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1. Indledning  

Udbud/efterspørgsel er en matematisk beregning, der forudsiger pris og mængde på udvalgte 

produkter, der sælges på et marked med fuldkommen konkurrence. I denne teori er markedet 

motiveret af penge, hvor alt vejes og måles i forhold til dets pengeværdi, idet der produceres mere 

for den rette pengeværdi. 

 

Overfloden af produkter har blandt andet medvirket til, at der er store klimaforandringer, der i de 

seneste par år er blevet tydeligere og dermed har sat sit præg. I den forbindelse har der været mere 

fokus på deleøkonomi og dens værdier.  

 

Verden bevæger sig hen imod en “dele-og-låne”-kultur og dermed væk fra den traditionelle “køb-og-

smid-væk”-kultur. Ved “dele-og-låne”-kulturen strækkes ressourcernes levetid.  

 

Deleøkonomi kan ikke i sig selv stoppe klimaforandringerne; dog kan deleøkonomien være med til at 

ændre holdninger og handlemønstre. 

 

Overordnet set rummer deleøkonomi mange muligheder for både brugere, samfundet og 

samfundsøkonomien. Men med mulighederne opstår der en række skattemæssige udfordringer, 

som der skal tages stilling til, hvilket dette projekt vil belyse. 

1.1 Målgruppe 

Projektet er udarbejdet med det formål at belyse de skattemæssige og samfundsmæssige 

problemstillinger, som deleøkonomi har. Projektet er rettet mod politikere, brugere og platforme. 

Projektet rammer et bredt samfundsøkonomisk område, hvorfor flere vil finde projektet brugbart. 

1.2 Problemformulering og underspørgsmål 

Hvad er de skattemæssige og samfundsmæssige konsekvenser af de reguleringer, der er indført 

inden for deleøkonomi?  

 

- Hvad er deleøkonomi, og hvornår skelnes der mellem vennetjenester og deleøkonomiske 

aktiviteter? 

- Hvad er konsekvenserne af lovreguleringerne inden for deleøkonomi? Og hvilken effekt vil 

disse have på det danske samfund? 
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1.3 Afgrænsning  

Projektet fokuserer på de skattemæssige og samfundsmæssige konsekvenser af de nye 

lovreguleringer vedrørende deleøkonomi. Projektets primære fokus er deleøkonomiske aktiviteter 

mellem privatpersoner på specialiserede digitale platforme i Danmark, hvorfor der afgrænses fra at 

undersøge sort arbejde.  

 

Projektet afgrænser sig ligeledes fra at forholde sig til andre regler i EU eller lignende. Derudover 

afgrænser projektet sig fra at se på andre reguleringer eller love, som ikke vurderes relevante for 

den valgte problemformulering. I den sammenhæng afgrænser projektet sig derfor fra at se på 

lovgivning vedrørende selskaberne bag de specialiserede digitale platforme, da dette ikke vil 

bibringe yderligere informationer til vores besvarelse af problemformuleringen.  

Herudover vurderes det uhensigtsmæssigt at medtage eventuelle reguleringer og regler vedrørende 

momspligten samt reguleringer vedrørende ejendomsskat og ejendomsværdiskat.  

 

Til sidst afgrænses projektet fra at omtale gavelovgivningen. Til sidst afgrænses projektet fra at 

omhandle eventuelt miljømæssige fordele og ulemper ved deleøkonomi.  

 

Denne afgræsning vurderes hensigtsmæssigt grundet projektets størrelse og tidsmæssige 

begrænsning. 

1.4 Metode  

Til besvarelse af projektets problemformulering samt underspørgsmål tages der udgangspunkt i 

adskillige kilder og datagrundlag, da projektet benytter en induktiv metodetriangulering. Projektet 

har en blanding af forstående og forklarende formål, idet der søges forståelse for lovreguleringernes 

skattemæssige og samfundsmæssige konsekvenser.  

 

Projektet har været styret af, at der har været en begrænset mængde tid til at udføre de nødvendige 

undersøgelser samt begrænset datagrundlag.   

