e er 31. august 2017.  
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METODE- OG MODELVALG 

Vi har valgt at anvende den deduk ve metode i afgangsprojektet, som tager udgangspunkt i de 

eksisterende teorier. Ved hjælp af denne metode kan virkningerne af en bestemt handling 

konkluderes5; 

 Fx. de ska emæssige konsekvenser for et selskab, som udbetaler højere løn l en medarbejder 

i forbindelse med virksomhedsudvidelse.  

Det er den gældende lovgivning og retspraksis, der danner grundlaget for analysen samt 

konklusionerne i afgangsprojektet. Af denne grund, har vi valgt deduk on som metode, og anvender 

ska elovgivning, hvore er der dannes konklusioner begrundet ud fra de eksisterende teorier.  

Vi har anvendt den kvalita ve dataindsamlingsmetode6 l indsamling af data l afgangsprojektet. Den 

indsamlede data består hovedsageligt af den gældende lovgivning inden for fradragsret for 

lønomkostninger, herunder bekendtgørelser, domme (herunder Investor Partner, Symbion Capital, LM 

Glasfiber, Arbejdernes Landsbank & Lån & Spar), offentlige lgængelige betænkninger samt relevante 

afgørelser. Derudover har vi l forståelse af afgangsprojektets problems lling, anvendt relevante 

bøger, publika oner og ar kler.  

Vi har l besvarelse af afgangsprojektets problemformulering ikke indsamlet primær data7. Til 

simplificering af eksempler og l stø e for konklusioner, har vi udarbejdet egen analyse, som kan 

kategoriseres som værende primær data. Det indsamlede data kategoriseres som værende sekundær 

data8, da den er skabt l andet formål end de e afgangsprojekt. Det vurderes, at pålideligheden af den 

indsamlede data er høj, da den er indsamlet af folk med høj eksper se inden for ska eområdet, 

herunder professorer, advokater og revisorer. Den sekundære dataindsamling er afslu et den 15. 

                                              
5 Ib Andersen, ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduk on i samfundsvidenskaberne”, (2014), s. 49 
6 Ib Andersen, ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduk on i samfundsvidenskaberne”, (2014), kap. 4 
7 Ib Andersen, ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduk on i samfundsvidenskaberne”, (2014), s. 83 
8 Ib Andersen, ”Den skinbarlige virkelighed – vidensproduk on i samfundsvidenskaberne”, (2014), s. 81. 
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november 2017, de domme, ar kler samt anden li eratur, der er blevet offentliggjort e er denne 

dato, er ikke taget i betragtningen.  

Strukturen i afgangsprojektet er illustreret i nedenstående figur: 

 

Konklusion

Litteraturliste

Analyse

Analyse af driftsomkostningsbegrebet samt retspraksis,
Fradragsmuligheder for lønomkostninger, 

Analyse af lovindgreb, 
Konsekvenser for erhvervslivet

Indledning

Statsskatteloven (§ 4 - § 6) generelt 
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I afsni et vedrørende Statsska eloven, er beskrevet lovens rammer, lovens anvendelsesområder, den 

ska emæssige historie samt de løbende ændringer i fortolkning af loven.  

I analysedelen, er der redegjort for udvikling i fortolkning af dri somkostningsbegrebet samt 

retspraksis i forhold l fradragsret for lønomkostninger. I øvrigt er konsekvenser for erhvervslivet af 

begrænsninger i fradragsmuligheder samt de lovmæssige indgreb belyst. Validiteten af vurderinger i 

analysedelen er højnet ved at udarbejde eksempler, som simplificerer lovbestemmelser. For, at give 

læserne af de e afgangsprojekt en ensartet forståelse, er væsentlige udtryk, forkortelser og begreber 

blevet defineret nærmere i afsni et om begrebsdefini oner. I øvrigt er der indsat fodnoter i opgaven 

de steder, hvor det findes nødvendigt.    
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MÅLGRUPPE 

De e afgangsprojekt har erhvervsvirksomheder samt lovgivere som den primære målgruppe. Den 

sekundære målgruppe er rådgivere engageret i selskabsska ere en. Afgangsprojektet kan primært 

beny es af erhvervsvirksomheder, som er interesseret i fradragsmuligheder for lønomkostninger 

generelt samt de rådgivere, som befinder sig i en rådgivningsmæssig situa on inden for 

selskabsska eret. 

Afgangsprojektet kan ligeledes anvendes af de lønafdelinger, som har ansvar for indberetninger l 

ska emyndighederne. I denne sammenhæng kan afgangsprojektet være et opslagsværk l forståelse 

af regelsæ et vedrørende fradragsret samt den gældende praksis.  

LITTERATUR OG KILDEKRITIK 

Hovedparten af li eraturen stammer fra de lovmæssige publika oner, som er baseret på den 

gældende lovgivning på området, og anses derfor for en valid li eraturkilde for de e afgangsprojekt. I 

øvrigt er publika onerne sammenholdt med de seneste lovændringer på området. Et eksempel på en 

publika on, der er beny et i afgangsprojektet, er ”Det ska eretlige dri somkostningsbegreb” udgivet 

af Jane Ferniss i 2006. I øvrigt er der beny et li eratur fra faget ska eret på HD, som også anses som 

værende en valid informa onskilde. Al yderligere li eratur i form af afgørelser, domme, love og 

bekendtgørelser anses også som værende valide kilder og der er derfor ikke foretaget kildekri k af 

dem. Der er beny et en del ar kler i afgangsprojektet, som er udgivet af erhvervsmæssige foreninger 

samt rådgivningsvirksomheder. Disse ar kler kan muligvis have en lav grad af validiteten, da 

resultaterne af disse ar kler ikke er e erprøvet.    

FORKORTELSER  

Lovmæssige henvisninger: 

SL: Statsska eloven 

KL: Kildeska eloven 

LL: Ligningsloven 

SKM: Ska eministeriet  
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STATSSKATTELOVEN – EN TEORETISK ANALYSE  

Statsska eloven kom oprindeligt l vores kendskab i maj 1903, da Rigsdagen vedtog den gældende 

statsska eloven med den nuværende ordlyd9. Statsska eloven udgøre således grundlaget for alle de 

frem dige ska elove. Med den har statsska eloven fået mange anvendelsesområder, men sam dig har 

statsska eloven bevaret sin aktualitet. Da SL blev vedtaget, anså de daværende lovgivere det irrelevant, at 

udarbejde et større fortolkningsbidrag. Loven har ind l videre al d været kilde l fortolkning på grundlag af 

ordlyden af de pågældende bestemmelser. På trods af et omfa ende lovarbejde siden vedtagelsen af SL, 

forholder det sig således, at SL er fundamental, når det drejer sig om følgende: 

 Afgrænsning af de indkomster, der er ska eplig ge 

 Afgrænsning af de udgi er, der er fradragsbere gede 

Der tages al d udgangspunkt i statsska elovens regler og de gælder al d, såfremt intet andet er særligt 

juridisk bestemt10. Det er også SL, der er grundstammen for den særlovgivning, der e erfølgende er blevet 

vedtaget. Statsska elovens § 4 indeholder bestemmelser omkring de ska eplig ge indkomster og indeholder 

dermed en posi ve afgrænsning omkring disse indkomster. SL § 4 bør al d læses i sammenhæng med § 5, der 

modsætningsvist afgrænser den ska eplig ge indkomst nega vt. Fradragshjemlen for de fleste vig gste 

erhvervsudgi er findes i statsska elovens § 6. 

Nettoindkomstprincippet 

I henhold l den grundlæggende struktur i statsska eloven, beregnes den ska eplig ge indkomst på følgende 

måde: 

 Først findes den ska eplig ge bru oindkomst, der afgrænses som summen af alle de ska eplig ge 

indtægter. 

 Dernæst fratrækkes eventuelt fradrag for alle de udgi er, der i henhold l § 6 er erklæret 

fradragsbere gede. 

                                              
9 I 1922 (lov nr. 149 af 10/4 1922) blev der vedtaget nogle ændringer l den oprindelige statsska elov. Disse ændringer 

har ikke noget betydning for afgangsprojektet, da SL § 4 – § 6 er væsentlig iden ske med de oprindelige i statsska eloven 

af 1903 (lov nr. 104 af 1/6 1903). 
10 Lex specialis (f.eks. afskrivningsloven) lsidesæ er lex generalis (f.eks. statsska eloven) 
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Det endelige ne obeløb er lig med den ska eplig ge indkomst11. 

Statsska eloven indeholder en systema k, som i sin almindelighed er ne oindkomstprincippet mellem § 4 og § 

5 med fradrag af de fradragsbere gede omkostninger e er § 6. Det kan dog konstateres, at Statsska eloven i 

sin helhed ikke længere er dækkende, og må derfor betragtes som en metode, hvor tvivlsspørgsmål kan 

vurderes op imod præcedens. Der er fx undervejs kommet en lang række særlove, der henholdsvis udvider 

eller begrænser fradragsre en e er Statsska eloven. I de fleste lfælde, er Statsska elovens afgrænsning 

præget mere af praksis samt tradi on og ikke af den tradi onelle ord- og formålsfortolkning. De e betyder, at 

det er præcedensen, administra ve myndigheder samt domstolene, der er med l, at fastlægge lovens 

rækkevidde.  

De følgende afsnit beskriver de egentlige forudsætninger for: 

 ska epligt e er statsska elovens § 4 samt 

 fradrag i indkomst e er statsska elovens § 6. 

 
Statsskatteloven § 4 – Skattepligtig indkomst 

Statsska elovens § 4 bliver omtalt som den posi ve afgrænsning af de ska eplig ge indkomster og hænger 

uløseligt sammen med § 5. I henhold l paragraffens formulering, sker der ikke udelukkende en beskatning af 

indkomster, men også økonomiske fordele, formueforøgelser mv. beska es på samme måde som 

pengeværdier. Da formuleringen i § 4 er så bred og vidtgående, er der fra lovgivernes side foretaget en 

begrænsning i § 5 i form af en nega v afgrænsning af ska eplig g indkomst. Ordlyden i bestemmelsens § 4, (1. 

led), er som nedenstående:  

”Som ska eplig g Indkomst betragtes med de i det følgende fastsa e Undtagelser og Begrænsninger den 

ska eplig ges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke, bestående i Penge 

eller Formuegoder af Pengeværdi, således f.eks.…”12 

I den ovenstående bestemmelse anvendes der formuleringer såsom ”samlede årsindtægter” og ”bestående i 

penge eller formuegoder af pengeværdi”. Denne formulering bidrager l, at det ska eretlige indkomstbegreb 

                                              
11 Jan Pedersen, Jane Ferniss, Malene Kerzel ”Ska ere en 1”, s. 152 (2009), 5. udgave   
12 Statsska eloven § 4, 1. led - lov nr. 149 af 10/04/1922 
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er blevet virkeligt bredt13. De e forpligter som udgangspunkt medregning af enhver økonomisk værdi i den 

ska eplig ge indkomst. Lovteksten indeholder dog ikke nogen be ngelser for, hvorledes den ska eplig ge har 

erhvervet den økonomiske værdi. Økonomisk værdi relaterer sig l en markedsværdi og har et 

målestoksforhold. Det er også vig gt, at bemærke, at lovteksten anvender udtrykket ”samlede årsindtægter”. 

Herved bliver det lkendegivet, at der ved opgørelsen af den ska eplig ge indkomst opgøres indkomsten for 

en 12 måneders periode, eller det pågældende indkomstår14. 

Sam dig indeholder bestemmelsen ordlyden ”hvad enten de hidrører her fra Landet eller ikke”. De e betyder, 

at i lovens kontekst er det ligegyldigt, hvor den ska eplig ge indkomst stammer fra landemæssigt. Herved blev 

der lovfæstes det såkaldte globalindkomstprincip. De e princip har betydning for de personer/selskaber, der er 

ska eplig ge l Danmark, og som derved skal sørge for, at medregne deres indtægter og modregne deres 

fradrag uden, at tage hensyn l det oprindelige land samt de udenlandske ska eregler.  

 

Statsskattelovens § 5 – ikke skattepligt ige indtægter  

Statsska elovens § 5 indeholder den nega ve afgrænsning af indkomstbegrebet, som er væsentlig for 

forståelsen af statsska elovens § 4, da det er elementerne i disse to paragraffer, der skaber ne oindkomsten. 

Ne oindkomstprincippet tager udgangspunkt i statsska elovens §§ 4-6, hvoraf følger, at den ska eplig ge 

indkomst opgøres som forskellen mellem samtlige ska eplig ge indtægter, jf. SL § 4, og summen af 

fradragsbere gede udgi er, jf. lovens § 6, mens SL § 5 vedrører ska efrie formueforøgelser.15 Denne paragraf 

sørger nemlig for, at der ikke sker beskatning af følgende, som de ellers burde i henhold l statsska elovens § 

4: 

 ikke realiserede indtægter 

 formuegevinster ved salg af ejendele 

 formues gninger ved indgåelse af ægteskab m.fl. 

                                              
13 Lars Apostoli, ” ska ekartoteket – Det ska eretlige indkomstbegreb”, s. 12 (2006)  
14 Indkomståret er e erfølgende blevet lovfæstet jf. kildeska eloven § 22, stk. 1 for fysiske personer og 

selskabsska eloven § 10 for selskaber. 

15 SKAT - Den juridiske vejledning, afsnit C.C.2.2.1.1  
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Statsska elovens § 5 siger noget om, hvornår en økonomisk fordel skal beska es, og sørger for, at der ikke sker 

beskatning af indtægter, som ikke er indtjent i spekula onsøjemed eller er næring.16 SL § 5 udelukker hermed 

en særlig indkoms ype fra beskatningen, herunder formueforøgelsen. Denne formueforøgelse kan ske i form 

af, at formuegenstande s ger i værdi eller ved indtægter fra salg af den ska eplig ges ejendele. Denne 

indsnævring af indkomstbegrebet påviser, at det er primært a astet af den ska eplig ges forskellige 

ak viteter, der er underlagt beskatning og ikke det tab eller gevinster på det underliggende indkomstgrundlag. 

Disse tab eller gevinster er en forudsætning for den løbende erhvervelse af indkomsten. 

Statsskattelovens § 6 – fradragsmulighed i  indtægter 

Statsska elovens § 6 bygger på det princip, at den ”ska eplig ge indkomst” beska es med hensyn l den 

ska eplig ges ska eevne. Såfremt den ska eplig ge har en lav indkomst, og lave udgi er, så skal 

vedkommende have mulighed for modregning af udgi er på samme måde, som en ska eplig g med høje 

indkomster og høje dri somkostninger har. De e princip giver noget ligebehandling i forhold l, hvordan den 

enkelte ska eplig ge vælger, at indre e sin erhvervsvirksomhed. Som udgangspunkt er en udgi  kun 

fradragsbere get, såfremt der er hjemmel l det pågældende fradrag. De e er i modsætning l 

statsska elovens § 4, da denne indeholder en general ska epligt. I henhold l grundlovens § 43, kan der dog 

ikke pålægges skat uden særlig hjemmel her l. Som udgangspunktet er der således ska efrihed, medmindre 

der er særlig hjemmel (fx statsska eloven), der foreskriver ska epligten. I praksis skal den ska eplig ge kunne 

fremvise dokumenta on for a oldelse af den erhvervsmæssige udgi  samt dokumenta on for udgi ens 

karakter17. 

Statsska elovens § 6, litra a, er som nedenstående: 

”Ved Beregningen af den Ska eplig ge Indkomst bliver at fradrage:  

Dri somkostninger, d.v.s. de Udgi er, som i Aarets Løb er anvendt l at erhverve, sikre og 

vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære Afskrivninger …18” 

                                              
16 Jan Pedersen, Jane Ferniss, Malene Kerzel ”Ska ere en 1”, s. 184 (2009), 5. udgave  
17 Jan Pedersen, Jane Ferniss, Malene Kerzel ”Ska ere en 1”, s. 207 (2009), 5. udgave  

18 Statsska elovens § 6, litra a - lov nr. 149 af 10/04/1922 
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Den ovennævnte bestemmelse indeholder brede begreber, herunder ”erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten”. Disse begreber er bredt formuleret og bidrager l en posi v afgrænsning l udgi sbegrebet. I 

hovedtræk hjemler statsska elovens § 6 følgende vedrørende behandling af dri sudgi er19: 

 udgi er, der er anvendt l at erhverve den ska eplig g indkomst. 

 udgi er l etablering, udvidelse, ændring eller afvikling af indkomstgrundlaget, er ikke 

fradragsbere gede. 

 udgi er vedrørende forbrug eller en værdiforringelse i forbindelse med den løbende erhvervelse af 

indkomsten er fradragsbere gede. 

 udgi er, der er forbrugt i løbet af indkomståret, er fradragsbere gede. 

 dri sudgi er, herunder ordinære afskrivninger er fradragsbere gede. 

Alle de ovenstående udgi styper medfører indkomstpåvirkning, hvilket kan siges, at forudsæ e erhvervelse af 

indkomsten. Det er et krav i henhold l statsska elovens § 6, at de a oldte dri sudgi er skal være a oldt i 

forbindelse med erhvervelse af indkomsten.  

Hvis man beror på den foreliggende struktur i statsska elovens § 6, kan man ikke finde en klar defini on på de 

specifikke dri sudgi er, der er fradragsbere gede eller ikke er fradragsbere gede. Den nærmere defini on 

herom fremgår bl.a. af Ska elovrådets ”Betænkning omkring dri somkostningsbegrebet”20. Ifølge 

betænkningen, skal defini on af dri somkostningsbegrebet foretages ud fra domme og administra ve 

afgørelser, dvs. den gældende ret. Det er de relevante domme samt afgørelser, der danner 

fortolkningshjemmel for frem dige afgørelser. Sam dig er de e det egentlige fortolkningsbidrag l 

fradragsprincip vedrørende dri somkostninger i henhold l statsska elovens § 6. 

Det ovenstående leder frem l en beskrivelse samt analyse af dri somkostningsbegrebet ud fra den gældende 

praksis. Analysen fremgår af de næste afsni e.  

 

  

                                              
19 Jan Pedersen, Jane Ferniss, Malene Kerzel ”Ska ere en 1”, s. 208 (2009), 5. udgave 
20 Betænkning nr. 1221/1991, s. 56-57 – afsnit 3.2.5  
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DRIFTSOMKOSTNINGSBEGREBET I SL § 6 - ANALYSE AF RETSPRAKSIS 
Dri somkostningsbegrebet er grundlæggende defineret i statsska elovens § 6a fra 1922. Begrebets brede 

defini on har i årenes løb givet anledning l adskillige fortolkningsproblemer. Der er nemlig ikke nogen klar 

afgrænsning af, hvilke omkostninger, der er fradragsbere gede og hvilke omkostninger, der ikke er 

fradragsbere get. 

Statsska eloven og dens grundprincipper blev udviklet i det 19. århundrede, hvor samfundet var væsentlig 

anderledes end i dag. Man kan konstatere, at den første lov om direkte indkomstskat l staten blev vedtaget i 

1870. Lovforslaget af 2. juli 1870 § 2 stk. 2 og stk. 4, definerede med reference l de indtægter, der opregnes 

som næringsindkomst, begrebet ”dri somkostninger” som ” de udgi er som have fundet sted for at holde 

Næringen i gang”. Denne lov dannede grundlag for SL fra 1903 og fra 1912 samt 1922. Formuleringen lbage 

fra 1870 blev omskrevet l den vi kender i dag, og henviser l erhvervsmæssig virksomhed21. En 

erhvervsmæssig virksomhed defineres som en virksomhed, der drives for egen regning samt risiko med henblik 

på opnåelse af et økonomisk ne ooverskud.22 

Følgende punkter kan præcisere begrebet dri somkostninger e er SL § 6, stk.1, litra a: 

 Dri somkostninger 

 Vedligeholdelse af indtægtsgivende ak vitet 

 Ordinære afskrivninger  

 Forsikringsudgi er 

 Dri stab 

Til dri somkostningsbegrebet, kan der henledes udgi er såsom, leje af lokaler, transport, reklame, service af 

maskiner, varme, kontorudstyr m.m. 

For at skabe forståelse for dri somkostningsbegrebet, er det først og fremmest vig gt at slå fast, at det ikke er 

alle virksomhedens udgi er, der kan betegnes som en dri somkostning. En udgi  har omkostningskarakter, 

når den repræsenter en værdiforringelse, nedslidning eller forbrug af indkomstgrundlaget. For den 

erhvervsdrivende, skal omkostningen kategoriseres som et offer, blandt andet erhvervelse af anlægsak ver. 

                                              
21 Kjeld Hemmingsen, ”Dri somkostninger i teori og praksis (2003) – s. 37-38 
22 SKAT - Den juridiske vejledning 2017-2 – C.C.2.2.1.2 Dri somkostningsbegrebet, SL § 6, stk. 1, litra a 
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Det kan fortolkes som et flyt fra likvider l ak ver og er derfor ikke et forbrug eller værdiforringelse, og kan 

fortolkes ligeledes af ordlyden ”er anvendt”. 

