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Resumé 

Dette afgangsprojekt omhandler det skattemæssige driftsomkostningsbegreb, særligt i relation til lønudgifter. 

I forbindelse med Højesterets afgørelse om nægtelse af fradrag for to bankers lønudgifter til egne 

medarbejdere, i forbindelse med købet af anden bankvirksomhed, fremlagde Regeringen umiddelbart efter et 

lovforslag om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter.  

Projektet har til formål at analysere, hvordan driftsomkostningsbegrebet skal tolkes i relation til lønudgifter. 

Det bliver i projektet konkluderet, at driftsomkostningsbegrebet er solidt forankret i statsskattelovens § 6. 

Ifølge statsskattelovens § 6 kan udgifter, som er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, 

fratrækkes i den skattepligtige indkomst.  

Udgifter som er medgået til at erhverve eller udvide indkomstgrundlaget, er ikke omfattet af driftsomkostnings-

begrebet. Siden statsskattelovens vedtagelse i 1903 er driftsomkostningsbegrebet lempet, særligt som følge af 

indførelsen af ligningslovens § 8.  

Det er udelukkende formålet med afholdelsen af udgiften, der er afgørende for fradragsretten. Nogle 

udgiftstyper vil dog ofte have den nødvendige tilknytning til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse, 

herunder lønudgifter.  

Projektet har endvidere til formål at undersøge, om der er sket en indsnævring af driftsomkostningsbegrebet. 

På baggrund af flere domsanalyser, fremgår det i projektet at der ikke er indikationer på, at domstolene siden 

år 2000 har indsnævret driftsomkostningsbegrebet. Virksomhederne har dog haft en anden opfattelse af 

driftsomkostningsbegrebet i relation til lønudgifter, end domstolene. 

Regeringens lovforslag om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter, blev vedtaget i 

november 2017, som har resulteret i en tilføjelse til ligningsloven. Lovændringen har til formål at løfte en 

administrativ byrde for virksomheder, så lønudgifter ikke skal opdeles i en fradragsberettiget og en ikke-

fradragsberettiget del, samt at sikre fradragsretten for erhvervsmæssige udgifter i forbindelse med udvidelse 

og etablering af indkomstgrundlaget. 

Af projektet fremgår det at der fortsat vil være situationer, hvor det kan være nødvendigt at foretage en opdeling 

af lønudgifter. Lovændringen løfter dermed ikke virksomhedernes administrative byrde i alle henseender. 

Endvidere forventes det at indførelsen af loven kan have flere samfundsmæssige konsekvenser, herunder 

skattemæssige- og konkurrencemæssige konsekvenser. 
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1 Introduktion 

1.1 Indledning 

1.1.1 Emne 

Det skatteretslige driftsomkostningsbegreb, særligt i relation til lønudgifter. 

1.1.2 Emneforklaring 

Emnet omhandler fortolkning af det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, og den skatteretlige behandling af 

erhvervsmæssige lønudgifter. Herunder særligt i relation til lønudgifter, som har været afholdt i forbindelse 

med etablering eller udvidelse af virksomhedens indkomstgrundlag.    

1.1.3 Indledning og motivation 

Indledning 

I juni 2017 afsagde Højesteret dom i to principielle sager om hhv. A/S Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar 

Bank A/S’, skattemæssige fradragsret for afholdte lønudgifter. Lønudgifterne var afholdt i forbindelse med 

udvidelse af bankernes eksisterende indkomstgrundlag. Allerede før dommen skulle afprøves i højesteret, 

havde Skatteminister Karsten Lauritzen tilkendegivet, at det var regeringens overbevisning, at det aldrig havde 

været formålet, at der skulle nægtes fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter.  

Skatteminister Karsten Lauritzen gjorde det endvidere klart, at hvis højesterets afgørelse gik imod virksom-

hederne, ville regeringen fremlægge et lovforslag, som skulle anerkende fradragsret for alle erhvervsmæssige 

lønudgifter, selvom disse var afholdt med det formål at udvide virksomhedens indkomstgrundlag.  

Da Højesterets afgørelse gik imod virksomhederne, fremlagde regeringen som lovet allerede i august 2017, et 

lovforslag om udvidelse af fradragsretten for lønudgifter. Lovforslaget havde til formål at anerkende 

fradragsret for alle erhvervsmæssige lønudgifter. Dette forslag blev senere vedtaget, efter enkelte ændringer, 

som følge af de hertil givende høringssvar. Loven blev indført i ligningsloven som § 8 N. Ligningslovens § 8 

N trådte allerede i kraft d. 1. januar 2018, og har virkning med tilbagevirkende kraft fra indkomståret 2008. 

Højesterets begrundelse for at nægte fradrag for de to bankers afholdte lønudgifter var, at det blev vurderet, at 

der ikke var hjemmel i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, for afholdelsen af disse lønudgifter. Statsskatte-

lovens § 6 omfatter netop fradragsret for skattemæssige driftsomkostninger. Højesteret vurderede, at der ikke 

kunne anerkendes fradrag for disse lønudgifter, på baggrund af det da gældende skatteretslige drifts-

omkostningsbegreb. 
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I forbindelse med Højesterets afgørelse var der flere advokater og andre rådgivere, som angav at domstolenes 

tolkning af driftsomkostningsbegrebet igennem årene havde ændre sig, og at driftsomkostningsbegrebet 

således skulle være blevet indskrænket1.  

Motivation 

Forfatterens begrundelse for at beskæftige sig med dette emne bunder dels i, at de to banker blev nægtet fradrag 

for de afholdte lønudgifter, med hjemmel til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, som blev vedtaget helt tilbage 

i 1903. Statsskattelovens § 6 stk. 1, litra a og driftsomkostningsbegrebet, har således dannet grundlag for hvilke 

udgifter der kan anses for at være fradragsberettiget og hvilke der ikke kan. Med indførelsen af ligningslovens 

§ 8 N, bliver der dermed gjort op med en mere end 100 år gammel retspraksis.  

Endvidere begrundes forfatterens valg af emne, med en interesse for den udvikling og tolkning drifts-

omkostningsbegrebet igennem tiden har gennemgået, både i forhold til hvordan virksomhederne, politikkerne 

og domstolene har behandlet driftsomkostningsbegrebet. Da netop fradragsret for afholdte udgifter har en 

væsentlig betydning for alle der driver virksomhed.  

Derudover har forfatteren valgt at beskæftige sig med ligningslovens § 8 N. Dels har tilføjelsen til 

ligningsloven en naturlig tilknytning til driftsomkostningsbegrebet, og dels giver det en mulighed for at kunne 

undersøge hvilke samfundsmæssige konsekvenser loven kunne tænkes at måtte få, før den egentlig har fundet 

anvendelse. Derudover er emnet meget aktuelt, henset til at loven trådte i kraft blot fem måneder før dette 

afgangsprojekt afleveres. Forfatterens motivation bunder dermed i, en enestående mulighed for at kunne 

gennemgå og fortolke en så markant lovændring, før den endeligt er afprøvet hos domstolene.    

1.2 Formål 

Det videnskabelige formål med nærværende projekt er at foretage en vurdering af nødvendigheden for at 

udvide fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter, samt de skatteretlige og samfundsmæssige 

konsekvenser ved indførelsen af ligningslovens § 8 N. 

Til brug for denne vurdering foretages en gennemgang af det skatteretslige driftsomkostningsbegreb, samt en 

analyse af virksomhedernes og domstolenes tolkning af dette i relation til afholdte lønudgifter. Endvidere 

gennemgås de mulige skatteretslige og samfundsmæssige forhold, som indførelsen af ligningslovens § 8 N 

muligvis vil medføre.  

De skattemæssige forhold belyses gennem en teoretisk behandling af statsskattelovens § 6, og ligningslovens 

§ 8 N. 

                                                           
1 F.eks. Christensen, Tommy V., Jyllands Posten d. 2. december 2017, Lovforslag om udvidet fradragsret for 

lønudgifter 
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1.3 Problemformulering 

Med udgangspunkt i ovenstående indledning og motivation, kan problemformuleringen konkretiseres som 

følgende:  

Formålet med dette projekt er at analysere hvordan det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, skal tolkes i 

relation til den skattemæssige behandling af afholdte erhvervsmæssige lønudgifter, samt udviklingen i 

virksomhedernes og domstolenes behandling heraf i nyere tid. Herudover ønsker forfatteren at analysere den 

vedtagne lovændring om udvidelse af fradragsretten for lønudgifter, og hvilke samfundsmæssige konsekvenser 

denne måtte have. 

Problemformuleringen vil blive analyseret på baggrund af nedenstående problemstillinger. 

▪ Hvordan skulle det skattemæssige driftsomkostningsbegreb oprindeligt tolkes, og hvordan skulle det 

tolkes umildbart før vedtagelsen af ligningslovens § 8 N.  

▪ Hvordan har virksomhederne og domstolene behandlet fradragsretten for lønudgifter, og er der sket 

en indsnævring af driftsomkostningsbegrebet.  

▪ Hvordan lægger den nye ligningslovs § 8 N op til at lønudgifter skal behandles? 

▪ Hvilken politisk agenda har der været ved vedtagelsen af ligningslovens § 8 N, og er denne lykkedes?  

▪ Hvilke samfundsmæssige konsekvenser vil indførelsen af ligningslovens § 8 N kunne have? 

1.4 Afgrænsning 

Af ressourcemæssige årsager er dette projekt begrænset til kun at behandle de problemstillinger, der vurderes 

centralt i forhold til projektets formål og problemformulering. 

Dette afgangsprojekt er et skatteretsligt projekt. I projektet vil det således kun være dansk skattelovgivning og 

bestemmelser gældende ved projektets introduktion d. 8. maj 2018, som findes relevante for problem-

formuleringen. Der afgrænses således for udenlandsk lovgivning, EU-retslig lovgivning og øvrige dansk 

lovgivning.  

Det skal understreges, at der i projektet trækkes nogle paralleller til den regnskabsmæssige behandling af 

lønudgifter, da det vurderes, at det giver et relevant billede af de administrative forhold som virksomheder er 

underlagt i dag. Endvidere vil der i perspektiveringen blive draget paralleller til EU-retslige forhold, det skal 

endvidere understreges at EU-retslige bestemmelser ikke på nogen anden vis indgår i projektet.  

I projektet vil statsskattelovens § 6 blive behandlet. Projektet vil som udgangspunkt ikke omhandle andre 

bestemmelser i statsskatteloven, med undtagelse af en kort berøring af statsskattelovens §§ 4 og 5. Det vurderes 

nemlig at disse bestemmelser har en så tæt tilknytning til statsskattelovens § 6, at det er nødvendigt at inddrage 
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disse to bestemmelser, for at opnå den korrekte forståelse af driftsomkostningsbegrebet. Der vil dog ikke 

fremkomme en dybere analyse eller fortolkning af statsskattelovens §§ 4 og 5. 

Derudover vil projektet kun omhandle driftsomkostningsbegrebet og fradragsretten i relation til udvidelse og 

etablering af indkomstgrundlaget, herunder særligt i relation til afholdte lønudgifter. Øvrige udgifter vil derfor 

ikke blive omfattet af dette projekt.  

I projektets kapitel 2 vil driftsomkostningsbegrebet blive analyseret. Det skal understreges at det er drifts-

omkostningsbegrebet før indførelsen af ligningslovens § 8 N.  

Da statsskatteloven blev indført i 1903, vil projektet som udgangspunkt ikke behandle skattelove før 1903. Det 

er dog nødvendigt kort at berøre lovforslag i årene optil 1903, for at kunne opnå en forståelse af hvordan 

driftsomkostningsbegrebet oprindeligt skulle tolkes. Der vil derfor fremkomme en kort beskrivelse af enkelte 

lovforslag før 1903 i kapitel 2. 

I kapitel 2 beskrives endvidere enkelte lovændringer i perioden fra statsskattelovens indførelse i 1903 og frem 

til i dag. Det skal understreges, at beskrivelsen af lovændringer kun vil vedrøre lovændringer i relation til 

driftsomkostningsbegrebet, og herunder i relation til udvidelse og etablering af indkomstgrundlaget. Det 

vurderes at det er nødvendigt at berøre disse lovændringer for, at kunne fortolke hvilke ændringer 

driftsomkostningsbegrebet har gennemgået. Øvrige ændringer til skattelovgivningen vil således ikke blive 

behandlet. Det skal endvidere understreges, at det ikke er disse lovændringer der er essensen af projektet, 

hvorfor der ikke vil fremkomme en dybere analyse eller fortolkning heraf. 

I projektets afsnit 2.4 vil det blive analyseret, hvorvidt fradragsretten for afholdte udgifter afhænger af 

udgiftens type eller udgiftens formål. Afsnittet vil primært tage udgangspunkt i forskellige teoretikers tolkning 

af driftsomkostningsbegrebet og forskellige udgiftstyper. Teoretikerne nævner endvidere forskellige 

udgiftstyper, som per definition kunne anses for at være fradragsberettigede driftsomkostninger. I projektet vil 

det således kun være udgiftstypen ’personaleudgifter’ som bliver videre behandlet. Da det vurderes at de øvrige 

udgiftstyper ikke er relevante for problemformuleringen og for sammenhængen i projektet.  

Dele af analysen i projektet vil tage udgangspunkt i domsanalyser. Disse domsanalyser vil udelukkende tage 

udgangspunkt i afsagte domme fra år 2000 og frem til højesteretsdommen i juni 2017, som ledte til tilføjelsen 

af ligningslovens § 8 N. Domsanalyserne er baseret på udvalgte domme i perioden, som alle omhandler 

fradragsret for afholdte lønudgifter. I analysen vil der således ikke indgå domsafsigelser, som vedrører andre 

forhold end fradragsret for lønudgifter. Endvidere vil domspraksis i 1980’erne også blive berørt i kapitel 2.3, 

som omhandler grænsedragningen i driftsomkostningsbegrebet. Hertil vil der ikke blive udført en dybere 

domsanalyse. Den konkluderede retspraksis vil udelukkende baseres, på hvordan teoretikerne har tolket 

domspraksis i 1980’erne.  
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Ved domsanalyserne vil der være enkelte domme, som omhandler andre forhold end fradragsret for 

lønudgifter. Henset til at denne projektet omhandler fradragsret for afholdte lønudgifter vil øvrige forhold i de 

analyserede domme således ikke indgå i analysen. Da det vurderes at disse forhold ikke har relevans for den 

valgte problemformulering.  

Projektet omhandler ligningslovens § 8 N. Denne bestemmelse blev vedtaget i november 2017. Projektet vil 

ikke omhandle andre bestemmelser i ligningsloven, med undtagelse af en kort gennemgang af tilføjelser til 

ligningslovens § 8 i kapitel 2. Projektet vil ej heller omhandle andre nyere vedtagende love, eller fremsagte 

lovforslag.  

1.5 Teorier, model- og metodevalg 

Det vurderes at der findes flere metoder, at løse den valgte problemformulering på. Den valgte metode er den 

som findes mest hensigtsmæssig.  

De opstillede problemstillinger under projektets problemformulering, vurderes at give et kronologisk og 

struktureret overblik over emnets omgang og problemformuleringens rækkevidde.  

Der er ved problemformuleringen, ikke taget stilling til hvorvidt de opstillede problemstillinger, er 

repræsentative eller dækkende over alle de problemstillinger, der kendes i dag, eller som må forventes at opstå 

som følge af den kulturelle, teknologiske lovgivningsmæssige samt demografiske udvikling.  

I projektets kapitel 2 foretages en beskrivelse og analyse af driftsomkostningsbegrebet og statsskattelovens § 

6, særligt i relation til udvidelse og etablering af indkomstgrundlaget. Tolkningen af driftsomkostningsbegrebet 

foretages dels på baggrund af skattelovsforslag før vedtagelsen af statsskatteloven, og dels på baggrund af 

ordlyden i statsskattelovens § 6. Derudover vil en gennemgang af udviklingen i ligningslovens § 8 også indgå 

i dette kapitel, til brug for tolkningen af driftsomkostningsbegrebet.  

I projektets kapitel 3 foretages en analyse af domstolene og virksomhedernes tolkning af fradragsret for 

lønudgifter, samt udviklingen af denne siden år 2000. Denne analyse foretages på baggrund af domsanalyse.  

Slutteligt foretages en analyse af ligningslovens § 8 N, ud fra en samfundsmæssig vurdering, i forhold til de 

konsekvenser som denne udvidelse af fradragsretten for lønudgifter, måtte forventes at medføre. Vurderingen 

af de samfundsmæssige konsekvenser er foretaget på baggrund af teorier om samfundsmæssige mekanismer, 

og virksomhedens incitament til at behandle den skattepligtige indkomst. 

Forfatteren anerkender, at medtagelsen af visse emner i dette projekt kan være sket på bekostning af andre 

problemstillinger, samt at en anderledes prioritering kan forestilles. Hvilket kunne have resulteret i et projekt 

med et anderledes fokus og en alternativ afgrænsning.  
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1.6 Dataindsamlingsmetoder 

Dele af projektet bunder i desk research og indsamling af sekundære data. Projektets første del, kapitel 2 bygger 

på den aktuelle lovgivning inden for emnet om fradragsret for løn- og personaleudgifter, før vedtagelsen af 

ligningslovens § 8 N. Herunder er der anvendt relevant faglitteratur.  

Projektets anden del, kapitel 3 bygger på domsanalyser, som er foretaget på baggrund af afsagte domme 

omkring den skattemæssige behandling af lønudgifter. Disse domsafsigelser er offentligt tilgængeligt, blandt 

andet er dommene indsamlet fra ugeskrift for retsvæsen. Domsanalyserne er foretaget på baggrund af 

Landsskatteretskendelser, Landsretsdomme og Højesteretsdomme.  

Projektets sidste del, kapitel 4 bygger på en analyse af ligningslovens § 8 N. Den indsamlede data hertil 

omfatter primært forarbejderne til loven, samt de angivende høringssvar.  

Der er endvidere anvendt erfaringer og observationer fra erhvervet viden om skatteretslige og samfunds-

mæssige forhold gennem hele projektet, som primært stammer fra HD studiet. 

1.7 Målgruppe 

Afgangsprojektets primære målgruppe er medstuderende, særligt fra HD(R) studiet, eller personer, der via 

deres daglige arbejde enten direkte eller indirekte beskæftiger sig med skatteretslige forhold, samt personer 

der har en særlig interesse for det skatteretlige driftsomkostningsbegreb.  

Projektet er udarbejdet under antagelse af, at læseren besidder en generel forståelse af skatteretlige og 

regnskabsmæssige definitioner og problemstillinger, samt at have en generel forståelse af, hvordan 

virksomheder, selskaber og selskabskoncerner er sammensat og agerer i samfundet.  

1.8 Kritik af anvendte kilder, teorier og modeller 

Der findes ikke grundlag for nogen videre kritik af de anvendte love, der er anvendt som dokumentation for 

store dele af projektet, henset til at de danske love og bestemmelser antages at være baseret på den bedste 

tilgængelige teoretiske grundlag.  

Til brug for tolkning og forståelse af de anvendte lovtekster og bestemmelser, er analysen suppleret med 

relevant faglitteratur fra teoretiker Jane Ferniss og Kjeld Hemmingsen hhv. via bøgerne, ’Det skatteretlige 

driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S 2006’ og ’Driftsomkostninger i teori og 

praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 2003’.  

Bogen fra Jane Ferniss udgør med enkelte ændringer Jane Ferniss’ Ph.d.-afhandling. Det vurderes derfor, at 

kilden har det nødvendige faglige niveau og troværdighed, samt at Jane Ferniss har haft de rette kompetencer 

for at kunne refereres som ekspert.  
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Kjeld Hemmingsen er tidligere professor i skatteret på Handelshøjskolen i København, CBS. Det vurderes 

ligeledes at kilden dermed har det nødvendige faglige niveau og troværdighed, samt at Kjeld Hemmingsen 

besidder de rette kompetencer for at kunne anvendes som reference grundlag.  

Henset til at både Jane Ferniss’ og Kjeld Hemmingsens bog er af ældre dato, og dermed ikke er fuldt opdateret 

på den aktuelle lovgivning, har jeg suppleret teorien og fortolkningen med nyere faglitteratur. Herunder er der 

i projektet anvendt bogen ’Lærebog om indkomstskat’, ’Grundlæggende Skatteret 2017’.  

Endvidere bliver der i ’Grundlæggende Skatteret 2017’ henvist til Kjeld Hemmingsens bog, 

’Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 2003’. Ligeledes bliver 

der i ’Lærebog om indkomstskat’ henvist til både Kjeld Henningsens bog ’Driftsomkostninger i teori og 

praksis, 2003’ og Jane Ferniss’ bog ’Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 2006’. Det vurderes således at 

begge bøger stadig har den nødvendige relevans og besidder de nødvendige kvalifikationer for at kunne indgå 

som en af de primære kilder til dette projekt.  

Dele af projektet består af domsanalyser. De udvalgte domme omhandler alle fradragsret for lønudgifter. Til 

analysen er der anvendt afsagte kendelser og domme fra flere instanser, herunder landsskatteretten, landsretten 

og højesteret. Det vurderes generelt at alle tre instanser har det nødvendige faglige niveau og troværdighed, 

som er nødvendig for at kunne basere en analyse derpå. Endvidere er der i projektet taget højde for at 

Højesteretsdomme vil være gældende ret, frem til en lovændring, som yderligere styrker denne kildes relevans 

i projektet.  

Domsafsigelserne er indhentet via CBS’ adgang til Karnov Group, og herunder ugeskrift for retsvæsen. Det 

vurderes således ikke er der skal stilles tvivl om domsafsigelsernes ægthed.  

Til brug for projektets kapitel 4, som omhandler ligningslovens § 8 N, er der fra folketingets hjemmeside 

indhentet, det oprindelige lovforslag til ligningslovens § 8 N, og forarbejderne hertil, det endelige lovforslag 

til ligningslovens § 8 N og forarbejderne hertil. De afgivende høringssvar til det oprindelige lovforslag 

vedrørende ligningslovens § 8 N, er indhentet fra høringsportalen. Det vurderes at der ej heller skal stilles tvivl 

om disse kilders ægthed.  

Endvidere er der i projektet anvendt artikler, som er udgivet i magasinet ’SR-skat’. Da SR-skat udgives af 

Karnov Group og FSR – Danske revisorer, vurderes det at artiklerne har en vis form for objektivitet og dermed 

ikke overvejende er farvet af en politisk overbevisning. Det vurderes også at forfatterne til artiklerne har de 

nødvendige kompetencer for at kunne blive anvendt som kilder. Det vurderes derfor at de anvendte kilder 

generelt er kvalificeret til at indgå som referencemateriale for afgangsprojektet.  
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1.9 Afgangsprojektets Struktur 
 

 

 

  

Kapitel 1: 

Indledning & metode 

Kapitel 2: 

Teoretisk analyse af 

driftsomkostningsbegrebet, før 

indførelsen af ligningslovens § 8 N  

 

Kapitel 3: 

Domsanalyse om fradragsret for 

lønudgifter, samt virksomhedernes 

og domstolenes tolkning af 

driftsomkostningsbegrebet  

Kapitel 4: 

Analyse af ligningslovens § 8 N og 

mulige samfundsmæssige 

konsekvenser efter indførelsen heraf 

Perspektivering: 

Ligningslovens § 8 N i 

forhold til EU-ret 

Kapitel 5: 

Konklusion 
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Afgangsprojektets struktur er illustreret i ovenstående figur. 