 

Til den redegørende del benyttes kvantitative dataudtræk fra Danmarks Statistik, hvor der anvendes 

en positivistisk tilgang til dataene. Datagrundlaget vil ikke blive fuldstændigt, idet definitionen af 

deleøkonomi endnu ikke er fastlagt. Der kan dog drages konklusioner på tendenserne, og dette 

udgør projektets sekundære data i form af forskningsdata. 
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I projektets analyse er den juridiske metode benyttet for at konkludere på problemformuleringen. 

Analysen er derudover baseret på hermeneutisk videnskabsteori, da der ønskes en forståelse for 

konsekvenserne af lovreguleringerne. Empirien indhentes fra kvalitative data i form af personlige 

interviews med Claus Skytte og Jakob Øgendahl Larsen. I interviewene er teknikken fra det 

standardiserede interview blevet anvendt, og dette udgør projektets primære data. I analysen er der 

yderligere anvendt afgørelsesanalyse for at undersøge, hvordan der kan gives et svar på et generelt 

juridisk spørgsmål. Da begrebet endnu er elastisk, anvendes flere afgørelser for at konkludere 

generelt.  

 

I projektet var GoMore udvalgt som case virksomhed, men da GoMore ikke besvarede det aftalte 

interview, blev projektets fokus ændret, således at projektet omhandler de generelle skattemæssige 

og samfundsmæssige konsekvenser.  

1.4.1 Kildekritik  

Projektet omhandler et emne, der endnu er forholdsvis udefineret. Projektet er derfor baseret på 

adskillige primære kilder, der vil have forskellige subjektive holdninger til emnet på grund af deres 

forskellige indgangsvinkler. Herudover findes der ingen uddannelse inden for deleøkonomi, hvorfor 

projektets primære kilder er selvlærte og farvede. Claus Skytte og Jakob Øgendahl Larsen er positive 

over for deleøkonomi, hvilket tildeles kan skyldes, at de begge er ejere af deleøkonomiske 

platforme.  

 

Projektet har haft en kildekritisk tilgang til rapporterne, da disse ikke er opdaterede i forhold til 

lovereguleringerne samt de seneste års udvikling.  

 

Da størstedelen af projektets kilder er primære, bliver reliabiliteten løbende overvejet og holdt op 

imod et objektivt synspunkt. I forbindelse med indsamlingen af dataene har der derfor været fokus 

på at forsøge at indsamle flere svar fra uafhængige kilder for at sikre validiteten. 
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2. Struktur over projektet 
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3. Redegørelse 

3.1 Begrebet deleøkonomi 

Begrebet deleøkonomi er et nyt udtryk, der dækker over et gammelt koncept. Et koncept, der 

bygger på, at flere anvender de samme ressourcer såsom biler, havesakse osv.  

 

Økonomer omtaler knappe ressourcer; et eksempel herpå kunne være brændstof. Brændstof er en 

knap ressource, da der ikke kan produceres mere brændstof end det, som jorden indeholder. Men 

ifølge Peter Diamandis og Steven Kotler, som er forfattere til “Abundance - the future is better than 

you think”, er knappe ressourcer afhængigt af synspunktet.   

 

“Forestil dig et appelsintræ med masser af frugter. Når du har plukket alle appelsinerne fra de 

nederste grene, er der pludselig ikke mere adgang til frugt. Måske kan du heller ikke se dem. Så set 

ud fra et begrænset perspektiv er der nu knaphed på appelsiner. Men i det øjeblik nogen opfinder en 

simpel teknologi - en stige - ændres perspektivet og adgangen markant. Nu er der pludselig mange 

appelsiner.” 1 

 

Deleøkonomi kan være “stigen”, der ændrer synspunktet og kan løse udfordringerne med knappe 

ressourcer. Der er flere eksperter og iværksættere, som løbende prøver at udfordre de knappe 

ressourcer og videreudvikle begrebet deleøkonomi.  

 

Ordet deleøkonomi er en dansk fortolkning af det engelske udtryk sharing economy, der er det 

oftest anvendte internationale begreb. Begrebet dækker over udnyttelsen af uudnyttede aktiver 

eller arbejdskraft. Dette er en bred betegnelse, som der endnu ikke er udarbejdet en fælles 

definition af.  