Retsopfa elsen ind l videre har været at dri somkostningsbegrebet indebærer et naturligt element af fradrag 

for lønudgi er a oldt af virksomhed. I denne forbindelse har Keld Hemmingsen i sin bog ”Dri somkostninger i 

teori og praksis” anført følgende: 

” Det er almindeligt antaget at personaleudgi er af enhver art er fradragsbere get, og at udgi erne ikke 

kan kri seres, selvom de eksempelvis er større end sædvanligt eller honorerer en arbejdskra , der er 

uanvendeligt eller helt unødvendig”23.  

I øvrigt angives lønudgi er som en typisk dri somkostning i Ska ere en 124: 

” Lønudgi er, erhvervsmæssig lejeudgi er, andre løbende produk ons- og afsætningsomkostninger m.v. er 

således typiske dri somkostninger”. 

Den samme praksis har i øvrigt fremgået af SKAT´s ligningsvejledning. I denne vejledning fra 1970 l 2012, er 

der påpeget følgende: 

”Alle erhvervsmæssigt be ngede lønudgi er kan fradrages” 25 

Det kan også fremhæves, at Ole Bjørn i Ska epoli sk oversigt fra 2001, fremhæver at en virksomhed al d har 

fradragsret for lønomkostninger uden hensyntagen l arten samt karakteren af de opgaver, som 

medarbejderne udfører for virksomhederne, da der er tale om en art typegodkendt dri somkostning. Han 

anfører således følgende:  

” I praksis synes det således antaget, at det almindelige dri somkostningsbegreb for, fx lønudgi er slår 

igennem, således at der ikke kræves ak vering af de lønomkostninger, der er anvendt i forbindelse med 

formuedisposi oner eller andre disposi oner, der alene eller i overvejende grad vedrører indkomstkilden26”. 

                                              
23 Kjeld Hemmingsen, ”Dri somkostninger i teori og praksis (2003) – s. 209 
24 Jan Pedersen, Jane Ferniss, Malene Kerzel ”Ska ere en 1”, s. 208 - 209 (2009), 5. udgave - Dri sudgi erne – SL § 6, litra 

a, b og c 
25 Ligningsvejledning (2012 – 2), afsnit E.B.3.1 – ”Lønudgi er og andre personaleudgi er” 

26 Ole Bjørn, ”Fradragsret for omkostninger, der vedrører virksomhedernes ska emæssige pligter – hvornår foreligger der 

en ska esag” – Ska epoli sk oversigt (2001) – afsnit ”hvornår starter en ska esag”.  
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Den almindelige retsopfa else har ind l videre været, at de interne a oldte lønudgi er af virksomhederne i 

udgangspunkt er fradragsbere get. 

 

BETÆNKNING NR. 1221, 1991 

I forbindelse med udredning af dri somkostningsbegrebet, er det relevant, at inddrage ska elovrådets 

udtalelse om det ska emæssige dri somkostningsbegreb og forslag l ændringer.  

I februar 1983 fik ska erådet en anmodning fra den daværende minister for ska er og afgi er, om at komme 

med overvejelser omkring dri somkostningsbegrebet og komme med ændringsforslag l de gældende regler. 

Ska erådet forslog27 om at udvide dri somkostningsbegrebet således, at den omfa ede alle erhvervsmæssige 

udgi er medmindre der fandtes en anden lovhjemmel der udelukkede de e. Ifølge Ska erådet burde 

sondringen mellem de fradragsbere gede og ikke-fradragsbere gede udgi er ophæves28. Ska erådet mente, 

at statsska eloven udgjorde en hindring for udvidelse af indkomstgrundlaget i de danske selskaber, den danske 

eksport samt etableringen af nye erhvervsmæssige ak viteter. Anbefalingen fra Ska erådet var, at der blev 

accepteret fradrag e er særlige bestemmelser i ligningsloven, selvom anlægs- og etableringsudgi er ikke 

kunne fradrages i henhold l SL § 6. Denne anbefaling resulterede ikke i et lovforslag, men 

dri somkostningsbegrebet blev derimod udvidet i ligningsloven med nye specialbestemmelser29. Nogle 

eksempler på disse specialbestemmelse er følgende: 

 I 1991 blev dri somkostningsbegrebet udvidet ved, at der blev indført fradragsret for en del nye 

udgi er med virkning fra 1992. Der blev indrømmet fradrag for en del udgi er, der blev a oldt i 

forbindelse med udvidelse af eksisterende virksomhed eller etablering af virksomheden. 30 

 Der blev indført fradrag for udgi er l markedsundersøgelser i LL § 8 I (denne blev dog senere 

ophævet). 

 Derudover blev der indført fradragsret for advokat- og revisorudgi er i LL § 8 J (disse regler blev også 

ophævet med virkning fra 2010)   

                                              
27 Betænkning nr. 1221/1991 (afgivet af Ska elovrådet 14. november 1990) 

28 Betænkning nr. 1221/1991 (side 14-15) 
29 Jane Ferniss – ”Det ska eretlige dri somkostningsbegreb” – s. 59 (2006)  
30 Jane Ferniss – ”Det ska eretlige dri somkostningsbegreb” – s. 69 (2006) 
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 Der blev indsat en ny regel i LL § 8 J, som gav adgang l, at trække de rådgiverudgi er fra i SKAT, som 

havde rela on l ak eopkøb i forbindelse med erhvervelse af selskaber.  

Gennem derne, er der blevet afsagt flere domme, som har medført en betydelig udvikling i opfa elsen samt 

fortolkningen af dri somkostningsbegrebet. Nogle af de relevante domme her l, vil blive beskrevet samt 

analyseret i de følgende afsnit om analyse af retspraksis. 

 

LM GLASFIBER DOMMEN (SKM.2009.271 H)31 

Beskrivelse 

LM Glasfiber A/S blev i 2001 sammen med to kommanditselskaber32 solgt l en kapitalfond for 2,25 mia. kr. I 

den forbindelse, fik selskabet belønnet to af virksomhedens direktører med en bonus på 14,65 mio. kr. l hver. 

Den samlede bonus var i alt på 29,3 mio. kr., som selskabet fik fradraget i SKAT. Ifølge selskabet, var 

omkostninger l bonus relateret l virksomhedens dri , og kunne derfor trækkes fra som en dri sudgi . 

Selskabet havde nemlig truffet beslutning om, at belønne direktørerne for det krævende arbejde, der blev 

udført i forbindelse med salgsbestræbelser. I øvrigt blev direktørerne også forsynet med den mulighed, at de 

kunne investerer i virksomheden i forbindelse med overdragelsen. 

Begge administra ve direktører i LM Glasfiber, havde indgået en a ale hver især med selskabet om en 

udbetaling, såfremt de undlod at opsige og fratræde deres s llinger inden d. 31. december 2001. Bonussen var 

således blevet a alt på forhånd i forhold l det dspunkt, hvor ejerne havde beslu et sig for salg af 

selskaberne. A alen bestod af, at direktørerne skulle anvende 75 % af bonussen l køb af ak er (denne 

be ngelse frafaldt i forbindelse med salget). I øvrigt fremgik det af a alen, at bonussen udelukkende ville blive 

udmøntet, såfremt der forelå en endelig ube nget a ale med en poten el køber. Ifølge a alen, var det en 

beregnet procentdel af købesummen, der udgjorde bonussens størrelse. Nedenunder fremgår behandling af 

sagen af de forskellige myndigheder: 

 

                                              
31 Højesterets dom af 8. april 2009 

32 Det er en selskabsform, hvor én af deltagerne hæfter personligt, mens anden part hæfter begrænset. (Erhvervstyrelsen) 
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SKAT 

Fradraget blev nægtet af SKAT, som anså den a oldte udgi  have en rela on l 

salgsopgaven. Grunden l de e var, at overdragelsessummen for ak erne var nedsat med 

bonusbeløbet. Af den grund, konkluderede SKAT, at der nærmere var tale om en udlodning 

af udby e l selskabets ejere.   

Selskabet lagde sag an mod Ska eministeriet og mente derimod, at der var tale om 

a oldelses af personaleomkostninger, som anses som værende fradragsbere get 

omkostninger i ska emæssig henseende, uanset om der er tale om løn, bonus eller andre 

medarbejderrelateret udgi er. Selskabet mente, at de aflønnede direktørerne på grund af 

deres indsats l at skabe værdi for virksomheden. Af den grund, burde SKAT ikke gøre 

direktørerne part i bonusa alen i stedet for selskaberne, da det ellers vil blive antaget som 

et civilretligt indgreb.  

 

Landsre en  

Landsre en gav Ska eministeriet medhold i juni 2007 med en anderledes begrundelse. 

Landsre en henviste indledningsvist l SL §6 (stk. 1, litra a), hvoraf det fremgår, at der skal 

være en direkte forbindelse mellem de a oldte udgi er og indkomsterhvervelsen. De e 

kræver umiddelbart, at udgi en a oldes inden for virksomhedens naturlige rammer. 

Sam dig var det vig gt, at de a oldte udgi er ikke var nogle private udgi er, som ikke 

havde en rela on l indkomstopgørelsen. Landsre en gennemgik i øvrigt også den 

indgåede bonusa ale, og konkluderede følgende: 

 Den a alte bonus var a ængig af virksomhedens salg og størrelse af bonussen blev 

fastsat udelukkende på baggrund af købsprisen.  

 Bonussen blev fratrukket købsprisen e er Closing Memorandum.  

 Af virksomhedens regnskab for 2001, blev bonussen indregnet under ”Særlige 

Poster”. I øvrigt er disse poster benævnt i regnskabet som værende de 

omkostninger, som ikke kan henføres direkte l den normale dri  i virksomheden 

inkl. særaflønning l ledelsen ud over det der betales ved de lsvarende aktuelle 

ansæ elseskontrakter før salg af virksomheden. Den udbetalte bonus blev omtalt i 

noten l resultatopgørelsen som omkostninger, der er relateret l virksomhedens 

salg inkl. vederlag. 
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Landsre en mente, at det arbejde, der blev udført af virksomhedens direktører havde 

påvirket virksomhedens værdiansæ else posi vt med et vellykket salg l følge. Landsre en 

fandt det ikke godtgjort af virksomheden, hvorvidt den ldelte bonus var en 

fastholdelsesbonus eller et særligt vederlag for det ledelsesmæssige arbejde, der blev udført 

e er indgåelse af bonusa alen.  

 

 

Højestere en 

Højesteret har også været enig med de øvrige myndigheder og fremhævede det samme fra 

bonusa alen, som er omtalt foroven. Højestere en fremkom dog med en anden 

begrundelse end de andre myndigheder, og anførte, at direktørernes primære opgave e er 

bonusa alen var opnåelse af højst mulig salgspris for selskaberne. I øvrigt mente Højesteret 

også det samme som landsre en, at bonussen ikke kunne anses som dri somkostning 

grundet manglende lknytning l selskabernes dri .  

 

Analyse og vurdering 

I forhold l Glasfiber dommen, bliver det ret aktuelt, at undersøge selskabets mo ver for a oldelse af 

udgi en.  De e emne er blevet behandlet i Jane Ferniss´s a andling ”Det mo vbevidste 

omkostningsbegreb”33. Det vig gste er at vurdere, om formålet med a oldelse af udgi en er, at erhverve, 

sikre og vedligeholde indkomsten eller om det sker ud fra andre mo ver. Med det mo vbevidste 

omkostningsbegreb, menes der i øvrigt den hensigt, som udgi en a oldes med. Hvis man ligeledes ser på 

Glasfiber dommen, kan det konstateres, at problemet i forhold l fradragsre en var netop hensigten med 

a oldelse af udgi en og mo vet udgjorde grundlaget for sagen. Ifølge Ferniss, er det meget vanskeligt at 

dokumentere mo vet for en omkostning. Selvom LM Glasfiber argumenterede, at mo vet for ldeling af 

bonussen var en del af selskabets dri , havde de svært ved, at dokumentere de e reelle mo v. Grunden her l 

var delvis størrelse på bonussen samt indregning og præsenta on i årsregnskabet.   

Det kan ikke udledes af SL § 6, at det er et krav for indrømmelse af fradraget, at den a oldte udgi  skal være 

nødvendig, rimelig samt hensigtsmæssig for erhvervelse af indkomsten. Domstolene anså bonusa alen for, at 

være i direktørernes interesse og ikke i selskabets interesse. Der er netop to afgørende grunde l, at 

Højestere en ikke anså bonussen som en dri somkostning, herunder at bonussen dels var af en overnormal 

                                              
33 Jane Ferniss – side 84 - 85 
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størrelse og dels blev beløbet fratrukket salgssummen for selskabet. I øvrigt er det vig gt, at den a oldte 

udgi  har en rela on l ska eplig g indkomst e er SL § 4. Sam dig skal der eksistere en vis sammenhæng 

mellem den a oldte udgi  og indtægten.  

Såfremt der ses på Ska erådets betænkning, som dligere er blevet omtalt, har udgangspunktet i 

betænkningen været, at fremme innova on og konkurrenceevnen ved at lempeliggøre fradragsre en i dansk 

ska eret. De e strider imod udfaldet af Glasfiber dommen. I praksis er det påset, at det, der lfører 

virksomhedernes vækst ved køb/salg af selskaber, er de interne synergier, likviditets lførsler samt economies 

of scale34. Modsætningsvis føler virksomheder sig mindre mo veret l at gøre sig salgsmodne ved afståelse af 

fradragsre en, såfremt det formodes, at ledelsens arbejde har bidraget l, at øge poten alet for salg.    

Selvom hovedreglen er, at lønudgi er al d er fradragsbere gede, har Glasfiber dommen påvist, at der godt 

kan være undtagelser l hovedreglen. Det afgørende er, at undersøge de respek ve formål med de a oldte 

udgi er fx ved at vurdere, hvorvidt bonussen bliver udbetalt for, at sikre virksomhedens dri , maskeret 

udby e l ak onærerne, eller vedrører aflønning af virksomhedens indkomstkilde? Et af de forhold, der talte 

imod LM Glasfiber i denne sag var bl.a. det faktum, at bonussen var be nget af salget. På denne baggrund, 

kunne LM Glasfiber ikke e erfølgende fremhæve, at bonussen blev udbetalt, som en belønning for 

direktørernes målre et indsats. I øvrigt kunne bonussen heller ikke anses som værende fastholdelsesbonus 

(som i al almindelighed kan trækkes fra), da det ikke var indskrevet i a alen, at direktørerne var forpligtet l, at 

blive i virksomheden e er salget. En anden væsentlig grund l, at selskabet har ha  udfordringer ved, at 

overbevise de forskellige instanser var størrelsen af bonussen. Når a alen består af en bonus på 14,65 mio. kr., 

overs ger man grænsen for en almindelig og re ærdig honorering af arbejdsindsatsen. En lønomkostning af 

denne størrelse kan umuligt falde i selskabets interesse. Såfremt bonusa alen var ube nget med en 

bonusudbetaling uanset salget samt bonusbeløbet var rimelig, ville selskabet formentlig have ha  større 

chancer for, at kunne komme igennem med sine argumenter.  

Sam dig har arbejdet udført af selskabets revisor heller ikke bidraget posi vt l, at selskabet kunne vinde den 

pågældende sag. Bonussen var fx ikke medtaget som en lønudgi  i regnskabet, men var derimod indregnet 

som en udgi , der ikke kunne henføres l selskabets daglige dri . Den involverede revisor begrundede denne 

                                              
34 Begrebet betyder skalaøkonomi, og princippet bag begrebet er opnåelse af stordri sfordele, dvs. jo flere enheder der 

produceres, desto flere enheder kan bære de faste omkostninger, og gør den gennemsnitlige omkostning per enhed 

mindre. (Strategic Management s.125)  
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regnskabsmæssig placering med, at selskabets dri sposter skulle være renset for særlige poster, så at 

selskabets værdi kunne bedømmes korrekt ved en kommende børsnotering. Højestere en nævnte dog ikke 

de e forhold omkring regnskabsoplysninger i dommen, som muligvis kan skyldes, at det nævnte forhold ikke 

ville have ændret på sagens udfald. I øvrigt havde Højesteret heller ikke nævnt forholdet omkring fratræk af 

bonussen i selskabets salgssum. Årsagen her l må være, at der ved frem dige salgssitua oner ville have været 

ret enkelt for virksomheder ikke, at fratrække bonussen i salgssummen. I øvrigt kunne det medføre risiko for, 

at virksomheder bevidst ikke ville lade det fremgå af regnskabet, at bonussen er fratrukket salgssummen. I 

øvrigt kan det nævnes, at da Højestere en er landets øverste instans, forsøger den så meget som muligt, at 

gøre de afsagte domme brugbare for lignende sager i frem den. 

Professor Ole Bjørn har dog omtalt noget kri k l udfaldet af glasfiber dommen (herunder landsre ens 

afgørelse) i SR-SKAT af 200735.  Professoren undrede sig over følgende punkter: 

 At der i ska emæssig henseende s lles spørgsmålstegn ved fradragsret for lønudgi er, der er en 

udgi spost med naturlig fradragsret l følge.  

 At selskabet nægtes fradrag for en lønomkostning, som selskabet har været retlig forpligtet l, at 

a olde i salgsforløbet uanset, at det udførte salgsarbejde falder i ejernes interesse. 

Ole Bjørn eksemplificerede det ovenstående med omkostninger l a oldelse af generalforsamlinger, som også 

kan betragtes som værende en omkostning, der falder i ak onærernes interesse, da indtjeningen (e er SKAT) 

påvirker ak ekursen posi vt. Højestere en har dog ikke taget den udtrykte kri k l e erretning.  

Selskabet har argumenteret mod SKAT´s udtalelse om, at beløbet anses som værende udlodning af udby e l 

moderselskabet. Selskabet har anført, at det vil blive betragtet som et civilretligt indgreb, at gøre ak onærerne 

l a alepart i sagen i stedet for selskabet, da det klart vil være en omdefinering af a alen. Denne type 

argumenter betragtes som værende gode i enhver ska esag, da udgangspunktet i ska eret er de civilretlige 

realiteter. Domstolene har dog ikke omtalt udlodning i deres afgørelser, da sagen ikke omhandlede 

ak onærernes avance ved salget eller beskatning af maskeret udby e. Ak onærernes ska eforhold udgjorde 

en sag for sig selv, og af den grund har domstolene været påpasselig med, at undersøge andre end parternes 

ska eforhold. Såfremt man realitetsbedømmer bonussen, kan man dog med re e anse bonussen både ska e- 

og civilretligt som værende et maskeret udby e.  

                                              
35 ”Dri somkostning – bonus i forbindelse med salg af selskab – direktøraflønning”  
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Landsre en har begrundet sagen ved, at karakterisere udgi en l, at være en privatudgi . De e var en 

interessant detalje, da begrundelsen hentyder l, at udgi en sikrede en privat formueforøgelse for Flemming 

Skouboe, som var selskabets reelle eneejer. Vi finder i øvrigt bemærkelsesværdigt, at nævne, at i 

domsafgørelsen bliver der nægtet fradrag for bonus i forbindelse med salget. Der bliver dog ikke s llet 

spørgsmålstegn ved fradragsre en for direktørernes løn. De e sker selvom, at direktørerne har udført en 

ak vitet, der ikke har været fradragsbere get, herunder salg af virksomheden. 

 

INVESTORPARTNER A/S (SKM.2011.587 HR)36 

Beskrivelse  

Denne sag belyser to kommandi sternes ret l, at fradrage/afskrive udgi er l udbyderhonorar og 

rådgivningshonorar i forbindelse med kommanditselskabets køb af et ejendomsinvesteringsprojekt. Udgi erne 

var betalt af det ska etransparente kommanditselskab, som kommandi sterne havde fradraget. Modtager af 

honoraret var InvestorPartner A/S, som havde bistået organisering samt udbud af 

ejendomsinvesteringsprojektet. Størrelsen på udgi er var henholdsvis ca. 1. mio. kr. for udbyderhonorar og 

300.000 kr. for rådgivningsomkostninger i forbindelse med opstart af ejendomsdri en mv. 

Kommanditselskabet er ikke et selvstændigt ska esubjekt37, men derimod ”gennemsig gt”, og det er 

kommandi sterne, der kan fratrække de fradragsbere gede udgi er i det omfang, der er fradragsret. Denne 

sag havde en vis betydning for mange investorer i lignende ejendomsinvesteringsprojekter, e ersom 

beskatning er af afgørende betydning for lignende investorer.  