Kapitel 1: 

Afgangsprojektets første kapitel består af en kort indledning, som henviser til projektets problemformulering, 

med underliggende problemstillinger. Herefter er projektets metode og kildekritik gennemgået.  

Kapitel 2: 

Afgangsprojektets andet kapitel har til formål at analysere bestemmelserne i driftsomkostningsbegreb, før 

indførelsen af ligningslovens § 8 N. I dette kapitel bliver statsskattelovens § 6 gennemgået, samt enkelte 

lovforslag før vedtagelsen af den statsskattelov vi kender i dag. Det er således muligt at analysere hvordan 

statsskatteloven oprindeligt skulle tolkes. Endvidere bliver udviklingen i driftsomkostningsbegrebet 

gennemgået i dette kapitel.  

Kapitel 3: 

Afgangsprojektets tredje kapitel har til formål at analysere, hvordan virksomhederne og domstolene siden år 

2000 har tolket driftsomkostningsbegrebet i relation til fradragsret for lønudgifter. Analysen er foretaget på 

baggrund af domsanalyser. Domsanalyserne er udført på baggrund af udvalgte domme siden år 2000, som alle 

vedrører fradragsret for lønudgifter. 

Kapitel 4: 

Afgangsprojektets fjerde kapitel har til formål at tolke lovteksten til ligningslovens § 8 N. Endvidere bliver 

der i dette kapitel analyseret hvilke samfundsmæssige konsekvenser indførelsen af ligningslovens § 8 N måtte 

have, herunder om det forventes at indførelsen af ligningslovens § 8 N opfylder de problemstillinger for 

virksomhederne, som er hele årsagen til indførelsen.  

Endvidere bliver ligningslovens § 8 N, i dette kapitel perspektiveret til EU-retslige forhold. 

Kapitel 5: 

Afgangsprojektets femte og sidste kapitel har til formål at besvare problemformuleringen, og underliggende 

problemstillinger, som fremgår af projektets kapitel 1.  
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2 Driftsomkostningsbegrebet, før ligningslovens § 8 N 

2.1 Statsskattelovens § 6 

Statsskatteloven blev vedtaget i 1903, og har dermed i over 100 år været den grundlæggende bestemmelse for, 

hvordan de fradragsberettigede udgifter opgøres i den skattepligtige indkomst. På trods af mange års 

anvendelse har der været meget få ændringer til den oprindelige lovtekst.  

2.1.1 Tolkning af statsskattelovens § 6 

Når den skattepligtige indkomst skal opgøres, kan de udgifter som er omfattet af statsskattelovens § 6, stk. 1, 

litra a, og udgifter som ved anden lovgivning fradrages i den skattepligtige indkomst2. Udgifter som er omfattet 

af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, skal endvidere ses som en pendant til statsskattelovens § 4, som definere 

hvilke indkomster, der er skattepligtige. Herunder forstås at det er det årlige afkast af skatteyderens løbende 

aktiviteter, som er skattepligtig3.  

Statsskattelovens § 6 litra a, som vi kender den i dag lyder som følgende:  

Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at fradrage: Driftsomkostninger, d.v.s. de Udgifter, 

som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, derunder ordinære 

Afskrivninger;4 

Hvilke driftsomkostninger der menes at være omfattet af statsskattelovens § 6, er ikke nødvendigvis entydigt. 

Der er i lovteksten anført at udgifter, som er anvendt til at sikre og vedligeholde indkomsten, derunder ordinære 

afskrivninger kan fradrages. Af statsskattelovens § 6, stk. 2, understreges det hvilke udgifter som ikke er 

omfattet af denne bestemmelse. Statsskattelovens § 6, stk. 2 har følgende ordlyd: 

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

den benyttes til egen eller Families Underhold, Betjening, Nytte eller Behagelighed, eller til 

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

eller andre lignende Fonds, til Gaver eller paa anden Maade.5 

På baggrund af ordlyden i statsskattelovens § 6, stk. 2, understreges det dermed at private udgifter ikke kan 

omfattes af statsskattelovens § 6. Dernæst understreges det at anlægsudgifter som formueforøgelse, forbedring 

                                                           
2 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 81 Ø 
3 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 2003, 

side 25 N 
4 Kilde: Retsinformation.dk – https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303  
5 Kilde: Retsinformation.dk – https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303 
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af ejendom, udvidelse af næring eller drift, henlæggelse til reserve- eller andre lignende Fonds, ej heller kan 

omfattes af bestemmelsen i statsskattelovens § 6. 6 

Med definitionen af de omkostninger, som ikke er fradragsberettigede efter Statsskattelovens § 6, stk. 2, er der 

en naturlig henvisning til statsskattelovens § 5, som angiver at formueforøgelser er skattefrie. Indtægter som 

det kun forventes at kunne opnå én enkelt gang, er således som udgangspunkt skattefrie.  

Den løbende indkomsterhvervelse 

I dette afsnit analyseres hvad statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, ønsker at udtrykke med ordene ”erhverve”, 

”sikre” og ”vedligeholde” indkomsten. 

Udgifter afholdt til at erhverve indkomsten er fradragsberettigede. Det må antages, at en hver erhvervsmæssig 

virksomheds opgave består i dels at opretholde det aktuelle indkomstniveau, men også at agere ekspansivt 

inden for virksomhedens naturlige grænser og udnytte indkomstmulighederne optimalt7. Der er derfor en tæt 

tilknytning i ordet erhverve, og det som må antages at være alle erhvervsmæssige virksomheders formål med 

den løbende indkomsterhvervelse.   

At der i lovteksten til statsskattelovens § 6, stk. 1 er fradragsret for udgifter, som er medgået til at sikre og 

vedligeholde indkomsten, har i bund og grund det formål at sikre en lovbestemt fradragsret, uden at der 

nødvendigvis kan påvises et resultat af de afholdte udgifter. Definitionen af omkostninger der er anvendt til at 

sikre og vedligeholde indkomsten, er således blot udgifter, som er medgået til vedligeholdelse eller som en 

forsikring af den skattepligtiges ejendele, hvis udbyttet heraf beregnes som skattepligtig8. 

Erhvervelsen af Indkomstgrundlaget 

Den løbende indkomsterhvervelse skal forstås som sondring mellem de daglig erhvervede dispositioner på den 

ene side, og sikrende og vedligeholdende dispositioner på den anden side. Sondringen herved vil derimod være 

en anden, når det drejer sig om det underliggende mere varige indkomstgrundlag9.  

Erhvervelsen af indkomstgrundlaget er ikke fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6. Udgifter som kunne 

anses for at være udgifter, som er medgået til erhvervelsen af indkomstgrundlaget, er anskaffelse af 

immaterielle og materielle anlægsaktiver eller andre anlægs- og etableringsudgifter.10 Ligeledes kan der som 

                                                           
6 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 2003, 

side 25 M 
7 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 2003, 

side 49 N 
8 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 2003, 

side 49 N – 50  
9 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 2003, 

side 50 
10 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 50 
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udgangspunkt ikke opnås fradrag for udgifter, som er medgået til at erhverve, sikre eller vedligeholde den 

skattepligtiges ejendele, hvor udbyttet heraf ikke betegnes som skattepligtig efter statsskattelovens § 5.    

Endvidere skal det tilføjes at værdiforringelser og nedslidning af produktionsapparater og visse andre 

anlægsaktiver, må kompenseres over den skattepligtige indkomst efter statsskattelovens § 6. Disse 

værdiforringelser og nedslidninger betegnes som skattemæssige afskrivninger. I denne betragtning ligger at 

disse værdiforringelser og nedslidning har en så tæt tilknytning til vedligeholdelsen og sikringen af 

indkomstgrundlaget, og at der dermed ikke er nogen videre tæt tilknytning til formueforøgelser, hvorved disse 

værdiforringelser kan fradrages. Skulle der derimod være tale om sikring eller vedligeholdelse af en 

indkomstkilde, som ikke har nogen videre tilknytning til den aktuelle indkomsterhvervelse, kan der ikke opnås 

fradrag. Fradrag i den skattepligtige indkomst nægtes, således ud fra den samme anlægsbetragtning, som ved 

udgifter anvendt til erhvervelse og udvidelse af indkomstgrundlaget.11    

Det vurderes at statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a lægger op til at der skal foretages en sondring omkring 

hvilket formål den afholdte udgift er medgået til.  

2.1.2 Før vedtagelse af Statsskatteloven i 1903 

Trods flere forsøg på at indføre en permanent lov om beskatning af indkomst, lykkedes det først i 1903. I 1850 

blev der fremsat et lovforslag om indførelse af permanent indkomstskat. I lovforslaget blev driftsomkostnings–

bestemmelsen formuleret således:  

Fra al indtægt, der hidrører fra Næringsbrug, fradrages dog med undtagelse af det der er anvendt til egen 

og families Underhold og betjening de Udgifter, som have fundet Sted for at holde Næring i Gang 

(Driftsomkostninger), hvorunder ogsaa indbefattes de ordentligviis forefaldne aarlige Reparationer af 

Bygninger, Maskiner, Redskaber, Værktøj o.s.v. Ligeledes må fradrages, hvad der i Aarets Løb er anvendt til 

Anskaffelse af nye Gjenstande af lignede art … og kun forsaavidt en egentlig Forbedring eller Udvidelse af 

Driften eller Næring ikke derved er opnaaet eller direct har været tilsigtet.12 

Det fremgår af lovforslaget fra 1850 at der på daværende tidspunkt ikke var lagt op til, at udgifter til forbedring 

og udvidelse af indkomstgrundlaget skulle være fradragsberettiget. Lovforslaget blev aldrig til lov, dog har 

lovforslaget og betænkningerne hertil en væsentlig betydning for den videre udvikling i ordlyden for 

                                                           
11 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 50 
12 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S 2006, 

side 42 Ø 
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driftsomkostningsbestemmelsen.13 Frem til 1903 hvor Statsskatteloven blev vedtaget, blev der udarbejdet flere 

lovforslag om indkomstbeskatning, hvoraf ordlyden fra lovforslaget i 1850 ikke blev ændret væsentligt.  

I statsskatteloven § 6 fra år 1903, blev der tilføjet ’i årets løb’, hvilket understreger at driftsomkostninger 

relatere sig det enkelte indkomstår.14 Derudover skal det bemærkes, at ordlyden af driftsomkostningsbegrebet 

fra 1850 er tæt på Statsskattelovens § 6 sidste punkt, jf. afsnit 2.1.1. Driftsomkostningsbegrebet skal altså 

forstås således at, det er udgifter, som netop vedrører den aktuelle periode, mens anlægsudgifter og 

etableringsudgifter er udgifter som rækker udover perioden.  

Endvidere bygger skattelovgivningen på en antagelse om, at indkomståret er den naturlige afgrænsende ramme 

for indkomstopgørelsen. Det betyder, at skattelovgivningen lægger op til, at når en udgift skal defineres som 

en driftsomkostning eller en anlægsudgift, skal sondringen således foretages på baggrund af perioden som 

indkomståret vedrører. Henset til forskellige virksomhedsforløb kan det være vanskeligt at henføre til denne 

”periode begrænsning”.15   

Det kan altså konkluderes at statsskattelovens § 6 i sin oprindelige form fra 1903, ikke lagde op til at 

omkostninger til etablering og udvidelse af indkomstgrundlaget var fradragsberettiget. Derudover kan det 

konkluderes at driftsomkostningsbegrebet relateres til det enkelte indkomstår, mens anlægsudgifter vil 

relateres til fremtidige indkomstår. For at kunne afgøre fradragsretten for en udgift, var det derfor nødvendigt 

at foretage en vurdering af, hvorvidt udgiften vedrørte det aktuelle indkomstår, eller om den vedrørte 

fremtidige indkomstår.   

2.2 Ligningslovens § 8 

Efter vedtagelsen af statsskattelovens § 6 er det imidlertid blevet klart, at en sondring mellem 

driftsomkostninger, som vedrører det aktuelle- eller fremtidige indkomstår, kan være næsten umulig at lave. 

Mange omkostninger afholdes med henblik på, både den øjeblikkelige- og på den fremtidige indkomst-

erhvervelse. Denne problemstilling resulterede i indførslen af Ligningslovens § 8 stk. 1 i 195916.  

Ligningslovens § 8 stk. 1 giver imidlertid mulighed for skattemæssigt fradrag for reklame og rejseudgifter, 

som netop afholdes med henblik på et øjeblikkeligt og et fremtidigt salg.17 Uden indførelsen af ligningslovens 

                                                           
13 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S 2006, 

side 43 M 
14 Kilde: Ferniss, Jane - Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S 2006, 

side 48 N 
15 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 25 N – 26 Ø 
16 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S 2006, 

side 63 M 
17 Kilde: Dam, Henrik m.fl. – Grundlæggende skatteret 2017, 10. udgave, 1. oplag, Karnov Group Danmark A/S 2017, 

side 220 N og 221 Ø 
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§ 8 stk. 1, ville grænsedragningen mellem en driftsomkostningsdel og en anlægsudgiftsdel være næsten umulig 

at lave, da det må antages at reklame og rejseudgifter lige netop afholdes med henblik på at vedligeholde en 

eksisterende indkomstkilde, men ligeledes at etablere eller udvide indkomsterhvervelsen. Det politiske formål 

med indførelsen af Ligningslovens § 8 var bl.a. at støtte eksporterhvervet18. 

I 1973 og 1977 blev driftsomkostningsbegrebet endnu engang udvidet, hhv. med indførelsen af afskrivningsret 

for forsøgs- og forskningsudgifter, og dermed opnå fradrag over en årrække, og senere med muligheden for 

fuldt skattemæssigt fradrag på én gang, dette galt dog ikke for udgifter til efterforskning af råstoffer. Forsøgs- 

og forskningsomkostninger var ellers tidligere anset for etableringsomkostninger efter statsskattelovens § 619  

I 1991 blev det, med vedtagelse af Ligningslovens §§§ 8 I, 8 J og 8 K, endvidere muligt at fradrage en række 

omkostninger afholdt til at etablere eller udvide indkomstgrundlaget. Tilføjelsen til Ligningslovens § 8 betød 

imidlertid, at det nu var muligt at få fradrag for hhv. markedsundersøgelser, visse advokatudgifter, 

revisorudgifter og gebyrer som er afholdt i forbindelse med etablering af en virksomhed eller ved udvidelse af 

en bestående virksomhed, samt udgifter i forbindelse med beplantning.20 Disse udgifter har ligeledes karakter 

af udgifter til etablering og/eller udvidelse af indkomstgrundlaget, og er derfor i strid med det oprindelige 

driftsomkostningsbegreb og statsskattelovens § 6. 

Ligningslovens §§ 8 I og 8 J, blev i 2010 ophævet, netop med den begrundelse om, at udgifter anvendt til 

ovenstående formål var i strid med driftsomkostningsbegrebet. Ligningslovens §§ 8 I og 8 J, blev i denne 

forbindelse erstattet med §8 J21 som har følgende ordlyd: 

Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at erhverve et 

eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.22 

Endvidere kan det argumenteres for, at det var konkurrenceforvridende at udgifter til advokater og revisorer i 

forbindelse med etablering af virksomhed var fradragsberettigede, når andre udgifter til eksterne konsulenter 

og rådgiver ikke var fradragsberettigede.  

Efter flere år hvor driftsomkostningsbegrebet er blevet lempet, har politikkerne altså valgt at indsnævre det 

igen. Grænsen for hvornår driftsomkostninger anses for fradragsberettigede etableringsomkostninger eller 

                                                           
18 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S 2006, 

side 63 N 
19 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S 2006, 

side 66 - 67 
20 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S 2006, 

side 69 ff. 
21 Kilde: Dam, Henrik m.fl. – Grundlæggende skatteret 2017, 10. udgave, 1. oplag, Karnov Group Danmark A/S 2017, 

side 221 M 
22 Kilde: Retsinformation.dk – https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183458 
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omkostninger til udvidelse af indkomstgrundlaget er alt andet lige med tiden blevet vanskeligere for 

virksomhederne at fastslå. Det tyder dog på, at der fra lovgivernes side generelt har været et ønske om løbende 

at udvide driftsomkostningsbegrebet.  

Derudover må det antages, at lovgiverne har foretaget disse lovændringer i et forsøg på at tilpasse loven til 

samfundsudviklingen og den måde der drives virksomhed på.  

Det kan konkluderes, at driftsomkostningsbegrebet har gennemgået en lang række ændringer i form af 

tilføjelsen af ligningslovens § 8. Det er således fra lovgivernes side blevet vurderet, at det har været nødvendigt 

løbende at udvide driftsomkostningsbegrebet. Indførelsen af bestemmelserne til ligningslovens § 8, var 

nødvendig for at udvide og supplere det fundamentale princip i statsskattelovens § 6.  

2.3 Grænsedragning mellem driftsomkostninger og udgifter til udvidelse af 

indkomstgrundlaget 

Det blev i de foregående afsnit gennemgået, at der efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a er krav om, at der 

skal være en sammenhæng mellem afholdelsen af udgiften og den løbende indkomsterhvervelse, for at 

fradragsretten for en udgift kan anerkendes. Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver er som hovedregel 

skattefrie, efter statsskattelovens § 5. Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver anses blot, for en 

omfordeling af den skattepligtiges samlede formue.  Indførelsen af specialbestemmelser i ligningsloven har 

dog gjort, at en lang række af anlægsaktiver er omfattet af indkomstbeskatning i form af avancebeskatning.23 

I praksis har grænsedragningen mellem fradragsberettigede driftsomkostninger og de ikke-fradragsberettigede 

udgifter vedrørende indkomstgrundlaget været vanskelig at foretage. Henset til at en lang række af 

erhvervsmæssige udgifter både vedrører den løbende indkomsterhvervelse og indkomstgrundlaget. Op 

igennem 1980’erne udviklede driftsomkostningsbegrebet sig via domspraksis, fra at udgifter som vedrørte 

indkomstgrundlaget under ingen omstændigheder var fradragsberettiget, til at udgifter som overvejende var 

afholdt for at bevare, sikre og vedligeholde indkomstgrundlaget kunne fradrages.24  

Grænsedragningen blev derefter mellem de udgifter, som på den ene side vedrørte den løbende indkomst-

erhvervelse og de udgifter som var afholdt for at bevare det hidtidige indkomstgrundlag og på den anden side 

vedrørte eller overvejende vedrørte etableringen eller udvidelsen af indkomstgrundlaget. 25 

                                                           
23 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 116Ø 
24 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 116 - 117 
25 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 117 
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Fradragsretten for udgifter der er afholdt i forbindelse med etablering af virksomhed, kan i visse tilfælde være 

vanskelig at vurdere. Dels kan det være vanskeligt at vurdere hvorvidt udgiften, er afholdt for at etablere 

indkomstgrundlaget, og dermed er en ikke-fradragsberettiget udgift, eller om udgiften er afholdt for at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomstgrundlaget, og dermed er en fradragsberettiget driftsomkostning. 

Endvidere kan grænsedragningen være vanskelig når udgiften indeholder begge elementer. 26 

Det kan f.eks. være vanskeligt at vurdere, hvorvidt en uddannelsesudgift er anvendt til at erhverve, sikre og 

vedligeholde indkomstgrundlaget, eller om den er afholdt til at udvide indkomstgrundlaget. Det er således 

nødvendigt at vurdere, hvorvidt uddannelsen har haft til formål at ajourføre og vedligeholde den tidligere 

erhvervede viden. Hvis uddannelsen f.eks. er på et højere niveau end en tidligere opnået uddannelse, f.eks. en 

kandidatuddannelse i forhold til en bacheloruddannelse, kan der således ikke opnås fradragsret for 

uddannelsesudgiften, da den således har været afholdt til at udvide eller etablere indkomstgrundlaget. Udgiften 

til uddannelsen kan være afholdt af begge årsager. Grænsedragningen kan således være vanskelig at foretage, 

og det vil derfor altid være nødvendigt at foretage en vurdering i hvert enkelt konkret tilfælde.27   

Det kan ligeledes være vanskeligt at vurdere fradragsretten for udgifter, der har været afholdt i forbindelse 

med udvidelse af indkomstgrundlaget. Hvis udgiften er afholdt for at udvide det hidtidige indkomstgrundlag, 

kan der ikke opnås fradragsret herfor. Hvis udgifter er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde den 

løbende indkomsterhvervelse, vil udgiften således være fradragsberettiget. Udgifter kan hertil ligeledes 

indeholde begge elementer, hvorfor grænsedragningen kan være vanskelig at foretage. Der skal således også i 

sådanne tilfælde foretages en individuel vurdering.28  

Det kan f.eks. være vanskeligt at vurdere hvorvidt en flytning af en virksomhed til større lokaler har været 

afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomsterhvervelse, eller om den har været afholdt 

for at udvide indkomstgrundlaget. Hvis en virksomhed f.eks. flytter til større lokaler enten for at kunne 

præsentere sine vare bedre, eller for kunne indkøbe større varepartier og samtidig øge sin lagerkapacitet, inden 

for det hidtidige indkomstgrundlag. Det må antages at disse udgifter vil være fradragsberettiget, da de alt andet 

lige er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomsterhvervelse. Hvis en lokale 

ekspansion er foretaget for at kunne udvide virksomheden med helt nye erhvervsområder, f.eks. hvis en 

producent af ansigtsprodukter, også vil producere smykker og hårpynt kan det diskuteres, hvorvidt der er sket 

                                                           
26 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 230 
27 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 230 
28 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 231N - 232 
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en udvidelse af det eksisterende indkomstgrundlag, eller om ekspansionen er foretaget for at sikre det hidtidige 

indkomstgrundlag.29  

Det er således tydeligt at sondringen mellem hvornår en erhvervsmæssig udgift er fradragsberettiget og hvornår 

den ikke er, kan være vanskelig at foretage. Det vurderes således, at det i langt de fleste tilfælde vil være 

nødvendigt at foretage en konkret vurdering af den aktuelle situation for at kunne fastslå, hvorvidt udgiften 

anses for en fradragsberettiget driftsomkostning, eller en anlægs- eller etableringsudgift. Det er således 

forståeligt hvis der i praksis kan ske misforståelser eller fejl ved den skattemæssige behandling af de afholdte 

udgifter.  

2.4 Fradrag efter art eller formål 

Som konkluderet i afsnit 2.1 lægger statsskattelovens § 6 altså op til, at der skal foretages en sondring af 

hvorvidt den afholdte udgift er medgået til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse, eller om udgiften er 

medgået til at udvide virksomhedens indkomstgrundlag.  

I bogen ’Driftsomkostninger i teori og praksis’ af Kjeld Hemmingsen fremgår det, at nogle typer af udgifter 

vil, på baggrund af deres art, som selvfølge have en så tæt tilknytning til virksomhedens løbende 

indkomsterhvervelse, at den driftsmæssige sammenhæng kan antages uden videre.30 Det vil sige at nogle typer 

af udgifter vil have en så tæt tilknytning til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse, at de vil betegnes 

som en driftsomkostning.  