Området er fortsat under udvikling, og dermed opstår mange synonymer hertil. På den måde kan 

begrebet ses som en paraplybetegnelse for begreber såsom nedenstående:  

- Collaborative economy: Værdier skabes i samarbejde og fællesskab – nøgleordet er ’fælles’ 

- Andelsøkonomi (fællesforbrug): Deling af ressourcer uden om platforme og lignende 

- Acces economy (adgangsøkonomi): Brugerne ønsker ikke at have ejerskab men at kunne få 

adgang til det delte produkt eller service 

- On-demand economy: Alt er til rådighed for brugeren, hvis brugeren efterspørger det 

                                                
1 Jesper Bove-Nielsen, Den nye deleøkonomi - digitale strategier i adgangssamfundet, Libris Business, 2016, s. 
41  
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- Peer-to-peer economy (P2P/krejlerøkonomi): Fokus på en forretningsmodel, hvor 

privatpersoner handler med andre privatpersoner uden at involvere andre aktører  

- Online platform economy: Aktiviteter, der sker på online platforme 

- Lejeøkonomi: Platforme, der giver mulighed for at leje løsøre 

- Gig economy (tjanseøkonomi): Fokus på nye former for indtægter. Platforme, der tilbyder 

kortvarigt arbejde mod betaling 

- Freelance economy: Fokus på freelance-arbejdere 

- Crowd economy: Økonomiske modeller, der bygges op omkring store menneskemængder. 

Omfatter også begrebet crowdfunding 

 

Claus Skytte er foredragsholder, iværksætter og forfatter til fire bøger, hvoriblandt to kan sættes i 

sammenhæng med deleøkonomi og dens udvikling. Claus Skytte er af Danish Design Award nævnt 

som en af Danmarks fremmeste eksperter inden for begrebet deleøkonomi. 2 

 

Claus Skytte deler begrebet deleøkonomi op i andelsøkonomi og platformsøkonomi, da begrebet er 

meget elastisk.  

Platformsøkonomi indeholder alle deleøkonomiske tjenester og ydelser, som bliver handlet på 

digitale platforme. Hvorimod andelsøkonomi dækker over alle deleøkonomiske tjenester, der ikke 

foregår på en platform; herunder nævner Claus Skytte vennetjenester. Andelsøkonomien er altså 

ikke til gavn for nogle virksomheder, der tjener på det, men kan have stor samfundsmæssig gavn. 3 

 

Jakob Øgendahl Larsen er stifter og ejer af ShareOne, der er en deleøkonomisk virksomhed, hvor 

man kan udleje bolig, bil samt løsøre. Jakob Øgendahl Larsen arbejder til daglig i en startup-afdeling i 

Nordea.  

 

Jakob Øgendahl Larsen deler begrebet op i platformsøkonomi og den rene deleøkonomi. Til forskel 

fra Claus Skytte mener Jakob Øgendahl Larsen, at platformsøkonomi indeholder tjenester og ydelser, 

der handles med profit for øje, uanset om de findes på en platform eller ej. Dette vil oftest omfatte 

delingen af arbejdskraft.  

Den rene deleøkonomi er delingen af aktiver/løsøre, som udlejer allerede ejer, og hvor aktivet ikke 

er købt med henblik på at udleje og tjene profit. 4 

                                                
2 http://danishdesignaward.com/jury/claus-skytte/  
3 Bilag 1 
4 Bilag 2 
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Ifølge SKAT er deleøkonomi “et økonomisk princip, hvor privatpersoner deler, bytter, lejer eller køber 

opgaver og varer af hinanden” 5 

 

Fælles for ovenstående fortolkninger er, at brugerne og ejerne deler aktiver og ydelser i fællesskab 

og dermed opnår en højere udnyttelse af produkterne.  

3.2 Den deleøkonomiske forretningsmodel 

Den deleøkonomiske forretningsmodel involverer i dag tre aktører, der er afhængige af hinanden. 

Aktørerne består af udbyderen, der udlejer sine ressourcer; brugerne, der efterspørger disse, samt 

platformene. Brugerne og udbyderne anvender en specialdesignet digital platform, der har til formål 

at skabe et marked og formidle ressourcerne. Platformene bliver en online markedsplads, hvor 

udbud og efterspørgsel mødes.   