Blandt de to udgi er, herunder udbyderhonoraret samt rådgivningshonoraret, var det udelukkende det sidste 

nævnte, der vedrørte SL § 6, stk. 1, litra a. Kommandi sterne fremkom med det argument over for 

Landsska ere en, at de a oldte udgi er ikke var etableringsudgi er, da der var blevet betalt særskilt for 

disse. I øvrigt fremlagde de påstand om, at rådgivningsomkostninger var a oldt med henblik på, at sikre 

selskabets frem dige indkomst. InvestorPartner havde assisteret i opstartsfasen e er kommanditselskabet 

blev etableret, og havde anvendt en del ressourcer l, at bistå i opstartsfasen. Af denne grund, blev der givet 

                                              
36 Højesteretsdom af 2. september 2011 
37 SKAT – Den juridiske vejledning – C.F.8.2.2.1.2 - Interessentskaber, kommanditselskaber og lignende 

personsammenslutninger 
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rådgiverhonorar på de 300.000 kr., som InvestorPartner havde bere gede sig l på baggrund af den leverede 

ydelse. Nedenunder kan der ses behandling af sagen af de forskellige myndigheder: 

 

 

 

Landsska ere en 

Landsska ere en gik med l, at godkende en mindre del af rådgiverhonoraret på de 

300.000 kr. som fradragsbere get. Fastsæ elsen af udgi ernes størrelse, overlod 

landsska ere en l ligningsmyndighederne. Landsska ere ens begrundelse var, at der 

i lstrækkelig grad var blevet sandsynliggjort, at en del af honoraret dækkede 

rådgivningsydelser i forbindelse med selskabets løbende dri  og var dermed 

fradragsbere get. Sam dig fandt Landsska ere en, at den del af rådgivningen, som 

vedrørte selskabets løbende dri , var af begrænset omfang og foregik i en begrænset 

periode. Af denne grund, blev der konstateret et misforhold mellem størrelsen af 

honoraret og rådgivningsydelsen. 

 

 

Landsre en 

Kommandi sterne fremlagde en ny redegørelse over meforbruget fra InvestorPartner 

for landsre en. Den nye redegørelse fra InvestorPartner omhandlede nu omfanget af 

den rådgivning, der vedrørte den løbende dri  af selskabet. Redegørelsen omfa ede 

ikke den mebeskrivelse, som dligere blev udarbejdet for Landsska ere en, men 

indeholdte nærmere en fremhævelse af kompleksiteten og varia onen af omfanget af 

rådgiverydelsen vedrørende hele perioden fra ejendomskøbet l, at den kunne køre af 

sig selv. InvestorPartner fremførte, at det ikke var muligt, at udarbejde en 

fyldestgørende redegørelse over meforbruget. Der blev anvendt forskelligt dsforbrug 

l arbejdsprocesser i det enkelte projekt og arbejdsopgaverne i produk onen og 

forvaltningen overlappede hinanden. InvestorPartner udførte rådgivning simultant 

med, at kommanditselskabet blev etableret, ejendommen blev erhvervet og den 

løbende dri  blev administreret som a alte i selskabsadministra onsa alen. 

 Rådgivningsarbejdet har karakter af det ekstra arbejde, der blev leveret fra 

kommanditselskabets etablering l automa sering af den løbende dri  af selskabet. Af 

denne grund, havde rådgivningsarbejdet forskellig dsmæssig placering i de forskellige 

projekter hos InvestorPartner grundet antallet af lejere, kompleksiteten af selskabets 

transak oner, placering samt alder af ejendomme.  



HOVEDOPGAVE I HDR PÅ COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL                   Udarbejdet af: Bukurie Velii & Saroosh Iqbal 
Vejleder: Christian Skovgaard Hansen                                                                   Afleveringsdato: 5. december 2017 

 

Page 28 

Ska eministeriet gjorde det gældende over for landsre en, at der ikke eksisterede 

belæg for, at kunne opdele honoraret l InvestorPartner i forskellige poster, da det hele 

omhandlede honorar l udbyder af projektet. De a oldte udgi er vedrørte 

etableringen af kommandi stselskabet. Landsre en var enig med Ska eministeriet i 

de e synspunkt og frifandt Ska eministeriet. I øvrigt blev dommen fra 

Landsska ere en stadfæstet.  

 

 

 

Højesteret 

Højesteret var også enig med Ska eministeriet, men fremkom dog med en ny 

begrundelse. Højestere en fremhævede, at den kunne udelukkende prøve 

Landsska ere ens afgørelse. Højestere en kunne dermed ikke prøve det forhold, som 

landsska ere en ikke havde afgjort, herunder hvorvidt rådgivningshonoraret vedrørte 

den daglige dri . Af denne grund, er det vig gt, at fremhæve, at man ikke skal bruge 

ressourcer på at få belyst et forhold, som domstolene ikke er i stand l, at tage s lling 

l. Det blev fremført af Højestere en, at det udelukkende var de fak ske a oldte 

udgi er vedrørende den løbende dri , der kunne trækkes fra og at, man ikke kunne 

betegne udgi erne som noget andet end det, de rent fak sk var. Det blev påpeget af 

Højesteret, at det også var InvestorPartner, der varetog den løbende 

administra onsopgave og ageret som administrator.  

 

Analyse og vurdering 

Såfremt man analyserer afgørelsen, kan man konstatere, at Højesteret betragter honoraret hovedsageligt som 

en etableringsudgi  for investeringsprojektet. Det er formentligt blev vurderet af Højesteret, hvorledes 

opstarten af selskabets dri  har været dri smæssig eller etableringsmæssig. I øvrigt har det forhold, at der har 

eksisteret et misforhold mellem honorarets størrelse og den fak ske ydelse, også ha  væsentlig betydning for 

sagens afgørelse. Det kan sam dig konstateres, at det i høj grad var InvestorPartner, der var interesseret i 

sagens udfald, og det kan være muligt, at det også var InvestorPartner, der stod for finansiering af sagen. Det 

er o e blevet påset, at investeringsprospekter i kommanditselskabets regi bliver solgt som en mulighed for 

ska ebesparelse. InvestorPartner kan antages, at være interesseret i, at sikre favorable vilkår for deres kunder.  

Af denne grund, har afgørelsen også en betydning for det frem dige salg af andele samt muligheder for, at 
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drive forretning hos InvestorPartner. I øvrigt har sagen en principiel karakter, da den kan være ny praksis og 

kan påvirke de øvrige kommandi sters frem dige fradragsret.   

Baggrunden for, at inddrage denne domsafgørelse er, at den vurderes, at have en rela on l ”Det 

mo vbaserede omkostningsbegreb” af Jane Ferniss, hvor fradragsre en beror på mo vet med omkostningen38. 

Denne sag er mere dybdegående end normalt i dligere praksis, da ska emyndighederne har foretaget en 

vurdering af de bagvedliggende mo ver i denne sag (herunder fakturering og klassificering som den samme 

ydelse). Derfor kan det konstateres, at denne tendens omtales for, at være mere kompliceret end hid l, og 

forventes, at blive afspejlet i de frem dige afgørelser vedrørende vurdering af fradragsre en.   

 

SYMBION CAPITAL A/S (SKM.2012.13 HR) 

Beskrivelse 

Ska esagen omhandler Symbion Capital A/S, som var blevet etableret af en del investeringsselskaber 

og hørte under et såkaldt ventureselskab. Formålet med virksomheden var primært, at investere i 

frems llingsvirksomheder for at udvikle dem over en årrække, i form af indskud af selskabskapital eller 

ydelse af konver ble lån. Investeringerne blev foretaget i nye og innova ve virksomheder, som skulle 

udvikles og sælges med bedst mulig a ast. Symbion Capital A/S havde indgået en managementa ale 

med et opre et managementselskab, som skulle administrere investeringerne og selskaberne.  

Managementselskabet skulle varetage opgaver såsom bogholderi, rapporteringer samt 

ledelsesfunk oner. Der var indgået en a ale om honorering i form af et management fee for ydelsen, 

som blev beregnet ud fra en procentandel af den samlede investering i de selskaber. Symbion Capital 

A/S fratrak de e management fee som en dri somkostning i den ska eplig ge indkomst e er SL § 6, 

stk.1 litra a. Ifølge Landsska ere en fik Symbion Capital A/S medhold i, at udgi en var 

fradragsbere get, hvorimod Landsre en nægtede fradrag og var uenige med landsska ere en. Sagen 

blev ført l Højesteret, hvor Symbion Capital A/S fik medhold e er SL § 6 stk. 1, litra og 

omkostningerne var fradragsbere get. 

                                              
38 Jane Ferniss – ”Det ska eretlige dri somkostningsbegreb, s. 84 - 85 (2006)  
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Symbion Capital A/S fik fradraget udgi er vedrørende management fee som dri sudgi  i årene 2001 – 

2003, og der blev fradraget beløb på henholdsvis ca. 14,1 mio., 13,1 mio., og 13,1 mio. kr. SKAT gik med 

l at godkende fradraget for 15 % af de omkostninger, som var blevet vurderet skønsmæssigt l at 

vedrøre arbejdet med kapitalselskabets formueadministra on, herunder dsforbruget på 

administra onen af kapitalselskabet. Det blev vurderet, at 10 % af omkostningerne vedrørte 

erhvervelsen af ak er i investeringsselskaberne og kunne llægges/fratrækkes anskaffelsessummen på 

ak erne. De resterende 75 % af omkostningerne blev vurderet l at være a oldt med henblik på 

kapitalselskabets egne interesser og Symbion Capital A/S var ikke den re e omkostningsbærer. 

Dermed kan det siges, at denne andel af omkostningerne ikke var blevet a oldt med henblik på at 

erhverve, sikre eller vedligeholde kapitalselskabets løbende indkomsterhvervelse. 

Ifølge Symbion Capital A/S var sådan et management fee en naturlig udgi  i venture branchen. For at 

administrer ventureselskabernes investeringer var det nødvendigt at a olde omkostninger 

l ”management fee´et”. Omkostningen var på denne baggrund nødvendig for at sikre og vedligeholde 

den løbende indkomsterhvervelse i kapitalselskabet. Selskabet påstod, at udlicitering af dri en l 

management selskaberne ændrede ikke på fradragsre en, da omkostningerne bliver a oldt l 

administra on af selskabet. Selskabet fremhævede, at ca. 15% af omkostningerne l management 

fee´et vedrørte erhvervelsen af ak erne. Denne andel var blevet beregnet skønsmæssigt, da selskabet 

ikke havde foretaget en nøjag g dsregistrering af det udførte arbejde.   

Den konkrete behandling af de forskellige myndigheder fremgår nedenunder:  

 

SKAT 

Ska eministeriet afviste fradraget for det betalte management fee. 

Begrundelsen for afvisningen var, at omkostningerne var a oldt med gevinst 

for øje, herunder erhvervelse af ska efrie indtægter ved salg af selskaber i form 

af ska efri avance. Såfremt ejerskabet af ak erne varede længere end 3 år, ville 

avancen være ska efri. I denne situa on, kunne selskabet sælge ak erne uden, 

at blive beska et.  Symbion Capital A/S havde på daværende dspunkt ingen 

betydelige ska eplig ge indtægter, og af den grund kunne en begrænset andel 

af management fee`et anses som administra onsomkostning. Ska eministeriet 

mente, at der kun bør gives fradragsret på 25 % af omkostninger, da de 
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resterende omkostninger burde være a oldt af porteføljeselskaberne, som var 

re e omkostningsbærer. 

Sagen blev anket l Byre en af Ska eministeriet, da Ska eministeriet ikke var 

lfreds med afgørelsen. Sagen blev e erfølgende sendt videre l Landsre en, 

idet Byre en mente at sagen havde karakter af en principielsag. 

 

Landsska ere en 

I Landsska ere en var der delte meninger om forholdet, hvor flertallet gav 

selskabet medhold i, at de 85 % af omkostningerne var fradragsbere get e er 

SL § 6, stk. 1 litra a., bortset fra opstarts omkostningerne. Mindretallet i 

Landsska ere en gik med l, at godkende fradraget for det fulde 

omkostningsbeløb. 

 

Landsre en 

Ska eministeriet fik medhold af Landsre en i deres synspunkt og fremhævede, 

at omkostningerne var a oldt med henblik på opnåelse af ska efri avance ved 

et senere salg af ak erne. Dermed var selskabet ikke bere get l, at opnå 

fradragsret e er SL § 6 stk. 1, litra a. 

 

Højesteret 

Sagen blev bragt l Højesteret af Symbion Capital, da selskabet var uenige i 

både Ska eministeriets påstand samt afgørelsen fra Landsre en. Symbion 

Capital repeterede, at management fee`et bestod af vederlag for 

formueforvaltning, løbende investeringsrådgivning samt udvælgelse og 

undersøgelse af poten elle små virksomheder.  En be ngelse for opnåelse af 

fradragsre en var udelukkende, at selskabets formue var anbragt i ak ver, 

såfremt de løbende a ast skulle indgå i selskabets ska eplig ge indkomst. 

Højesteret refererede l begrebet ”indkomst”, som er omtalt i SL § 6, stk. 1, 

litra a, og som hentyder l den ska eplig ge indkomst. I henhold l denne 

beskrivelse, er fradragsre en be nget af, at omkostningerne er a oldt l at 

erhverve, sikre eller vedligeholde den ska eplig ge indkomst. Højesteret og 

Landsre en var enige i, at forudsætningen for fradragsre en var, at 

omkostningerne havde rela on l selskabets ska eplig ge indkomst. 
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Højesteret foretog en fortolkning af Symbion Capitals indtægtsgrundlag samt 

omkostninger l management fee´et. Here er konstaterede Højestere en, at 

selskabets omkostninger både havde en rela on l ska eplig ge indtægter 

samt ska efrie indtægter. Ska eplig ge indtægter omfa ede udby er, renter 

samt avancer ved afståelse af ak er inden for en 3-årig periode. De ska efrie 

indtægter bestod af avance ved afståelse af ak er e er 3 år. Højesteret var 

enige med Landsre en, at Symbion Capital forventede, at deres indtægter i 

overvejende grad bestå af ska efrie ak eavancer. De havde i en 8-årig periode 

ha  ska eplig ge indtægter på 29 mio. kr. og i samme periode havde de 

ska efrie indtægter bestående af ak eavancer på ca. 0,5 mio. kr. Højestere en 

fandt ud af, at virksomhedens formål al d havde været at drive virksomheden 

ved erhvervelse af ska eplig ge indtægter både i form af løbende a ast samt 

ak eavancer. På trods af de ska efrie avancer, kunne selskabets omkostninger 

karakteriseres som fradragsbere gede dri somkostninger. 

Symbion Capital fik medhold af 4 ud af 5 dommere i deres påstand om fuld 

fradrag for den a oldte udgi  på grund af, at Symbion Capital havde medvirket 

l, at sikre og vedligeholde indkomsten i porteføljeselskaberne. Opbygningen af 

selskaberne blev betragtet som en nødvendighed for indkomsterhvervelsen. En 

enkelt dommer gik kun med l, at godkende 25 % af management fee´et på 

baggrund af, at de 75 % af omkostningerne dækkede almindeligt 

ledelsesarbejde i porteføljevirksomhederne og ikke dri en af Symbion Capital.  
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Analyse og vurdering  

I 2010 blev der indført en ny bestemmelse i LL39, herunder § 8 J, hvori fradrag for 

formueforvaltningsudgi er a oldt af ventureselskaberne blev ophævet. Grunden her l var, at 

ventureselskaberne o e vil a olde samme type omkostninger (fx l due diligence, forhandlinger, osv.) 

som en almindelig industriel koncern i forbindelse med deres investeringer. Der er forskel på 

udgi erne a ængig af om der er tale om almindelig koncern, hvor udgi en anses for etableringsudgi  

eller et ventureselskab, hvor udgi en anses som formueforvaltningsudgi .  

Folke nget ophævede § 8 J i LL vedrørende fradragsret for etableringsudgi er l revisor- og 

advokathonorar, hvorimod ventureselskaberne ville forsvare re en l fradrag for sådanne 

rådgivningsudgi er ved opkøb af ak er. Når Folke nget ophæver adgangen l at fratrække udgi erne, 

ville Højesteret kunne fortolke adgangen indskrænkende.  Det blev ikke lfældet her, da fradragsre en 

for ventureselskaberne er bestemt i SL § 6, stk. 1, litra a og ikke hører under en 

undtagelsesbestemmelse. Det yderst særlige i denne sag, er at ventureselskaberne kunne veksle flere 

omkostninger l dri somkostninger grundet selskabernes særlig karakter.  

Sagen bidrog l, at a lare et punkt i li eraturen, som var meget diskuteret, herunder hvornår en udgi  

skal være anvendt l erhvervelse af ska eplig ge indkomst for, at opnå status som en 

fradragsbere get udgi . Ifølge Højesteret, er det en vig g be ngelse for fradragsret, at de a oldte 

udgi er vedrører opnåelse af ska eplig ge indtægter. Det samme forhold fremhæver Jane Ferniss40 i 

sine publika oner, herunder kravet i SL § 6, s k. 1, litra a, om, at udgi er skal sigte mod erhvervelse af 

ska eplig ge indkomst for at være fradragsbere get. De sigtede indkomster skal være ska eplig ge i 

henhold l SL § 4. I øvrigt er fradragsre en be nget af, at de a oldte udgi er har en nærmere 

sammenhæng med erhvervelse af disse ska eplig ge indkomster. Det vig gste er formålet med den 

a oldte udgi , som også bliver behandlet af Jane Ferniss, som det bl.a. blev diskuteret under dommen 

vedrørende LM Glasfiber. 

I afgørelsen mangler der s llingtagen l, hvordan sondringen mellem, om management fee´et er 

lkny et ska eplig ge eller ska efrie gevinster på ventureselskabernes ak er, forholder sig l 

                                              
39 Ligningsvejledning (2012 – 2), E.A.2.1.4.2 - LL § 8 J – Udgi er l advokater og revisorer 
40 Jane Ferniss – ”Det ska eretlige dri somkostningsbegreb”, s. 81 (2006)  
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UFR.1942.278 HR samt den der lhørende praksis. Højesteret har i afgørelsen ikke taget s lling l de e 

forhold eller har lkendegivet, at de anser det som en praksisændring. Det omtalte princip i dommen 

er nu ført ud i livet for selskaber, der har erhvervet ska efrie indtægter. Baggrunden for, at medtage 

denne domsafgørelse er, at den berøre forholdet omkring, hvorvidt der skal være en rela on mellem 

den a oldte udgi  og erhvervelse af ska eplig ge indtægter. 

 

FRADRAG FOR LØNOMKOSTNINGER 

Som det indledningsvist er blevet nævnt i opgaven, giver SL § 6 bredere muligheder for fradrag af 

dri sudgi er, som i årets løb har været anvendt l at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.  

I henhold l SL § 641 er der dog ikke adgang l at fradrage: 

 private udgi er,  

 rene formueudgi er eller  

 etablerings- og anlægsudgi er, dvs. udgi er anvendt l anskaffelse, ændring eller 

udvidelse af indkomstgrundlaget.  

Hvis man ser i afskrivningsloven, kan etableringsudgi er dog være afskrivningsbere get og kan i et vist 

omfang indgå i den ska emæssige anskaffelsessum for ak verne. Der kan dermed opnås fradrag i 

forbindelse med et eventuelt salg. I forhold l fast ejendom, gælder der det samme, dvs. udgi er l 

vedligeholdelse er fradragsbere gede, mens udgi er l anskaffelse og forbedring af ejendommen ikke 

kan fradrages.  

På trods af, at statsska elovens fradragsregel stammer fra 1903, bliver der stadig udformet nye 

fortolkningsbidrag l bestemmelsen. Et eksempel herpå er retspraksis, som i de senere år er blevet 

præget af mange stramme be ngelser for fradragsreglen. 

Opstart af virksomheder er en meget ressourcekrævende ak vitet for mange. I opstartsfasen, kræves 

der en engageret og målre et indsats for at få gang i virksomhedens ak viteter. I denne fase, 

                                              
41 SKAT - Den Juridiske Vejledning, C.C.2.2.1.2. (2016-1) 
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eksisterer der ikke et sikkerhedsnet fra en s lling som lønmodtager. I øvrigt kræver opstarten o e 

investeringer i lokaler, inventar, dri smateriale, opførsel af varelager og en række yderligere 

etableringsomkostninger. De e kan s lle betydelige krav l ejerens økonomisk fundament, da der kan 

være en del forbundet med etablering af enhver virksomhed. Fra opstarten af virksomheden, er 

ska evæsnet en mag uld medspiller eller modspiller i etableringen og dri en af den nystartede 

virksomhed. Såfremt virksomheden begynder, at generere overskud, sørger ska evæsnet straks for 

beskatning af en væsentlig del af overskuddet. I den forbindelse, vil en umiddelbar forventning hos 

ska eyderne være, at samtlige udgi er l etablering af den nystartede virksomhed kan fradrages ved 

indkomstopgørelsen. Men i praksis, forholder det sig ikke på denne måde. E er en gammel og 

grundlæggende ska eregel, indtræder fradragsre en i det øjeblik, virksomheden er i dri ssitua onen. 