Denne type af udgifter vil ifølge Kjeld Hemmingsen som oftest være personaleudgifter, udgifter til 

erhvervslejemål, kontorhold og forsikringspræmier til dækning af erhvervsmæssige risici.31 

Som udgangspunkt er det almindeligt antaget at personaleudgifter af enhver art er fradragsberettiget. Udgifter 

til personale kan således ikke kritiseres for ikke at have den nødvendige tilknytning til virksomhedernes 

løbende indkomsterhvervelse, selvom de eksempelvis er større end sædvanligt eller honorerer en arbejdskraft, 

der er uanvendelig eller helt unødvendig.32 

Det skal dog understreges at personaleudgifter, som er afholdt til et formål, som har overvejende 

privatkarakter, vil der ikke være mulighed for fradrag for udgiften, selvom hensynet til personalepleje rækker 

langt. Herunder forstås at der er fradragsret for udgifter, som har til formål at fremme arbejdsklimaet for 

                                                           
29 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 232 - 233 
30 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 209Ø 
31 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 209Ø 
32 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 209Ø 
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virksomhedernes medarbejdere, som f.eks. personalefester. Endvidere er der som udgangspunkt fradragsret 

for lønaccessorier, som f.eks. fremmer personalets sundhed og uddannelse, også selvom den enkelte 

medarbejder ikke i alle tilfælde bliver beskattet af godet.33 Det skal pointeres, at fradragsretten i nogle tilfælde 

vil være betinget af, at medarbejderen er skattepligtig af personalegodet. 

Det er således ikke en forudsætning for fradragsretten, at udgiften kan henføres direkte til en indkomstskabende 

aktivitet, da det alt andet lige må antages, at f.eks. personalefester for langt de fleste virksomheder ikke har en 

direkte tilknytning til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse. Fradragsret kan således også anerkendes 

for nogle udgifter, som mere indirekte kan henføres til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse, da det 

må antages at afholdelsen af personalefester har til formål at fremme arbejdslivet og kulturen på arbejdspladsen 

for de ansatte, hvilket betyder at udgiften kun indirekte kan henføres til virksomhedens løbende 

indkomsterhvervelse.     

Det skal dog understreges, at Kjeld Hemmingsen angiver at disse typegodkendte udgifter, kun er fradrags-

berettiget ’medmindre omstændighederne undtagelsesvis tilsiger noget andet’34. Det er derfor nødvendigt at 

foretage en vurdering af, hvad formålet med afholdelsen af den pågældende udgift har været. Der vil derfor 

være nogle udgiftstyper, herunder personaleudgifter, der som tommelfingerregel har den nødvendige 

tilknytning til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse. Hvorfor der som udgangspunkt altid vil være 

fradragsret for lønudgifter og personaleudgifter, men at der kan være situationer, hvor disse udgiftstyper ikke 

er fradragsberettiget.  

I bogen ’Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb’ af Jane Ferniss, fremgår det at; da der i formuleringen af 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, indgår ”… til at … ” angiver det, at der i lovteksten er tale om et 

motivbestemt omkostningsbegreb. Det betyder således at det er et krav, at der skal være en vis sammenhæng 

mellem den afholdte udgift og erhvervelsen af indkomsten, der er dog ikke noget krav om at der skal være en 

streng forbindelse. Det er derfor muligt at fradrage udgifter uafhængigt af, om der i samme periode bliver 

medregnet de indkomster, som udgiften sigter imod. I mange tilfælde vil det i praksis ikke være muligt at 

konstatere en direkte forbindelse mellem den afholdte udgift og den erhvervede indkomst. Jane Ferniss giver 

følgende eksempler på udgifter som kan være vanskelige at henføre direkte til indkomsterhvervelsen; 

lønninger, rengøringsartikler, kontorartikler m.v. Disse typer af udgifter kan være vanskelige at henfører 

                                                           
33 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 209 – 210 Ø 
34 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 209 Ø 
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direkte til indkomsten, men er i almindeligvis en nødvendig forudsætning for virksomhedens samlede løbende 

indkomsterhvervelse.35  

For at imødegå kravet om sammenhængen, vil det i mange situationer være nødvendigt at sammenhængen 

søges mellem udgiften, eller lige netop dét der opnås ved afholdelsen af udgiften, og den stilling eller det 

erhverv, der i første omgang har givet anledning til udgiften. Det betyder at det er den konkrete hensigt med 

udgiftens afholdelse, der skal lægges til grund for at udgiften kan klassificeres som en fradragsberettiget 

driftsomkostning.36 

Selvom fradragsretten for udgiften er bestemt af hvilket motiv eller formål, der har været for afholdelse af 

udgiften, kan der imidlertid være flere motiver til afholdelse af udgiften. Det skal derfor vurderes, om udgiften 

overvejende er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, eller om den overvejende, er afholdt 

med andet formål for øje. Jane Ferniss angiver i sin bog, at udgifter til mad kan være en udgift med flere formål 

for afholdelsen. Mad er nødvendigt, for at medarbejderen kan udføre sit lønarbejde, og derved opnå en 

indkomst til virksomheden. Det overvejende formål med at indtage mad, vil dog være at opretholde livet, det 

vil derfor ikke være muligt at klassificere udgifter til mad som fradragsberettigede driftsomkostninger, på 

baggrund af deres tætte tilknytning til et privat formål, og dens indirekte betydning for indkomsterhvervelsen.37  

Det vil således betyde at selvom der kan opnås fradragsret for udgifter, som har en indirekte tilknytning til 

indkomsterhvervelsen, vil det endvidere også være en forudsætning for fradragsretten, at afholdelsen med 

udgiften overvejende er afholdt med virksomhedens løbende indkomsterhvervelse for øje. Det er ikke 

tilstrækkeligt at udgiften har en tilknytning til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse. Det er ligeledes 

en forudsætning at udgiften overvejende er afholdt til lige netop dette formål.  

Endvidere kan det, at omkostningsbegrebet er formålsbestemt, give yderligere problemer som følge af at 

hensigten med anvendelsen af udgiften kan opfattes forskelligt. Det kan ligeledes være vanskeligt at 

dokumentere denne hensigt.38  

Henset til at det er formålet med udgiftens afholdelse, der er afgørende for fradragsretten. Til trods for dette 

vurderer Jane Ferniss alligevel, at der er nogle udgiftstyper, for hvilke det som udgangspunkt formodes, at de 

overvejende afholdes med et andet formål for øje end at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder 

                                                           
35 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 84 
36 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 84 – 85 Ø 
37 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 85 
38 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 85 
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nævnes private udgifter eller udgifter til etablering eller udvidelse af et indkomstgrundlag.39 Det formodes at 

disse udgiftstyper vil blive mødt med et større argumentationskrav til sammenhængen med indkomst-

erhvervelsen. Det vurderes endvidere at der ligeledes er udgiftstyper, som i al almindelighed vil blive betragtet 

som almindelige erhvervsmæssige udgifter, hvortil disse normalvis ikke vil blive mødt med et større 

argumentationskrav. I denne forbindelse nævner Jane Ferniss udgifter som, husleje, lønudgifter mv.40 Selvom 

nogle udgiftstyper kan give en indikation på at de enten er fradragsberettigede eller ikke-fradragsberettiget er 

det altså sammenhængen med indkomsterhvervelsen, som afgør om en udgift er fradragsberettiget. Der vil dog 

være enkelte udgiftstyper som ud fra statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, vil være udelukket for fradragsret, 

enten fordi de ikke er afholdt med det formål at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten eller fordi de ikke 

repræsentere en udgift inden for den indkomstskabende aktivitet41    

Både Jane Ferniss og Kjeld Hemmingsen lægger således op til at der er nogle udgiftstyper, som ligger så tæt 

op ad hvad der defineres som indkomsterhvervelsen, at der oftest vil være fradragsret for disse udgiftstyper. 

Herunder nævner begge teoretikere lønudgifter. Jane Ferniss understreger dog indtil flere gange at 

fradragsretten er formålsbestemt. Kjeld Hemmingsen angiver ligeledes at disse typegodkendte udgiftstyper, 

kun er fradragsberettigede så længe omstændighederne ikke siger noget andet. Begge teoretikere lægger 

dermed op til, at der altid skal laves en vurdering af det aktuelle formål med anvendelsen af udgiften. Det er 

således formålet eller motivet med udgiften der er altafgørende for fradragsretten. Der kan endvidere 

anerkendes fradrag for udgifter, som både har en direkte og indirekte tilknytning til virksomhedens løbende 

indkomsterhvervelse. Det afgørende for om der kan anerkendes fradrag for den afholdte udgift, vil være graden 

af formålet med afholdelsen. Det er således en forudsætning for fradragsretten at udgiften i overvejende grad 

er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomsterhvervelse.  

Det kan herefter konkluderes at der vil være enkelte udgiftstyper, som i langt de fleste tilfælde vil have den 

nødvendige tilknytning til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse, men at der ikke er nogle udgiftstyper, 

der per definition vil være fradragsberettigede. Det er dermed udelukkende formålet med afholdelsen af 

udgiften, der er afgørende for fradragsretten. 

Opsplitning af udgifter 

Udgifter, som efter deres art har karakter af en privatomkostning, kan ved særlige omstændigheder få karakter 

af en driftsomkostning og dermed være fradragsberettiget. Eksempler på omkostninger som har privatkarakter, 

men som kan være fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, kunne være merudgifter til 

                                                           
39 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 86 N 
40 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 87 Ø 
41 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, side 86 

– 88 Ø 
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fortæring og forplejning, som kan være nødvendige i særlige arbejdsforhold, herunder kunne være 

dobbelthusførelse under udstationering, særlige rejseudgifter osv. Der kan således være en konkret 

driftsmæssig begrundelse for udgiftens formål.42  

Endvidere vil det i visse tilfælde være nødvendigt at lave en opdeling af omkostningerne i en fradragsberettiget 

og en ikke-fradragsberettiget del.  

Samme sondring bør derfor anvendes ved udgifter som per definition har karakter af en fradragsberettiget 

omkostning, f.eks. personaleudgifter og herunder lønudgifter. Selvom personaleudgifter og lønudgifter er 

udgiftstyper, som oftest anses for at have den nødvendige tilknytning til virksomhedens løbende 

indkomsterhvervelse, er det ikke nødvendigvis tilfældet. Der kan forekomme situationer, hvor en udgift 

umiddelbart vil anses for at være en fradragsberettiget driftsomkostning, men hvor der i stedet er tale om en 

privatudgift. I tilfælde hvor en rengøringsmedarbejder honoreres af virksomheden for rengøring i 

hovedaktionærens private hjem, vil lønudgiften ikke være fradragsberettiget. Der vil i sådanne situationer 

nemlig være tale om privatudgift. Hvis den samme medarbejder f.eks. både foretager rengøring hos 

virksomheden og i hovedaktionærens private hjem, vil der både være tale om en driftsomkostning og en 

privatudgift.  Den samlede lønudgift skal derfor opdeles i en fradragsberettiget del og en ikke-

fradragsberettiget del.  

Det vurderes derfor at det samme alt andet lige, vil gøre sig gældende hvis der var tale om en anlægs- eller 

etableringsudgift frem for en privat udgift. Hvis en medarbejder har anvendt al sin arbejdstid til f.eks. at 

etablere et nyt driftsaktiv, vil lønudgiften være en anlægsudgift og ikke en driftsomkostning. Der vil således 

ikke være fradragsret efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Hvis en medarbejder f.eks. anvender halvdelen 

af sin tid på at etablere et nyt driftsaktiv og halvdelen af sin tid på at bygge salgbare produkter, som indgår i 

virksomhedens almindelige drift, vil den ene halvdel af lønudgiften således være en anlægsudgift og den anden 

halvdel være en driftsomkostning. Lønudgiften skal således opledes i en fradragsberettiget del og en ikke-

fradragsberettiget del.   

                                                           
42 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 201 N 
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3 Udvikling i retspraksis, domsanalyse 

I projektets indledningen i kapitel 1 fremgår det at, regeringen fremlagde deres lovforslag som følge af 

Højesterets afgørelse om nægtelse af to bankers fradragsret for lønudgifter. I dette kapitel analyseres på 

grundlag af udvalgte domme, om der er sket en udvikling i domstolene eller virksomhedernes tolkning af 

fradragsretten for lønudgifter. De udvalgte domme omhandler virksomheders fradragsret for lønudgifter. Der 

er i analysen kun udvalgt domme siden år 2000.       

3.1 TfS 2003, 1009 LSR – Lønudgift i forbindelse med opsætning af kran 

3.1.1 Sagens faktiske omstændigheder 

I sagen havde et selskab fratrukket afholdte udgifter til fremstilling af en kørebane til en kran til brug for 

selskabet selv. De afholdte lønudgifter til egne medarbejdere i forbindelse med fremstillingen af kørebanen, 

var fratrukket i den skattepligtige indkomst.  

Af selskabets bogholderi fremgik det at materialeforbruget udgjorde 37.537 kr. og lønudgifterne udgjorde 

31.620 kr., i forbindelse med fremstillingen af kørebanen.  

Kranen var ved erhvervelsen ikke køredygtig, hvorfor det var en forudsætning for selskabet at etablere en 

kørebane i værkstedshallen, til ophængning af kranen, for at kunne anvende denne.  

Opstillingen af kørebanen til kranen, var af medarbejderne foretaget i forbindelse med stilstand i 

virksomheden, hvor medarbejderne ellers ville have anvendt tid til oprydning eller dygtiggørelse.  

Skattemyndighederne havde forhøjet selskabets skattepligtige indkomst med 31.620 kr. med henvisning til 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Skattemyndighederne havde endvidere godkendt yderligere afskrivninger 

med 9.486 kr., med henvisning til afskrivningslovens § 5, stk. 3. 

Selskabet havde overfor Landsskatteretten nedlagt påstand om, at selskabets indkomstopgørelse for det 

pågældende indkomstår skulle nedsættes i overensstemmelse med det selvangivne. 

3.1.2 Anbringelser 

Skattemyndighedernes anbringelser 

Skattemyndighederne havde anført at, der ikke kunne godkendes fradrag for lønudgifter, som var afholdt i 

forbindelse med fremstilling af en kørebane til kranen. Skattemyndighederne anså dette for at være fremstilling 

af et formuegode, som var medgået til at sikre en fremtidig indtjeningsmulighed. Skattemyndighederne mente 

endvidere, at de afholdte lønudgifter kunne tillægges anskaffelsessummen, og afskrives efter afskrivnings-

loven. 
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Selskabets anbringelser 

Selskabet havde anført at alle lønudgifter er skattemæssigt fradragsberettigede, med henvisning til 

Ligningsvejledningen for 1998, afsnit E.B.3.1. Selskabet henviste endvidere til at der ikke var tale om en 

værdiforøgelse af aktivet, da kranen kunne afhændes, mens banen kun kunne sælges som gammelt jern.  

Selskabet anførte endvidere, at lønudgifter overfor ansatte måtte opfattes som fradragsberettigede efter 

statsskattelovens § 6 stk. 1, litra a, da der er tale om almindelig løn som selskabet uanset anvendelse af 

tidsforbruget var forpligtiget til at betale.  

3.1.3 Landsskatterettens afgørelse 

Landsskatteretten fastslog at anskaffelsessummen efter dagældende afskrivningslov § 2, stk. 3, skulle forstås 

som udgiften til anskaffelsen af det pågældende aktiv, tillagt udgiften til eksempelvis opsætning, 

implementering eller klargøring af det pågældende aktiv.  

Da selskabets lønudgifter til opsætning af kranen har været direkte nødvendig for kranens funktion, skulle 

lønudgifterne tillægges anskaffelsessummen for kranen, og afskrives sammen med denne. Den påklagede 

skatteansættelse blev derfor af Landsskatteretten stadfæstet.  

3.1.4 Kommentarer 

I henhold til den problemstilling, der søges belyst gennem analysen af afgørelsen, inddrager Landsskatteretten 

ikke statsskattelovens § 6 stk. 1, litra a, som lovgrundlag for at stadfæste skattemyndighedernes afgørelse om 

nægtelse af fradrag for de afholdte lønudgifter. På baggrund af afgørelsen vurderes det at Landsskatteretten 

primært hæfter sig ved afskrivningslovens bestemmelser. Der tages derfor ved afgørelsen ikke stilling til 

hvorvidt lønomkostningerne ville have været fradragsberettigede eller ej, efter statsskattelovens § 6, stk. 1, 

litra a. 

Det skal dog understreges, at Landsskatteretten vurderer at der skal foretages en sondring af hvilket formål de 

afholdte lønudgifter var medgået til. Landsskatteretten anførte således ikke, at lønudgifter på baggrund af deres 

art, per definition er fradragsberettigede.  

I henhold til den formulerede problemstilling skal det endvidere fremhæves, at selskabet havde anført at alle 

lønudgifter er fradragsberettigede. Virksomheden lagde således til grund for deres fradragsret, at lønudgifter 

per definition er en fradragsberettiget udgiftstype. Virksomheden lagde hermed op til, at der ikke skulle 

foretages en sondring af om lønudgifterne på noget tidspunkt, havde været anvendt til et ikke-fradragsberettiget 

formål, og at lønudgiften således ikke skulle opdeles i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget 

del.     
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3.2 U.2009.1805H – Ikke fradragsret for udbetalt direktørbonus, LM Glasfiber A/S 

3.2.1 Sagens faktiske omstændigheder 

I sagen havde ejeren, Møllehegnet Holding A/S, af ovenstående selskab, i 1999 påbegyndt et projekt, der havde 

til formål at selskabet og to tilknyttede kommanditselskaber skulle sælges.  

I oktober 2000 blev der indgået en bonusaftale mellem selskabet og selskabets administrerende direktør og 

dets økonomidirektør. Bonusaftalen var indgået, da ejeren af selskaberne ønskede at belønne direktørerne for 

det udførte arbejde, samt det krævende arbejde i forbindelse med de kommende salgsbestræbelser.   

Af aftalen fremgik det, at bonusbeløbet faldt til betaling ved en endelig og ubetinget købsaftale med en køber 

af selskaberne. Derudover ville aftalen ophøre uden varsel og uden mulighed for, at parterne kunne gøre krav 

gældende mod nogen anden part, såfremt en købsaftale ikke blev opnået. Bonussen blev endvidere beregnet 

som en procent af den endelige købspris. Udbetalingen af bonussen var således afhængig af en endelig 

købsaftale, mens bonussens størrelse var afhængig af størrelsen af købssummen. 

Der blev i marts 2001 indgået en overdragelsesaftale, som udløste en bonus på lige under 15 mio. til hver af 

de to direktører.  

Overdragelsessummen for aktierne i selskaberne blev ved overdragelsen reduceret med bonusbeløbet, i 

henhold til den indgåede overdragelsesaftale.  

Skattemyndighederne havde efterfølgende nægtet fradrag for udgiften til direktørernes bonus, efter 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

3.2.2 Anbringelser 

Skattemyndighedernes anbringelser 

Ved skattemyndighedernes afgørelse, blev der henvist til at udgifterne til direktørernes bonus, ikke var afholdt 

i forbindelse med selskabernes løbende indkomsterhvervelse. Da bonusudbetalingerne var afholdt i forbindelse 

med et salg af selskaberne, vurderede skattemyndighederne derfor, at der ikke var den nødvendige tilknytning 

til selskabernes løbende drift.  

Der blev endvidere henvist til, at der i stedet var tale om en salgsomkostning for det sælgende holdingselskab, 

Møllehegnet Holding A/S. 

Skattemyndighederne henviser ved afgørelsen endvidere til, at bonusbeløbet udelukkende havde relation til 

salget af selskaberne. Størrelsen af bonusbeløbet var ligeledes afhængig af overdragelsessummen for aktierne 

og kommanditandelene. Der blev endvidere henvist til, at en sådan bonusaftale, alt andet lige, ville give 

direktørerne et betydeligt incitament til at opnå en så høj pris som muligt for selskabsgruppen.  
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Selskabets påstande og argumenter 

Selskabet fremlagde påstand om, at der skulle anerkendes fradrag for hele udgiften til bonussen. Selskabet 

anførte at bonussen var et vederlag for den værdistigning som direktørerne tilførte selskaberne, og at salget af 

selskaberne var den begivenhed, der gjorde bonussens størrelse målbar. Selskabet anførte endvidere, at 

udgiften var afholdt med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.  

Selskabet anførte at alle omkostninger, som afholdes af en erhvervsvirksomhed til medarbejdere, var 

fradragsberettigede driftsomkostninger, uagtet om der var tale om omkostninger, som udgjorde løn, bonus eller 

andre udgifter, der vedrører medarbejderen.  

Selskabet anførte, at selskabet var den rette afholder af udgiften til direktørernes bonus, da aftalen var indgået 

mellem direktørerne og selskaberne. Direktørerne ville derfor alene civilretligt kunne gøre krav på en 

bonusudbetaling gældende mod selskaberne. Direktørerne kunne dermed ikke gøre et krav gældende mod 

selskabernes daværende holdingselskab. Endvidere havde direktørerne ikke udført arbejde for Møllehegnet 

Holding A/S, eller handlet under instruks fra andre koncernselskaber end de handlede selskaber.  

Selskabet oplyste, at direktørerne ikke havde deltaget i salgsforhandlinger og havde ej heller haft indflydelse 

på den købesum, der blev aftalt mellem sælger og køber af selskaberne. Selskabet afviste derfor 

myndighedernes anbringelse om, at direktørerne på baggrund af aftalen havde et incitament til at opnå en så 

høj købspris som muligt.  

Selskabet anførte, at årsagen til bonusaftalens indgåelse alene var, at sikre direktørernes loyalitet i salgsfasen. 

Da det var forventet at en køber havde interesse i at fastholde direktørerne, efter en aktieoverdragelse. 

Derudover ville det være forventeligt, at selskabets værdi ville falde såfremt der i en kritisk fase af 

virksomhedens udvikling var en stor udskiftning i ledelsen. Bonussen var således både i købers og sælgers 

interesse, uden at det var hverken købers eller sælgers udgift.  

Selskabet anførte, at det var sædvanligt at gøre bonusordninger for direktører afhængige af salg af selskabet, 

når aktierne er unoterede.  

3.2.3 Landsrettens afgørelse 

Landsretten indledte med at konstatere, at den indgåede bonusaftale var et tillæg til direktørernes øvrige 

ansættelseskontrakt, og at bonusaftalen ikke havde indflydelse på det hidtidige ansættelsesforhold.  

Dernæst konstaterede Landsretten at bonussen havde til formål, at honorerer direktørernes arbejdsindsats og 

det nødvendige arbejde, som direktørerne ydede i bestræbelserne på et salg af selskaberne. Endvidere 

konstaterede Landsretten at bonussen var betinget af et salg af selskaberne og at direktørerne fortsatte i 

selskaberne frem til en endelig aftale om et salg. Bonussens størrelse udgjorde derudover en beregnet 

procentdel af købsprisen og afhang alene heraf.  
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Derudover konstaterede Landsretten, at den beregnede bonus skulle fratrækkes af købsprisen. I selskabets 

årsrapport blev bonussen præsenteret som en udgift under ’særlige poster’. Udgiften ’særlige poster’ blev 

endvidere beskrevet som; ’omkostninger som ikke kan henføres direkte til virksomhedens normale drift inkl. 