 

 
 

                                                
5 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234808  
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Rachel Botsmann, der er forfatter og underviser på Oxford University, har sammen med Roo Rogers, 

der er forfatter og iværksætter, skrevet bogen “What’s mine is yours”. Heri opstiller de fire 

betingelser, der skal være opfyldt, for at der er et marked, hvor deleøkonomiske virksomheder kan 

eksistere. 6 

De fire betingelser er: 

1. Der skal være ressourcer, der ikke er udnyttet og som derfor sættes i spil  

2. Der skal være et behov, så der opstår en stor nok brugerflade 

3. Der skal være en tro på fællesskabet 

4. Brugerne skal have tillid til fremmede lejere eller udlejere 

 

Disse fire betingelser bakkes op af Nesta, der er en tænketank i London. Nesta tilføjer ligeledes, at 

deleøkonomiske aktiviteter er internetbaserede digitale løsninger, og at disse aktiviteter skaber 

åbenhed og inklusion. 7 

 

Tillid er den sværeste betingelse at opfylde, idet det er svært for platformene at opbygge en tillid 

mellem udlejer og bruger.  

 

“Den bedste måde at se, om folk stoler på en, er at stole på dem” 8 

 

Tillid er helt afgørende for, om disse platforme har succes. Tillid i samfundet har udviklet sig fra, at 

man kun har tillid til dem, der står én nærmest, til at man i dag lever i et samfund, hvor social tillid er 

en central grundsten.  

Social tillid defineres som tillid til andre end kun ens nærtstående såsom tillid til fremmede. I dag har 

man for eksempel tillid til virksomheder, selvom man aldrig har mødt menneskene bagved.  

De deleøkonomiske platforme skal opbygge tillid, ikke blot til idéen, men til platformen og det 

fremmede. Der skal være tillid til, at idéen fungerer, samt tillid til, at platformen sikrer mod snyd og 

bedrag. Herudover skal der også være tillid til det menneske, der skal udleje eller leje. 

 

GoMore er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at der er skabt tillid mellem udlejere, lejere og 

virksomheden bag. GoMore har været ramt af uheldige situationer. Et eksempel herpå er en 

                                                
6 Nina Knudsbo, Deleøkonomi, FILO, 2018, s. 16 
7 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=30020&sid=deleoko2018  
8 Claus Skytte, Skal vi dele, Skytsengel, 2014, s. 187 
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situation, hvor udlejer mistede sin bil, da lejeren ikke returnerede bilen efter aftalen. 9 Men til trods 

for forskellige skrækhistorier og dårlig omtale så buldrer GoMore derudaf med en stigning i 

bruttofortjenesten på 588 % fra 2016 til 2017 10 . Brugerne har tillid til, at GoMore har foretaget et 

baggrundstjek på udlejer og lejer, og at lejeren betaler til tiden og korrekt, da transaktionen 

valideres og sker gennem GoMores systemer. Og derudover opbygges tilliden mellem brugerne, 

fordi både lejer og udlejer rates igennem GoMores anmeldelsessystem.  

 

Der er forskellige måder, de deleøkonomiske platforme kan sikre sig tillid mellem lejer, udlejer og 

platformen på. Platformen kan blandt andet sikre tilliden ved at kræve personlige oplysninger om 

brugerne og verificere disse oplysninger såsom mail- og bankoplysninger. Derudover kan platformen 

opfordre til, at brugeren logger ind med et socialt medie som for eksempel Facebook, da dette 

skaber et større kendskab til personen.  

Mange platforme har indbygget et rating-system, hvor udlejere og lejere kan gå ind og rate 

hinanden, og på denne måde kan der skabes tillid mellem brugerne. Dette kaldes også for social 

valuta – opfører du dig ordentligt, får du point; hvis ikke, så mister du point.  

Nogle platforme vælger også at vise brugernes aktivitet, da meget aktivitet kan tale for en højere 

troværdighed, hvis brugerens ratinger ligeledes er gode.  