Såfremt virksomheden har ha  udgi er l anskaffelse af dri sbygning, materiale, inventar, osv., kan 

der opnås ska emæssige afskrivninger. Udgi er l etablering (fx ved bistand fra en ekstern konsulent 

ved etablering) kan dog ikke fradrages. Denne retss lling kan opfa es som en hindring for de 

poten elle iværksæ ere samt eksisterende virksomheders udvidelsesprojekter.   

Lønudgi er er generelt en stor forbrugspost i de fleste erhvervsvirksomheder i Danmark, og 

ska efradrag på lønområdet er af den grund en nødvendighed for erhvervsvirksomheder for, at kunne 

drive forretningen mest effek vt og omkostningsneutralt. Virksomhederne forbliver sam dig 

konkurrencedyg ge ved, at holde omkostningerne på et lavt niveau. Det er i øvrigt en nødvendighed i 

dagens samfund, at virksomheder er i konstant udvikling for, at kunne fortsæ e med at eksistere. Det 

er i almindelighed blevet antaget af erhvervslivet, at virksomheders lønudgi er al d er en 

fradragsbere get dri somkostning. Men SKAT har skabt skepsis omkring denne generelle regel hos 

erhvervsvirksomhederne ved de seneste ændringer i retspraksis. Med de seneste Højesteretsdomme 

er det slået fast, at det ikke al d er lfældet, at der er fradrag for alle lønudgi er. De e leder videre l 

en analyse af SKAT´s hid dige praksis samt Højesterets domme. 

 

SKATS HIDTIDIGE PRAKSIS  

Såfremt man analyserer SKAT`s hid dige praksis vedrørende fradrag for lønudgi er, kan man 

konstatere, at SKAT i praksis har givet fradrag for lønudgi er, uden at skele l, hvilke arbejdsopgaver, 

de pågældende medarbejdere har løst. De e betyder, at SKAT ikke har sondret mellem om en 
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lønudgi  vedrører medarbejdere, der er beskæ iget med dri srelaterede opgaver eller 

udvidelsesopgaver for en virksomhed. SKAT begyndte først sporadisk, at berøre fradragsret for 

lønudgi er med to sager i henholdsvis SKM2007.384.LSR og SKM2010.199.ØLR. Disse skal dog ses i 

sammenhæng med en række andre afgørelser i perioden 2007 - 201442, hvor SKAT har afvist fradrag for 

eksterne udgi er. Begrundelsen for afvisning var, at de ikke var relateret l den løbende dri . I de 

samme sager og for de samme ak viteter godkendte SKAT dog fradragsre en for de hermed lkny et 

interne lønudgi er. Det er fak sk først med sag ”SKM2014.731.LSR”, samt Østre Landsrets dom af 1. 

juni 2016, at SKAT direkte begynder, at nægte fradrag for interne lønudgi er.  

Det kan godt konkluderes, at SKAT ikke dligere entydigt har anfægtet virksomheders fradragsret for 

lønudgi er a oldt l egne ansa e. De e er sket uagtet, at lønudgi erne i nogle sager åbenlyst har 

vedrørt ak viteter, som SKAT ikke har anset som en naturlig del af selskabets dri , jf. nedenstående 

gennemgang af praksis på området43. 

 I 2008 bliver der afgjort en sag (SKM.2008.719ØLR) vedrørende fradragsret for rejse- og 

opholdsudgi er forbundet med fusion og opkøb (M&A), hvor lønudgi er ikke bliver berørt. 

Sagen omhandlede en telekommunika onsvirksomhed i 1997-1999, som fik a oldt 

rådgiveromkostninger i forbindelse med køb af ak er. En del af købet blev ikke gennemført. Et 

element i sagen var også a oldelse af rejse- og opholdsudgi er l virksomhedens egne ansa e 

i forbindelse med opkøbsak viteter samt forsøg på opkøbet. I afgørelsen fra Landsre en, blev 

det konstateret, at selskabet hverken kunne få fradrag for udgi erne l 

rådgivningsomkostninger (ekstern) eller de interne a oldte udgi er l ansa es rejse- og 

opholdsak viteter. Sagen blev begrundet med, at udgi er var a oldt med 

virksomhedsudvidelse for øje og ikke l vedligeholdelse af den eksisterende dri . Derimod blev 

selskabets fradragsret for de a oldte udgi er l medarbejdernes lønomkostninger (rejse- og 

opholdsudgi erne) vedrørende de samme ak viteter, ikke afvist. Der blev anerkendt fradrag 

                                              
42 Som et eksempel på nogle konkrete sager, kan der nævnes ”SKM2008.719.ØLR, SKM2008.957.SR, SKM2009.271.HR, 

SKM2009.555.ØLR, SKM2012.507.LSR, SKM2013.557.ØLR samt SKM2014.731.LSR” 

43 Center for poli sk studier – Notat ”Behov for poli sk indgreb mod SKAT`s indskrænkning af virksomhedens fradragsret” 

(2. juni 2016) 
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for de interne lønudgi er, selvom de vedrørte nogle ak viteter, der var lkny et udvidelsen af 

virksomhedens dri .  

 

 I 2009 har der også været to relevante afgørelser, SKM2009.271.HR samt SKM2009.555.Ø, som 

omhandlede fradrag for udgi er l bonus i forbindelse med hhv. virksomhedssalg og 

da erselskabsak er. I disse sager blev lønudgi erne heller ikke berørt. I SKM2009.271.HR 

nægtede SKAT fradraget for bonus l to direktører i forbindelse med salg af den virksomhed, 

som de var ansæ elsesmæssigt lkny et. Sagen vedrørte dog alene en afvisning af 

fradragsre en vedrørende den ldelte bonus og ikke de almindelige lønninger (herunder med 

udgangspunkt i ansæ elseskontrakten). I SKM2009.555.Ø blev der ligeledes afvist et fradrag 

for bonus l medarbejdere og direktører. I den forbindelse blev fradraget for lønudgi erne 

lkny et den d, som var brugt på ak esalget (som var en ikke dri smæssig ak vitet) heller 

ikke inddraget. 

  

 I 2010 udkom der en sær afgørelse (SKM2010.156.LSR) vedrørende bonusudbetaling. Denne 

sag tydeliggør, at det er den bagvedliggende ak vitet, der er afgørende for fradragsret for 

bonussen. I denne sag fik et selskab indgået en bonusa ale med sine nøglemedarbejdere i 

form af fantomak er med henblik på, at kny e medarbejderne tæ ere l virksomheden. 

Ska erådet afviste selskabet fradraget for de a alte bonusbeløb, mens landsska ere en anså 

dem som en fradragsbere get lønudgi . Ifølge landsska ere en var bonusa alerne ikke 

begrænsede l salgsarbejdet. Landsre en lagde vægt på følgende forhold: 

 

1. Bonusa alerne ikke var indgået i forbindelse med forsøg på salg af selskabet. 

2. Bestemmelsen om bonusudbetaling ved salg må anses for at skulle udligne den 

vilkårlighed, der ligger i, at den løbende bonusudbetaling skal være lkny et 

udlodningen af udby e og at en lsvarende bonusudbetaling skal ske ved 

medarbejderens fratrædelse.  

På baggrund af de ovenstående forhold, mente Landsre en, at bonusa alerne ansås (også i 

forbindelse med udbetaling ved salg), at skulle belønne medarbejdernes løbende 

arbejdsindsats i virksomheden og vedrørte således selskabets løbende dri . Af den grund, 
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ansås udgi en for en fradragsbere get dri somkostning for selskabet. Til forskel fra sagerne i 

SKM2009.271.HR og SKM2009.555.ØLR, blev der i denne sag indrømmet fradrag for bonus. 

 I 2012 har der også en sag (SKM2012.507.LSR) vedrørende fradrag for udgi er l bonusser. 

Sagen omhandlede et selskab, der a oldt udgi er l særlige bonusser i 2005 l en række 

ansa e i forbindelse med selskabets udski ning af ejerkredsen. SKAT samt landsska ere en 

mente, at bonusudgi er lå ud over medarbejdernes almindelige aflønning og derfor ikke kunne 

anses for at være lkny et selskabets dri . I lighed med de lsvarende sager i 

SKM2009.271.HR og SKM2009.555.ØLR afviste SKAT ikke selskabets fradragsret for lønudgi er 

a oldt l egne ansa e, der var beskæ iget med salgsarbejdet. 

 

 I 2013 har der også været en dom af Østre Landsret SKM2013.557.ØLR, som omhandlede et 

selskabs fradragsret for udgi er l bonus l udvalgte ansa e samt nogle 

rådgiveromkostninger. Disse udgi er var a oldt med lknytning l salg af ak ekapitalen i 

selskabet. Ifølge Landsre en, vedrørte udgi erne l bonus udelukkende ak esalg i selskabet, 

og de e ikke kunne anses for at være relateret l, at erhverve, sikre eller vedligeholde 

selskabets indkomst. Bonussen kunne derfor ikke fradrages e er statsska elovens § 6, stk. 1, 

litra a. I denne sag blev selskabets fradragsret for medarbejdernes almindelige lønudgi er for 

den d, de havde brugt på projektet, heller ikke afvist. Selskabet henviste l en angivelse i 

Ligningsvejledningen fra 200544 om, at alle erhvervsmæssigt be ngede lønudgi er kunne 

fradrages. Det blev dog afvist af Landsre en med den begrundelse, at indholdet af 

Ligningsvejledningen fra 2005 ikke kan medføre et andet resultat, da afsnit i den juridiske 

vejledning vedrørende dri somkostninger har en sammenhæng med afsnit vedrørende 

hovedreglen i SL § 6, stk. 1. Det er derfor ikke godtgjort, at der i praksis skulle være sket en 

fravigelse af SL § 6, stk. 1, litra a jf. Ligningsvejledningen. 

 

 I 2014 blev der afgjort en sag (SKM2014.731.LSR) af Landsska ere en, der drejede sig om 

fradragsre en for lønudgi er, som var blevet a oldt i forbindelse med en voldgi ssag. Sagen 

omhandlede et selskab køb af ak er samt et varemærke. I øvrigt vedrørte sagen, hvorvidt 

                                              
44 SKAT – Den juridiske vejledning – E.D.2.5.1.2 Etablering af virksomhed i selskabsform 
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nogle a oldte rådgiveromkostninger kunne llægges den ska emæssige anskaffelsessum for 

varemærket. Landsska ere en nægtede fradrag med den begrundelse, at de involverede 

medarbejderes løn ikke medgik l den løbende dri , men derimod var anvendt l sikring af 

selskabets formueinteresser.  

 
Som udgangspunkt var Landsska ere en enig med selskabet i synspunktet om, at de 

lønudgi er, der erhvervsmæssigt a oldes kan fratrækkes, da de oppebærer en naturlig 

forudsætning om, at a oldelsen er sket som led i, at erhverve, sikre og vedligeholde den 

løbende indkomst. Det er dermed den første sag, hvor der bliver taget første skridt l opdeling 

af lønomkostninger i henholdsvis fradragsbere gede dri somkostninger og ikke-

fradragsbere gede formueudgi er. Advokat Tommy V. Chris ansen har også kommenteret 

denne afgørelse og har anført følgende: 

“Særligt interessant er kendelsen derved, at der afskæres fradragsret for lønudgi er l 

personale, der havde varetaget selskabets interesser i forbindelse med en voldgi ssag om 

køb af en virksomhed. ”  

 

Han anfører i øvrigt: 

”På de e spinkle retsgrundlag og med henvisning l udtalelserne i Den Juridiske Vejledning 

er der imidler d med Landsska ere ens kendelse ref. i SKM2014.731.LSR taget de første 

skridt l en opdeling af lønomkostninger i henholdsvis fradragsbere gede 

dri somkostninger og ikke-fradragsbere gede formueudgi er – og hvem ved måske 

fremover llige ikke fradragsbere gede privatudgi er, når kontorbuddet henter direktørens 

tøj på renseriet etc. eller bogholderiet styrer direktørens private udgi er.”45 

Afslutningsvis kan det konstateres, at det først er med den ovenover omtalte sag, at SKAT har 

offentliggjort en afgørelse, hvor der direkte er blevet nægtet fradrag for interne lønudgi er med den 

begrundelse, at de ikke havde en rela on l den daglige dri  i virksomheden. SKAT skærper således 

praksis uden en forudgående offentlig orientering om praksisændringen og sæ er virksomhederne i 

kao sk situa on.  Såfremt der opstår behov for en gennemgribende praksisændring, bør SKAT som 

                                              
45 Tommy V. Christensen – ”Dri somkostninger – lønudgi er i forbindelse med voldgi ssag om virksomhedskøb – 

SKM2014.731.LSR” (28. oktober 2014) 
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minimum udsende et styresignal, hvori deres nye retsopfa else bliver præciseret. Det er fak sk det 

formål, der er med SKAT´s styresignaler. Af den juridiske vejledning fremgår der netop følgende: 

”Styresignalet skal som en særlig type bindende tjenestebefaling sikre en ak v styring af ensartethed 

i forvaltningen samt fastlægge praksis på områder, hvor der ikke er fastlagt en praksis, eller hvor der 

skal ske ændring eller præcisering af praksis. For at understø e retssikkerheden skal styresignalet 

endvidere være et redskab l at a lare et konstateret uklart retsgrundlag” 46.   

Det er således vig gt at SKAT meddeler og sørger for virksomhederne kan nå at indre e sig e er de 

nye kutymer. For at sikre investeringer er det vig gt at der fokuseret på stabilitet og forudsigelighed. 

Såfremt SKAT´s praksis bliver uforudsigeligt, bliver de frem dig investeringer risikable47.  

Det kan godt opfa es som et paradigmeski  fra SKAT´s side, da det medfører en voldsom administra v 

byrde for det danske erhvervsliv i bred forstand. I henhold l praksisændringen, bliver virksomheder 

fremover nødt l, at opdele de interne lønudgi er i en fradragsbere get og en ikke fradragsbere get 

del. De e vil ikke kun være begrænset l de interne lønudgi er, men også de øvrigt interne udgi er 

vedrørende medarbejdere i form af fx telefoni, rejseudgi er, kan nepleje, osv.  De e leder frem en 

analyse af de to omtalte Højesterets domme.  

 

HØJESTERETS DOMME (SAG 137/2016 OG 138/2016)48 

Beskrivelse 

I 2017, har Højesteret afsagt to domme, som omhandlede, hvorvidt to banker, herunder ”Arbejdernes 

Landsbank” og ”Lån & Spar Bank” var bere get l, at kunne fradrage udgi er l løn l egne 

medarbejderne, i det omfang medarbejderne havde været beskæ iget med følgende: 

 bankernes køb af hhv. fem filialer i den dligere Roskilde Bank 

 ak viteter i Gudme Raaschou Bank samt  

                                              
46 Jf. SKM2009.105.SKAT 
47 Artikel- Børsen ERHVERV 30.06.2017 
48 Højesterets domme af 30. juni 2017 i sagerne 137/2016 (SKM2017.513.HR) og 138/2016 (SKM2017.512.HR) 
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 forgæves forsøg på udvidelse ved opkøb af dele af nogle øvrige banker. 

Sagerne involverede blandt andet direktører og medarbejdere i Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar 

Bank, som havde været engagerede i opkøb af andre banker, hvorfor der var tale om en udvidelse af 

den eksisterende forretning. I Arbejdernes Landsbank kunne man f.eks. ikke få fradrag for 

direktør ”Gert Jonassens” løn for de to dage, direktøren havde forhandlet om, at købe fem filialer ud af 

det dligere Roskilde Bank. Omdrejningspunktet i de afgjorte sager var, hvorvidt to banker kunne 

fradrage lønudgi er l de af deres medarbejdere, som havde været beskæ iget med bankernes opkøb 

eller forsøg på opkøb af filialer fra andre banker. Det konkrete sagsforløb kan ses nedenunder: 

Landsska ere en 

Ska eministeriet fik indbragt to landsska eretskendelser for landsre en. 

Begge sager blev behandlet sammen for landsre en. 

I den ene kendelse af 23. maj 2013, journalnummer 12-0208412 (TfS 2013, 

501 LSR) havde SKAT havde nægtet fradrag for de lønomkostninger, som 

Arbejdernes Landsbank havde a oldt i forbindelse med sin overtagelse af 5 

bankfilialer. 

I den anden kendelse af 29. november 2013, journalnummer 13-48885342, var der 

tale om en banks (Lån og Spar Bank A/S) fradrag for nogle lønomkostninger, der var 

a oldt i forbindelse med lbud om bankens overtagelsen af én konkret bankak vitet 

samt forgæves forsøg på opkøb af en række andre banker eller dele af banker. 

Østre Landsret 

Landsre en gav Ska eministeriet medhold49 i, at den skønnede andel af de 

samlede lønudgi er, der vedrørte overtagelsen af bankfilialerne eller 

lbudsgivningen, ikke havde karakter af fradragsbere gede løbende 

dri sudgi er. Der var snarere tale om udgi er l virksomhedsudvidelse, som 

principielt set ikke er fradragsbere gede. Dog fandt Landsre en, at 

retspraksis på området i de år (2008 - 2010), hvor bankerne fik a oldt 

udgi erne, kunne anses for at være præget af en naturlig retsopfa else 

svarende l det, som bankerne havde anført. På den baggrund, mente 

                                              
49 Landsre ens domme, SKM2016.551.ØLR og SKM2016.569.ØLR 
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landsre en, at bankerne havde en bere get forventning om fradrag i de 

konkrete sager. Landsre en gav derfor bankerne medhold i afgørelsen. 

Ska eministeriet ankede landsretsdommene l Højesteret 

Højesteret 

Højesteret gav Ska eministeriet medhold ved to domme af 30. juni 2017 (sag 

137/2016 og sag 138/2016). Højesteret udtalte, at udgi er l 

virksomhedsudvidelse, som sker ud over dens hid dige rammer ikke kan 

anses som værende fradragsbere gede dri somkostninger, men mere har en 

karakter af etablerings- eller anlægsudgi er, jvf. SL § 6, stk. 2, som omhandler 

bl.a.  "udvidelse af næring eller dri ". Højesteret konkluderede i dommene, at 

der ikke var grundlag for at antage, at lønudgi er al d skal anses for 

dri somkostninger. Men i forhold l de øvrige omkostninger, skal der 

foretages en vurdering af, om de vedrører den løbende dri  eller anlæg.  

Ifølge Højesteret, skal der foretages en opdeling, når en medarbejder udfører 

dri sopgaver og yderligere opgaver, der ikke er dri srelateret jf. bl.a. 

Højesterets dom af 25. januar 1984 (UfR 1984.177). Denne opdeling kan 

eventuelt også foretages skønsmæssigt. På trods af, at lønnen er 

erhvervsmæssigt be nget, må virksomheden foretage en opdeling, hvis en del 

af lønudgi erne vedrører særskilt a alt vederlag for udførelse af arbejde, der 

ikke vedrører virksomhedens dri , jf. Højesterets dom af 8. april 2009 (UfR 

2009.1805). Here er er det udelukkende de dri srelaterede lønudgi er, der 

kan fradrages. De problemer af prak ske og administra ve karakter, som 

bankerne havde fremhævet, kunne ikke resultere i en anderledes 

bedømmelse af hjemmelsspørgsmålet. 

Højesteret kom ikke frem l, at SL § 6, stk. 1, litra a, eller gældende retspraksis 

udgjorde grundlag for, at behandle lønudgi er anderledes end det, de 

a oldes som. I forbindelse med Højesterets afgørelse, fik bankerne heller ikke 

medhold i, at lønudgi erne kunne llægges anskaffelsessummen for de 

anskaffede ak ver l udvidelse af virksomheden. Såfremt lønudgi erne ikke 
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kunne fradrages som dri somkostninger, ville de i stedet kunne llægges 

anskaffelsessummen for de anskaffede ak ver, der udgjorde udvidelsen af 

virksomheden. Højesteret fandt det imidler d ikke godtgjort, at 

lønomkostningerne havde en sådan lknytning l ak verne (fordringer og 

goodwill), at de kunne helt eller delvist kunne llægges anskaffelsessummen i 

henhold l kursgevinstloven og afskrivningsloven 

Det bestemte køb af bankfilialer, som bankerne foretog, bestod bl.a. af 

overtagelse af goodwill, medarbejdere, lokaler, kundeengagementer, inventar 

mv. I forhold l Lån og Spar bank A/S, var der tale om køb af ak viteter og 

forsøg på opkøb af andre banker fuldstændigt eller delvist.  

Højesteret ltrådte, at der i begge af de konkrete sager, enten var tale om 

udvidelse eller forsøg på udvidelse af bankernes eksisterende 

forretningsgrundlag ud over de hid dige rammer. Af denne grund, vedrørte 

lønudgi erne ikke den normale dri  af bankvirksomhederne og kunne ikke 

behandles som fradragsbere gede dri somkostninger, jf. SL § 6, stk. 1, litra a. 