… aflønning til ledelsen før salget af virksomheden, som er ud over, hvad der betales i henhold til tilsvarende 

aktuelle ansættelseskontrakter … ’ 43 dernæst blev specifikationen af regnskabsposten beskrevet i noten som 

’omkostninger relateret til salg af virksomhed inkl. vederlag’. 44  

Landsretten vurderede ikke at LM Glasfiber A/S havde godtgjort, at den udbetalte bonus havde den nødvendige 

tilknytning til selskabernes løbende indkomsterhvervelse, og dermed ikke var anvendt til at erhverve, sikre og 

vedligeholde indkomsten. Omkostningen kunne derfor ikke karakteriseres som en driftsomkostning, som var 

fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

Endvidere bemærkede Landsretten, at der var tale om ekstraordinært arbejde som direktørerne udførte. 

Herunder ved at fremskaffe dokumentationsmateriale til brug for salget af selskaberne, og i øvrigt at efterleve 

købernes ønske om diverse oplysninger om virksomhederne. Bonusudbetalingerne var efter sit formål ikke 

med til at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedernes indkomst. Arbejdet blev af Landsretten anset for 

at være af afgørende betydning for værdiansættelsen og salget af selskaberne. Arbejdet havde derfor en 

betydelig værdi for selskabernes daværende ejer.  

Landsretten fandt derfor, at LM Glasfiber ikke opnåede fradragsret for de afholdte omkostninger til bonus-

aflønning af direktørerne efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

3.2.4 Højesterets afgørelse  

Højesteret indledte med at tilkendegive Landsrettens vurdering af, at direktørernes bonusaftale var betinget af 

et endeligt salg af selskaberne, samt at det var en forudsætning, at direktørerne hver især var ansat på det 

tidspunkt hvor en endelig salgsaftale blev indgået og at selve bonusbeløbet afhang af den endelige salgspris.  

Højesteret lagde dernæst til grund, at aftalen havde til formål at vederlægge de to direktører for det udførte 

arbejde i forbindelse med salget af selskaberne og for at sikre at direktørerne fortsatte i deres stillinger frem til 

et endeligt salg.  

Det blev vurderet at formålet med begge forhold var, at opnå den højest mulige salgspris for selskaberne. 

Højesteret anså, som Landsretten havde anført, at den udbetalte bonus ikke havde den nødvendige tilknytning 

til selskabernes løbende indkomsterhvervelse, og dermed ikke var med til at erhverve, sikre og vedligeholde 

                                                           
43 Kilde: U.2009.1805H 
44 Kilde: U.2009.1805H 
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indkomsten. Bonusbetalingerne kunne derfor ikke anses som en fradragsberettiget driftsomkostning efter 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

Højesteret stadfæstede dermed Landsrettens afgørelse. 

3.2.5 Kommentarer 

I henhold til den problemstilling der søges belyst gennem analysen af denne dom, vurderes det at både 

Landsretten og Højesteret finder at bonusudbetalingen ikke var afholdt med selskabernes løbende 

indkomsterhvervelse for øje. Da det i begge instanser blev fastslået at bonusaftalen bl.a. havde til formål at 

honorere lige netop dét arbejde direktørerne udførte i forbindelse med salget af selskaberne. Med andre ord så 

lå det omfattede arbejde altså udover direktørernes almindelige arbejdsopgaver. Både Landsretten og 

Højesteret fastslog således, at det udførte arbejde ikke havde til formål at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten og var derfor ikke fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

Ved begge afgørelser var det afgørende punkt for domstolene, hvilket formål afholdelsen af lønudgiften havde, 

og ikke hvilken udgiftstype eller art bonussen havde. Både Landsretten og Højesteret har derfor vurderet, at 

det er en nødvendighed at foretage en konkret vurdering af formålet med afholdelsen af udgiften, selvom der 

er tale om en lønudgift og personaleudgift, for at kunne konkludere om udgiften er fradragsberettiget efter 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgiften kunne derfor ikke anses for en driftsomkostning.  

Selskabet anførte, at de afholdte bonusudbetalinger, skulle være fradragsberettiget, da der var tale om en udgift 

til medarbejdere, altså en personaleudgift og herunder en lønudgift. Selskabet anførte altså, at alle udgifter til 

medarbejdere per definition var fradragsberettigede. Selskabet var således af den opfattelse, at denne 

udgiftstype uanset anvendelsen var fradragsberettiget.  

Det skal endvidere kort fremhæves, at det for det sælgende selskabs’ synspunkt, som udgangspunkt altid vil 

være en fordel at få fradraget for udgiften i ”aktive selskab”, frem for at medtage bonusaftalen som en 

salgsomkostning i det sælgende holdingselskab. Dette skyldes at indtægten fra salget af selskaberne, er 

skattefri for det sælgende holdingselskab, efter statsskattelovens § 5 og aktieavancebeskatningsloven. En 

eventuel fradragsberettigede omkostning ville således ikke kunne fratrækkes i en skattepligtig indkomst. Det 

skattemæssige underskud i det sælgende selskab ville således gå tabt. Det formodes endvidere, at der i det 

solgte selskab vil være en skattepligtig indkomst, hvori en driftsomkostning kunne fratrækkes i. Der er derfor 

et klart incitament til, at få det selskab med en skattepligtig indkomst til at afholde udgifterne, når der ikke er 

tale om selskaber, som indgår i samme sambeskatningskreds.  
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3.3 SKM2013.557.ØLR – Fradrag for bonus og rådgiverudgifter ved salg af selskab 

3.3.1 Sagens faktiske omstændigheder 

I sagen havde H1 A/S taget skattemæssigt fradrag for hhv. udbetalte bonusser til visse medarbejdere og nogle 

rådgiverudgifter afholdt i 2015, i forbindelse med et salg af aktiekapitalen i det børsnoterede H1 A/S.  

Udgifter til både bonusser og rådgiver blev afholdt i forbindelse med et udefrakommende tilbud om overtagelse 

af virksomheden. Overtagelsesbuddet var højere end det, virksomheden var værdiansat til. Udvalgte 

medarbejdere skulle derfor undersøge, hvorfor nogle ville betale mere for virksomheden, og der skulle 

udarbejdes nødvendigt materiale så overtagelsesbuddet kunne blive rapporteret til bestyrelsen, efter de 

korrekte børsretlige forhold.   

De medarbejdere, som var omfattet af bonusprogrammet, foretog ikke tidsregistrering. Bonusbeløbet blev 

fastsat efter hvor længe den enkelte medarbejder havde arbejdet med projektet. Årsagen til at medarbejderne 

fik bonus skyldes, at det var de samme medarbejdere som skulle stille sig til rådighed. Bonusudbetalingen var 

ikke afhængig af et endeligt salg af virksomheden. 

Skattemyndighederne mente ikke der var fradragsret for de afholdte omkostninger efter statsskattelovens § 6, 

stk. 1, litra a.  

3.3.2 Anbringelser 

Skatteministeriets anbringelser 

Skatteministeriet gjorde overordnet gældende, at fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a forudsætter 

at de afholdte udgifter bidrager til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.  

Skatteministeriet gjorde endvidere gældende, at udgiftsafholdelsen var sket for at tilgodese aktionærerne. Dels 

da bonusudbetalingen skulle honorere medarbejdernes arbejde for, at selskabet kunne overholde de børsretlige 

forpligtigelser, og dels da bonusudbetalingen og udgifter til rådgivere var afholdt som følge af et overtagelses-

tilbud.  

Skatteministeriet gjorde gældende at formålet med bonusudbetalingerne, var at honorerer de medarbejdere 

som havde gjort en ekstra indsats i forbindelse med deres deltagelse i projektet. Bonusudbetalingerne var 

dermed direkte tilknyttet med det arbejde, der blev udført i forbindelse med bestræbelse på et frasalg af 

aktiemajoriteten i H1 A/S. Udgifterne var derfor ikke afholdt i forbindelse med den løbende indkomst-

erhvervelse.  Skatteministeriet lagde derudover vægt på at det afgørende er udgiftens motiv og ikke udgiftens 

art.  
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Selskabets anbringelser 

Selskabet gjorde overordnet gældende, at både bonus- og rådgiverudgifterne var fradragsberettigede efter 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Selskabet tilføjede endvidere, at det afgørende ikke var karakteren af den 

enkelte udgift, men skatteyderens begrundelse for og hensigten med den afholdte udgift. Formålet med den 

afholdte udgift skulle således være at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, hvilket betød at nogle 

udgifter kunne være fradragsberettigede hos den ene skatteyder, men ikke hos den anden.   

Selskabet gjorde endvidere gældende, at trods de omtvistede udgifter var afholdt som en konsekvens af 

overtagelsestilbuddet, var det ikke ensbetydende med, at de var afholdt med det formål at sælge aktierne bedst 

muligt. Formålet var blot at undersøge hvorvidt selskabet overholdte de forpligtigelser som selskabet var 

omfattet af, herunder som følge af børsnoteringen, men også f.eks. som følge af overvejelser om korrekt 

regnskabsaflæggelse mv. Udgifterne havde således til formål at vedligeholde, overholde eller opretholde de 

givne rammer for indkomsterhvervelsen.  

I forbindelse med bonusudgifterne gjorde selskabet gældende, at bonusudbetalingen var uafhængig af hvorvidt 

overtagelsestilbuddet resulterede i et salg eller ej. Derudover var der ingen sammenhæng mellem størrelsen af 

bonussen og salgsprisen. Endvidere gjorde selskabet gældende at bonusudgiften udelukkende var medgået til 

selskabets drift, eller havde været afholdt med det formål at sikre at selskabet overholdt de børsretlige 

forpligtigelser, virksomheden var underlagt. Bonusudgifterne var dermed fradragsberettigede.  

Selskabet gjorde endvidere gældende, at skatteministeriet var bundet af den generelle formulering fra 

Ligningsvejledningen, da det heraf fremgik at alle erhvervsmæssigt betingede lønudgifter kunne fradrages. 

Lønudgifter kunne derfor fradrages, uden nogen videre bevisførelse af eller vurdering af det konkrete formål 

med det arbejde der var udført. Det var blot en forudsætning at lønudgifterne var erhvervsmæssigt betinget.  

3.3.3 Landsrettens afgørelse 

Landsretten indledte med at konstatere, at der var enighed om at bonus- og rådgiverudgifterne, blev afholdt 

som en konsekvens af det udefra kommende tilbud, om overtagelse af selskabet, samt at tilbuddet måtte være 

rettet mod selskabets aktionærer.  

Landsretten fastslog endvidere at der som minimum måtte være dele af indsatsen fra selskabet og rådgiverne, 

som var medgået i aktionærernes interesse, henset til at der blev opgjort den bedst mulige pris for aktierne. 

Landsretten lagde derfor til grund at en del af udgifterne, selvom det ikke var muligt at opgøre andelen 

nærmere, var afholdt i aktionærernes interesse. Den øvrige del var endvidere afholdt for at overholde selskabets 

børsretlige forpligtigelser.  
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Landsretten fandt, at udgifter afholdt for at overholde børsretlige forpligtigelser eller andre retslige krav, som 

en konsekvens af et overtagelsestilbud, ikke kunne anses som udgifter der vedrørte driften. Landsretten fandt 

derfor ikke de afholdte udgifter for fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

Endvidere fandt Landsretten, at selskabet ikke havde godtgjort, at den afholdte bonusudgift havde den 

fornødne tilknytning til selskabets drift. Landsretten fandt i stedet, at udgiften havde tilknytning til salget af 

aktierne i selskabet. Landsretten fandt derfor ikke, at bonusudbetalingerne var fradragsberettigede efter 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

Endvidere fastslog landsretten, at indholdet i Ligningsvejledningen ej heller kunne føre til et andet resultat. 

Afsnittet om driftsomkostninger, hvor det fremgår at alle erhvervsmæssigt betingede lønudgifter kunne 

fradrages, skulle læses i sammenhæng med afsnittet om hovedregler i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Her 

fremgik det at ’f.eks. lønudgifter … i almindelig vil kunne fratrækkes’. 45 Landsretten fandt derfor, at det ikke 

var godtgjort, at der var sket en fravigelse af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.   

3.3.4 Kommentarer 

I relation til den formulerede problemstilling, har landsretten i denne sag igen lagt vægt på hvad formålet med 

bonusudgifterne var. Selvom fordelingen af timeforbruget ikke kunne opgøres pålideligt, lagde Landsretten 

vægt på at omkostningen ikke havde haft den nødvendige relation til selskabets løbende indkomsterhvervelse, 

men i stedet havde været afholdt i aktionærernes interesse. Udgiften var således overvejende afholdt til fordel 

for selskabets aktionærer, frem for selskabets løbende indkomsterhvervelse. Netop som det blev konkluderet i 

afsnit 2.4, hvor det blev konkluderet at fradragsretten, også afhang af i hvilken grad udgiften var afholdt i. 

Landsretten havde dermed lagt vægt på, at fradragsretten skulle knyttes til formålet med den afholdte udgift 

og ikke udgiftens art. Landsretten afviser derudover, at nogle omkostninger på baggrund af deres art skulle 

være fradragsberettigede.  

I relation til den formulerede problemstilling, gjorde selskabet gældende at erhvervsmæssige lønudgifter var 

fradragsberettigede, uden nogen videre bevisførelse eller vurdering af det konkrete formål med udgiftens 

afholdelse. Selskabet lægger dermed til grund, at der altid vil være fradragsret for erhvervsmæssige lønudgifter, 

da denne udgiftstype per definition har den nødvendige tilknytning til selskabets løbende indkomsterhvervelse.  

                                                           
45 Kilde: SKM2013.557.ØLR 
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3.4 U.2017.2960.H / 19. afd. nr. B-3434-13 – A/S Arbejdernes Landsbanks lønudgifter i 

forbindelse med køb af en anden bank  

3.4.1 Sagens faktiske omstændigheder 

Sagen blev behandlet sammen med Landsrettens sag 19. afd. nr. B-1971-14, skatteministeriet mod Lån & Spar 

Bank A/S 

Sagen omhandler hvorvidt de sagsøgte Banker A/S Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank A/S havde 

fradragsret for lønudgifter afholdt til egne ansatte i forbindelse med opkøb af anden bankvirksomhed. Videre 

i analysen behandles kun sagen mod A/S Arbejdernes Landsbank.  

A/S Arbejdernes Landsbank havde anvendt lønudgifterne i forbindelse med opkøb af fem bankfilialer fra en 

konkursramt bank, den tidligere Roskilde Bank, som var blevet overtaget af Finansiel Stabilitet.  

A/S Arbejdernes Landsbank havde fradraget udgifterne efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, om fradrag 

for driftsomkostninger.  

Skattemyndighederne havde nægtet banken fradraget for de afholdte udgifter, til aflønning af egne 

medarbejdere. De samlede lønudgifter blev opgjort til i alt 780.000 kr., i forbindelse med opkøbet af de fem 

filialer.  

Banken havde overfor skattemyndighederne oplyst, at der ved det afsluttende arbejde, i forbindelse med 

opkøbet af filialerne, var blevet anvendt et datarum, hvor de omhandlede kundeengagementer blev 

gennemgået. Banken havde i alt seks medarbejdere inde i dette datarum i en dag. Derudover forhandlede den 

ordførende direktør i ca. to arbejdsdage med Finansiel Stabilitet omkring overtagelsen af de fem filialer. 

Lønninger hertil var blevet opgjort til 30.000 kr. 

Som et led i købsaftalen kunne banken tilbagelevere kundeengagementer, som banken ikke ønskede at 

overtage. Dette betød at der sad fem af bankens kreditfolk i tre uger af otte timer dagligt, og gennemgik 

kundeengagementer i hver af de fem filialer. De samlede omkostninger hertil blev opgjort til 750.000 kr., på 

baggrund af en gennemsnitlig timepris på 250 kr. 

Banken erhvervede ved overtagelsen både anlægsaktiver, kunder, goodwill, medarbejdere og lejemål.    

Der er i sagen ikke tale om en bonus udbetaling til de enkelte medarbejdere, som var involveret i opkøbet af 

bankfilialerne. Lønudgifterne omhandler således kun den almindelige faste løn som banken alligevel skulle 

betale hver måned.  
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3.4.2 Anbringelser 

SKAT Højbjergs afgørelse 

SKAT Højbjerg havde afgjort at bankens skattepligtige indkomst skulle forhøjes med 780.000 kr., da der ikke 

blev anerkendt fradrag for de afholdte lønudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Skatte-

myndighederne vurderede således, at udgifterne var afholdt med henblik på udvidelse af indkomstgrundlaget, 

og dermed ikke var afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. 

Skattemyndighederne vurderede således at med erhvervelsen af de fem filialer, var der sket en udvidelse af 

indkomstgrundlaget, da der blev foretaget en overtagelse af både, anlægsaktiver, medarbejdere, goodwill og 

kundeengagementer.  

Landsskatterettens afgørelse 

Landsskatteretten havde ved deres afgørelse vurderet, at de afholdte udgifter vedrørte almindelig løn, som 

selskabet på normalvis havde afholdt til sine medarbejdere. Der lå således ikke nogen form for ekstra betaling, 

i form af bonusser eller lignende, for det udførte arbejde i forbindelse med forhandlingerne med finansiel 

stabilitet og gennemgangen af de kundeengagementer som selskabet overtog.  

Landsskatteretten havde endvidere afgjort, at da der var tale om almindelige lønudgifter, som var afholdt 

indenfor selskabets ordinære drift, var udgifterne fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

Landsskatteretten fastslog altså, at skattemyndighederne med urette havde nægtet fradrag for de omhandlede 

lønudgifter. 

Sagsøgers anbringelser 

Skatteministeriet gjorde overordnet gældende, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, hvor formålet 

med afholdelsen af lønudgifterne var udvidelse af bankens drift og næring. Da lønudgifterne blev afholdt i 

forbindelse med bankens opkøb af bankfilialerne, kunne der således ikke opnås fradrag for de afholdte 

lønudgifter.  

Skatteministeriet gjorde endvidere gældende, at det af lovens ordlyd og Højesteretspraksis fremgår, at det 

afgørende for at statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, finder anvendelse er formålet med udgiftens anvendelse 

og ikke udgiftens art.  

Skatteministeriet gjorde endvidere gældende, at et opkøb af sådan karakter som det omhandlende, ikke kunne 

betragtes som en almindelig ekspansion inden for bankens naturlige rammer. Skatteministeriet fandt ikke at 

der var belæg for, at gennemgangen af de engagementer bankens medarbejdere foretog, kunne antages at være 

led i den almindelige drift.  
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Derudover gjorde skatteministeriet gældende at retspraksis for udgifter der knytter sig til etablering af 

yderligere butikker, driftscentre eller lignende ikke er fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, 

litra a.  

Skatteministeriet bemærkede følgende til Landsskatterettens begrundelse for at indrømme fradragsret for 

bankens lønudgifter; at der ikke er forskel på, om der er tale om fast løn eller variabel løn i form af bonusser 

eller lignende. Bonusser og lignede er ligeledes ”almindelig løn”, da bonusser i mange brancher er en integreret 

del af de ansattes samlede lønvilkår. Skatteministeriet fandt derfor ikke at der var juridisk støtte for 

Landsskatterettens afgørelse.  

Sagsøgtes anbringelser 

Selskabet gjorde gældende at den retspraksis som Skatteministeriet henviste til, ikke kunne anvendes ved den 

konkrete sag. Da der ved denne sag ikke var tale om et særligt vederlag til medarbejderne for en arbejdsindsats, 

som ikke havde tilknytning til selskabets løbende indkomsterhvervelse.   

Selskabet understregede, at det arbejde som kreditmedarbejderne udførte, var det samme arbejde som 

medarbejderne udførte hver dag. Arbejdet kunne derfor kun varetages af selskabets egne medarbejdere og 

kunne således ikke varetages af eksterne rådgivere.  

Selskabet gjorde gældende, at der i tidligere retspraksis ved lignende sager omkring opkøb af virksomheder, 

ikke var stillet spørgsmålstegn ved lønudgifter til egne medarbejdere.  

Selskabet gjorde endvidere gældende, at såfremt at Skatteministeriet fik medhold i sagen, måtte det anses for 

at være en nyfortolkning og en ændring af retspraksis, som ikke kunne gennemføres med tilbagevirkende kraft.  

Selskabet mente ikke at Skatteministeriets påstand om at udskille en lønandel på 780.000 kr. havde hjemmel. 

Sagsøgte henviste til, at nogle udgiftstyper på baggrund af deres art er fradragsberettigede, uanset hvad 

anvendelsen så måtte havde været. Herunder blev nævnt, husleje, telefon, kontorartikler osv. Selskabet mente 

ikke at sådanne udgifter skulle allokeres i en fradragsberettigede del og en ikke-fradragsberettigede del. 

Selskabet mente at det samme gjorde sig gældende for den almindelige månedsløn.  

Selskabet forsøgte endvidere at tegne et billede af, at såfremt almindelige lønudgifter skulle allokeres i en 

fradragsberettiget og en ikke fradragsberettigede del, burde andre driftsomkostninger ligeledes allokeres, 

såsom husleje, strøm, telefon, kontorartikler osv.  

3.4.3 Landsrettens afgørelse 

Landsretten fandt at erhvervsmæssige lønudgifter til medarbejdere i al almindelighed vil være 

fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a., da det som udgangspunkt formodes at disse vil 

være anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomsterhvervelse.  
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Landsretten fandt endvidere på baggrund af indholdet i filialoverdragelsesaftalen og øvrige dokumenter, at 

formålet med overtagelsen af de fem filialer var en udvidelse af selskabets hidtidige bankvirksomheds rammer. 

Selvom udvidelsen angik bankvirksomhed, som var selskabets hidtidige virksomhed, førte dette forhold altså 

ikke til en anden vurdering.  

Landsretten fandt, at trods kreditmedarbejdernes opgave i forbindelse med opkøbet af filialerne, lignede de 

samme opgaver som medarbejderne ellers varetog, gav dette ikke anledning til et andet resultat, end at der var 

tale om en udvidelse af indkomstgrundlaget.  

Landsretten fandt derfor, at den andel af de samlede lønudgifter, som var afholdt af selskabet, i forbindelse 

med opkøbet af de fem filialer, ikke var fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

Endvidere fandt Landsretten at retspraksis på området, på det tidspunkt hvor selskabet afholdt de omhandlede 

lønudgifter, som skattemyndighederne ellers havde nægtet fradrag for, måtte anses for at være præget af et en 

retsopfattelse, som svarede til hvad selskabet havde anført. Landsretten fandt derfor at selskabet havde haft en 

berettigede forventning om, at den del af bankens almindelige lønudgifter, som vedrørte overtagelsen af de 

fem filialer, ikke skulle opgøres særskilt og selskabet dermed ikke skulle blive nægtet fradrag.  