I USA er der oprettet en hjemmeside, der hedder TrustCloud. På denne hjemmeside kan man rate 

enkeltpersoner på kryds og tværs af deleøkonomiske platforme. Her kan man se ratings fra flere 

platforme og på den måde danne overblik over den enkeltes troværdighed. 11 

 

Ud over tillid er en af grundtankerne bag deleøkonomi bæredygtighed. Bæredygtighed er et stort 

emne, hvor både borgere, virksomheder og politikere prøver at finde måder, hvorpå man kan være 

bedre mod miljøet. Deleøkonomi er et skridt på vejen mod bæredygtighed, da man samarbejder, 

deler og låner til hinanden.  

 

Behøver USA i virkeligheden 80 millioner boremaskiner, når de i gennemsnit kun bliver brugt i 13 

minutter af deres levetid? Er dette nødvendigt for at opfylde den enkeltes behov? Er der ikke bedre 

og mere bæredygtige løsninger på sådanne problemer? 12 

 

                                                
9 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2018-03-18-udlejede-sin-bil-til-kvinde-paa-gomore-i-to-dage-nu-har-den-
vaeret-vaek-i-ugevis  
10 Offentlig årsrapport fra 2017, GoMore ApS 
11 https://www.crunchbase.com/organization/trustcloud  
12 Jesper Bove-Nielsen, Den nye deleøkonomi - digitale strategier i adgangssamfundet, Libris Business, 2016, s. 
30 
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Deleøkonomi rykker de klassiske grænser mellem producenter og forbrugere. Airbnb og GoMore er 

gode eksempler på teknologiske, deleøkonomiske platforme, da flere anvender de samme 

ressourcer og grænsen mellem producenter og forbrugere derfor bliver uklare. Disse platforme har 

de seneste par år haft en stigende vækst, da der har været mere fokus på at udnytte de allerede 

producerede ressourcer mere optimalt, både set med samfundsmæssige og økonomiske øjne. 

3.3 Deleøkonomiens udvikling 

Som det kan ses af ovenstående, er deleøkonomi et kompliceret begreb med forskellige betydninger 

og fortolkninger. Begrebet dækker over alt fra leje af bil, udlejning af lejlighed, rengøringshjælp og 

helt ned til udlån af havesaksen til naboen. Da begrebet er så stort og dækker over alt fra 

vennetjenester til leje af aktiver, har der tidligere ikke været klare skatteregler for deleøkonomiske 

aktiviteter som en helhed.  

 

I Danmark har udviklingen været lav i forhold til resten af Europa. Dette ses tydeligt på delingen af 

overnatningsmuligheder, hvor det i 2017 er 17 % af befolkningen i Europa, der enten har delt sin 

bolig eller købt en overnatning af andre. Til sammenligning gælder det kun for 10 % af befolkningen i 

Danmark. I forhold til transportdelingen er Danmark kun ét procentpoint under gennemsnittet i 

Europa, som ligger på 8 %. Dette ses i statistikken nedenfor der er udarbejdet af Danmarks Statistik. 

 

 
 

Til trods for, at Danmark er bagud i forhold til resten af Europa, er udviklingen alligevel gået 

forholdsvis stærkt. Alene fra 2014 til 2015 er der sket en tredobling af antallet af danskere, der 
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bruger de deleøkonomiske platforme. I januar 2018 siger statistikken, at hver femte dansker 

deltager i deleøkonomien, enten ved at udbyde aktiver eller arbejdskraft eller ved at købe ydelser 

eller leje aktiver.  

 

 
 

Der findes cirka 7.500 deleøkonomiske platforme på verdensplan, heraf agerer cirka 140 i Danmark, 

hvoraf 85 er danske. Disse danske platforme havde tilsammen en omsætning på 183 mio. kr. og 

beskæftigede omkring 450 ansatte i 2016. Omsætningsniveauet er en indikation på udviklingen men 

svarer ikke til det antal transaktioner, da det alt andet lige må være højere.13 

 

For at sætte udviklingen lidt i perspektiv, kan man sammenligne hotelkæden Hilton med Airbnb. 