I øvrigt fandt Højesteret, at selvom SKAT ikke dligere havde grebet ind over 

for virksomheders fradrag for lønudgi er vedrørende virksomhedsopkøb eller 

lignende, kunne de e forhold ikke re ærdiggøre en posi v afgørelse af 

spørgsmålet. Det kan konstateres, at da der ikke forelå nogen fast 

administra v praksis på området, var SKAT ikke afskåret fra, at nægte 

bankerne fradrag for disse type lønudgi er uden forudgående offentlig 

lkendegivelse. 

 

Analyse og vurdering  

SKAT´s afgørelser i de ovennævnte sager gav anledning l mange spørgsmål grundet afvisning af 

fradragsret for lønomkostninger a oldt l egne medarbejdere. I begge sager fastslog SKAT, at de 

pågældende lønomkostninger ikke kunne anses for fradragsbere gede dri somkostninger, men  
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snarere var ikke-fradragsbere gede anlægsudgi er. Da defini onen af en fradragsbere get 

dri sudgi  i lovgivningen er en udgi , der er medgået l at erhverve, sikre og vedligeholde den 

ska eplig g indkomst, er den ikke lig med en ikke-fradragsbere get anlægsudgi . En ikke-

fradragsbere get anlægsudgi  er en udgi , der er medgået l at lvejebringe et nyt 

indkomstgrundlag, som fx kan være i form af opstart af eller udvidelse af en virksomhed. Såfremt man 

udelukkende forholder sig l disse defini oner, har SKAT en vis pointe i sit synspunkt. Såfremt der 

foretages køb eller salg af en virksomhed, kan det udgøre enten en ra onalisering eller indskrænkning 

af et eksisterende indkomstgrundlag. Der kan dog alligevel s lles spørgsmålstegn ved SKAT`s måde, at 

anskue problems llingen på, når der er tale om en virksomhed bestående af mange ansa e, og hvor de 

fleste utvivlsomt beskæ iger sig med den løbende dri . Forudsætningen for, at adskille de førnævnte 

to typer af dri sudgi er er, at der føres kontrol over arten af medarbejdernes arbejdsopgaver i løbet af 

arbejdsdagen. De e vil typisk skabe en stor arbejdsbyrde for virksomhederne, som derfor vil stå med 

en ret problema sk og omfa ende administra onsopgave.  

I domsresuméerne står der følgende: 

"I modsætning l landsre en fandt Højesteret, at der ikke forelå en fast administra v praksis, som 

afskar ska emyndighederne fra uden forudgående offentlig lkendegivelse at nedsæ e bankens 

fradrag for den del af lønudgi erne, som ikke var dri somkostninger.50"  

Ifølge Højesteret, var SKAT bere get l, at nægte fradragsret for lønomkostningerne i de indkomstår 

(2008 – 2010), som sagen omhandlede. Højesteret gav ikke bankerne medhold i, at lønomkostningerne 

havde en sådan lknytning l de anskaffede ak ver, at de kunne llægges anskaffelsessummen for de 

anskaffede ak ver, der udgjorde udvidelsen af virksomheden.51 I Landsre en undgik bankerne et 

ska esmæk, da landsre en fremhævede, at SKAT havde foretaget en praksisændring, som ikke var 

blevet meldt ud offentligt inden afgørelserne. Af denne grund, har der været en del poli sk og 

erhvervsmæssigt fokus på lønudgi er i forbindelse med opkøb og udvidelse af virksomheder. 

Ifølge dommen, var bankernes lønudgi er vedrørende opkøb af filialer ikke fradragsbere gede. 

Højesteret afgjorde, at der ikke forelå en administra v praksis om fradragsret for denne type 

                                              
50 Højesterets domme af 30. juni 2017 i sagerne 137/2016 (SKM2017.513.HR) og 138/2016 (SKM2017.512.HR) 
51 SKM2017.512.HR og SKM2017.512.HR. 
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lønudgi er, selvom SKAT ikke dligere har sat spørgsmålstegn ved virksomheders mulighed for, at 

fradrage lønudgi er l medarbejdere, der arbejder med virksomhedskøb og lignende typer af 

ak viteter. Den skærpede fortolkning fra SKAT ´s side, har ikke kun virkning for frem den, men SKAT vil 

også kunne anvende den bagud i den. I modsætning l Højesteret, var Landsre en nået frem l et 

andet resultat i de omtalte sager.  Østre Landsret var enig med SKAT, men fastslog dog sam dig, at den 

gældende praksis i de aktuelle indkomstår havde lladt fradrag for de omtalte lønudgi er. Af denne 

grund, mente Østre Landsret, at fradraget kun kunne nægtes fremadre et og ikke bagudre et. 

Højesteretsdommene giver anledning l en lang række spørgsmål om, hvordan fordeling af udgi er 

mellem løbende dri  og virksomhedsudvidelse skal håndteres i praksis af de danske virksomheder. 

Disse domme gør ydermere det nødvendigt, at have en mere præcis afgrænsning mellem 

fradragsbere gede og ikke-fradragsbere gede ak viteter.  

På baggrund af de afsagte domme, forholder den nuværende situa on sig således, at SKAT umiddelbart 

kan nægte fradrag for de lønomkostninger, der ikke anses for at have en rela on l virksomhedens 

daglige dri . SKAT kan udøve de e såvel bagud i den som frem i den samt ved nogle 

ligningsmæssige gennemgange. Sam dig kan SKAT tage de øvrige sager op, der må e versere i 

klagesystemet. Såfremt virksomhederne bliver s llet med krav om opdeling af udgi er i 

fradragsbere gede og ikke-fradragsbere gede dele, vil det medføre en u lsigtet administra v byrde 

for erhvervslivet. I øvrigt vil det medføre ophobning af retssager mellem SKAT og de erhvervsdrivende 

selskaber om grænseoptegnelsen. 

For at forhindre en usikkerhed samt de mulige økonomiske og administra ve problemer for 

virksomhederne, har regeringen fremsat et lovforslag om udvidelse af fradragsre en. Ifølge 

regeringen, indebærer lovforslaget en forenkling af fradragsreglen for, at gøre det prak sk for 

virksomhederne, at håndtere ska emæssige aspekter i forbindelse med fx virksomhedsudvidelse eller 

opkøb af andre virksomheder. Lovforslaget er blevet igangsat på baggrund af bl.a. pres fra flere 

erhvervsorganisa oner (herunder Dansk Industri og Dansk Erhverv), som har opfordret ministeren l, 

at gribe ind. Organisa onerne har advaret mod lblivelse af en retspraksis skabt af de afsagte 

landsretsdomme, som kunne medføre et uoverskueligt administra vt bøvl for mange virksomheder.  
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Jacob Ravn, ska epoli sk chef i Dansk Erhverv har beklaget afgørelsen52: 

”Det skaber en enorm retsusikkerhed også bagudre et, og jeg håber virkelig ikke, at SKAT nu vil 

bruge afgørelsen l at tage flere sager op mod virksomhederne”. 

Han anfører i øvrigt:   

”Det kan godt være, at Højesteret siger, at der ikke er tale om en praksisændring, men danske 

virksomheder har ageret som om, at det var gældende ret i over 100 år, og jeg synes, der er behov 

for, at Ska eministeren sender et tydeligt signal l SKAT om, at det vil være uheldigt, hvis SKAT tager 

nye sager op. ” 

Ifølge Dansk Industri og FSR - Danske Revisorer, har afgørelserne skabt frygt for, at SKAT kommer l at 

rejse yderligere sager mod virksomheder, der lbage i den har taget ubere get fradrag for 

lønudgi er. Af denne grund, sendte de en opfordring l poli kerne om, at få skabt klare retningslinjer 

på området for, at undgå en mulig kao sk situa on53.  

 

DELKONKLUSION 

De ovenstående domme har påvist, at en korrekt forståelse og anvendelse af dri somkostningsbegrebet er 

essen elt for erhvervsdrivende virksomheder. Uden denne forståelse, er det ikke muligt, at opnå fradragsret i 

overensstemmelse med de juridiske forskri er. Sam dig har de omtalte domme påvist, at det er 

ressourcetungt for virksomheder e erfølgende, at kunne udrede sagerne over for myndighederne og samle 

bevismateriale, såfremt der opstår uenigheder.  En prak sk løsning for at undgå retsmæssige stridigheder 

mellem myndighederne og erhvervslivet kan være udarbejdelse af flere detaljerede vejledninger samt øget 

fokus på at holde en klar linje i domstolenes afgørelse. Udformningen samt fortolkningen af det frem dige 

ska eretslige dri somkostningsbegreb bør være mere transparent for at øge retssikkerheden. Det er sam dig 

                                              
52 Ar kel – Finans – ”Højesteret siger nej: Virksomheder må ikke trække alle lønomkostninger fra i skat” – 30.06.2017 
53 Ar kel – Erhverv Finans – ”Højesteret siger nej: Virksomheder må ikke trække alle lønomkostninger fra i skat” - 30. juni 

2017 
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vig gt, at de ska eretslige regler er forståelige for brugerne, myndighederne og rådgiverne, da de e vil 

mindske antallet af retssager. Grundet uklarhed samt øget skøn i retsgrundlaget, bliver instanserne bebyrdet 

med øget pres. Af denne grund er der behov for nogle fleksible rammer for erhvervslivet i form af en enkel og 

klar lovgivning, som også er nemmere at forvalte for myndighederne. 

 

LOVFORSLAG OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN54  

Beskrivelse 

På baggrund af de dligere opridset Højesterets domme, varslede ska eministeren en lovændring for 

at besky e de erhvervsmæssige ska eydere. I henhold l SL § 6 har der hid l ikke været mulighed for 

fradrag for lønudgi er i forbindelse med etablering/udvidelse af en eksisterende virksomhed. Det ville 

kræve, at der indføres en særskilt hjemmel her l i lovgivningen. I den forbindelse blev der fremsat et 

lovforslag af regeringen d. 31-08-2017, hvori fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er bliver 

genindført, og der gives fuld fradragsret for lønomkostninger l virksomhedens ansa e samt 

erhvervsmæssige udgi er, der er lkny et ansæ elsesforholdet og accessoriske interne udgi er dvs. 

faste og variable omkostninger. Lovforslaget har ikke ha  l formål, at ændre på 

dri somkostningsbegrebet i statsska eloven. I stedet bygger lovforslaget på indførsel af en særskilt 

hjemmel i ligningslovens § 8 N. 

I henhold l lovbemærkningerne55 er lovens formål, at sikre virksomhederne fradrag på en enkel og 

administrerbar måde uden hensyntagen l, om medarbejderne beskæ iger sig med den løbende dri  eller 

virksomhedens udvidelse. Udvidelsen af fradragsre en omfa er, at virksomheder ikke skal foretage en 

fordeling af disse udgi er i en fradragsbere get og ikke-fradragsbere get del. De e gælder også i et lfælde, 

hvor medarbejderne udfører nogle opgaver, som ikke harmonerer med dri somkostningsbegrebet i SL § 6.  

Den geografiske placering af udvidelsen betyder ikke noget for fradragsre en, og etablering eller 

udvidelse må således også foregå i udlandet. I øvrigt er det hensigten med loven, at understø e 

iværksæ eri samt vækst i samfundet, således at virksomhederne nemt kan etableres eller udvides. I 

                                              
54 Udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. (J. nr. 2017-3321) 
55 Ska eudvalget 2016-17 SAU Alm. del Bilag 273 – ”Forslag l lov om ændring af ligningsloven” (udkast af 31.08.2017) 
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lovforslaget sikres fradragsre en uanset måden en virksomhed etableres eller udvides på, som fx kan 

være ved overtagelse af ak viteter (ak ver/passiver) eller ved køb af ak er i et bestemt selskab. 

Lovforslaget tager således ikke erhvervelsesformen i betragtning. Den foreslåede 

ændringsbestemmelse udgør en undtagelse l det anerkendte princip om, at der kun kan opnås 

fradragsret for de udgi er, der er medgået l enten, at erhverve, sikre eller vedligeholde den 

ska eplig ge indkomst. 

Lovforslaget har e erfølgende været i høring fra den 31. august 2017 l den 28. september 2017 hos 

nogle erhvervsforeninger samt virksomheder, herunder Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens 

Erhvervsråd, Borger- og retssikkerhedschefen i SKAT, CEPOS, Cevea, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, 

Danske Advokater, DI, Erhvervsstyrelsen – Team Effek v Regulering, Finans Danmark, Foreningen 

Danske Revisorer, Forsikring & Pension, FSR – danske revisorer, Jus a, Kraka, Landbrug & Fødevarer, 

Landsska ere en, Ska eankestyrelsen, SRF Ska efaglig Forening 

Forslaget indebærer en ændringsbestemmelse l ligningsloven vedrørende udvidelse af fradragsre en 

for erhvervsmæssige lønudgi er m.v., og består af følgende ordlyd:  

§1: E er § 8 M i LL indsæ es: 

”§ 8 N. Ved opgørelsen af den ska eplig ge indkomst kan fradrages erhvervsmæssige lønudgi er l 

personer i ansæ elsesforhold og erhvervsmæssige udgi er lkny et ansæ elsesforholdet. ” 

§ 2: Stk. 1: Loven træder i kra  den 1. juli 2018. 

Stk. 2.Loven har virkning fra og med indkomståret 2012, jf. dog stk. 3. 

Stk. 3.Loven har endvidere virkning for indkomstår, for hvilke den ska eplig ge har indsendt 

genoptagelsesanmodning senest den 1. maj 2017, jvf. ska eforvaltningslovens § 26, og som ikke er 

færdigbehandlet af Told- og ska eforvaltningen på dspunktet for lovens ikra træden, eller hvor 
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Told- og ska eforvaltningen har rejst genoptagelsessag, jf. ska eforvaltningslovens § 26, og sagen 

ikke er færdigbehandlet på dspunktet for lovens ikra træden. 56 

 

Gældende regler  

De gældende regler vedrørende fradrag for lønomkostninger er stø et op om statsska eloven fra 1903 

og det såkaldte dri somkostningsbegreb. Dri somkostningsbegrebet llader ikke fradrag for udgi er 

forbundet med etablering og udvidelse af eksisterende indkomstgrundlag, da disse udgi er har 

karakter af ikke-fradragsbere gede anlægsudgi er. Det samme gælder i forhold l indskrænkning eller 

forsøg på indskrænkning af et indkomstgrundlag, dvs. frasalg af virksomhed eller 

virksomhedsak viteter. Såfremt der forgæves er blevet a oldt nogle omkostninger, som ikke har en 

rela on l virksomhedens eksisterende dri , kan de heller ikke fratrækkes.  

I forhold l den gældende retspraksis, kan der ikke fratrækkes udgi er, der er a oldt med henblik på 

erhvervelse af ska efrie indtægter57. De e bliver aktuelt, såfremt der opkøbes et andet selskab, som 

e erfølgende bliver l et da erselskab og indtægter (fx udby e eller ak eavance), der vedrører salg af 

da erselskabet vil således blive betragtet som ska efrie indtægter. 

Den nuværende ska elovgivning består af mange særregler med særskilte fradragshjemler, der llader 

fradrag for nogle erhvervsmæssige udgi er, der ikke vedrører den løbende dri  i ska eretlig forstand. 

Som en af disse særregler, kan der nævnes ligningslovens § 8 B, som omhandler fradrag for forsknings- 

og udviklingsomkostninger. Disse omkostninger består også af udgi er l ansa e forskere, som kan 

betegnes som ”lønudgi er”. En vig g forudsætning for, at der opnås fradragsret er, at den a oldte 

omkostning kan henføres l den re e omkostningsbærer, således at fradragsre en ikke bliver placeret 

vilkårligt i fx et da erselskab lhørende en koncern. Med den re e omkostningsbærer, menes 

der ”den ska eplig ge juridiske eller fysiske person”, som har den retlige forpligtelse l at a olde den 

pågældende omkostning. Såfremt omkostningen samt fradraget bliver placeret hos et bestemt selskab 

i en koncern, mens alle andre selskaber i koncernen drager ny e af den betalte ydelse, skal der betales 

                                              
56 Ska eudvalget 2016-17 SAU Alm. del Bilag 273 – ”Forslag l lov om ændring af ligningsloven (side 1) 
57 Højesterets (SKM2012.13.HR) 
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kompensa on af de andre selskaber l det selskab, der er omkostningsbærende. De e skal ske på 

armslængdevilkår selvom det foregår internt i koncernen58. 

 

ELEMENTER I ÆNDRINGSBESTEMMELSEN TIL LIGNINGSLOVEN  

Udvidelser 

Generelt giver lovforslaget fradragsret for lønudgi er i følgende situa oner: 

 Når der opkøbes da erselskaber, hvor der opnås udby e som ska efrie indtægter 

 Når der foretages børsnotering af virksomheder, køb, salg eller omstrukturering  

 Når der a oldes lønomkostninger forgæves i købs- eller salgsbestræbelser   

Et af de vig gste elementer i lovforslaget er, at den omfa er erhvervsmæssige lønudgi er l personer i 

ansæ elsesforhold. Disse lønudgi er omfa er alle de udgi er, der bliver holdt l fordel for virksomhedens 

egne ansa e, og kan være løn, gra aler, og lønaccessorier (fx kursusudgi er, fri telefon, fri avis m.v.). Dog 

omfa er udvidelsen ikke de lønudgi styper, der er blevet nægtet fradrag i en anden særbestemmelse. Et 

eksempel i den forbindelse kan være udgi er l køb af cigare er eller snus l ansa e, da disse udgi er ikke er 

fradragsbere get i henhold l særreglen i ligningslovens § 8 T59.  

Forslaget giver adgang l fradrag uden hensyntagen l den pågældende medarbejders arbejdsopgaver. De e 

omfa er de udgi er, der a oldes i virksomhedens interesse som led i et ansæ elsesforhold. Nogle eksempler 

l sådanne udgi er kan være kaffe, kontorar kler, opvarmning af bygning samt husleje for arbejdslokaler, der 

s lles l rådighed som led i virksomhedens udvidelse eller omstrukturering. Såfremt de pågældende 

medarbejdere har rejseak viteter under udvidelse/indskrænkning af virksomheden fx ved deltagelse i 

forhandlingsmøder, markedsundersøgelser, osv., vil disse udgi er også kunne fradrages. Det kan konstateres, 

at med lovforslaget bliver fradragsre en udvidet generelt, l ikke kun at omhandle virksomhedsudvidelse, men 

også salg- og omstruktureringssitua oner. Såfremt virksomheden a older lønudgi er i forbindelse med 

børsnotering af selskabet, vil der også være fradragsret for disse udgi er. 

                                              
58 Højesterets dom (SKM2009.271) 

59 Lov nr. 1162 af 01.09. 2016 
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Lovforslaget har ikke l hensigt, at udvide udgi styperne, som e er gældende ret er fradragsbere gede. Den 

primære hensigt med lovforslaget er, at sikre en naturlig sammenhæng mellem fradragsret for de a oldte 

lønudgi er samt de andre erhvervsmæssige udgi er, der er blevet a oldt som led i et ansæ elsesforhold. En 

vig g forudsætning for erhvervelse af fradragsret er, at de a oldte udgi er er i selskabets interesse eller er 

værdi lførende for selskabet. Såfremt lønudgi en ikke er a oldt l gunst for selskabet, men udelukkende for 

ak onæren, vil der ikke være adgang l fradragsre en.  Årsagen l de e er, at selskabet skal kunne fremstå 

som re e omkostningsbærer. Et eksempel på en sådan udgi  kan være l en gartner, som har l opgave, at 

arbejde i hovedak onærens egen have. Såfremt en lønudgi  vedrører både det private og erhvervsmæssigt 

udførte arbejde, skal lønudgi en fordeles mellem en privat og en erhvervsmæssig del. Den private andel af 

udgi en vil der ikke være fradragsret for. 

E ersom formålet med lovforslaget er en nem administra on af fradragsreglen for virksomheder, omfa er 

lovforslaget også de såkaldte forgæves a oldte lønudgi er, såfremt en forventet virksomhedsudvidelse aldrig 

bliver effektueret. Det er ikke afgørende for fradragsre en, hvordan en bestemt virksomhed strukturerer sin 

udvidelse, fx om udvidelsen sker ved overtagelse af en anden virksomheds ak ver/passiver l integra on i 

virksomheden eller ved erhvervelse af ak er i en anden virksomhed, som e erfølgende bliver l et 

da erselskab l virksomheden. Begge dele vil blive opfa et som udvidelse af et eksisterende 

indkomstgrundlag. Det, der generelt sker i selskaber er, at bestyrelserne træffer købsbeslutninger ret sent i 

forløbet. Frem l vedtagelsen af købsbeslutningen, har medarbejderne allerede brugt en del d på opkøbet. I 

denne situa on, er det uhensigtsmæssigt, såfremt virksomheden begynder, at bruge ressourcer på, at opdele 

de a oldte lønudgi er i en fradragsbere get og ikke-fradragsbere get del, og hvor det l sidste bliver 

beslu et, at udvidelsen sker ved erhvervelse af ak er. De e vil ikke harmonere med de inten oner, der er med 

lovforslaget. 