Landsretten fandt at en så væsentlig ændring af bankens skatteretlige stilling, som skattemyndighedernes 

afgørelse i denne sag gav udtryk for, ikke burde kunne ske uden forudgående offentlig tilgængelig klar 

tilkendegivelse herom. Da der ved overtagelsen ikke forelå en sådan tilkendegivelse, blev bankens 

frifindelsespåstand taget til følge.  

Landsretten gav dermed Skatteministeriet medhold i at de omhandlede lønudgifter ikke kunne fratrækkes efter 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da de ikke var medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets 

drift, men i stedet ved medgået til at udvide selskabets indkomstgrundlaget. Landsretten gav imidlertid 

selskabet medhold i frifindelsespåstanden, da Landsretten fandt at der var sket en ændring af retspraksis og det 

derfor ikke kunne forventes at selskabet havde handlet anderledes.  

3.4.4 Højesterets afgørelse    

Højesteret indledte med at fastslå, at betingelsen for at kunne fradrage udgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 

1, litra a, var at omkostningen skulle være medgået til selskabets drift, og at der dermed var tale om 

omkostninger som var anvendt med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedens skattepligtige 

indkomst. Udgifter som var medgået til en udvidelse af virksomheden udover dens hidtidige rammer, kunne 

der ikke opnås fradragsret for, efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

Højesteret fandt, at der ikke var grundlag for at antage at lønudgifter altid skulle anses for driftsomkostninger, 

der kunne fradrages i den skattepligtige indkomst. Højesteret fandt derfor at der altid bør foreligge en 

allokering af lønomkostninger, hvis en medarbejder dels udfører driftsopgaver og dels udfører private opgaver 
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for arbejdsgiveren. Højesteret fandt endvidere at selv hvis lønnen er erhvervsmæssig betinget må der endvidere 

foretages en opdeling heraf, hvis dele af lønnen ikke angår virksomhedens drift.  

Højesteret fandt endvidere, at der i ordlyden af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, eller i den førte retspraksis 

ikke er grundlag for, at almindelige lønudgifter skal behandles anderledes. Højesteret fandt endvidere, at i det 

omfang fastansatte medarbejdere havde været beskæftiget med udvidelse af en virksomhed ud over dets 

hidtidige rammer, kunne lønudgifter til de pågældende medarbejdere, således ikke fradrages som 

driftsomkostninger. Disse lønudgifter må i stedet anses for etablerings- eller anlægsudgifter. Det vil i nogle 

tilfælde således være nødvendigt at lave en skønsmæssig opdeling af lønudgiften, hvor den opdeles i en 

fradragsberettiget og en ikke-fradragsberettiget del. 

Højesteret tiltrådte at der var tale om en udvidelse af bankvirksomhedens hidtidige rammer, ved opkøbet af 

bankens fem filialer, som var anført af landsretten.  Højesteret tiltrådte derfor at de opgjorte lønudgifter på 

780.000 kr. ikke vedrørte den løbende indkomsterhvervelse af bankvirksomheden, og således ikke var 

fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

Højesteret fandt, at selvom skattemyndighederne ikke tidligere havde grebet korrigerende ind over for 

virksomheders fradrag for almindelige lønudgifter til medarbejdere, der tillige havde været beskæftiget med 

virksomhedsopkøb eller lignende, kunne det efter Højesterets opfattelse ikke sidestilles med en positiv 

afgørelse om spørgsmålet.  

Højesteret anførte at der ikke forelå en fast administrativ praksis. Skattemyndighederne var således ikke 

nødsaget til, at angive en forudgående offentlig tilgængelig tilkendegivelse for, at kunne nedsætte bankens 

fradrag for den del af lønudgifterne, som vedrørte opkøbet af filialerne, og som derved ikke vedrørte selskabets 

løbende indkomsterhvervelse.  

Højesteret fandt på baggrund af det anførte, at banken ikke kunne opnå fradragsret for de afholdte lønudgifter 

på i alt 780.000 kr., efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

Højesteret tog derfor Skatteministeriets påstand til følge.   

3.4.5 Kommentarer 

I relation til den formulerede problemstilling har både Landsretten og Højesteret ved denne sag lagt vægt på, 

at der i formuleringen og ordlyden af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, ikke gives udtryk for at nogle udgifter 

er fradragsberettigede efter deres art. Fradragsretten betinges derfor af, hvad formålet med udgiften var. 

Landsretten og Højesteret lagde ved afgørelserne op til at faste udgifter, herunder lønudgifter til fastansatte 

medarbejdere skulle allokeres, når udgiften dels var anvendt til et fradragsberettiget formål og dels var anvendt 

til et ikke-fradragsberettiget formål. Der er således ved denne dom ikke nogen indikationer på at hverken 

Landsretten eller Højesteret vurdere at lønudgifter er en udgiftstype, der altid vil være fradragsret for. 
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Landsretten fandt i relation til den formulerede problemstilling, at der var sket en ændring af den anvendte 

praksis fra skattemyndighedernes side, så det ikke kunne vides at lønudgifter skulle opdeles i en fradrags-

berettiget del og en ikke-fradragsberettiget del. Højesteret delte ikke Landsrettens afgørelse og mente ikke der 

havde været en ændring af retspraksis. Højesteret fastslog derfor, at selskabet burde have vidst at lønudgifter 

afholdt til kreditvurderinger, ikke var fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Højesterets 

afgørelse vil være gældende ret frem til et lovindgreb fra politikkernes side. 

I relation til den formulerede problemstilling, havde selskabet i forbindelse med sagen, henvist til at nogle 

udgiftstyper på baggrund af deres art var fradragsberettigede, hvilket vil sige at anvendelsen af disse 

udgiftstyper således var fradragsretten irrelevant. Selskabet angav bl.a. lønudgifter, som en udgiftstype som 

uanset anvendelse var fradragsberettiget. Selskabet mente således, ikke det var nødvendigt at opdele den 

afholdte udgift i en fradragsberettiget og en ikke-fradragsberettiget del.   

3.5 Indikation på tolkning af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a 

3.5.1 Domstolene 

Ved alle de gennemgåede afgørelser var der fra domstolenes side en gennemgående betragtning. Ved de 

behandlede domme og kendelser tolkede domstolene statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, som at der var 

fradragsret for udgifter, som var medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomst-

erhvervelse. Ved alle fire afgørelser blev der fra domstolenes side lavet en vurdering af hvilket formål de 

afholdte lønudgifter havde tjent. Domstolene lagde således ved alle domme, vægt på at fradragsretten for 

driftsomkostninger er formålsbestemt.   

Domstolene havde ved alle de gennemgåede afgørelser afvist påstanden om, at nogle udgiftstyper, herunder 

bl.a. personaleudgifter og lønudgifter, per definition havde den nødvendige tilknytning til den løbende 

indkomsterhvervelse, at der uden nogen videre argumentation eller vurdering var fradragsret for disse 

udgiftstyper. Domstolene afviste derfor påstanden om, at fradragsretten i nogle tilfælde vil være artsbestemt 

frem for formålsbestemt. 

Der blev ved alle domsafsigelserne lavet en vurdering af hvilket formål og hvem den afholde lønudgift skulle 

tjene. Altså hvorvidt det var virksomhedernes løbende indkomsterhvervelse, eller om der var tale om en 

anlægsudgift eller udvidelse af indkomstgrundlaget. Der blev ligeledes lavet en vurdering af, om de afholdte 

lønudgifter var i virksomhedernes eller aktionærernes interesse. 

Endvidere blev der ved domsafsigelserne vurderet om lønudgiften var medgået til at sikre virksomhedens 

løbende indkomsterhvervelse, eller til et andet formål. I de tilfælde hvor lønudgiften kunne opgøres pålideligt 

skulle der dermed foretages en opgørelse af den samlede lønudgift. Denne skulle således opgøres i en 

fradragsberettiget og en ikke-fradragsberettiget del.  
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I sagen U.2009.1805H, og i afsnit 3.2, og I sagen SKM2013.557.ØLR, i afsnit 3.3 forelå der en særskilt aftale 

på bonusudbetalingen, for det arbejde medarbejderne udførte i forbindelse med salget af de respektive 

selskaber. Bonusudbetalingerne skulle i begge sager honorerer lige netop dét arbejde medarbejderne udførte i 

forbindelse med salget af virksomheder. I modsætning til A/S Arbejdernes Landsbank sagen, U.2017.2960.H, 

i afsnit 3.4, var det ikke medarbejdernes almindelige lønudgift der kunne henføres til et ikke fradragsberettiget 

formål, men bonusudbetalingen. Det var derfor bonusudbetalingen, som ikke var fradragsberettiget, mens det 

i A/S Arbejdernes Landsbank sagen var de samlede lønudgifter der skulle opgøres i en fradragsberettiget del 

og en ikke-fradragsberettiget del. Sondringen om fradragsretten er dog stadig den samme.  

I sagen SKM2013.557.ØLR, i afsnit 3.3 hvor andelen af lønudgiften var i aktionærernes interesse, ikke kunne 

opgøres pålideligt, foretog Landsretten således en vurdering af i hvilken grad lønudgiften tjente til selskabets 

løbende indkomsterhvervelse. Da det blev vurderet at lønudgiften i overvejende grad var afholdt i 

aktionærernes interesse, blev der derfor nægtet fradrag for hele den omhandlede lønudgift, som i denne sag 

var én bonusudbetaling.    

Det vurderes derfor på baggrund af de gennemgåede domsafsigelser, at der er en indikation på at retspraksis 

for fradragsret for lønudgifter efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, er betinget af hvilket formål lønudgiften 

har tjent. Der er endvidere en indikation på, at der ikke er nogle udgiftstyper, herunder lønudgifter og 

personaleudgifter, som per definition kan klassificeres som en fradragsberettiget driftsomkostning. Der er 

således en indikation på at retspraksis siger at fradragsretten for driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, 

stk. 1, litra a, er formålsbestemt, og fradragsretten således ikke i nogle henseender er typebestemt. 

Endvidere vurderes det at domstolene i alle de gennemgåede sager, har behandlet de afholdte lønudgifter, 

nøjagtig som det blev konkluderet i kapitel 2, at driftsomkostningsbegrebet skulle behandles efter 

statsskattelovens § 6.  

På baggrund af de gennemgåede domme, har der således ikke været tegn på, at domstolene siden år 2000, har 

ændret tolkningen af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det vurderes derfor, at domstolene i denne henseende 

ikke har indskrænket driftsomkostningsbegrebet.   

Henset til projektets omfang er det således ikke muligt at fastslå en retspraksis fra domstolene i forbindelse 

med fradragsretten for lønudgifter. Der kan således blot fremhæves en indikation på en retspraksis fra 

domstolene.  

3.5.2 Virksomhederne 

I Landsskatteretssagen, TfS 2003, 1009 LSR, i afsnit 3.1, hvor et selskab havde fratrukket lønudgifter til 

udførelsen af en kørebane til en kran, havde virksomheden anført at de afholdte lønudgifter til egne 

medarbejdere var fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Selskabet havde fratrukket 



HD Regnskab & Økonomistyring  Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb,  Maria Wriedt Thomsen 

Afgangsprojekt særligt i relation til lønudgifter  
 

 

 

Side 41 af 72 

 

lønudgifterne med den begrundelse at alle lønudgifter var fradragsberettigede og henviste til Lignings-

vejledningen fra 1998, afsnit E.B.3.1. Selskabet anførte hermed at der ikke skulle tages stilling til hvilket 

formål lønudgifterne var medgået til, men at de per definition var fradragsberettiget på baggrund af udgiftens 

type.  

I Højesteretssagen, U.2009.1805H, i afsnit 3.2 hvor LM Glasfiber A/S havde fratrukket bonusudbetalinger i 

forbindelse med to direktørers arbejde med et muligt salg af selskabet, påstod selskabet at alle personale-

udgifter, som var afholdt af en erhvervsvirksomhed var fradragsberettigede driftsomkostninger, uanset om de 

udgjorde løn, bonus eller andre udgifter som havde med medarbejderen at gøre. Selskabet vurderede altså i 

denne sag at udgifter som vedrører medarbejdere per definition, er fradragsberettigede. Selskabet forholder sig 

altså ikke til hvorvidt omkostningen er medgået til et fradragsberettiget formål.  

Ved Landsretssagen, SKM2013.557.ØLR, i afsnit 3.3, hvor et selskab havde fratrukket bonusudbetalinger til 

enkelte medarbejdere, for deres deltagelse i et projekt. Projektet havde til formål dels at undersøge hvilke 

børsretlige forhold, som selskabet var underlagt, og dels at undersøge værdien af selskabet så selskabet kunne 

sælges til den bedst mulige pris. I denne sag gjorde selskabet også gældende at erhvervsmæssigt betingede 

lønudgifter kunne fradrages, uden nogen videre bevisførelse eller vurdering af det konkrete formål af det 

arbejde som var udført. Den eneste forudsætning der var ved fradragsretten af lønudgifter, var at de var 

erhvervsmæssigt betinget. Selskabet vurderer altså at det ikke er formålet med de afholdte lønudgifter, som 

afgør hvorvidt der er fradragsret, så længe de er erhvervsmæssigt betinget. Selskabet lægger altså op til at 

lønudgifter er fradragsberettiget fordi det er en lønudgift.  

Ved højesteretssagen, U.2017.2960.H / 19. afd. nr. B-3434-13, i afsnit 3.4, hvor A/S Arbejdernes Landsbank, 

havde fratrukket faste lønudgifter til egne medarbejdere, i forbindelse due diligence arbejde, og 

kreditvurderinger af kunder i forbindelse med opkøbet af fem bankfilialer. I denne sag henviste selskabet til at 

nogle omkostninger på baggrund af deres art var fradragsberettigede, uanset udgiftens anvendelse. Disse 

omkostninger skulle omfatte husleje, telefon, kontorartikler, personaleomkostninger osv. Selskabet mente ikke 

at sådanne omkostninger skulle allokeres i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del. Selskabet 

mente dermed at faste lønomkostninger er fradragsberettiget på baggrund af deres art, og formålet med 

udgiftens afholdelse er dermed ikke relevant.  

Ved alle de gennemgåede sager gjorde virksomhederne enten gældende eller henviste til, at visse 

erhvervsmæssige udgiftstyper per definition havde en så tæt tilknytning til virksomhedens løbende 

indkomsterhvervelse, at disse udgiftstyper var fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det 

var således ikke nødvendigt at lave nogen videre vurdering eller argumentation for fradragsretten for disse 

typer at udgifter. Som eksempel på sådanne udgiftstyper blev der i alle sagerne nævnt lønudgifter, som en 
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udgift der altid vil have den fornødne tilknytning til den løbende indkomsterhvervelse, og der således altid 

ville være fradragsret herfor.  

Ved alle de gemmegåede sager vurderes det at selskaberne har den forståelse at nogle omkostninger, og 

herunder personaleomkostninger per definition er fradragsberettigede. Hvorfor det ikke er nødvendigt at 

forholde sig til det formål som udgiftsafholdelsen måtte havde.  

På baggrund af omfanget af dette projekt og af analysen er det således ikke muligt at fastlægge, hvorvidt denne 

forståelse er en generel tendens hos de danske virksomheder.  

Det vil altid, alt andet lige, være i virksomhedernes interesse at opnå et så stort skattemæssigt fradrag som 

muligt, da det vil gøre den betalbare skatteudgift mindre.  

Selvom lønudgifter eksempelvis kan tillægges anskaffelsessummen på et aktiv, og der dermed kan opnås 

skattemæssige afskrivninger for de pågældende lønudgifter, vil det ligeledes være i virksomhedernes interesse 

at få det fulde fradrag i etableringsåret. Selvom virksomheden på længere sigt vil opnå det samme fradrag, 

uanset om lønudgiften er blevet afskrevet, eller om der er opnået fradrag efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra 

a, som en driftsomkostning. Der vil for virksomheden være en likviditetsmæssig forskydning, om det fulde 

fradrag opnås i år 1, eller om fradraget afskrives over en årrække. Alt andet lige vil det være en fordel for 

virksomhederne, i øjeblikket at have så meget likviditet til rådighed som muligt. Der vil derfor fra 

virksomhedernes side alt andet lige, være et incitament til at opnå så stort et fradrag som muligt og så tidligt 

som muligt, i selskabets levetid. 

Endvidere skal det understreges at den rationelle virksomhed, alt andet lige, vil søge at opnå så store fradrags-

berettigede driftsomkostninger som muligt. Da driftsomkostninger kan fratrækkes i den skattepligtige 

indkomst, og dermed medføre en laver skatteudgift. Hvilket vil resultere i et større regnskabsmæssigt overskud, 

som kan bruges på udbytte eller investeringer i virksomheden. 

Det skal dog understreges, at det i afsnit 2.4 blev konkluderet at teoretikerne ligeledes var af den overbevisning 

at nogle udgiftstyper, herunder lønudgifter, som udgangspunkt altid vil have den nødvendige tilknytning til 

den løbende indkomsterhvervelse, og der dermed som udgangspunkt altid vil være fradragsret for denne type 

udgift. Det blev dog endvidere konkluderet, at selvom disse udgiftstyper som udgangspunkt altid vil være 

fradragsberettiget, vil det alligevel være nødvendigt at forholde sig til formålet med afholdelsen af udgiften, 

da omstændighederne kan medføre at der ikke kan opnås fradrag i alle tilfælde for denne ”forhåndsgodkendte” 

udgiftstype. Der er således den mulighed at virksomhederne har handlet i god tro, da de har fratrukket 

lønudgiften i den skattepligtige indkomst. Henset til at de måske har antaget, at lønudgifter var en 

forhåndsgodkendt udgiftstype, og som dermed havde den nødvendige tilknytning til virksomhedens løbende 
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indkomsterhvervelse. Det lader dog til at virksomhederne ikke ved opgørelse af den skattepligtige indkomst 

har forholdt sig til formålet med afholdelsen af udgiften.   

Det vurderes derfor at der er en indikation på, at virksomhederne enten har tolket statsskatteloven § 6, stk. 1, 

litra a, og der tilhørende ligningsvejledning, som at driftsomkostningsbegrebet i nogle tilfælde er typebestemt 

i stedet for formåls bestemt. 

Der vises således også en indikation på, at virksomhederne har forsøgt at trække tolkningen af drifts-

omkostningsbegrebet, lige til grænsen, eller i nogle tilfælde over grænsen, for hvad der kan anses for at være 

en fradragsberettiget udgift. Baseret på det forhold, at de måske ikke har forholdt sig til formålet med 

afholdelsen af lønudgiften og dennes tilknytning til den løbende indkomsterhvervelse.     

Henset til projektets omfang er det således ikke muligt at fastslå en bestemt tolkning eller hensigt med 

behandlingen af fradragsretten for driftsomkostninger, fra virksomhedernes side. Der kan således blot 

fremhæves en indikation på en tolkning og behandling af driftsomkostningsbegrebet i relation til lønudgifter.  
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4 Lovændring om udvidelse af fradragsret for lønudgifter 

Den nuværende Regering fremlagde i august 2017, et lovforslag om udvidelse af fradragsretten for 

erhvervsmæssige lønudgifter. Loven skulle være en tilføjelse til ligningsloven. Lovforslaget blev endeligt 

vedtaget d. 15. november 2017, efter enkelte tilføjelser som følge af de modtagende høringssvar. Loven blev 

ændret med tilbagevirkende kraft, og har virkning fra indkomståret 2008.  

Lovændringen er på nuværende tidspunkt gældende ret.  

4.1 Lovændringen 

4.1.1 Kort beskrivelse af den lovforslaget i sin endelige form 

Som følge af det vedtagende lovforslag er der i ligningsloven nu indsat § 8 N, som siger følgende: 

§ 1 

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

ansættelsesforhold, bestyrelseshonorarer og erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforhold eller 

bestyrelseserhvervet. 

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

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

sambeskattet efter selskabsskattelovens §§ 31 eller 31 A.’46 

§2 

’Stk. 1. Loven tiltræder i kraft den 1. januar 2018 

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2008 

Stk. 3. En skattepligtig, der ønsker at få ændret indkomstansættelsen som følge af denne lovs § 1 nr. 1, skal 

anmode told- og skatteforvaltningen om genoptagelse senest d. 1. juli 2018, medmindre den skattepligtige 

har en længere frist for det pågældende indkomstår efter bestemmelserne i skatteforvaltningslovens §§ 26 

eller 27.47 

Lovændringen gør det dermed muligt for virksomheder, at fradrage alle erhvervsmæssige lønudgifter til 

personer i ansættelsesforhold og erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet, selvom disse ikke 

er medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde den eksisterende indkomsterhvervelse. Lønudgifterne kan 

dermed fratrækkes, i den skattepligtige indkomst, selvom de er medgået til at udvide indkomstgrundlaget. 

                                                           
46 Kilde: Retsinformation.dk – https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196907 
47 Kilde: Retsinformation.dk – https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196907 
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Udover fradragsret for erhvervsmæssige lønudgifter, gør lovændringen det muligt for virksomhederne at 

fratrække erhvervsmæssige udgifter til bestyrelseshonorar. Endvidere forstås det at erhvervsmæssige udgifter, 

som afholdes i forbindelse med ansættelsesforholdet, kan fratrækkes uanset det anvendte formål. Herunder 

menes omkostninger som f.eks. udgifter til personalekaffe, kontorartikler, husleje, rejseudgifter osv. 

Ved lovændringen vil der, for virksomhederne være fradragsret for lønudgifter, uanset om de er anvendt til 

erhvervelse af egentlig aktivitet eller hvis udvidelsen omfatter erhvervelse af dattervirksomhed. Det vil sige, 

at der kan anerkendes fradragsret, både når erhvervelsen af anden virksomheds aktiver og passiver integreres 

i virksomheden, og når der er tale om et køb af en virksomhed, som en selvstændig enhed. Det er derudover 

muligt at opnå fradragsret for forgæves afholdte lønudgifter, som ellers var afholdt i forbindelse med 

bestræbelserne på at udvide virksomheden, men hvor udvidelsen aldrig effektueres.  

Det er efter lovforslagets vedtagelse fortsat ikke muligt at fradrage omkostninger til eksterne konsulenter, 

rådgivere, revisorer, advokater m.v. Fradragsretten herfor afhænger, som hidtil af hvilket formål udgiften har 

tjent. Det er således fortsat nødvendigt at vurdere, om udgiften er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde 

den løbende indkomsterhvervelse og dermed er fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. 

Hvis udgiften er en anlægsudgift eller etableringsudgift, kan der fortsat ikke anerkendes fradrag for udgiften.  

I forarbejderne til loven fremgår det, at det i situationer hvor der er tale om en særskilt bonus for udført arbejde 

f.eks. i forbindelse med salg af et selskab, vurderes at afholdelsen af udgiften er i aktionærernes og ikke 

selskabets interesse. Dette er gældende både i situationer hvor bonussen er afhængig og uafhængig af et salg.  

Det vil dermed ikke være muligt at opnå fradragsret i sådanne situationer.  

Endvidere fremgår der af forarbejderne til loven, at lønudgifter som efter bestemmelser i afskrivningslovens, 

skal tillægges anskaffelsessummen for et driftsaktiv, fortsat ej heller kan fradrages som en driftsomkostning. 