 

Indskrænkninger 

Det nye forslag omfa er ikke virksomhedens eksterne udgi er såsom aflønning af rådgivere, 

konsulenter, advokater og revisorer m.v. i forbindelse med udvidelse af virksomheden. Grunden l 

de e er, at disse typer af folk er uden for et ansæ elsesforhold med virksomheden. I forhold l disse 

typer af udgi er, skal der stadig foretages en vurdering af, om udgi en er a oldt som en 

dri somkostning eller som en anlægsudgi . Såfremt der er tale om en dri somkostning, vil der være 
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adgang l fradragsre en, hvorimod der ikke vil være fradragsret for anlægsudgi er. Det antages i 

lovforslaget, at det ikke er ligeså administra vt tungt for virksomheder, at udskille eksterne udgi er fra 

systemer i forhold l interne lønudgi er m.v. l egne medarbejder i en fradragsbere get og ikke 

fradragsbere get del. Et eksempel på en sådan type udgi  kan være salgsbonus l medarbejdere, som 

er a alt særskilt fx som et llæg l en ansæ elseskontrakt. Sådanne typer af udgi er kan være re et 

mod ak onærernes interesse i stedet for selskabets dri .  

Det ovenstående spørgsmål blev endvidere behandlet i en afgørelse af landsre en 

(SKM2013.557.ØLR). Denne sag omhandlede et købs lbud, som var re et l selskabets ak onærer. I 

afgørelsen blev det betragtet således, at den udbetalte bonus var lkny et salgsprisen for ak er i det 

selskab, hvor de pågældende medarbejdere var ansat. Af den grund, blev det konstateret, at en bonus 

nærmere var i ejerkredsens interesse og ikke i selskabets. Lovforslaget har ikke l formål, at udvide 

fradragsre en for salgsbonus l medarbejderne uanset om bonussen er udbetalt i forbindelse med 

salgsbestræbelser eller gennemførelse af salget. Udbetaling af salgsbonus antages, at være i ejernes 

interesse i stedet for virksomhedens og virksomheden vil heller ikke være den re e omkostningsbærer 

af udgi er l salgsbonus.  

Lovforslaget giver heller ikke adgang l dobbel radrag, som kan blive aktuelt, såfremt en virksomhed 

llægger lønudgi er l anskaffelsessummen for et ak v. På den måde vil virksomheden kunne opnå 

fradrag for udgi en både i form af lønudgi er samt opnå indirekte fradrag, ved at kunne fratrække 

dem løbende i form af ska emæssige afskrivninger. Såfremt virksomheden anvender egen arbejdskra  

l et byggeprojekt, herunder opførsel af en ny lagerbygning, ville de a oldte lønudgi er ikke kunne 

blive fratrukket i de år, hvor udgi erne er a oldt. I de e lfælde vil der kunne ske ak vering af 

udgi erne, hvor udgi erne ikke bliver fradraget direkte, men derimod llagt anskaffelsessummen for 

det ak v (fx lagerbygningen), som arbejdskra en vedrører. I de lfælde, hvor det pågældende ak v er 

afskrivningsbere get, vil der kunne opnås fradrag i form af de løbende ska emæssige afskrivninger via 

den anskaffelsessum, hvori de ak verede lønudgi er indgår. 

I forhold l placering af lønudgi er, må selskaberne i en koncernstruktur ikke placere udgi erne 

vilkårligt i et lfældigt selskab, såfremt det pågældende selskab ikke er re e omkostningsbærer. 

Såfremt der bliver a oldt lønudgi er vedrørende et udvidelsesprojekt af et bestemt selskab, som er i 

en koncernstruktur og de øvrige selskaber i koncernen drager ny e af de udførte funk oner, skal den 
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pågældende omkostningsbærer af udgi en kompenseres for a oldelsen. I praksis betyder det, at de 

øvrige selskaber skal honorere selskabet, som a older udgi erne, på armslængdevilkår60. I de e 

lfælde, gør de almindelige transfer-pricing61 regler sig gældende for koncernen. Selskabet, der har 

a oldt udgi en, ville kunne opnå fradrag for lønudgi erne a oldt i andre koncernselskabers 

interesse, men ville sam dig blive beska et af den modtagne betaling fra selskaberne. I forhold l de 

øvrige koncernselskaber, forholder det sig således, at den a oldte udgi  ikke ville kunne fradrages, da 

den ville blive anset som en ekstern udgi  l et koncernselskab på samme måde, som hvis udgi en var 

a oldt for ekstern rådgiver. For at selskaberne kan fradrage udgi en skal den have karakter af en 

dri somkostning. Såfremt den a oldte udgi  vedrører en købssitua on, vil den ikke være 

fradragsbere get. Transfer-pricing regler medfører ikke pr. automa k, at udgi en får karakter af en 

lønudgi  for det selskab, der har foretaget en kompenserende betaling. Lovforslaget giver heller ikke 

adgang l fradrag i situa oner som nedenfor: 

”X ejer både et ejendomsselskab samt et rådgivningsselskab, der rådgiver om selskabsskat. X a older nogle 

udgi er l rådgivning købt hos sit eget rådgivningsselskab i forbindelse med udvidelse af 

ejendomsselskabet. X vil ikke kunne modtage fradrag for de a oldte udgi er i denne situa on, da 

udgi erne ville blive betegnet som eksterne udgi er”.  

 
I henhold l § 1 i lovforslaget, forholder det sig på følgende måde med et fast dri ssted i udlandet: 
 
”Såfremt et dansk selskab har erhvervsak vitet gennem et fast dri ssted i udlandet og udvider ved opkøb af 

en anden udenlandsk virksomhed fra de e dri ssted, vil de derigennem opnåede indtægter ikke blive 

beska et i Danmark. Indtægterne vil alligevel indgå i dansk beskatning såfremt selskabet har valgt 

interna onal sambeskatning.  De lønudgi er, som selskabet har a oldt ved udvidelse i udlandet, skal 

henføres l det udenlandske selskab og skal anses for være a oldt af det faste dri ssted i udlandet. Såfremt 

der ikke er valgt interna onal sambeskatning, ville virksomheden ikke kunne fratrække disse lønudgi er ved 

opgørelsen af ska eplig g indkomst i Danmark. I de e lfælde skal virksomheden fortsat fordele 

                                              
60 Armslængdeprincippet (i henhold l LL § 2, stk.1) indebærer, at kontrollerede transak oner skal foregå på 

markedsmæssige vilkår. (SKAT - Den juridiske vejledning – C.D.11.1.3)  

61 Transfer Pricing er et koncept for prisfastsæ else af kontrollerede transak oner mellem koncernforbundne selskaber, 

faste dri ssteder samt hovedak onærer. Disse transak oner kan være i form af overdragelse af serviceydelser, varer mv. 

(SKAT)  
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lønudgi erne på den gældende måde, hvor indtægter/udgi er fordeles på hhv. den danske og udenlandske 

indkomst. 62”   

 
Ligningslovens § 8 B63 giver adgang l, at kunne fratrække udgi er l forsøgs- og forskningsvirksomhed. 

Lovforslaget har ikke l hensigt, at ændre på denne særlige regel for, at åbne op for dobbel radrag. Såfremt en 

virksomhed fratrækker disse udgi er e er § 8 B, vil der ikke være mulighed for, at trække dem igen e er den 

foreslåede lovændring. I forhold l beskatning af maskeret udby e som foreskrevet i LL § 16 A, sker der 

ligeledes ingen ændringer. Såfremt en virksomhed a older nogle lønudgi er i hovedak onærens interesse, 

skal hovedak onæren fortsat blive beska et af den opnåede værdi som maskeret udby e. Sam dig kan 

virksomheden ikke opnå fradragsret i de e lfælde, da de a oldte lønudgi er ikke kan få karakter af 

erhvervsmæssige lønudgi er a oldt i virksomhedens egen interesse.    

 

IKRAFTTRÆDELSE AF LOVÆNDRINGEN 

Lovforslaget forventes, at få virkning fra 1. juni 2018 e er § 164. Ikra trædelses dspunktet stemmer 

overens med regeringens målsætning om, at al ny lovgivning med betydelig virkning for erhvervslivet 

skal træde i kra  enten den 1. januar eller den 1. juli i det e erfølgende år. På denne måde, kan 

virksomheder undgå ændringer i retspraksis midt på året, som kan skabe nogle uhensigtsmæssigheder 

for virksomheder. Lovforslaget får virkning fra og med indkomståret 2012 e er § 2. Det var nemlig i 

2012, at SKAT etablerede den nuværende praksis65.  

Såfremt virksomheder bagudre et har fået fradraget lønudgi er m.v. uden den fornødne hjemmel, er 

det ikke påkrævet i henhold l § 2 i lovforslaget, at lbageregulere den ikke-fradragsbere gede del af 

fradraget. De e vil medføre unødigt administra vt besvær for de erhvervsdrivende selskaber. Grunden 

l, at virksomheder har fratrukket udgi er l ikke-fradragsbere gede formål, er en generel antagelse 

hos virksomheder om, at disse typer af udgi er er fradragsbere gede. I lovforslaget, er det blevet 

                                              
62 Ska eudvalget 2016-17 SAU Alm. del Bilag 273 – ”Forslag l lov om ændring af ligningsloven (side 9) 

63 Lov nr. 1162 af 01.09. 2016 

64 Ska eudvalget 2016-17 SAU Alm. del Bilag 273 – ”Forslag l lov om ændring af ligningsloven (side 1) 

65 Ska eudvalget 2016-17 SAU Alm. del Bilag 273 – ”Forslag l lov om ændring af ligningsloven (side 10) 
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foreslået, at virksomheder ikke er påkrævet en genoptagelse af ska eansæ else med henblik på en 

korrek on af fradraget bagud i den. 

De virksomheder, der har foretaget opdeling af omkostningerne og ikke har taget fradrag for samtlige 

lønudgi er m.v., vil være bere get l, at anmode om en genoptagelse af ska eansæ elsen. 

Anmodningen om genoptagelse skal være indsendt inden for de frister, der er foreskrevet i 

ska eforvaltningsloven § 2666. I henhold l ska eforvaltningslovens § 26, stk. 1, 2 og 5, kan der 

anmodes om en ændring af en ansæ else af indkomstska en det erde år e er indkomstårets udløb. I 

henhold l lovforslagets § 2, stk. 3, har loven også virkning for indkomstår forud for 2012, såfremt der 

senest 1. maj 2017 er blevet indsendt genoptagelsesanmodning og hvor sagen endnu ikke er 

færdigbehandlet af SKAT. Såfremt SKAT har genoptaget en sag, som endnu ikke er blevet 

færdigbehandlet, skal disse sager også afgøres e er forskri er i lovforslaget.  

 

ANALYSE OG VURDERING 

I bemærkningerne l lovforslaget, er der formuleret en del samfundsmæssige konsekvenser af 

økonomisk og administra v karakter.  Implementering af lovforslaget ville ikke udelukkende have 

konsekvenser for de offentlige myndigheder (herunder SKAT, kommuner og stat), men også for de 

erhvervsdrivende virksomheder. Disse konsekvenser for det offentlige og erhvervslivet er 

sammenfa et nedenunder: 

 

M I N D R E  P R O V E N U  T I L  S A M F U N D E T  

 Folke ngets ska eudvalg har foretaget en provenuvurdering ved indførsel af bestemmelsen 

vedrørende fradragsret for erhvervsmæssigt a oldte lønudgi er samt andre udgi er lkny et 

ansæ elsesforholdet ved udvidelse/omstrukturering af virksomhederne. På baggrund af denne 

vurdering, er omfanget af disse typer af udgi er blevet skønnet l, at være på ca. 2,2. mia. kr. 

De e vil umiddelbart betyde et mindreprovenu på ca. 500 mio. kr. årligt (skønnet størrelse for 

finansårsvirkning for 2017) l staten. De e mindreprovenu er beregnet på baggrund af en 

                                              
66 Lov nr. 1267 af 12/11/2015 
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selskabsska eprocent på 22 procent. Dog skal de e mindreprovenu ses med et forbehold, da der 

forventes øgede ska eindtægter grundet lbageløb fra beskatning af ak eudby er. Det er blevet 

skønnet af ska eudvalget, at de e lbageløb vil udgøre 15 procent af det skønnede 

mindreprovenu, og e er modregning vil det endelige mindreprovenu udgøre 430 mio. kr. årligt67. 

De årlige mindreprovenu frem mod 2022 er påvist grafisk nedenunder: 

 

 
 

Lovændringen vil også påvirke kommunerne, og vil betyde et mindreprovenu l dem på ca. 70 mio. kr. 

for 2017, som vil blive afregnet med kommunerne i 2020. Grundlaget for denne beregning er, at 

kommunerne modtager en andel på 15,41 procent af selskabsska en, som bliver afregnet 3 år e er 

indkomståret.    

 

 Den foreslåede regelændring vil ikke udgøre en merudgi  for de offentlige finanser på trods af det 

ovennævnte mindreprovenu. Grunden her l er, at virksomhederne hid l har fået fradrag for 

lønudgi er a oldt ved omstruktureringer uden, at der har eksisteret en hjemmel her l. Af den grund, 

er de e fratræk allerede afspejlet i det strukturelle selskabsska eprovenu. Den økonomiske virkning, 

som udvidelsen af virksomhedernes fradragsret ville medføre er således allerede indarbejdet i statens 

mellemfristede fremskrivninger. 

                                              
67 Ska eudvalget 2016-17 SAU Alm. del Bilag 273 – ”Forslag l lov om ændring af ligningsloven (side 11) 
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 Lovændringen ville dog medføre en administra v konsekvens for det offentlige, herunder en 

økonomisk indvirkning på SKAT i form af nogle engangsomkostninger. Det er vurderet af 

ska eudvalget, at disse engangsomkostninger vil udgøre ca. 1,5 mio. kr. l øgede bemanding i form af 

to ekstra årsværk. Disse ansæ elser ville være en nødvendighed for SKAT l sagsbehandling af 

genoptagelsessager (ca. 50 sager) i 2018.    

 
    

Ø G E D E  I N V E S T E R I N G E R  F O R  E R H V E R V S L I V E T :   

 Lovændringen vil øge virksomhedernes incitament l at foretage yderligere investeringer i 

virksomhedsudvidelse/etableringer og vil dermed sikre vækst i samfundet, herunder i de offentlige 

finanser. De e erfølgende effekter kan ses nedenunder: 

 

 

 De e vil harmonere med anbefalinger fra Produk onskommissionen, som omfa er ekstra fradrag 

l små og mellemstore virksomheders investeringer i forskning og udvikling samt bedre muligheder 

Udvidelse af 
virksomhedernes fradragsret 

Øget incitament til 
investeringer

Øgede 
arbejdsproduktiviteten

Højere lønninger 

Større arbejdsudbud
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for fremførelse af underskuddet. Ifølge Produk onspanelet vil de e mo vere virksomhederne l, 

at inddrage ny viden i produk onen samt investering i innova onsløsninger.68  

F Æ R R E  A D M I N I S T R A T I V E  B Y R D E R  O G  F Æ R R E  E K S T E R N E  Y D E L S E R  

 De erhvervsvirksomheder, der vil udvide deres forretningsgrundlag vil opleve en administra v 

lempelse ved udvidelse af fradragsre en. Der vil ikke kun være en lempelse af ska en, men også 

mindre dsforbrug på administra on af fradragsreglen. Denne regelforenkling vil lskynde flere 

etableringer af virksomheder.  

 

 Manglende fradragsret for eksterne konsulentudgi er, vil få flere virksomheder l, at beny e de 

interne ressourcer ved køb eller salg af virksomheder. Virksomhederne vil gå i retning af 

dri sop mering, og bruge egne ansa e i højere grad frem for eksterne konsulenter, for dermed 

også at kunne opnå fradrag for de a oldte udgi er. De e gælder dog kun for de store koncerner, 

som har interne afdelinger, der kan levere konsulentbistand ved etableringer eller udvidelser. 

Mindre virksomheder har ikke denne interne mulighed og vil stadigvæk være nødsaget l, at hyre 

eksterne konsulenter l assistance ved omstruktureringer frem for, at ansæ e 

fuld dsmedarbejdere l disse særopgaver.  

T R A N S A K T I O N E R  P Å  A R M S L Æ N G D E V I L K Å R  

 Lovændringen vil også omfa e køb/salg af udenlandske virksomheder. I den forbindelse gælder de 

hid dige regler vedrørende transfer-pricing stadigvæk. De danske/udenlandske selskaber med 

erhvervsak vitet i Danmark eller i udlandet, skal stadigvæk opdele indtægter/udgi er i henhold l 

armslængde princippet og de interna onale transfer-pricing regler. I forhold l udvidelse af 

fradragsre en, vil det betyde, at såfremt der skal ske allokering af lønudgi er l det udenlandske 

selskab, kan virksomheden ikke opnå fradrag ved opgørelse af den ska eplig ge indkomst i 

Danmark. I høringsprocessen, blev indholdet i lovforslaget imødekommet med en del kri k fra 

erhvervsorganisa onerne, som har påpeget diverse kommende udfordringer ved indførsel af 

lovændringen. En sammenfatning af kri kken fremgår nedenunder: 

                                              
68 Produk onspanelet – ”God job – anbefalinger l regering for at styrke Danmark som produk onsland” – 13. maj 2015 
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A F G R Æ N S N I N G S P R O B L E M E R  V E D  L O V F O R S L A G E T :   

 Indholdsmæssigt giver lovforslaget ikke en løsning på de afgrænsningsproblemer, der hid l har 

eksisteret på området i forhold l forståelse af dri somkostningsbegrebet. Som det er blevet 

adresseret i lovforslaget, er dri somkostningsbegrebet en dynamisk størrelse, som bl.a. forårsager 

afgrænsningsproblemer for virksomheder og genererer en del ska esager mellem myndigheder og 

erhvervslivet. Dansk Erhverv anser følgende som en løsning i denne forbindelse: 

”Alle disse afgrænsningsproblemer kunne løses, hvis man havde valgt en gang for alle at gøre op 

med sondringen mellem dri somkostning og anlægs- og etableringsomkostninger i lovforslaget”.  

I øvrigt vurderer Dansk Erhverv, at: 

”Man med en forholdsvis lille ekstraomkostning kunne sikre komplet enkelthed for alle danske 

virksomheder og desuden kunne undgå de samfundsmæssige tab, der ligger i, at ska en også 

fremadre et har betydning for, hvordan virksomheder indre er deres forretning”69.  

En konkret løsning, som Dansk Erhverv anbefalede regeringen i høringssvaret, var, at der blev indført 

de ændringer, som blev forslået i Ska elovrådets dri somkostningsbetænkning nr. 1221 fra 1991. 

Betænkningen lagde op l, at erhvervsvirksomheder får fuldt fradrag for alle anlægs- og 

etableringsomkostninger, som er a oldt erhvervsmæssigt. Denne ensretning vil skabe stor værdi for 

ska emyndigheder samt erhvervslivet. Den samme anbefaling er også kommet fra FSR – danske 

revisorer, som mener, at der helt generelt bør være fradrag for klart erhvervsmæssige udgi er70.  

S T O R E  V E R S U S  S M Å  S E L S K A B E R :      

 Lovforslaget giver udelukkende adgang l, at fratrække de interne lønudgi er og omfa er dermed ikke 

de eksterne udgi er vedrørende anlægs- og etableringsopgaver. Der ligger således en implicit 

opfordring l virksomheder om at bruge de interne ressourcer frem for de eksterne, da der dermed 

kan opnås fradrag. For de store selskaber, vil de e ikke udgøre et problem, da de som regel har 

afdelinger for virksomhedsoverdragelser (herunder M&A afdelinger – Mergers and Acquisi ons) som 

en integreret del af selskabet. På den måde vil de store virksomheder hente hjælp in-house og dermed 

                                              
69 Høringssvar fra Dansk Erhverv – Fradragsret for erhvervsmæssige lønudgi er – 28.09.2017  
70 FSR´s kommentar – ”Lovudkast om udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. – 27.09.2017 
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opnå en ska emæssig fordel. De mindre virksomheder vil dog al d blive nødsaget l, at hente 

professionel rådgivning hos de eksterne konsulenter vedrørende anlægs- eller etableringsopgaver og 

vil dermed ikke få den samme ska emæssige fordel. Der vil således være forskel på, hvor posi vt 

lovforslaget er for virksomheder, da det i høj grad vil være a ængig af størrelsen på virksomheden. 

Ifølge Dansk Erhverv, giver lovforslaget anledning l følgende: 

”Opdelingen i interne og eksterne udgi er skaber en samfundsmæssig forvridning, som ikke er 

hensigtsmæssig, e ersom virksomheder i en lang række lfælde vil a olde sig fra at beny e ekstern 

bistand fra eksempelvis revisorer og advokater, selvom de e vil være den mest ra onelle før-

ska ebeslutning. Ska en forvrider derfor virksomhedernes beslutninger og medfører samfunds- og 

virksomhedsmæssige meromkostninger”71.   

FSR mener også, at lovforslaget skaber en forvridning i fradragsre en for de små virksomheder. Denne 

skævvridning er betænkelig. FSR opfordrer poli kere l, at: 

”Der skabes ensartede rammevilkår for de to typer af virksomheder. De e kunne evt. ske ved 

genindførsel af den gamle fradragsret for sådanne udgi er, jf. den dligere formulering i 

ligningslovens § 8 J.”72.  

 

R E T T E  O M K O S T N I N G S B Æ R E R  

 I lovforslaget lægges der en del vægt på ”re e omkostningsbærer”73 l opnåelse af fradrag i et 

koncernlignende forhold. De e vil give anledning l, at koncernselskaber fremover bliver nødsaget l 

at vurdere, hvilket selskab der har fradragsre en. Mange koncerner vil ikke kunne opnå fradrag, fordi 

de skal viderefakturer e er, hvem der har ny eværdien i koncernen. Det selskab, som lønudgi en 

viderefaktureres l, har ikke fradrag. Begrebet ”re e omkostningsbærer” har ikke en status som et fast 

defineret juridisk begreb, og vil dermed skabe en uhensigtsmæssig rets lstand. Begrebet vil blive 

fortolket forskelligt fra situa on l situa on og vil forårsage mange tvister mellem 

ska emyndighederne og virksomheder samt yderligere sager vedrørende afgrænsning af 

                                              
71 Høringssvar fra Dansk Erhverv – Fradragsret for erhvervsmæssige lønudgi er – 28.09.2017 

72 FSR´s kommentar – ”Lovudkast om udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. – 27.09.2017 

73 Ska eudvalget 2016-17 SAU Alm. del Bilag 273 – ”Forslag l lov om ændring af ligningsloven (side 5) 
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fradragsre en.  Begrebet ligner i sin natur dri somkostningsbegrebet, som netop ikke er sta sk, men 

derimod udvikler sig over d. FSR mener i den forbindelse følgende: 

” De e er en meget væsentlig begrænsning af lovudkastets rækkevidde og vil bestemt ikke gøre det 

nemmere rent administra vt for de berørte virksomheder. Den administra ve byrde, som 

Regeringen gerne vil erne fra virksomhederne, fly es blot l da erselskaberne, fordi det så bare er 

dem, der skal vurdere, om de udgi er de har fået viderefaktureret kan fradrages eller ej. De e er 

meget uhensigtsmæssigt og kan næppe være meningen”74.  

I øvrigt indeholder lovforslaget et element om kompenserende betalinger i koncernselskaber. Det 

forudses, at de e element vil påføre de danske sambeska ede koncerner en tung administra v byrde. 

De danske selskaber bliver nødt l, at kompensere hinanden via fakturering ud l koncernselskaber på 

baggrund af, hvem der har ha  ansvar for såvel som ny en af købet. I realiteten betyder de e ifølge LL 

§ 8 N, at koncernerne mister fradragsre en. Fradragene udlignes af de kompenserende betalinger fra 

de koncernselskaber, der har ny en af medarbejdernes ydelse og disse selskaber anses ikke for 

værende fradragsbere gede i henhold l LL § 8 N. Det er naturligt for de danske koncerner, at have 

afdelinger for Mergers & Acquisi ons samlet centralt, da koncerner ikke opfa er sig som adskilte 

enheder, men som en samlet koncern. I øvrigt opnås der et lstrækkeligt fagligt miljø på denne måde 

og medarbejderne opererer l gode for hele koncernen. Af den årsag, vil det være uhensigtsmæssigt, 

at selskabernes organisering vil kunne påvirke fradragsre en. Det burde ikke være et stort problem, at 

forsyne disse koncerner med fradragsret på trods af, at omkostningen stammer fra en koncernintern 

viderefakturering. FSR har i den forbindelse udtalt sig på følgende måde: 

”FSR vil bede Ska eministeriet overveje, at udvide den forslåede regel i § 8 N, således at 

fradragsre en ikke fortabes, når lønomkostningerne faktureres (med eller uden markup) ud l et 

selskab, der er eller kan sambeska es med arbejdsgiverselskabet”75.       

En allokering af de a oldte omkostninger l det selskab, der har ha  ny eværdien uden en sam dig 

allokering af fradragsre en, vil skabe en uholdbar situa on, hvor ny eværdien bliver et punkt l 

diskussion mellem myndighederne og selskabet. De e kan være med l en eliminering af 

                                              
74 FSR´s kommentar – ”Lovudkast om udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. – 27.09.2017 

75 FSR´s kommentar – ”Lovudkast om udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. – 27.09.2017 
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fradragsre en for ska eydere. I øvrigt er det også vig g for ska eministeriet, at holde sig for øje, at 

transfer-pricing regler al d er under udvikling på interna onalt plan og dermed påvirker de 

interna onale retningslinjer og de danske selskabers fradragsret.  

 

V I R K N I N G  A F  L O V E N  

 

 I forhold l lovforslagets bagudre ede virkning for virksomheder, fremgår det af § 2 stk. 3, at loven 

gælder for de sager, der ikke er færdigbehandlet af SKAT på dspunktet for lovens ikra trædelse. De e 

s ller nogle virksomheder dårligere end andre. FSR har i denne sammenhæng påpeget følgende: 

”Forslaget indebærer en forskelsbehandling, idet de virksomheder, der allerede har været så heldige 

at få en afgørelse fra SKAT inden man sa e sagerne i bero, må leve med manglende fradrag, mens 

andre hvor SKAT ikke nåede at afslu e sagen, nu får fradrag”. Ifølge FSR, er denne 

forskelsbehandling ”retssikkerhedsmæssigt betænkelig”76.  

De virksomheder, der har modtaget en afgørelse fra SKAT, må sende en klage l Landsska ere en. Ved 

afgørelse, må Landsska ere en dog følge retss lling skabt af Højesterets domme og afvise fradrag.  

Advokatrådet har i den forbindelse fremhævet følgende:  

”Det vel næppe er hensigten i stk. 3, at loven alene skal finde anvendelse, hvor sagen ikke er 

færdigbehandlet af SKAT. Loven bør e er Advokatrådets opfa else gælde i alle verserende 

klageinstanser og domstolene”77. 

I forbindelse med, at udkastets ikra træden er sat l 1. juli 2018, vil virksomhederne ikke kunne tage 

fradrag på selvangivelses dspunktet for 2017. Såfremt fradraget ikke medtages på de e dspunkt, 

bliver virksomhederne nødt l, at søge om genoptagelse. Hvis virksomhederne derimod beslu er, at 

medtage fradraget ved selvangivelsen, vil de e ikke være i overensstemmelse med gældende regler på 

                                              
76 FSR´s kommentar – ”Lovudkast om udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. – 27.09.2017 

77 Høringssvar fra Advokatrådet – Udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. - 27-09.2017 
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de e dspunkt. Det vil også give anledning l unødigt administra vt besvær for virksomhederne. Ifølge 

FSR, bør ikra trædelses dspunktet rykkes l enten 2017 eller allersenest l primo 2018.  

De sager, som SKAT har genoptaget, omfa es ikke af den forslåede regel, såfremt de er blevet 

færdigbehandlet på ikra trædelses dspunktet (1. juli 2018). I denne situa on vil SKAT udelukkende 

kunne afslu e dem ved, at nægte fradragsret e er retspraksis skabt af Højesterets domme, som vil 

være uhensigtsmæssigt. 

Angående virkning af loven opfordrer FSR l følgende: 

”E er FSR´s opfa else bør virksomheder have adgang l fradraget uanset hvilket indkomstår, der er 

tale om, så længe det er indenfor den ul ma ve forældelse på kravet (10 år). FSR skal derfor 

opfordre l, at der gives fradrag for alle år indenfor den ul ma ve forældelse – ligegyldigt om SKAT 

har truffet afgørelse, sagen i øvrigt er påklaget m.v.”78. 

 

N Ø D V E N D I G E  P R Æ C I S E R I N G E R  

Lovforslagets ordlyd giver anledning l, at der opstår behov for en del præciseringer, da skæringen 

mellem de forskellige hjemler for fradrag godt kan misforstås af virksomhederne på baggrund af de 

nuværende formuleringer i lovforslaget. I øvrigt bør der være nogle opera onelle retningslinjer l en 

afgrænsning af, hvornår der er fradrag og hvornår det ikke er lfældet. Der er umiddelbart behov for 

indføring af følgende præciseringer/klarheder i lovbestemmelsen: 

 I lovforslaget mangler der en konkre sering af, om den forslåede bestemmelse § 8 N i 

ligningsloven udgør hjemlen for alle lønudgi er fremover, eller nogle af lønudgi erne 

fradrages e er reglerne i statsska elovens § 6. Såfremt det er meningen, at den nye 

bestemmelse udelukkende skal gælde for de udgi er, der ikke er fradragsbere get i 

henhold l statsska eloven, bør de e præciseres i lovforslagets ordlyd.  I henhold l 

den nuværende ordlyd, omfa er den nye bestemmelse alle udgi er af erhvervsmæssig 

karakter. 

                                              
78 FSR´s kommentar – ”Lovudkast om udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. – 27.09.2017 
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 I øvrigt er det svært, at tyde i lovforslaget, hvad der ikke anses for en erhvervsmæssig 

lønudgi . Der mangler således en klar defini on af begrebet for at erne enhver tvivl 

hvad begrebet dækker over. Såfremt der med begrebet menes de udgi er, der 

a oldes i ak onærernes interesse, bør de e lføjes l ordlyden i lovforslaget. I øvrigt 

burde de eventuelle krav l udgi ernes karakter indføjes i bestemmelsen.     

 
 Det står heller ikke klart formuleret i lovforslaget, hvorvidt virksomhederne er 

bere get l fradrag i henhold l den forslåede bestemmelse, såfremt en anskaffelse 

eller a ændelse ikke bære karakter af en udvidelse/indskrænkning, men nærmere en 

overdragelse af et bestemt ak v. De e vil give anledning l mange fortolkninger af 

både virksomheder og myndigheder.     

 
 Det er endvidere heller ikke præciseret i lovforslaget, hvad omfanget af 

ak eerhvervelsen skal være, herunder antallet af ak er eller størrelsen på ejerandelen. 

Gælder bestemmelsen udelukkende i de lfælde, hvor der anskaffes et da erselskab, 

som karakteriseres ved en ak ebesiddelse på 10% eller mere? I nogle lfælde, kan 

virksomheder havne i en situa on, hvor den erhvervede ak eandel udgør mindre end 

10%, men sammen med de eksisterende ak er i selskabet udgør mere end 10%. Vil 

selskaberne alligevel kunne opnå fradragsret i denne situa on? Det vil være nogle af 

de mange tvivlsspørgsmål, som myndighederne vil blive s llet af virksomheder, 

såfremt det ikke bliver tydeliggjort i lovforslaget. Det er næppe hensigten med 

lovforslaget, at den rejser unødige tvivlsspørgsmål og bliver tung at administrere.    

 
 Den forslåede bestemmelse lægger meget vægt på udgi erne i rela on l 

medarbejdernes respek ve ansæ elsesforhold. Dog er det ikke blevet defineret i 

lovforslaget, hvilken form for ansæ elsesforhold der skal eksistere mellem 

virksomheden og medarbejderen. Skal ansæ elseskontrakterne udformes med et 

bestemt indhold?   
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 Lovforslaget definerer de erhvervsmæssige udgi er som værende de udgi er, der 

a oldes i virksomhedens interesse som et naturligt led i ansæ elsesforholdet. I denne 

sammenhæng, bør det præciseres, om der menes de omkostninger l medarbejderne, 

som ikke er en dri somkostning jf. SL § 6 og som ikke skal ak veres/afskrives e er 

afskrivningsloven/specialbestemmelse, eller ikke skal ak veres og llægges 

anskaffelsessummen for et bestemt ak v. Ministeriet mangler ligeledes, at forhold sig 

l straksafskrivning af ak ver samt adgang l, at kunne fradrage samtlige 

lønomkostninger vedrørende ak vet. 

 
 

 Der blev afsagt en dom af landsska ere en (SKM2014.731.LSR) vedrørende fradrag for 

lønudgi er a oldt i en voldgi ssag om køb af ak er samt varemærker. I denne 

konkrete sag, blev selskabet nægtet fradrag for de a oldte udgi er. Ska eministeriet 

burde i lovforslaget præcisere, hvorvidt der fremover vil være adgang l, at kunne 

fradrage lignende lønomkostninger e er den forslåede bestemmelse.  

 

 Der er i lovforslaget givet adgang l, at kunne fratrække lønudgi er a oldt som led i 

selskabets børsintroduk on. I praksis forholder det sig således, at medarbejderne 

bliver lovet en del bonusser, såfremt et bestemt selskab børsnoteres. De e kan enten 

være en kontant bonus eller en andel af de børsnoterede ak er. Derudover er 

bonusser som regel be nget af, at børsnoteringen lykkes. Ska eministeriet bør 

præcisere, hvorvidt disse typer af lønudgi er bestående af bonusser er 

fradragsbere gede i henhold l den forslåede bestemmelse.  

 
 I forarbejderne l LL § 8 N, er det præciseret, at hensigten med lovforslaget næppe er 

en udvidelse af de udgi styper, der allerede er fradragsbere gede e er gældende ret. 

Der er i den forbindelse henvist l en sag, hvor to direktører fik opnået en salgsbonus i 

forbindelse med salg af et selskab, men de ldelte bonusser blev nægtet fradrag af 

myndighederne, da de blev anset som udgi er a oldt i ak onærernes interesse. 

Såfremt et moderselskab belønner sine medarbejdere med en bonus for salg af et 

da erselskab, som medarbejderne har bistået med, vil disse lønomkostninger 
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umiddelbart blive anset som værende fradragsbere gede for moderselskabet. 

Ska eministeriet bør i lovforslaget formulere klart, hvorvidt en sådan situa on bliver 

sides llet med den nævnte sag vedrørende salgsbonus eller derimod giver adgang l 

fradragsret.      

 
 Et andet vig gt aspekt, der ikke er belyst i lovforslaget er holdingselskabernes ret l 

fradrag i henhold l LL § 8 N. Der er blevet påset flere sager af ska eretlige karakter 

angående spørgsmålet om, hvorvidt et holdingselskab kan anses for, at drive 

erhvervsmæssig virksomhed. I den forbindelse er det vig gt, at præcisere i 

lovforslaget, hvorvidt holdingselskabet med ansa e beskæ iget udelukkende med 

køb/salg af da erselskaber, kan fradrage lønomkostninger l disse ansa e.    

 
 Advokatrådet har bemærket, at lovforslaget ikke inddrager udgi er l bestyrelsen79. I 

henhold l Selskabsloven, skal bestyrelsen varetage den overordnede strategiske 

ledelse samt sikre en forsvarlig organisa on af kapitalselskabets virksomhed. Heraf 

bliver det tydeligt, at bestyrelsen løser nogle opgaver, der i praksis sigter mere mod 

indkomstgrundlaget frem for selskabets løbende indkomst. Det afgørende at påpege i 

denne forbindelse er, at honorering af bestyrelsen ikke har karakter af løn, men 

derimod vederlag omfa et af KSL § 43. E er praksis har vederlaget karakter af 

honorarindtægter, og falder dermed uden for det nye lovforslag. Det bør præciseres i 

lovteksten, hvorvidt fradragsre en også omfa er bestyrelseshonorar, som ikke er 

baseret på et konkret ansæ elsesforhold.  

 

 

R I S I C I  F O R  M I S B R U G  V E D  L O V F O R S L A G E T  

Inten onerne med det nye lovforslag i den forslåede bestemmelse er rimelige i den grad, at loven sigter mod 

en nedlæggelse af administra ons byrder for erhvervslivet. Regeringen ønsker, lige såvel som virksomhederne, 

at gøre det le ere at drive virksomhed i Danmark. Resultater heraf er, at der er udarbejdet de e lovforslag. I 

den forbindelse, kan man konstatere, at formålet og hensigten med lovforslaget er hensigtsmæssig, dog kan 

                                              
79 Høringssvar fra Advokatrådet – Udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. - 27-09.2017 
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der opstå nogle e erfølgende uhensigtsmæssige komplika oner forbundet med forvaltning af 

lovbestemmelsen. 

De afgørende spørgsmål i den forbindelse er: 

 Hvordan det danske erhvervsliv griber lovbestemmelsen an? 

 Hvordan bliver lovforslagets indhold fortolket og forvaltet uden reelle overtrædelse eller 

misbrug af reglerne? 

Lovforslaget lægger op l, at både lønudgi er og andre erhvervsmæssige udgi er kan fradrages uanset 

formålet med a oldelse af udgi en, så længe de e sker i arbejdsgiverens interesse og i lknytning l 

ansæ elsesforholdet. De e er ganske posi vt for det danske erhvervsliv, men med ovenstående kan det 

medføre l et modificeret billede af dri sresultaterne i de forskellige virksomheder ved årsregnskabet, da 

virksomhederne kan blive ltrukket af, at allokere omkostninger l nogle misvisende omkostningsgrupper på 

grundet af fradragsmuligheder. Virksomhederne vil med de e lovforslag kunne pynte på dri sresultatet og få 

større fradrag ved, at forhøje dri somkostningerne, og vil på den måde kunne påvirke bundlinjen. 

Som en konsekvens af det fremsa e lovforslag forudser vi, at personaleomkostningerne i virksomhederne ikke 

vil være underlagt ligeså meget ledelseskontrol i forhold l s gningen grundet en naturlig forventning om 

fradragsmuligheden. Der kan være en poten el risiko for, at ansæ elseskontrakter for de medarbejdere, der 

bliver ansat l etablering eller udvidelse af virksomheden, bliver misfortolket. Ledelsen vil have en le ere 

lgang l løns gninger, samt eventuelle a aler om gra aler. De e kan give anledning l en situa on, hvor 

medarbejderne bliver aflønnet højere uden en reel sammenhæng l medarbejdernes anciennitet.  

Når der er tale om det danske erhvervsliv, så har incitamentsordninger ha  en betydelig rolle, især ved 

lønforhandlinger, og har været prioriteret højt af medarbejderne. Det har været med l at fastholde, mo vere 

og ltrække kvalificerede medarbejdere l virksomheden l opnåelse af forretningens ønskede mål og 

resultater. De forskellige formål, der har været med incitamentsordninger, fremgår af nedenstående: 
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                                     Formålet med incitamentsordninger 

 

 

De hyppigste anvendte incitamentsordninger i selskaber har været ldelinger af fastholdelsesbonusser og 

præsta onsbonusser. En poten el risiko ved den forslåede lovbestemmelse kan være et eventuelt misbrug af 

fradragsmulighed for lønpakker l medarbejdere. Præsta onsbonusser er en a ale mellem virksomheden og 

medarbejderen, som opfyldes såfremt medarbejderen når de a alte mål i virksomhedens interesse. Mange 

bonusordninger følger regnskabsårets periode, og når resultaterne er opnået bliver beløbet udbetalt ved 

regnskabsårets afslutning. Fastholdelsesbonus gives l medarbejdere, som virksomheden ønsker at fastholde i 

en længere årrække. Det kan være i forbindelse med virksomhedsoverdragelse eller færdiggørelse af et 

konkret projekt.  Med disse typer af incitamentsordninger, kan medarbejderen få en opfa else af, at være 

uersta elig i organisa onen og vil kunne opnå en succesrig forhandling ved løn- og bonus samtalerne. 

Størrelsen på de omtalte bonusser kan være fatale for virksomhederne. Som fx konsekvens af eventuelle 

ldelinger af høje bonusser og lønninger, kan virksomheder risikere, at miste fradragsre en over for SKAT. 