Det er derfor ikke muligt at opnå et dobbeltfradrag.  

4.1.2 Ændringer i forhold til det oprindelige lovforslag 

Det oprindelige lovforslag om udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter m.v. blev af 

regeringen fremlagt d. 31. august 2017. Forslaget til lovteksten lød som følgende: 

§ 1 

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

ansættelsesforhold og erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet.48 

                                                           
48 Kilde: Udkast til lovforslag til lovændring af ligningsloven, Udkast fremsat den 31. august 2017 af Skatteministeren 

(Karten Lauritsen), Skattemin., j.nr. 2017-3321, side 1 
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§ 2 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 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 skattepligtige har indsendt 

genoptagelsesanmodning senest d. 1. maj 2017, jf. skattelovens § 26, og som ikke er færdigbehandlet af 

Told- og skatteforvaltningen på tidspunktet for lovens ikrafttræden, eller hvor Told- og skatteforvaltningen 

har rejst genoptagelsessag, jf. skatteforvaltningslovens § 26, og sagen ikke er færdigbehandlet på tidspunktet 

for lovens ikrafttræden.49  

Ved dette lovforslag var der ligeledes lagt op til en tilføjelse til ligningsloven, og dermed ikke en ændring af 

statsskatteloven.  

I det oprindelige forslag er der ikke lagt op til at bestyrelseshonorarer skal være omfattet af loven, jf. § 1 stk. 

1. Angiveligt omfatter erhvervsmæssigt bestyrelsesarbejde, ofte strategiske forhold omkring selskabets videre 

aktivitet. Før tilføjelsen af ligningslovens § 8 N, burde selskaber derfor opdele bestyrelseshonorarer i en 

fradragsberettiget og en ikke-fradragsberettiget del. Da der kan argumenteres for, at disse strategiske 

beslutninger ofte vil relatere sig til virksomhedens fremtidige indkomsterhvervelse, som måske ligger ud over 

den eksisterede.  

Derudover er der i den endelige lovændring tilføjet § 1, stk. 2, som gør det muligt for selskaber at opnå fradrag 

for fakturerede lønudgifter, som ikke vedrører selskabets drift, når blot faktureringen stammer fra et selskab 

inden for samme sambeskatningskreds. I forarbejderne til det oprindelige lovforslag, er der lagt op til, at lige 

netop dette ikke skal være fradragsberettiget, da det sidestilles med udgifter til eksterne konsulent eller 

rådgiver. 

Endvidere blev virkningen af loven ændret fra oprindeligt at skulle gælde fra indkomståret 2012, til i stedet at 

gælde fra indkomståret 2008. 

4.2 Den politiske agenda for udvidelse af fradragsretten for lønudgifter 

Regeringen havde allerede før domsafsigelsen fra Højesteret tilkendegivet overfor offentligheden, at såfremt 

domsafsigelsen gik mod A/S Arbejdernes Landsbank og Lån & Spar Bank A/S, ville Regeringen fremlægge 

et forslag om udvidelse af fradragsretten for lønudgifter.  

                                                           
49 Kilde: Udkast til lovforslag til lovændring af ligningsloven, Udkast fremsat den 31. august 2017 af Skatteministeren 

(Karten Lauritsen), Skattemin., j.nr. 2017-3321, side 1 
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En udvidelse af fradragsretten for lønudgifter, vil alt andet lige resultere i, at der kommer færre penge i 

statsskatten. Regeringen må derfor have vurderet at den samfundsmæssige nytteværdi ved indførelsen af 

ligningslovens § 8 N, overstiger de manglende indtægter i statskassen.   

Regeringen har et mål om at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og har derfor fokus på at sikre 

virksomhederne enkle og administrerbare regler.50 

Regeringen mener det har været en udbredt praksis blandt de danske virksomheder at fratrække lønudgifter, 

som har været anvendt til etablering og udvidelse af virksomhed. Årsagen skal angiveligt findes i, at det er en 

administrativ udfordring at skulle opdele afholdte lønudgifter i en fradragsberettiget del og en ikke-

fradragsberettiget del, samt at det har været virksomhedernes opfattelse at de pågældende lønudgifter var 

fradragsberettigede.51   

Lovændringen har dermed til formål at på en enkelt og administrativ måde, at sikre virksomhedernes fradrag 

for erhvervsmæssige lønudgifter og udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet, uanset om medarbejderne har 

beskæftiget sig med virksomhedernes løbende indkomsterhvervelse eller udfører arbejde i forbindelse med 

udvidelse af indkomstgrundlaget.52 

Endvidere har lovændringen det formål at fremme iværksætteri, og vækst i de eksisterende virksomheder, ved 

sikring af fradragsretten for lønudgifter og udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet, f.eks. når virksomheder skal 

etableres eller når eksisterende virksomheder skal udvides.53 

Den officielle agenda for en udvidelse af fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter, er således at det er 

administrativt tungt at opdele lønudgifter og udgifter tilknyttet til ansættelsesforholdet i en fradragsberettiget 

del og ikke-fradragsberettiget del.  

Det gælder dog ikke alle erhvervsmæssige lønudgifter. Skattemæssigt skal virksomhederne fortsat allokere 

deres lønudgifter afholdt til afskrivningsberettigede formål, bonusudbetalinger som har tæt tilknytning til et 

salg af virksomhed og lønudgifter som ikke er erhvervsmæssige. Det vil således kun være i enkelte henseender 

at den administrative byrde lettes. Desuden er det forventeligt, at virksomhederne nu skal forholde sig til om 

deres afholdte udgifter overhovedet omfattes af ligningslovens § 8 N eller af statsskattelovens § 6, hvilket alt 

andet lige, også må være en administrativ byrde for virksomhederne.   

                                                           
50 Kilde: Lovforslag nr. L 104, Folketinget 2017-18, Fremsat den 15. november 2017 af Skatteministeren (Karten 

Lauritsen), Skattemin., j.nr. 2017-3321, side 2 
51 Kilde: Lovforslag nr. L 104, Folketinget 2017-18, Fremsat den 15. november 2017 af Skatteministeren (Karten 

Lauritsen), Skattemin., j.nr. 2017-3321, side 2 
52 Kilde: Lovforslag nr. L 104, Folketinget 2017-18, Fremsat den 15. november 2017 af Skatteministeren (Karten 

Lauritsen), Skattemin., j.nr. 2017-3321, side 2 
53 Kilde: Lovforslag nr. L 104, Folketinget 2017-18, Fremsat den 15. november 2017 af Skatteministeren (Karten 

Lauritsen), Skattemin., j.nr. 2017-3321, side 2 
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Begrebet ’den administrative byrde’ vurderes at være et relativt begreb. Af forarbejderne til lovforslaget 

fremgår det ikke præcist i hvad en lettelse af ’den administrative byrde’ vil betyde for virksomhederne. Såfremt 

’den administrative byrde’ har en markant betydning for virksomhedernes indtjeningsmuligheder, vil det 

måske betyde, at der kommer flere penge fra denne kilde i statskassen, end før indførelsen af ligningslovens § 

8 N.  

Hvis de medarbejdere, som før i tiden anvendte tid på administrative opgaver, som f.eks. allokering af 

lønudgifter, kan bruge tid på værdiskabende opgaver, vil det måske i sidste ende resultere i en større 

skattepligtig indkomst, end det fradrag som virksomheden vil få for de afholdte personaleudgifter. Er dette 

scenarie det endelige resultat, vil der komme flere penge i statskassen.  

Det skal bemærkes at der i forarbejderne fremgår, at erhvervsstyrelsen vurdere at lovændringen vil have en 

betydning for under 4 mio. kr. hvorfor denne ikke er specificeret. Det vurderes derfor at en lettelse af 

virksomhedernes administrative byrde ikke vil resultere i en markant skatteindtægt for statens vedkommende. 

Regnskabsmæssigt er der i mange tilfælde krav om at opdele afholdte lønomkostninger. F.eks. er det efter 

årsregnskabslovens § 82 et krav for virksomheder i regnskabsklasse C og D, at indregne indirekte produktions-

omkostninger ved opgørelse af egen fremstillede varebeholdninger.54 Indirekte produktionsomkostninger 

omfatter som udgangspunkt to hovedtyper: 

- Omkostninger vedrørende produktionsanlægget 

- Omkostninger vedrørende arbejdskraften 

Ved omkostninger vedrørende arbejdskraften, skal det således opgøres hvilke medarbejdere, kategorier af 

medarbejder eller andele af medarbejderne, der bør indgå i de indirekte produktionsomkostninger.55 

Endvidere skal virksomheder i regnskabsklasse C og D indregne entreprisekontrakter/igangværende arbejder 

i balancen. Der skal således opgøres en færdiggørelsesgrad på baggrund af de medgåede omkostninger til 

projektet. Hertil skal indirekte produktionsomkostninger, herunder lønudgifter ligeledes allokeres.56 

Selv efter indførelsen af ligningslovens § 8 N, vil mange virksomheder dermed fortsat være underlagt en 

administrative byrde i forbindelse med allokering af lønudgifter. 

Derudover bemærkes det at der i det oprindelige lovforslag fremgår, at loven skulle træde i kraft med 

tilbagevirkende kraft fra indkomståret 2012. Dette blev imidlertid ændret ved det vedtagne lovforslag, så loven 

trådte i kraft med tilbagevirkende kraft fra indkomståret 2008. De omhandlede lønudgifter ved Højesterets-

                                                           
54 Kilde: EY – Indsigt i årsregnskabsloven, 4. udgave, 2017/18, side 374 - 376 
55 Kilde: EY – Indsigt i årsregnskabsloven, 4. udgave, 2017/18, side 376 
56 Kilde: EY – Indsigt i årsregnskabsloven, 4. udgave, 2017/18, side 519 
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dommen U.2017.2960.H / 19. afd. nr. B-3434-13, i afsnit 3.4, hvor A/S Arbejdernes Landsbank blev nægtet 

fradrag for de afholdte lønudgifter i forbindelse med opkøb af fem bankfilialer, vedrørte netop indkomståret 

2008. 

4.3 Imødekommer lovændringen virksomhedernes forståelse af retspraksis? 

Det blev i kapitel 3 konkluderet, at der på baggrund af de analyserede domme var en indikation af, at 

virksomhederne havde den opfattelse at erhvervsmæssige personaleudgifter, og herunder lønudgifter per 

definition var fradragsberettiget. Det vil sige, at det ikke var nødvendigt at lave en vurdering af, om hvorvidt 

udgiften var medgået til et fradragsberettiget formål, da erhvervsmæssige lønudgifter som følge af deres art 

altid ville være fradragsberettigede, grundet udgiftstypens tætte tilknytning til virksomhedens løbende 

indkomsterhvervelse. 

Lovændringen siger endvidere, at almindelige erhvervsmæssige lønudgifter som udgangspunkt skal være 

fradragsberettiget. Endvidere følger dog at lønudgifter, som er medgået til udarbejdelse af et afskrivnings-

berettiget formål ikke kan fradrages som en driftsomkostning, men skal tillægges anskaffelsessummen og 

dermed afskrives efter afskrivningsloven. Dette forhold gør endvidere at loven ikke er blevet ændret som 

virksomheden ved Landsskatteretssagen TfS 2003, 1009 LSR, i afsnit 3.1, ellers havde tolket lønudgifter i 

forhold til driftsomkostningsbegrebet.  

Det er ved lovændringen kun muligt at fratrække ’almindelige lønudgifter’ efter Ligningslovens § 8 N. 

Særskilte bonusbetalinger for udført arbejde i tæt forbindelse med f.eks. salg af en virksomhed, som det ellers 

var tilfældet i LM Glasfiber sagen, U.2009.1805H, i afsnit 3.2 og i Landsretssagen SKM2013.557.ØLR, i 

afsnit 3.3, kan der fortsat ikke opnås fradragsret for. I den udførte domsanalyse var der ikke nogen indikationer 

af, at domstole skelnede imellem bonusvederlag og almindelig løn.  

Derimod var der en indikation af, at domstolene vægtede, at det var formålet med afholdelsen af 

bonusbetalingen eller lønudgiften, som var årsagen til om der kunne opnås fradragsret efter statsskattelovens 

§ 6, stk. 1, litra a. Med tilføjelsen af ligningslovens § 8 N, anses bonusudbetalinger ikke nødvendigvis som 

almindelig løn. Formålet med en afholdt bonus skal derfor fortsat vurderes, hvor der kan forekomme situationer 

hvor hele eller dele af bonussen ikke er fradragsberettiget.  
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4.4 Mulige konsekvenser ved lovændringen 

4.4.1 Fradragsberettigede omkostninger og skattefrie indkomster 

I statsskattelovens § 4 bliver det defineret hvad der forstås som skattepligtig indkomst. Skattepligtige 

indkomster omfatter, indkomster som er løbende og af tilbagevendende karakter. Med andre ord kan 

skattepligten altså henføres til den skattepligtige virksomheds løbende indkomsterhvervelse. 57 

Som udgangspunkt vil alle engangsindtægter og formueforøgelser være skattefrie efter statsskattelovens § 5, 

såfremt der ikke er tale om næring eller spekulation. Dette betyder altså at kapitalindkomster og aktieudbytte 

fra tilknyttede eller associerede selskaber vil være skattefri.58 

Henset til hvilken indkomst der er skattepligtig og hvilken indkomst som er skattefri, giver det altså god 

mening at udgifter som har til formål at, erhverve, sikre og vedligeholde driften er fradragsberettigede efter 

statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da fradragsretten står i modstykke til de skattepligtige indtægter fra 

statsskattelovens § 4.59 Derudover er udgifter, som er medgået til udvidelsen af indkomstgrundlaget ikke 

fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Hvilket vil sige at udgifter som er medgået til 

f.eks. opkøb af en dattervirksomhed ikke er fradragsberettigede. Sammenholdt med at kapitalindkomster fra 

dattervirksomheder er skattefri, giver det endvidere god mening at omkostninger som er medgået til denne 

skattefrie indkomst, ligeledes ikke er fradragsberettiget. Det skal dog understreges, at siden statsskatteloven 

blev vedtaget i 1903 er der tilkommet adskillelige reguleringer til statsskattelovens § 4 – 6, igennem f.eks. 

ligningslovens bestemmelser, og andre særregler som aktieavancebeskatningsloven, ejendomsavance-

beskatningslove osv.  

Med den nye vedtagende lov omkring udvidelse af fradragsretten for lønudgifter, med ti års tilbagevirkende 

kraft, giver det virksomheder mulighed for at fratrække lønudgifter, som har bidraget til en skattefri indkomst. 

Der er dermed ikke længere sammenhæng mellem skattepligten og fradragsretten.  

                                                           
57 Kilde: Michelsen, Aage m.fl. – Lærebog om indkomstskat, 16. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

side 59 
58 Kilde: Michelsen, Aage m.fl. – Lærebog om indkomstskat, 16. udgave, 1. oplag, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 

side 59 
59 Kilde: Hemmingsen, Kjeld – Driftsomkostninger i teori og praksis, 1. udgave, 1. oplag, Magnus Informatik A/S, 

2003, side 25N 
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Figur 4.1: Skattemæssige konsekvenser, ved skattefri indtægt og fradragsberettiget udgift    

 

Figur 4.1 viser de skattemæssige konsekvenser efter indførelsen af ligningslovens § 8 N, når en virksomhed 

opnår en skattefri indtægt og samtidig har en fradragsberettiget udgift, i forhold til den skattemæssige 

situation før vedtagelsen af ligningslovens § 8 N. 

Det fremgår af figuren at før vedtagelsen af ligningslovens § 8 N, ville der ikke være nogen skattemæssig 

konsekvens ved, indtægter omfattet af statsskattelovens § 5, da udgifter tilknyttet hertil, ikke var 

fradragsberettiget. 

Det fremgår ligeledes af figuren at efter indførelsen af ligningslovens § 8 N, vil der være en skattemæssig 

konsekvens ved, indtægter af omfattet af statsskattelovens § 5, da lønudgifter tilknyttet hertil, vil være 

fradragsberettiget. 

4.4.2 Konkurrencemæssige konsekvenser 

Ved indførelsen af ligningslovens § 8 N, bliver det muligt for virksomheder at fratrække egen afholdte 

lønudgifter, som er medgået til udvidelse af indkomstgrundlaget, så længe udgiften ikke er medgået til 

etablering af et aktiv, som er omfattet af afskrivningsloven. I sådanne tilfælde skal virksomhederne fortsat 

allokere de afholdte lønudgifter i en afskrivningsberettiget del og en fradragsberettiget del. 

Ved virksomhedskøb og -salg vil der, være en skattefordel, ved at anvende interne medarbejdere, end ved at 

anvende eksterne rådgivere. Incitamentet for at anvende egne medarbejde, vil derfor alt andet lige øges i 

forhold til at anvende eksterne rådgivere eller konsulenter.  

Før lovændring 

Indtægter:  200 t.kr. 

Lønudgifter:   100 t.kr. 

Skattepligt:  0 t.kr. 

Skattefrie indtægter, ikke fradrag for 

udgifter 

Efter lovændring 

Indtægter:  200 t.kr. 

Lønudgifter:   100 t.kr. 

Skattepligt:  -100 t.kr. 

Skattefrie indtægter, fradrag for udgifter 
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 Figur 4.2: Skattemæssige konsekvenser, ved anvendelse af egne medarbejder og eksterne rådgivere 

 

Figur 4.2 viser de skattemæssige konsekvenser ved indførelsen af ligningslovens § 8 N, når der anvendes egne 

medarbejdere fremfor eksterne rådgivere.  

Det fremgår af figuren, at der vil være en skattemæssig fordel ved at anvende egne medarbejdere til formål i 

forbindelse med udvidelse af indkomstgrundlaget, da lønudgiften vil være fradragsberettiget. Anvendelse af 

en ekstern rådgiver til samme formål vil ikke være fradragsberettiget.  

Det vurderes derfor, at loven kan være konkurrenceforvridende, da anvendelse af ekstern rådgivning, alt andet 

lige, stilles ringere i forhold til anvendelse af egne medarbejdere.  

Denne opdeling kan skabe en uhensigtsmæssige samfundsmæssig forvridning, da incitamentet øges til at 

virksomheder afholder sig fra at benytte ekstern rådgivning fra f.eks. revisorer, selv i de tilfælde hvor det måtte 

være den mest rationelle før-skattebeslutning.60 61 

Det kan forventes at ligningslovens § 8 N forvrider virksomhedernes beslutninger og medfører samfunds- og 

virksomhedsmæssige meromkostninger. Det vil, alt andet lige, være mere lukrativt at anvende egne 

medarbejdere til f.eks. due diligence arbejde. Det kan dernæst formodes, at virksomheder vil ansætte 

medarbejdere, f.eks. jurister og revisorer til et bestemt projekt, f.eks. på kortidskontrakter. Virksomheder vil 

således kunne omgå ligningslovens § 8 J, som har følgende ordlyd:  

Udgifter til rådgivning vedrørende investering i aktier m.v. med henblik på helt eller delvis at erhverve et 

eller flere selskaber m.v. med henblik på at deltage i ledelsen og driften af disse kan ikke fradrages ved 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.62 

Ligningslovens § 8 J siger at udgifter til eksterne konsulenter, som anvendes til at erhverve eller udvide 

indkomstgrundlaget ikke kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Det kan formodes at ligningslovens § 8 

                                                           
60 Kilde: Høringssvar bilag 1 – Dansk byggeri 
61 Kilde: Høringssvar bilag 2 – Dansk Erhverv 
62 Kilde: Retsinformation.dk – https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183458 

Egne medarbejdere 

Indtægter:  200 t.kr. 

Lønudgifter:   100 t.kr. 

Skattepligt:  100 t.kr. 

Fradragsret for udgifter 

Eksterne rådgivere 

Indtægter:  200 t.kr. 

Honorar:   100 t.kr. 

Skattepligt:  200 t.kr. 

Ingen fradragsret for udgifter 
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J bevist søges omgået, så virksomheder i stedet ansætter rådgivere på kortidskontrakter, og således opnår 

fradragsret efter ligningslovens § 8 N.  

Ligeledes kan det forventes, at der vil forekomme tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at definere, hvornår 

der er tale om et reelt ansættelsesforhold mellem en medarbejder og arbejdsgiver, og hvornår der er tale om en 

ekstern rådgiver. Med indførelsen af bestemmelsen, vanskeliggøres grænsedragningen således mellem hvornår 

ligningslovens § 8 J anvendes, altså hvornår der er tale om en ikke-fradragsberettiget udgift til en ekstern 

rådgiver og hvornår der er tale om en fradragsberettiget lønomkostning efter ligningslovens § 8 N. Der henvises 

til afsnit 4.5.3 for mere herom.  

Store virksomheder vs. små virksomheder 

Da formålet med ligningslovens § 8 N er at give virksomheder mulighed for at fratrække lønudgifter, som er 

medgået til udvidelse af indkomst, vurderes det at lovændringen vil give en skævvridning mellem mindre og 

større virksomheder. Det vurderes at større virksomheder kan drage bedre nytte af lovændringen end minde 

virksomheder kan. Alt andet lige må det forventes at større virksomheder i langt højere grad besidder de 

nødvendige kompetencer og ressourcer, herunder også økonomiske, for at kunne anvende egne medarbejdere 

til formål, hvor virksomhederne ved en før-skattebetragtning antageligt ellers vil vælge en ekstern rådgiver, 

end mindre virksomheder kan.63  

Det forventes at mindre virksomheder i langt højere grad er ”tvunget” til at anvende eksterne rådgivere end 

større virksomheder. Dette vil alt andet lige give en skævvridning, da de mindre virksomheder ikke vil kunne 

få anerkendt fradragsret for de afholdte udgifter til eksterne rådgivere, mens større virksomheder kan få 

anerkendt fradraget. Dette er et potentielt faktum, uagtet at formålet med den afholdte udgift vil være den 

samme for begge virksomheder. 

Endvidere var der i det oprindelige lovforslag ikke mulighed for at fratrække koncerninternt fakturerede 

lønudgifter, som ikke er medgået til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse, selvom disse er foretaget 

efter armslængdeprincippet. Denne bestemmelse skyldes at det blev vurderet, at sådanne udgifter har 

overvejende karakter af eksterne rådgivningsudgifter. Med denne bestemmelse ville der således være 

kontinuitet mellem ligningslovens § 8 N og ligningslovens § 8 J.    

Denne holdning blev imidlertid ændret, da Regeringen ved det endelige lovforslag i stedet valgte at se hele 

sambeskatningskredsen som én enhed. Dette giver umiddelbart god mening, da det af stordriftsmæssige 

årsager, alt andet lige, må forventes, at de fleste selskabskoncerner ofte er tilrettelagt så visse opgaver samles 

i ét af selskaberne, hvor medarbejderne udfører en funktion til gavn for hele koncernen. På den måde vil 

                                                           
63 Kilde: Høringssvar Bilag 7 – FSR Danske Revisorer 
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selskabskoncerner med denne selskabskonstellation således også kunne drage nytte af bestemmelserne i 

ligningslovens § 8 N.  

I sådanne selskabskoncerner skal der foretages en korresponderende betaling efter armslængdeprincippet, til 

det selskab som har afholdt omkostningen. Med andre ord skal der foreligge en afregning fra det modtagende 

selskab, svarende til det der måtte forventes at være prisen hvis der blev handlet med tredje mand. Heraf, som 

følger af de almindelige principper for transfer-pricing, vil det selskab, som har afholdt lønudgifterne m.v. i de 

øvrige selskabers interesse få en fradragsberettiget lønudgift. Selskabet vil naturligvis ligeledes få en 

skattepligtig indtægt i form af honorering for det udførte arbejde. Det modtagende selskab vil ligeledes få en 

fradragsberettiget omkostning efter ligningslovens § 8 N, stk. 2.  

Udgifter til eksterne konsulenter og rådgivere, som er afholdt i forbindelse med et ikke-fradragsberettiget 

formål er både efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, og ligningslovens § 8 J således fortsat ikke 

fradragsberettiget. 

I situationer hvor et selskab efterspørger nogle kompetencer, som et andet selskab indenfor samme sam-

beskatningskreds besidder, kan det efterspørgende selskab anvende dennes koncerninterne medarbejdere og 

opnå fradragsret for udgiften, frem for at anvende eksterne rådgivere, hvorved udgiften ikke vil være 

fradragsberettigede. Det vurderes derfor, at loven alt andet lige vil øge incitamentet til at anvende koncern-

interne kompetencer.  

Når incitamentet til at anvende koncerninterne medarbejdere øges, i forhold til at anvende eksterne konsulenter 

og rådgivere, vurderes det, at der alt andet lige, må opstå en konkurrenceforvridning. Såfremt et selskab inden 

for koncernen har de fornødne ressourcer, vil selskabet alt andet lige vælge egne medarbejdere til at udføre en 

given opgave. Selskabskoncerner som besidder disse ressourcer vil dermed have en skattefordel, i forhold til 

virksomheder som ikke besidder disse ressourcer.   

Tilbage i 2008 da den nu ophævede § 8 J i ligningsloven, gav mulighed for fradragsret for afholdte udgifter til 

revisorer og advokater, i forbindelse med etableringsudgifter, blev denne bestemmelse blandt andet ophævet 

da det blev vurderet at den var konkurrenceforvridende. Det vurderes ikke at der er nogen videre forskel i den 

nu gældende ret for interne lønudgifter i forhold til udgifter til eksterne rådgivere.   

Med tilføjelsen af stk. 2 i ligningslovens § 8 N, vurderes det på grundlag af ovenstående, at større 

selskabskoncerner i højere grad tilgodeses i forhold til mindre virksomheder, i forhold til det oprindelige 

lovforslag. Henset til at det, alt andet lige, må antages at det primært er større selskabskoncerner der er i stand 

til at drage nytte af den skattefordel, som ligningslovens § 8 N medfører. Det antages ligeledes at mindre 

selskabskoncerner ikke nødvendigvis besidder de samme ressourcer og kompetencer, som herved vil føre til 

endnu en skævvridning mellem virksomheder. 



HD Regnskab & Økonomistyring  Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb,  Maria Wriedt Thomsen 

Afgangsprojekt særligt i relation til lønudgifter  
 

 

 

Side 55 af 72 

 

Det fremgår af lovforslaget at fradragsretten for disse koncerninterne transaktioner omfatter både selskaber 

som, indgår i en national og international sambeskatning. Det er dog ikke klart hvor grænsen for disse 

transaktioner går, og om der overhoved er nogen grænse for disse koncern interne transaktioner. Det kan 

betyde, at der kan opnås fradragsret for udgifter, afholdt til medarbejdere ansat i et koncernforbundet selskab, 

som er hjemmehørende i et andet land end Danmark. Det kan dermed medføre, at multinationale selskaber kan 

hidkalde den fornødne arbejdskraft fra et hvilket som helst koncern forbundet selskab i verden, og stadig opnå 

fradragsret for udgiften.    

Virksomheder uden ansættelsesforhold 

Det anses ikke for at være ualmindeligt i specielt start-up og iværksætter virksomheder at ejeren ikke personligt 

har et decideret ansættelses- og lønningsforhold til virksomheden. Det antages endvidere at det primært er 

mindre virksomheder, hvor et sådant manglende ansættelsesforhold kan forekomme. Da det af lovteksten lyder 

at der er fradragsret for ’… erhvervsmæssige lønudgifter tilknyttet ansættelsesforholdet…’ giver det anledning 

til at tolke lovteksten således, at der kun kan indrømmes fradragsret for etableringsudgifter og udvidelse af 

virksomhedens hidtidige indkomstgrundlag, hvis udgiften er knyttet til en lønansat. Ejeren af en personlig 

virksomhed, vil således ikke kunne opnå fradragsret for udgifter til eksempelvis rejser m.v. som er medgået til 

etablering eller udvidelse af indkomstgrundlaget, da der ikke foreligger et decideret ansættelsesforhold.64  

Dette forhold giver anledning til at spekulere i, hvorvidt der skal forekomme en fordeling af denne type 

udgifter, hvis en ejer og en lønansat begge deltager i en aktivitet som har til formål at etablere eller udvide 

virksomhedens indkomstgrundlag. Dette medfører spørgsmålet om, hvorvidt f.eks. rejseomkostninger skal 

opdeles i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del, alt efter hvilken del der vedrører ejeren og 

den ansatte. Det må, alt andet lige, også være en administrativ byrde for virksomheden, hvilket netop var det 

indførelsen af bestemmelsen skulle gøre op med.  

Denne type virksomheder vil således også være stillet ringere end større virksomheder. Henset til at 

virksomheden uden ansættelsesforhold ikke vil kunne drage nytte af den skattefordel som den større 

virksomhed kan.  

Der tegner sig således en tendens til at desto større virksomhed eller selskabskoncern der er tale om, desto 

større mulighed er der for at opnå skattemæssigt fradrag for lønudgifter, som er med gået til erhvervelse eller 

udvidelse af indkomstgrundlaget. Der sker derfor en skævvridning mellem virksomhederne, hvor de større 

virksomheder bliver tilgodeset i forhold til de mindre. Denne betragtning går i bund og grund imod regeringens 

argument om at lovændringen skal fremme iværksætteri, da iværksætter virksomheder ofte ikke har den 

                                                           
64 Kilde: Høringssvar, Bilag 12 – Tommy V. Christiansen  
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fornødne størrelse til at kunne få gavn af denne skattefordel, men i stedet må anvende ekstern rådgivning, som 

ikke vil være mulig at fratrække i den skattepligtige indkomst.   

4.5 Grænsedragning mellem ligningslovens § 8 N og statsskattelovens § 6  

4.5.1 Anlægsudgifter 

I kapitel 2 blev det konkluderet at grænsedragningen mellem fradragsberettigede omkostninger og ikke-

fradragsberettigede udgifter, kan være yderst vanskelig at udføre. Efter indførelsen af ligningslovens § 8 N vil 

et naturligt spørgsmålet være, om denne grænsedragning således er blevet lettere at udfører.   

Hensigten med indførelsen af ligningslovens § 8 N er at gøre op med statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, som 

kun giver fradragsret for udgifter, som er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten for 

lønudgifter mv. Formålet er således, at der skal være fradragsret for lønudgifter uden at skele til, hvorvidt 

medarbejderen beskæftiger sig med virksomhedens løbende indkomsterhvervelse, eller om de udfører arbejde 

i forbindelse med udvidelse af indkomstgrundlaget. Der skal desuden være fradrag for lønudgifter som er 

afholdt i forbindelse med salg af virksomhed. 

Det blev i afsnit 4.1 nævnt, at der af forarbejderne til ligningslovens § 8 N ikke er fradragsret, hvis løn-

udgifterne er anvendt til etablering af et afskrivningsberettiget anlægsaktiv. Årsagen til at disse lønudgifter 

ikke er fradragsberettiget, skyldes at det ikke skal være muligt at opnå fradrag to gange. Denne pointe er 

forståelig, men det ændrer ikke på det faktum, at virksomhederne fortsat er nødsaget til at opdele lønudgifter i 

en fradragsberettiget del og en anlægsdel. Herunder stilles der endvidere spørgsmålstegn ved, om der 

overhoved er hjemmel til denne begrænsning, da ordlyden i ligningslovens § 8 N, netop siger at der er 

fradragsret for lønudgifter, når der er tale om erhvervsmæssige lønudgifter. Efter ordlyden er der således ingen 

betingelse om at lønudgifter som udgør en afskrivningsberettiget anlægsudgift ikke kan fradrages, men blot at 

der er tale om et ansættelsesforhold.65  

Det virker modstridende at nogle anlægsudgifter er fradragsberettigede, som lønudgifter til køb af aktiver og 

aktivitet, mens anlægsudgifter som kan tillægges anskaffelsessummen på et afskrivningsberettiget aktiv, ikke 

kan fradrages. Det må antages at begge former for lønudgifter er anlægsudgifter. Endvidere virker det 

modstridende at, der henset til ordlyden i ligningslovens § 8 N, henføres til at der slet ikke skal fortages en 

vurdering af fradragsretten efter statsskattelovens § 6 og dennes opdeling i driftsomkostninger og anlægs-

udgifter, men at der så alligevel skal foretages en vurdering af formen af anlægsudgiften. Det vurderes derfor 

at grænsedragningen mellem hvornår lønudgifter er fradragsberettiget og hvornår lønudgifter er en 

anlægsudgift, efter indførelsen af ligningslovens § 8 N ikke er blevet lettere.  

                                                           
65 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
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4.5.2 Ansættelsesforhold 

Det er anført, at der er fradragsret for erhvervsmæssige lønudgifter, hvor der er tale om et ansættelsesforhold. 

Spørgsmålet er således om sondringen mellem en lønmodtager kontra en erhvervsdrivende honorarmodtager, 

har betydning for den skatteretlige bedømmelse. En lønmodtager vil som udgangspunkt defineres som en 

person; der modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold.66 En lønmodtager kan således måske 

sidestilles med et ansættelsesforhold. En selvstændig erhvervsdrivende vil som udgangspunkt være 

kendetegnet som; at udøve virksomhed for egen regning og risiko og står derfor ikke i et ansættelsesforhold 

til den for hvem, opgaverne udføres.67  

Nogle typer af honorarmodtagere, som vikarer og nogle typer af konsulenter, kan være vanskelige at placere i 

disse to kasser, og står mere eller mindre med en fod i hver lejr. Vikarer og konsulenter kan f.eks. være ansat 

på længerevarende kontrakter, som dermed burde anses for at udgøre et ansættelsesforhold. Hertil henvises 

der til ’SKM 2017.99.SR’, hvor der fra skattemyndighedernes side blev givet et bindende svar om, at salg af 

konsulentydelser på en tidsbestemt konsulentaftale, kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende. 

Konsulentaftalen var tidsbestemt til ét år, med mulighed for forlængelse. Skattemyndighederne bemærkede, at 

konsulenten ikke nødvendigvis kunne anses som en selvstændig erhvervsdrivende, i tilfælde af at kontrakten 

blev forlænget68. Det kan således ikke udelukkes at længerevarende og gentagende konsulentaftaler kan anses 

for at være et lønmodtagerforhold, og kan således i visse tilfælde måske anses for at være et ansættelsesforhold. 

Hvis dette er tilfældet, vil der muligvis være fradragsret efter ligningslovens § 8 N69.   

Dette vil således betyde at hvis en konsulentaftale anses for at være et ansættelsesforhold, vil der være 

fradragsret for hele udgiften, uagtet om formålet med afholdelsen var at etablere, udvide eller vedligeholde 

indkomstgrundlaget. Kan konsulentaftalen ikke anses for at være et ansættelsesforhold, skal fradragsretten 

således afgøres efter statsskattelovens § 6, hvor fradrag vil nægtes hvis udgiften er afholdt til etablering eller 

udvidelse af indkomstgrundlaget.70 Det vurderes ligeledes at grænsedragningen for hvornår der er tale om et 

ansættelsesforhold kan være yderst vanskelig at foretage. 

                                                           
66 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
67 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
68 Kilde: Tidsskrift for skatter og afgifter: SKM2017.99.SR skatterådets bindende svar af 24. januar 2017, j.nr. 16-

1692958 
69 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
70 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
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4.5.3 Udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet 

Udover fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter, er der i ligningslovens § 8 N også hjemmel for fradrag 

for erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet. I forarbejdet til loven fremgår det at; … 

erhvervsmæssige udgifter, der afholdes i selskabets interesse i naturlig forbindelse til ansættelsesforholdet 

…71 Hertil nævnes eksempler som udgifter til personalekaffe, kontorartikler eller husleje, samt rejseudgifter 

afholdt i forbindelse med forhandlingsmøder eller lignende med henblik på udvidelse eller indskrænkning af 

virksomheden. Den kritik der i forbindelse med Højesterets dommen U.2017.2960.H / 19. afd. nr. B-3434-13 

fremkom, om at alle omkostninger burde opdeles i en fradragsberettiget del og en ikke-fradragsberettiget del, 

bliver med denne bestemmelse således imødekommet.72  

Fradragsretten for erhvervsmæssige udgifter kan dels opnås med hjemmel i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra 

a, og dels med hjemmel i ligningslovens § 8 N. Det skal dog understreges at hensigten ikke er at udvide 

fradragsretten for udgiftstyper, men at der skal være en naturlig sammenhæng mellem de lønudgifter som kan 

fradrages efter ligningslovens § 8 N og de øvrige erhvervsmæssige udgifter, der afholdes i tilknytning hertil.  

Af lovforslaget fremgår det kun, at udgiften skal have en naturlig tilknytning til ansættelsesforholdet og ikke 

hvilke udgifter der anses for at være accessorisk til et ansættelsesforhold. Ansættelsesforholdet vil således 

blive ’costdriveren’, så at det netop er ansættelsesforholdet som er årsagen til afholdelsen af udgiften. Hvor 

langt betegnelsen for en ’naturlig tilknytning’ kan strækkes, er dog ikke præciseret i forarbejdet til loven. 

Henset til at der i forarbejdet både nævnes, husleje, personale kaffe, rejseudgifter og kontorartikler, lader det 

til at begrebet kan strækkes forholdsvis langt. Fradragsretten kan dog ikke trækkes til at omfatte private 

omkostninger. 

Det kan således tyde på at grænsen for hvilke udgifter der kan defineres som accessoriske til ansættelses-

forholdet kan være vanskelig at fastsætte. Henset til at der historisk har hersket mange vanskeligheder med at 

afgøre hvornår en udgift er accessorisk til et aktiv,73 74 må det forventes at der ligeledes vil være ligeså 

vanskeligt at fastlægge hvornår en udgift er accessorisk til et ansættelsesforhold. Grænsedragningen for 

hvornår udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet er fradragsberettiget med hjemmel i ligningslovens § 8 N, må 

således også være vanskelig at foretage.  

                                                           
71 Kilde: Lovforslag nr. L 104, Folketinget 2017-18, Fremsat den 15. november 2017 af Skatteministeren (Karten 

Lauritsen), Skattemin., j.nr. 2017-3321,  
72 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
73 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
74 Jf. f.eks. SKM2007.773.HR, SKM2007.HR, SKM2014.236.HR og SKM2014.362.HR om accessoriske udgifter for 

aktier og ejendomme 
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4.5.4 Erhvervsmæssige lønudgifter og private lønudgifter 

Det er endvidere klart, at der kun kan opnås fradragsret med hjemmel i ligningslovens § 8 N, for 

erhvervsmæssige lønudgifter, I lovforarbejdet fremgår det endvidere at; 

… Det er under alle omstændigheder en forudsætning for fradrag, at der er tale om erhvervsmæssige 

udgifter, som er afholdt i virksomhedens interesse. Med erhvervsmæssige udgifter menes i denne 

sammenhæng udgifter, som virksomheden afholder med det formål at understøtte driften af virksomheden på 

såvel kort som lang sigt. Hvis virksomheden ikke har interesse i lønudgiftens afholdelse, vil den fortsat ikke 

være fradragsberettiget. Heri ligger også at udgiften ikke må være afholdt udelukkende i aktionærernes 

interesse, og at virksomheden skal kunne anses for rette omkostningsbærer...75 

Virksomheden har ikke fradragsret for privateudgifter. Med privateudgifter menes udgifter, som afholdes til 

fordel for aktionærerne og ikke til fordel for virksomheden. Udbytte er en klar privatudgift, som udelukkende 

afholdes til fordel for aktionærerne, der kan ikke stilles tvivl om at udbytte er en udgift, som hverken er 

fradragsberettiget efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, eller efter ligningslovens § 8 N. Privateudgifter kan 

f.eks. også være når rengøringspersonale ansat af virksomheden både foretager rengøring på virksomhedens 

adresse og på aktionærens private adresse og hele aflønningen sker gennem virksomheden. Lønudgiften til 

rengøringspersonalet skal herefter fortsat opdeles i en fradragsberettigede del og en ikke-fradragsberettigede 

del.  

Det næste spørgsmål der rejser sig er, hvor grænsen mellem virksomhedens interesse og aktionærernes 

interesse går.  

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, vurderes det at udgifter, som er medgået til at erhverve, sikre og 

vedligeholde indkomsten, samt afskrivninger, kan fradrages. Henset til at disse omkostninger, alt andet lige, 

afholdes i virksomhedens interesse og for at vedligeholde det hidtidige indkomstgrundlag. Hvilket vil betyde 

at udgifter til etablering og udvidelse af indkomstgrundlaget er afholdt i aktionærernes interesse. Når der i 

forarbejdet til loven klart er anført at erhvervsmæssige udgifter skal forstås som udgifter, der er afholdt i 

virksomhedens interesse, giver det således anledning til at sætte spørgsmålstegn ved, hvor grænsen går mellem 

virksomhedens interesse og aktionærernes interesse går.  

Det vurderes at være sandsynliggjort at en udgift til etablering og udvidelse af et indkomstgrundlag således, 

alt andet lige, vil være i aktionærernes interesse. Det er endvidere ikke entydigt, om en udgift til etablering og 

udvidelse af indkomstgrundlaget nødvendigvis også vil have den nødvendige tilknytning til virksomhedens 

                                                           
75 Kilde: Lovforslag nr. L 104, Folketinget 2017-18, Fremsat den 15. november 2017 af Skatteministeren (Karten 

Lauritsen), Skattemin., j.nr. 2017-3321,  



HD Regnskab & Økonomistyring  Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb,  Maria Wriedt Thomsen 

Afgangsprojekt særligt i relation til lønudgifter  
 

 

 

Side 60 af 72 

 

interesse. Det formodes at specielt udgifter, som er afholdt til udvidelse af indkomstgrundlaget, også på en 

eller anden måde, må være afholdt i virksomhedens interesse.  

Det vurderes dog at den overvejende årsag til at påtage sig den risiko, der er forbundet med at etablere eller 

udvide indkomstgrundlaget, ofte overvejende må være i aktionærernes interesse. Det vurderes derfor at det 

ikke er entydigt hvordan ’erhvervsmæssige’ udgifter skal tolkes, og hvorvidt der overhoved er fradragsret efter 

indførelsen af bestemmelsen for lønudgifter, som er afholdt for at udvide og etablere indkomstgrundlaget, hvis 

de altså er afholdt i aktionærernes interesse.  

4.6 Genoptagelse af A/S Arbejdernes Landsbank  
Da ligningslovens § 8 N blev indført med tilbagevirkende kraft fra indkomståret 2008, vil A/S Arbejdernes 

Landsbank, alt andet lige, have mulighed for at søge om genoptagelse af selvangivelsen for dette indkomstår. 

Det var netop i Indkomståret 2008, at de omskridte lønudgifter blev afholdt, og som i sidste ende var 

startskuddet til at regeringen valgte at fremsætte lovforslaget om ligningslovens § 8 N.  

Da der i skrivende stund ikke er noget retspraksis med hjemmel i ligningslovens § 8 N, er det meget vanskeligt 

at vide, hvordan domstolene vil tolke loven, og hvordan retspraksis vil blive. Endvidere blev det i tidligere i 

dette kapitel konkluderet at det ikke er entydigt, hvordan loven skal tolkes, og at ordlyden og forarbejdet til 

loven giver anledning til mange spørgsmål omkring grænsedragningen. 

Dette projekt vil, trods ovennævnte forhold, give et bud på hvordan en afgørelse ved en eventuel genoptagelse 

af A/S Arbejdernes Landsbanks selvangivelse, på baggrund af Højesterets afgørelse i juni 2017, vil tage sig 

ud. Da både Landsretsdommen og Højesteretsdommen blev gennemgået i kapitel 3, vil ingen af disse blive 

gennemgået i dette kapitel, der henvises derfor til afsnit 3.4 for sagens oplysninger og anbringelser.  

For at ligningslovens § 8 N finder anvendelse må det afgørende forhold, alt andet lige være, om der er tale om 

erhvervsmæssige lønudgifter. Hvorimod det afgørende for at statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a finder 

anvendelse, er at der er tale om udgifter som i årets løb er anvendt med henblik på at erhverve, sikre og 

vedligeholde virksomhedens løbende indkomsterhvervelse. I den del af Højesterets afgørelse, som vedrører 

hvorvidt der er tale om en anlægs- og etableringsudgift, tiltræder Højesteret Landsrettens afgørelse.  

Landsretten anførte at erhvervsmæssigt betingede lønudgifter til medarbejdere i almindelighed vil være 

fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, da det formodes at disse udgifter er anvendt til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Landsretten tilføjer at der efter de udførte forarbejder og 

retspraksis ikke er grundlag for at antage, at denne formodning ikke kan afkræftes.  

Det blev alligevel vurderet, at der i forbindelse med opkøbet af de fem bankfilialer, ikke var den nødvendige 

forbindelse til selskabets eksisterende indkomsterhvervelse, og der var grundlag for lønudgifterne kunne 

fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  
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Landsretten har anført at erhvervsmæssige lønudgifter som udgangspunkt kan fratrækkes i den skattepligtige 

indkomst. Når der alligevel ikke blev givet fradragsret for de afholdte lønudgifter, betyder det måske at 

Landsretten ikke vurderede, at disse lønudgifter var erhvervsmæssige. Landsretten har endvidere anført at 

selvom medarbejderne udførte de samme opgaver som hidtil, kunne det ikke føre til en anden vurdering af de 

afholdte lønudgifter. Om dette betyder at lønudgifterne ikke kan anses for erhvervsmæssige, er svært at 

konkludere. Det er klart at hvis der bliver en genoptagelse af sagen, må det vurderes hvorvidt de afholdte 

lønudgifter er erhvervsmæssige. Af domsafsigelsen fremgår det ikke klart om Landsretten anser de afholdte 

udgifter for værende erhvervsmæssige eller ej, blot at disse udgifter almindeligvis vil være fradragsberettiget.  

I forarbejdet til ligningslovens § 8 N, fremgår det at hvis der kan anerkendes fradragsret for lønudgifterne, skal 

disse være afholdt i virksomhedens interesse og ikke i aktionærernes. Spørgsmålet er, hvilke etablering- og 

anlægsudgifter, som er i virksomhedens interesse og ikke i aktionærernes. Det må forventes at en rationel 

virksomhed, alt andet lige, vil lave investeringer, som på en eller anden måde er i aktionærernes interesse. Det 

vurderes derfor at graden af ’interessen’ alt andet lige, må være væsentlig at vurdere, for at kunne fastslå om 

ligningslovens § 8 N finder anvendelse.  