De e kan i sidste ende betyde, at virksomhederne selv bliver nødt l at bære de a oldte omkostninger som i 

værste fald kan bringe virksomhedernes økonomi i farezonen. Tilbage i den, har der været et eksempel på en 

sag, hvor virksomheden gik konkurs på grund af løn og bonusfester. Sagen omhandler en virksomhed, OW 

Bunker, som gik konkurs i 2014. Virksomheden beskæ igede sig primært med køb og salg af brændstof l 

skibe. Udad l så virksomheden sund ud, men grundet pres, løb virksomheden nogle større risici som førte l 

Konkurrencedygtige lønpakker 

Likviditetsmæssige fordele 

Opfylde investorernes ønsker 

Rette ledelsen og deltagernes fokus på opnå 
bestemte mål
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virksomhedens konkurs. I en ar kel fra Berlingske Business af 28. november 2014 ” Løn- og bonusfest i OW 

Bunker”80, skriver de, at årsagen l, at væksten løb stridt siden 2007, var ledsaget af løn-bonusfest. De 

omkostninger, der voksede allermest i virksomheden var personaleomkostningerne, og væksten i disse 

omkostninger var på 353 procent fra årene 2007-2013. De e var bl.a. grundet de mange nye og dyre 

ansæ elser i den ekspanderende forretning. En anden årsag var, at lønniveauet i en årrække var tordnet i 

vejret. OW Bunker havde et godt resultat i år 2013, som udløste store bonusser. Der blev gjort opmærksom på 

OW bunkers bonuskultur på topniveau i virksomheden, da det havde skilt sig af med mange andre 

virksomheder. Denne kultur har l gengæld været l gavn for mange medarbejdere nede i organisa onen. 

Personaleomkostningerne steg fra 410.000 kr. i 2007 pr. medarbejder l 675.000 kr. for hver af de 594 

medarbejdere, som kan betegnes som en kæmpe s gning. Personaleomkostningerne i OW bunker bestod 

blandt andet af lønninger, pensionsomkostninger og resultata ængige bonusser. 

Ifølge ph.d. Robert Spliid, der er ekstern lektor ved Copenhagen Business School, har de e været et usundt 

system. Robert Spliid mener i denne sammenhæng følgende: 

 ”Incitamentsprogrammer er selvfølgelig afgørende for, at man kan få folk l at tage nogle risici, og de e er 

et af hovedproblemerne ved bonusprogrammer. Problemet er, hvis man kan tage risici uden at blive s llet l 

regnskab for det. Mange gange er det ikke muligt at se, hvor store risici folk har været ude i, og som 

medarbejder har man en gra s op on. Hvis det hele går skævt, bliver du ikke holdt personligt ansvarlig for 

tab. Du kan højst blive fyret. Hvis du derimod får gevinst, får du penge. Det er jo ikke særlig sundt at have et 

system, hvor der kun er sammenhæng den ene vej”.  

På baggrund af den ovenstående situa on mener vi, at der i frem den også kan opstå lignende situa oner. Af 

den grund, er der behov for en ra onalisering af incitamentsprogrammerne. Inten onerne med lovforslaget er 

i den grad hensigtsmæssige, at loven nu er skræddersyet l de ønsker, som det danske erhvervsliv havde l 

fradragsmulighederne.  Men loven mangler nogle grænser for opnåelse af fradrag for lønomkostningerne. 

Der kan med fordel lføjes nogle årlige beløbsgrænser i bestemmelsen for, at forbygge situa oner med løn- og 

bonusfester. 

Såfremt lovforslaget bliver indført, vil det give anledning l gennemgang og korrek oner af dligere 

årsregnskaber samt ska eopgørelse. De e vil medbringe en meromkostning for de danske virksomheder i 

                                              
80 Ar kel - Børsen – ”Løn- og bonusfest i OW Bunker” -  28. november 2014 
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form af advokat- og revisionsomkostninger. Sam dige vil virksomhederne også oppebære nogle interne 

omkostninger i form af ekstra mande mer. Såfremt man ser på de samlede genoptagelser fra 2012, vil det 

ende ud i mange ekstra arbejds mer. De a oldte omkostninger vil dog blive udlignet af det eventuelle fradrag 

såfremt afgørelserne falder i virksomhedernes favør. Denne proces vil være ressourcekrævende for mindre 

virksomheder, hvorimod de store virksomheder le ere vil kunne tage denne kamp med myndighederne og 

indhente det tabte fradrag for de foregående år.  

PERSPEKTIVERING  

Statsska eloven har vakt store frustra oner i det danske erhvervsliv gennem årene, da klarlægningen af 

reglerne ikke har været helt præcise. Der har været lfælde, hvor virksomhederne har kunnet bøje reglerne l 

deres egen fordel. De e har medført mange ændringer i statsska eloven indført af myndighederne, med det 

formål at undgå misligholdelse af loven. Det forhold, der gør lovgivningen kompleks, er de mange 

ændringsforslag, der fremsæ es i forbindelse med en lovs vedtagelse. I de fleste lfælde, er 

ændringsforslagene mere omfa ende end selve lovforslaget. En lov skal bygges op så pædagogisk og 

systema sk stringent som muligt, for at bevare forståelighed og overblik. Derfor bør meget omfa ende 

ændringsforslag undgås l fordel for genfremsæ else af loven i en ændret form.  

Den ska eplig ge indkomst opgøres med udgangspunkt i reglerne i statsska elovens §§ 4 – 6, som udgør 

hovedreglen. Til hovedreglerne er der e erhånden lkommet et stort antal supplerende regler og undtagelser 

blandt andet i nedennævnte lovbestemmelser: 

 Ligningsloven 

 Ak eavanceloven 

 Ejendomsavanceloven 

 Kursgevinstloven 

 Selskabsska eloven 

 Afskrivningsloven 

Ovenstående viser, hvor mange undtagelser og særregler, der er kommet i årenes løb l statsska eloven. De 

nuværende ska eretlige regler er mere end 100 år gamle og kan siges at udgøre en central del af arvegodset i 

den danske ska eret. Derfor har reglerne behov for en fornyelse, som dog ikke er en ny tanke. Allerede i 1990, 
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anbefalede det daværende Ska elovråd en udvidelse af regler med fradrag for etablerings- og 

udvidelsesomkostninger a oldt l erhvervsmæssigt formål81. 

De grundprincipper, der afspejles i SL §§ 4 - 6, er på vej l at miste deres værdi grundet alle de supplerende 

regler der er lført hovedreglen gennem årene. For mange virksomheder, er det e erhånden blevet meget 

komplekst og har ført l mange forkerte fortolkninger og uforståeligheder. Statsska eloven har et forældet 

synspunkt i forhold l de a oldte omkostninger l virksomhederne, lige fra etableringsudgi er l 

udvidelsesomkostninger, da de er et klart eksempel på udgi er, der er med l at erhverve indkomsten. 

Heldigvis er der grebet ind ikke blot fra det danske erhvervsliv, men også fra regeringens side med endnu en 

ændring l de gældende regler om fradragsret for alle typer af lønomkostninger. Det kan dog siges, at der med 

denne ny lov bliver skabt endnu en regel som forvrider grundforståelsen af SL.  

Statsska eloven forventes at blive udfordret meget i frem den og vil være ubrugelige for det danske 

erhvervsliv. Af denne grund vil de fremsa e love e erhånden være nødsaget l at forny sig, da lovene skal 

kunne følge med udviklingen i ak ve erhvervsliv. O e kræves det, at der forekommer klager fra erhvervslivet, 

før myndighederne bliver opmærksomme på, at loven ikke længere har den re e virkning; ikke længere er 

lpasset samfundet; ej heller er velformuleret og skaber tvivl hos brugerne. Overordnet er der i denne 

forbindelse, følgende to muligheder for lovgiverne: 

 Indførsel af en ny opdateret lov svarende l statsska eloven eller  

 Løbende lføjelser af indskrænkninger/udvidelser i form af specialbestemmelser l 

statsska eloven.  

Valget af de ovenstående to muligheder er en retspoli sk diskussion. Vores vurdering er, at de løbende 

lføjelser i form af specialbestemmelser er allerede taget i brug fra den poli ske side. Indførslen af en helt ny 

lov vil være administra vt besværligt for myndighederne samt det danske erhvervsliv og vil dermed ikke være, 

at foretrække.  

Der er dog behov for, at Ska elovrådet bliver mere inddraget i lovprocessen ved udarbejdelse af nye lovforslag. 

Here er bør Ska eministeriet udarbejde flere klare retningslinjer og flere vejledninger, som følger procedurer 

for sikring af lovforslagets kvalitet. Såfremt disse retningslinjer bliver overholdt nøje, vil det kunne løse mange 

                                              
81Advokat Bodil Chris ansen & Tommy V. Chris ansen – ”Start eller udvidelse af virksomhed – fradragsbere gede 

dri somkostninger eller etableringsudgi er” - 12.05.2012 
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af de fortolkningsproblema kker, som det danske erhvervsliv oplever vedrørende afgrænsning af de 

fradragsbere gede og ikke fradragsbere gede omkostninger. Det er vig gt at lovteksten og lovforslagets 

bemærkninger er skrevet i et forståeligt sprog med relevante formå. Sam dig er det også vig gt, at der er øget 

fokus fra domstolene i forhold l at holde en mere klar linje i afgørelserne. 
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KONKLUSION  
Vi har i opgaven behandlet spørgsmålet om konsekvenser af de to omtalte Højesterets domme for fortolkning 

af SL § 6 samt forventning l den frem dige retspraksis på området. Det er blevet analyseret ved hjælp af nogle 

dligere domme samt en analyse af, hvordan dri somkostningsbegrebet har udviklet sig gennem den og hvad 

SKAT´s hid dige praksis har været i forhold l fradragsre en for udvidelses- og etableringsomkostninger. I 

øvrigt er der blevet analyseret et lovmæssigt indgreb i form af et nyt lovforslag og de mulige konsekvenser 

heraf for myndighederne samt erhvervslivet.  

Afsni et konklusion er delt op i sek oner med underspørgsmål. 

Underspørgsmål 1 

Den danske ska eret bygger på et ne oindkomstprincip, hvis defini on findes i SL §§ 4-6 fra 1903. De e 

princip indebærer, at den ska eplig ge indkomst opgøres som forskellen mellem samtlige ska eplig ge 

indtægter (§ 4) og samtlige fradragsbere gede udgi er (§ 6). Den grundlæggende hovedregel i SL § 6a er 

hvilke dri somkostninger, der kan trækkes fra ved beregning af den ska eplig ge indkomst. De 

fradragsbere get dri somkostninger i SL § 6, stk. 1, litra a er defineret som følgende: 

” de udgi er, som i årets løb er anvendt l at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære 

afskrivninger".  

Reglen i SL § 6 bliver fortolket på den måde, at det kun er de udgi er, der har forbindelse med den løbende 

indtjening, der er fradragsbere gede. De udgi er der er a oldt med henblik på, at lvejebringe et nyt 

indkomstgrundlag enten ved opstart eller udvidelse anses for formueudgi er (anlægs- og etableringsudgi er) 

og kan ikke fradrages. Altafgørende for fradragsre en er at der foreligger en dri smæssig begrundelse for 

a oldelse af udgi en. De e betyder, at formålet skal være erhvervelse af ska eplig g indkomst, der ikke 

overskrider de hid dige rammer i virksomheden.  

Det konkluderes at det er væsentligt, at have forståelse for dri somkostningsbegrebet samt dets indhold, som 

igennem årene er blevet udviklet og fastlagt ved en række domme og afgørelser. Dri somkostningsbegrebet 

indebærer, at lønudgi er a oldt af virksomheden, i udgangspunktet er fradragsbere gede. Dog er praksis 

blevet udviklet således, at det kun er de lønudgi er, der er relateret l dri en, der er fradragsbere get. De 

udgi er, der ikke er blevet a oldt i en igangværende virksomhed grundet a oldelse inden etablering eller 
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e er virksomhedsophør, kan ikke trækkes fra på grund af manglende sammenhæng med erhvervelse af 

indkomsten. En undtagelse l denne regel kan være en særlig hjemmel, der godtgør fradrag.  

Underspørgsmål 2 

Analysen af den historiske udvikling af virksomhedernes fradragsret er blevet foretaget gennem diverse 

domme, der er blevet afsagt med fokus på fradragsre en. I dommen LM glasfiber analyserede vi, hvorvidt det 

pågældende selskab havde ret l at opnå fradrag på 29,3 mio. kr. som konsekvens af, at selskabet i fællesskab 

med kommanditselskaber var blevet solgt for 2,25 milliarder kr. Ifølge selskabet var der tale om en dri sudgi , 

i form af den udbetalte bonus og selskabet mente at som udgangspunkt er alle omkostninger a oldt l 

erhvervsmæssige formål fradragsbere gede dri somkostninger. Selskabet fik ikke medhold af hverken Østre 

Landsret eller Højesteret, som mente at den udbetalte bonus ikke var lkny et selskabernes dri  og derfor 

ikke kunne anses som en dri somkostning. De e forhold er yderligere analyseret i forhold l Jane Ferniss `s 

defini on på det mo vbaserede omkostningsbegreb. Vi kan i den forbindelse konkludere at størrelsen på 

bonussen overgik grænsen for at omkostningen kunne anses for en fradragsbere get dri somkostning. I øvrigt 

konstaterede vi, at omkostningen ikke havde den re e lknytning l selskabets dri . Vi argumenterede, for at 

den indgåede bonusa ale ikke har været i selskabets interesse, men udelukkende har lfredss llet 

ak onærerne. I analysen har vi medtaget Ska elovrådets betænkning fra 1999.  

Der er inddraget dom vedrørende Investor Partner, hvor vi behandler beskatningen af to kommandi ster, 

herunder deres ret l at fradrage udbyder samt rådgivningshonorar l Investor Partner. Investor Partner havde 

bistået organisering samt udbud af ejendomsinvesteringsprojekt, som var blevet købt af kommanditselskabet. 

Denne dom er valgt, da den behandler to væsentlige begreber, herunder etableringsudgi er og reelle udgi er i 

forhold l selskabernes løbende dri . Det er blevet fremhævet i Højesterets afgørelse, at det udelukkende er 

de reelle udgi er a oldt dri smæssigt, der kan fradrages. 

Vi har konkluderet, at udgi en vedrørende honoraret var lkny et etablering af investeringsprojektet, hvilket 

var i overensstemmelse med den omtalte betænkning. Der er yderligere beny et dommen vedrørende 

Symbion Capital, som omhandlede selskabernes ret l, at fratrække omkostninger l management fee. 

Virksomheden fik investeret i selskaber i opstartsfasen for at kunne videresælge e er en 3-årige periode. Det 

endte således at Symbion Capital fik anerkendt fradrag for udgi en vedrørende management fee`et. I den 

forbindelse har vi inddraget Jane Ferniss´s synspunkt, at udgi en skal være a oldt med henblik på at opnå 

ska eplig ge indtægter. De e synspunkt var i overensstemmelse med Højesterets afgørelse. Disse domme har 
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bekræ et at virksomhedernes fradragsret baseret på forståelse af dri somkostningsbegrebet har udviklet sig 

markant gennem årene. Afgørelserne har udformet myndighedernes hid dige retspraksis.  

Afslutningsvis har vi vurderet de forhold, som dommenes udfald har været påvirket af. Vi fik konstateret 

virksomhedernes bevis problemer i forbindelse med diverse sagsforløb. Vi fik konkluderet ud fra dommene, at 

afgrænsningen mellem etablerings og dri somkostninger er yderst kompleks. Det er vanskeligt for 

virksomhederne at skelne mellem de dri smæssige samt formueinteresser, da de begge i de fleste lfælde vil 

være l stede sam dig.  Vi har derfor konkluderet at der er behov for at formindske den kompleksitet, der 

ligger i fortolkningen af dri somkostningsbegrebet, som er øget med den. Problemet i den henseende er ikke 

udelukkende nogle forældet lovtekster, men også en uklarhed i forhold l udfald af de afsagte domme samt 

selskabernes e ersøgning på fradragsmuligheder. Vi føler os overbevist om, at samfundet kan risikere en 

nedgang i vækst i erhvervslivet, såfremt dri somkostningsbegrebet ikke bliver mere håndgribeligt.  

Underspørgsmål 3 

På baggrund af SKAT´s afgørelser i 2012 og 2013 vedrørende nægtet fradrag for lønudgi er, er der 

opstået en væsentlig praksisændring for det danske erhvervsliv. SKAT blev kri seret for, at fremkomme 

med denne praksisændring uden et forudgående offentligt varsel herom. Sagen blev afprøvet ved både 

Landsre en og Højestere en, som fremkom med forskelligartede begrundelser. Landsre en 

påpegede, at retspraksis i de pågældende år var præget af en retsopfa else, som kunne godtgøre 

bankernes forventning om, at lønudgi erne ikke skulle opgøres særskilt og dermed kunne fradrages. 

Højesteret har derimod stadfæstet SKAT´s afgørelse med den begrundelse, at de omtalte udgi er l 

etablering- samt udvidelse ikke har ha  den fornødne rela on l bankerne eksisterende forretning.  

Den nye fortolkning af dri somkostningsbegrebet fra SKAT kan konstateres snævert i forhold l den 

virkelighed, som det danske erhvervsliv fungerer i, hvor dri sudvidelser er nødvendige for, at kunne 

erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens indkomst. Sam dig påviser vores analyse, at det rent 

ska eretligt er svært at forstå, at SKAT udelukkende begrænser fradragsre en for lønudgi er og ikke 

for lsvarende medarbejderrelaterede udgi er, som derimod anses for fradragsbere get 

dri somkostninger. Som nogle eksempler herpå, kan der nævnes udgi er l telefon, computer, 

kontorar kler, osv., som beny es af medarbejderne i forbindelse med varetagelse af deres erhverv. 

SKAT´s praksisudvikling gennem den har ikke været l kendskab for offentligheden, men derimod kun 

for en snæver kreds af ska efolk. SKAT havde for eksempel ikke omtalt praksisændringen i den 
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juridiske vejledning. De e kommer først omverden l kende ved offentliggørelsen af Østre Landsrets 

afgørelse af 1. juni 2016.    

Den nuværende praksisændring vil medføre nogle nega ve konsekvenser for det danske erhvervsliv. 

De e vil ramme bredt, lige fra mindre iværksæ ervirksomheder l store koncerner. 

Iværksæ ervirksomhederne vil ikke få fradrag for de lønudgi er, der bliver a oldt løbende l 

udvidelse af forretningsområdet for udfyldelse af deres poten ale. Tilsvarende vil de store 

virksomheder risikere en del ska esager, såfremt de fradrager interne lønudgi er l diverse 

udvidelsesprojekter, som er nødvendige for, at overleve på et globalt konkurrencepræget marked.  

Såfremt SKAT fortsæ er med sin praksisændring, vil virksomhederne blive nødsaget l, at 

nødvendiggøre dsregistrering for hver enkelt medarbejdergruppe. Medarbejderne vil således blive 

tvunget l at registrere hver enkelt arbejds me og omkostningsføre enhver udgi  l rejse og 

bespisning for, at virksomhederne kan dokumentere arten af de a oldte udgi er over for SKAT.  Det 

afgørende spørgsmål i den henseende er om poli kerne ønsker en sådant bureaukra  i frem den.  

Underspørgsmål 4 

Henset l SKAT´s seneste praksisændring, har Ska eministeriet udsendt et udkast l et lovforslag pr. 

31. august 2017 om udvidelse af fradragsre en for erhvervsmæssige lønudgi er m.v. Hensigten med 

lovforslagets regler er, at imødegå en indskrænkning af dri somkostningsbegrebet som følge af 

Højesterets dom af 30. juni 2017. Lovforslaget blev varslet af Ska eministeren i en pressemeddelelse af 

11. april 2017, som lovede fremlæggelsen af et nyt lovforslag med en særregel l sikring af 

virksomhedernes fradragsret for sædvanlige lønudgi er i ska eregnskabet. 

Lovforslaget indeholder, at have en lbagevirkende effekt fra indkomståret 2012 og visse lfælde for 

dligere indkomstår. Den nye regel bliver optaget i ligningsloven (§ 8 N) som en lføjelse og indebære 

fradragsret for erhvervsmæssige lønudgi er l personer i ansæ elsesforhold og erhvervsmæssige 

udgi er lkny et ansæ elsesforholdet dvs. faste og variable omkostninger. Hovedformålet med den 

nye bestemmelse er at erne de tunge administra onsbyrder for virksomheder ved opgørelse af 

fradragsre en for lønudgi er samt der l kny ede øvrige udgi er l egne ansa e. De e hovedformål 

er således et væsentligt fortolkningsbidrag ved fastlæggelse af lovens anvendelsesområde. Lovforslaget 

indebærer dog nogle uklarheder, som bør a lares af myndighederne for, at undgå unødvendige 
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ska esager. Det er uvist om lovforslaget bliver vedtaget i den form, det er fremsat i, men vi anbefaler 

lovgiverne ved vedtagelsen at fokuserer på udvidelse af dri somkostningsbegrebet, således at alle 

erhvervsmæssige udgi er kan fratrækkes. De e vil bidrage l en reduk on af bureaukra et samt 

styrke retssikkerheden for ska eyderne. I øvrigt vil rammevilkårene for det danske erhvervsliv blive 

forbedret og deres evne l at vækste og opnå velstand vil styrkes. Løsningen på alle de ska eretslige 

udfordringer vil være en lpasning af dri somkostningsbegrebet, således, at den stemmer overens 

med den globale virkelighed for erhvervslivet.   
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