Ved investeringer i anlægsaktiver i form af produktionsmaskiner eller produktionshaller, må det antages at 

virksomheden har en vis form for interesse i, at disse kan være med til at vedligeholde en allerede eksisterende 

løbende indkomsterhvervelse. Den tilknytning til virksomhedens eksisterende indkomsterhvervelse, bliver 

allerede efter statsskattelovens § 6 imødeset ved fradrag for skattemæssige afskrivninger. Andre strategiske 

investeringer som f.eks. opkøb af en anden virksomhed, vurderes at kunne have en større tilknytning til 

aktionærernes interesse end køb af produktionsmaskiner.  

Henset til at produktionsmaskiner i nogle tilfælde vil være en nødvendighed, for at virksomheden kan udføre 

driften, mens det vurderes at opkøb af en virksomhed, ofte ikke har den samme nødvendighed for at en 

virksomhed kan udføre driften. Derudover vil der være en risiko forbundet med investeringer. Det formodes 

ikke at denne risikovillighed altid kan henføres til virksomheden. 

Henset til at A/S Arbejdernes Landsbank, i den aktuelle sag har opkøbt filialer fra en konkursramt bank, selvom 

den ”usunde” del af virksomheden er blevet sorteret fra igennem Finansiel Stabilitet, må det alt andet lige 

stadig vurderes at der er en risiko forbundet med købet. Endvidere vurderes det at der ved alle former for 

virksomheds handler, om det så er aktiverne og driften eller aktierne der overtages, må være behæftede med 

en eller anden grad af risiko. Overvejelse om denne risikovillighed er i virksomhedens eller i aktionærernes 

interesse, vurderes at være væsentlig at foretage, for at kunne konkludere om formålet med lønudgifterne kan 

opfylde kravet for at være erhvervsmæssige.  
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Henset til at der i Landsrettens afgørelse blev anført at erhvervsmæssige lønudgifter i almindelighed vil være 

fradragsberettiget, også før indførelsen af ligningslovens § 8 N, og at der så alligevel blev nægtet fradrag for 

de afholdte udgifter, vil det give en indikation på at de afholdte lønudgifter måske slet ikke kan klassificeres 

som en erhvervsmæssig lønudgift. I så fald vil ligningslovens § 8 N, slet ikke finde anvendelse da det netop er 

den erhvervsmæssige anvendelse der vil være afgørende for fradragsretten, henset til lovteksten ordlyd;  

§ 8 N.  

Ved opgørelse af dens skattepligtige indkomst kan fradrages erhvervsmæssige lønudgifter til personer i 

ansættelsesforhold, bestyrelseshonorarer og erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet eller 

bestyrelseserhvervet76 

Endvidere er det en forudsætning at udgiften er afholdt i virksomhedens interesse og ikke i aktionærernes 

interesse. Henset til den formodede risiko der er ved virksomhedsopkøb, må det, vurderes at investeringen dels 

har været i aktionærernes interesse. Hvordan domstolene vil tolke gradbøjningen af denne forudsætning, er 

vanskelig at vurdere.  

Det kan dog konkluderes, at der er en vis sandsynlighed for at ligningslovens § 8 N, slet ikke kan finde 

anvendelse i den aktuelle sag. Henset til at lønudgifterne måske ikke kan anses for at være erhvervsmæssigt 

betinget, eller afholdt i virksomhedens interesse. Hvis fradragsretten efter ligningslovens § 8 N ikke kan 

afgøres, må den således skulle afgøres efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Hvilket vil betyde at banken 

vil blive nægtet fradrag.  

Hvis domstolene derimod skulle vurdere at der er tale om erhvervsmæssige lønudgifter som er afholdt i 

virksomhedens interesse, vil ligningslovens § 8 N sandsynligvis finde anvendelse. A/S Arbejdernes Landsbank 

vil således opnå fradrag i den skattepligtige indkomst for de afholdte lønudgifter.  

4.7 Perspektivering – Ligningslovens § 8 N, stk. 2, i forhold til EU-ret 
Ud over de gennemgåede samfundsmæssige problemstillinger, det er vurderet at ligningslovens § 8 N, kan 

forventes at have, er der ligeledes teoretikere som mener at ligningslovens § 8 N, stk. 2 kan være i strid med 

EU-retten. I dette afsnit vil jeg således kort gennemgå de problemstillinger som er blevet påpeget ved 

bestemmelsen.  

I afsnit 4.1 blev det gennemgået at ligningslovens § 8 N, stk. 2 giver selskaber, som indgår i en tvungen national 

eller frivillig international sambeskatning, mulighed for at få fradrag for koncerninterne erhvervsmæssige 

lønudgifter. Et selskab kan således anvende medarbejdere fra et koncerninternt selskab til f.eks. udvidelse af 

                                                           
76 Kilde: Retsinformation.dk – https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196907 
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indkomstgrundlaget. Det betalende selskab kan således få fradrag for deres udgift selvom den har karakter af 

en ekstern rådgiver udgift, efter ligningslovens § 8 N, stk. 2. 

Denne bestemmelse vil således tilgodese at en koncern kan være organiseret med et selskab, der varetager 

opgaver for flere koncernselskaber, og at der kan forekomme fradragsret for koncerninterne afregninger til 

lønudgifter.  

Efter ordlyden til ligningslovens § 8 N, stk. 2 vurderes det at det er et krav, at det betalende og det modtagende 

selskab skal være sambeskattet for at opfylde betingelserne, for at anvende ligningslovens § 8 N, stk. 2, i 

henhold til følgende ordlyd:  

… hvis det betalende og det modtagende selskab er sambeskattet efter selskabsskattelovens §§ 31 eller 31 A 

… 77 

Efter ordlyden vurderes det ikke at det er tilstrækkeligt at selskaberne blot kan sambeskattes, men at de skal 

være omfattet af nationale eller international sambeskatning.  

For den rent danske koncern, som efter selskabsskattelovens § 31, vil være omfattet af tvungen sambeskatning, 

vil kravet om sambeskatning således være opfyldt, og vil kunne opnå fradragsret for de koncerninterne 

afgreninger af lønudgifter.  

For det eller de selskaber, som indgår i en koncern med udenlandske selskaber, må det efter ordlyden af 

ligningslovens § 8 N, stk. 2, således antages at fradragsretten er betinget af at betalingen er mellem eventuelle 

danske selskaber i koncernen, som vil være omfattet af tvungen sambeskatning eller at koncernen har valgt 

international sambeskatning, efter selskabsskattelovens § 31 A. Det vil således betyde at hvis det f.eks. i en 

international koncern er et tysk selskab, som varetager opgaver for flere af koncernens selskaber, vil fradrags-

retten af den korresponderende betaling, som et dansk selskab i overensstemmelse med transfer pricing 

principperne foretager, være betinget af hvorvidt der i koncernen er valgt frivillig international sam-

beskatning.78   

Det vurderes, at det hensyn der med bestemmelsen er taget til de sambeskattede selskaber, vil medføre en 

forskel i den skattemæssige behandling af den korresponderende betaling, alt efter om den er betalt til et dansk- 

eller et udenlandsk selskab. Når et dansk selskab foretager en korresponderende betaling til et andet dansk 

selskab, vil denne betaling være fradragsberettiget. Det danske selskab vil, alt andet lige, være bedre stillet end 

                                                           
77 Kilde: Retsinformation.dk – https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196907 
78 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
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det danske selskab som har foretaget en tilsvarende betaling til et udenlandsk selskab, som ikke har valgt 

international sambeskatning, da denne betaling ikke vil være fradragsberettiget.79  

Endvidere vil en international koncern være ringere stillet end den rene danske koncern, hvis det udenlandske 

selskab bliver beskattet af den korresponderende betaling, som er modtaget fra det danske selskab. I det 

udenlandske selskab vil den modtagende betaling således udligne fradraget for lønudgiften, mens den 

korresponderende betaling ikke kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, ved opgørelsen af det danske 

betalende selskabs indkomst, når der ikke er valgt international frivillig sambeskatning.80   

Det vurderes på baggrund heraf, at der vil være en forskelsbehandling i, om koncernen har valgt international 

sambeskatning eller ej. Denne forskelsbehandling giver anledning til overvejelser om ligningslovens § 8 N, 

stk. 2 er i strid med EU-retten. Det vil således være en forudsætning at en national skatteregel behandler to 

objektivt sammenlignelige situationer forskelligt, hvilken igen forudsætter en sammenligning af en skatteyder, 

som kun agerer i en medlemsstat, med en skatteyder, som agere i to eller flere medlemsstater.81  

I relation til den aktuelle situation vil det således være den rent danske koncern, der skal sammenlignes med 

den internationale koncern. Når disse to situationer sammenlignes, kunne det jf. ovenstående, konstateres at 

den rent danske koncern stilles skattemæssigt bedre ved en korresponderende betaling, end den internationale 

koncern, som på tilsvarende vis foretager en grænseoverskridende korresponderende betaling. Retten til at 

fradrage den korresponderende betaling er således som udgangspunkt forbeholdt den rent danske koncern uden 

grænseoverskridende aktivitet.82  

Der er i forarbejderne til ligningslovens § 8 N, stk. 2 alene anført, at forslaget ikke indeholder nogen EU-

retslige aspekter.83 Det er således ikke muligt, at finde svar på hvilke overvejelser, der er lagt til grund for 

denne vurdering. Det kan dog formodes at argumentet hertil vil være, at der blot kan tilvælges frivillig 

international sambeskatning, nøjagtig som argumentet lyder i relation til de danske sambeskatningsregler om 

den manglende adgang til at kunne modregne underskud fra udenlandske selskaber.84 Holdbarheden af dette 

argument er i øjeblikket til vurdering i ’C-650/16, Brevola’. Her skal det vurderes om den ulempe, der følger 

den manglende indregning af underskud, kan opvejes af den fordel, der følger af at udenlandske selskaber ikke 

                                                           
79 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
80 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
81 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
82 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
83 Kilde: Lovforslag nr. L 104, Folketinget 2017-18, Fremsat den 15. november 2017 af Skatteministeren (Karten 

Lauritsen), Skattemin., j.nr. 2017-3321 
84 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
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skal beskattes i Danmark. Når der er faldet afgørelse i denne sag, vil det være lettere at vurdere hvorvidt 

muligheden for at tilvælge frivillig international sambeskatning kan begrunde, at der ikke er tale om 

forskelsbehandling.85  

Skulle det være tilfældet at det blev anset at der var tale om en forskelsbehandling, skal det overvejes om det 

også gør sig gældende i forhold til bestemmelsen i ligningslovens § 8 N, stk. 2. Det skal således overvejes om 

et dansk selskabs adgang til at anvende underskud fra udenlandske selskaber, direkte kan sammenlignes med 

et dansk selskabs adgang til at fradrage en korresponderende betaling afholdt af et dansk selskab.86 

En løsning på problematikken kunne være at korresponderende betalinger kan fradrages, når de tilgår 

udenlandske koncernselskaber, der kan sambeskattes efter selskabsskattelovens § 31 A. Hertil kunne det 

suppleres med en bestemmelse om, at det forudsætter at det udenlandske selskab beskattes med den 

korresponderende betaling. Herved vil bestemmelsen kun omfatte de tilfælde, hvor der ellers ikke ville være 

fradrag for lønudgiften på koncernniveau, hvilket endvidere vil være i overensstemmelse med det hensyn, der 

vurderes at ligge bag bestemmelsen.87  

4.8 Løsningsforslag 

Det må erkendes at indførelsen af ligningslovens § 8 N, på nogle områder imødeser den måde som 

virksomhederne forud for domsafsigelserne, i kapitel 3, havde tolket driftsomkostningsbegrebet i forhold til 

lønudgifter. 

Med indførelsen af ligningslovens § 8 N, må det anerkendes at bestemmelsen i flere henseender sikre 

virksomheder en mere enkel og administrerbar måde at håndtere lønudgifter.  

Der vil dog, forsat være flere henseender hvor bestemmelsen ikke løfter den administrative byrde ved 

håndteringen af lønudgifter, samt at bestemmelsen kan medføre helt nye problemstillinger, som gennemgået 

tidligere i dette kapitel.  

En løsning til de problemstillinger, som det er vurderet ligningslovens § 8 N, kan medføre, er at gøre alle 

erhvervsmæssige udgifter fradragsberettigede. På den måde vil der ikke være nogle virksomheder der 

skattemæssigt stilles bedre end andre. Der vil ligeledes heller ikke være grænsedragningsproblematikker i 

forbindelse med at vurdere om en given udgift er fradragsberettiget eller ej.  

                                                           
85 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
86 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
87 Kilde: Langhave Jeppesen, Inge – Så er ventetiden ovre – Seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter, SR-

Skat Online, SR.2008.0019 
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Skattelovsrådet foreslog allerede i 1991 at alle erhvervsmæssige udgifter skulle være fradragsberettiget.88  

  

                                                           
88 Kilde: Ferniss, Jane – Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 1. udgave, 1. oplag, Forlaget Thomson A/S, 2006, 

side 59 M 
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5 Konklusion 

Statsskattelovens fundamentale princip om, at driftsomkostninger kan fratrækkes i den skattepligtige 

indkomst, er solidt forankret i statsskatteloven, helt tilbage fra år 1903. Ifølge loven er udgifter medgået til at 

erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomsterhvervelse fradragsberettigede. Dette gælder både når 

udgifter, som har bidraget til at opretholde en virksomheds aktuelle indkomstniveau og for udgifter afholdt for 

at agere ekspansivt indenfor virksomhedens naturlige grænser.  

Modsat er udgifter som er medgået til at erhverve eller udvide indkomstgrundlaget ikke omfattet af 

driftsomkostningsbegrebet. Dette medfører, at anskaffelse af anlægsaktiver eller etableringsudgifter som 

udgangspunkt ikke kan fradrages efter statsskatteloven.  

Driftsomkostninger relaterer sig primært til det enkelte indkomstår, hvorimod anlægs- og etableringsudgifter 

rækker udover den aktuelle indkomstperiode. Anlægs- og etableringsudgifter er derfor ikke omfattet af 

driftsomkostningsbegrebet.  

I praksis var statsskattelovens driftsomkostningsbegreb i visse situationer vanskelig at anvende, da nogle 

udgifter helt naturligt både kan henføres til den aktuelle og til fremtidige indkomstår. Dette var 

uhensigtsmæssigt fra et samfundsmæssigt synspunkt og lovgiver vedtog derfor indførelsen af ligningslovens 

§ 8. Ligningslovens § 8 medførte således en udvidelse af driftsomkostningsbegrebet i statsskatteloven. 

Grænsedragningen mellem fradragsberettigede og ikke-fradragsberettigede udgifter kan være vanskelig at 

foretage i praksis og ofte er det nødvendigt at foretage en konkret vurdering af den enkelte situation for at 

kunne bestemme udgiftens fradragsret. 

Lønudgifter har ofte en naturlig tilknytning til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse, hvorfor 

lønudgifter som udgangspunkt vil være omfattet af driftsomkostningsbegrebet. Det vil dog altid være formålet 

med afholdelsen af lønudgiften, der afgør fradragsretten. 

Det vil i visse tilfælde være nødvendigt at foretage en konkret vurdering af, om karakteren af lønudgiften er 

anvendt til et fradragsberettiget formål. Det kan være nødvendigt at opdele den samlede udgift i en 

fradragsberettiget og ikke-fradragsberettiget del. Hvis andelen ikke kan opgøres pålideligt, skal der således 

foretages en vurdering af i hvor høj grad udgiften vedrører den løbende indkomsterhvervelse. Hvis udgiften 

overvejende er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende indkomsterhvervelse, kan der således 

anerkendes fradrag for udgiften. 

På baggrund af de udførte domsanalyser, i projektets kapitel 3, tyder det på, at virksomhederne generelt havde 

en forståelse af, at lønudgifter og personaleudgifter som ikke var af privat karakter altid har den nødvendige 
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tilknytning til virksomhedens løbende indkomsterhvervelse, hvorfor der altid vil kunne anerkendes fradrag for 

denne udgiftstype.  

I alle de gennemgåede afgørelser er virksomhederne blevet nægtet fradrag for lønudgifter, hvor formålet med 

afholdelsen af udgiften ikke var medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde virksomhedernes løbende 

indkomsterhvervelse.  

I sagen om en banks fradragsret for lønudgifter, til analyser og forhandlinger forud for overtagelse af fem 

bankfilialer, ledte det til forskellige afgørelser ved forskellige instanser. I sidste instans tolkede Højesteret 

driftsomkostningsbegrebet således, at det var formålet med afholdelsen af udgiften der afgjorde fradragsretten.  

Der er ikke indikationer på at domstolene har indsnævret driftsomkostningsbegrebet i statsskatteloven. Der er 

dog en indikation på at virksomhederne har tolket driftsomkostningsbegrebet anderledes, forud for 

domsafsigelserne, end den måde domstolene tolkede driftsomkostningsbegrebet på. 

Som foranledning af ovenstående blev ligningslovens § 8 N indført af Folketinget i november 2017. 

Ligningslovens § 8 N har til formål at sikre skattemæssigt fradrag, for alle erhvervsmæssige lønudgifter og 

lønaccessorier. Det betyder at lønudgifter, som er anvendt til etablering eller udvidelse af virksomhedens 

indkomstgrundlag, kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Lønudgifter som har karakter af en privatudgift 

eller lønudgifter som er afholdt i aktionærernes interesse kan ikke omfattes af bestemmelserne i ligningslovens 

§ 8 N.   

Efter ligningslovens § 8 N, stk. 2 kan betaling for erhvervsmæssige lønudgifter fradrages når det betalende og 

det modtagende selskab indgår i samme sambeskatningskreds. Et selskab kan således anvende medarbejdere 

fra et koncernforbundet selskab og opnå fradrag for betaling heraf. 

Indførelsen af ligningslovens § 8 N ændre heller ikke på, at der ikke anerkendes skattemæssigt fradrag for alle 

erhvervsmæssige lønudgifter, da lønudgifter anvendt til udarbejdelse af et afskrivningsberettiget anlægsaktiv 

ikke kan fradrages i den skattepligtige indkomst, men i stedet skal afskrives sammen med anlægsaktivet. 

Ligeledes kan der ikke anerkendes fradrag efter ligningslovens § 8 N, for bonusudbetalinger til medarbejder i 

forbindelse med virksomhedssalg. 

Virksomheder skal således i visse situationer fortsat foretage en konkret vurdering af hvilket formål den 

afholdte lønudgift er medgået til.  

Formålet med indførelsen af ligningslovens § 8 N har fra politisk side, endvidere været at løfte den 

administrative byrde for virksomheder, ved at gøre alle erhvervsmæssige lønudgifter fradragsberettiget.  
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Efter indførelsen af ligningslovens § 8 N, vil der dog fortsat være en administrativ byrde forbundet med 

behandling af lønudgifter, da visse erhvervsmæssige lønudgifter forsat skal opdeles i en fradragsberettiget og 

en ikke fradragsberettiget del.  

Indførelsen af ligningslovens § 8 N kan have flere samfundsmæssige konsekvenser, herunder både 

skattemæssige og konkurrencemæssige konsekvenser.  

Med indførelsen af ligningslovens § 8 N, vil der anerkendes fradrag for lønudgifter, som er medgået til et 

skattefrit formål. Før indførelsen af ligningslovens § 8 N, var der ingen skattemæssig konsekvens i forbindelse 

med indkomster, som er skattefrie efter statsskattelovens § 5, da udgifter som var medgået til indkomsten ikke 

kunne fradrages efter statsskattelovens § 6.  Efter indførelsen af ligningslovens § 8 N, vil erhvervsmæssige 

lønudgifter, som anvendes til indkomster som er skattefrie efter statsskattelovens § 5, således kunne fratrækkes 

i anden skattepligtig indkomst. Der kan derfor opstå situationer, hvor en indtægt er skattefri og udgiften 

medgået hertil er fradragsberettiget.  

Favorisering af lønudgifter fremfor rådgiverhonorarer medfører, at der vil være et større incitament til at 

anvende egne medarbejdere fremfor revisorer, advokater eller andre rådgivere, da der vil være en skattemæssig 

fordel ved at anvende egne medarbejdere. Dette kan betyde, at virksomheder vil anvende egne medarbejder i 

situationer, hvor virksomheden førhen ville have anvendt en ekstern rådgiver. Det vil betyde, at der kan være 

en konkurrenceforvridning mellem eksterne rådgivere og interne medarbejdere, da der ikke kan anerkendes 

skattemæssigt fradrag for udgiften til en ekstern rådgiver i forbindelse med udvidelse af indkomstgrundlaget. 

Ligningslovens § 8 N, skt. 2, kan stille større selskaber skattemæssigt bedre end mindre virksomheder. Det 

forventes at mindre virksomheder, i højere grad vil være nødsaget til at anvende eksterne rådgivere, mens 

større selskaber i større udstrækning må formodes at kunne anvende ressourcer hos koncernforbundne 

selskaber. Større selskaber kan dermed i princippet opnå en skattefordel, som mindre virksomheder ikke kan. 

Virksomheder uden et ansættelsesforhold, vil ikke kunne få anerkendt fradrag for lønaccessorier, som 

virksomheder med et ansættelsesforhold kan. Virksomheder med et ansættelsesforhold vil således have en 

skattemæssige fordel, som virksomheden uden ansættelsesforhold ikke har.  

Det forventes at med indførelsen af ligningslovens § 8 N, kan give grænsedragningsmæssige udfordringer. 

Grænsen for hvornår der er tale om et ansættelsesforhold kan være vanskelig at foretage, da skatte-

myndighederne kan anse længerevarende konsulentkontrakter for at være et ansættelsesforhold, og dermed 

omfattes af ligningslovens § 8 N. 

Grænsedragningen for hvad der forstås som et fradragsberettiget lønaccessorium kan være vanskelig at 

foretage, da der ikke er nogen specifik definition af de fradragsberettigede lønaccessorier.  
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Det er afgørende for fradragsretten om udgiftens afholdelse er i virksomhedens eller i aktionærernes interesse. 

Det må forventes at der er flere udgifter, som både afholdes i virksomhedens og i aktionærernes interesse. 

Grænsedragningen for hvornår disse udgifter er fradragsberettiget, kan derfor være vanskelig at foretage.  

Slutteligt kan det konkluderes, at det skattemæssige driftsomkostningsbegreb og fradragsretten for udgifter, 

herunder lønudgifter, fortsat hviler på det fundamentale princip i statsskattelovens § 6. I takt med 

samfundsudviklingen har lovgiver tilpasset driftsomkostningsbegrebet ved at special lovgive i ligningsloven. 

Senest med indførelsen af ligningslovens § 8 N, som skal sikre fradragsret for erhvervsmæssige lønudgifter, 

særligt i forbindelse med virksomhedshandler, hvor det eksisterende indkomstgrundlag erhverves eller 

udvides.   
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