Hilton har på over 100 år opbygget et hotelimperium, der i 2016 havde en markedsværdi på cirka 

$20 milliarder og havde cirka 650.000 værelser fordelt over hele verden. Hvorimod Airbnb kun på 7 

år opbyggede et virtuelt hotel-imperium med et tilsvarende antal værelser og tilsvarende 

markedsværdi. 14  

3.4 Digitalisering  

Man kan ikke undgå om den digitale udvikling, når man ser på deleøkonomi, da den digitale verden 

er en stor del af deleøkonomiens fremgang.  

 

                                                
13 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=30020&sid=deleoko2018 
14 Jesper Bove-Nielsen, Den nye deleøkonomi - digitale strategier i adgangssamfundet, Libris Business, 2016, s. 
37 
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Digitaliseringen har skabt platforme, der har specialiseret sig inden for deleøkonomi så som GoMore 

og Airbnb. En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at platforme, udviklet specifikt til 

deleøkonomiske formål, er dem, der bliver anvendt mest, når man for eksempel skal leje en bil eller 

finde en overnatning.  

 

 
Digitaliseringen kan kort beskrives i tre faser15: 

● Fase 1 var perioden mellem 1995-2010. I den periode blev computere og internettet 

opfundet og videreudviklet til et punkt, hvor privatpersoner og virksomheder tog 

fænomenet til sig.  

 

● Fase 2 startede i 2010 og forventes at vare indtil omkring 2025. Fasen bliver kaldt for 

“Internet of Things” eller “Internet of everything”. I denne fase bliver stort set alt 

digitaliseret; det er alt fra apps, pulsure, hovedtelefoner, tyverialarmer, stereoanlæg, 

lamper, dørtelefoner til selvbetjeningskasser i butikkerne. 

 

● I den sidste fase forventes digitaliseringen at begynde at påvirke menneskets bevidsthed og 

intelligens. I fase 3 begynder kunstig intelligens at udgøre en særlig faktor, der har stor 

betydning for forskellige virksomheder og det almindelige menneske.  

 

Digitaliseringen har dermed åbnet for nye og anderledes forretningsmuligheder og dermed nye 

former for virksomheder. I forbindelse med udviklingen har nogle virksomheder også set 

udfordringer og har dermed måttet konstatere, at udviklingen ikke er til deres fordel. 

                                                
15 Jesper Bove-Nielsen, Den nye deleøkonomi - digitale strategier i adgangssamfundet, Libris Business, 2016, s. 
79-100 
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De Gule Sider, der tidligere var telefonbøger, er et eksempel på, hvad den digitale udvikling har 

betydet. I 2005 blev De Gule Sider opkøbt for cirka fem milliarder kroner, men allerede i 2011, kun 

seks år senere, blev De Gule Sider erklæret konkurs. Interessen for og salget af de gammeldags 

telefonbøger var ophørt, da det i årene op til 2011 blev nemmere og mere populært at søge de 

tilsvarende oplysninger på nettet. De Gule Sider måtte erkende, at de ikke havde fulgt med 

udviklingen, og at interessen for produktet ikke længere var på samme niveau. 16 

 

De Gule Sider måtte dermed indse, at den digitale udvikling var for stor en udfordring for dem, 

hvorimod deleøkonomiske platforme ser denne udvikling til deres fordel. Deleøkonomiske platforme 

er særligt afhængige af den digitale verden, da størstedelen af aktiviteterne foregår på nettet i et 

eller flere led.  

 

Blandt andet på baggrund af denne udvikling har politikerne haft fokus på dette område. Dette har 

resulteret i et lovforslag og en endeligt vedtaget lov i december 2018, hvori politikerne regulerer 

reglerne om beskatning af indtægter fra visse deleøkonomiske ydelser. 

3.5 Lov nr. 1727 af den 27. december 2018 

Lov nr. 1727 af den 27. december 2018 er vedtaget for at formindske utydeligheder i skatteloven og 

for at forbedre vilkårene for vækst og korrekt skattebetaling for de pågældende områder.  

Regeringen har et ønske om at gøre det lettere at være virksomhed på deleøkonomiske markeder 

samt at gøre det mere attraktivt at være forbrugere af disse.  

 

Loven vedrører dermed nye og ændrede bundfradrag samt regler om indberetning af dele-

økonomiske indtægter. Reguleringerne kan findes i ligningsloven og nedenfor ses en skitsering af 

lovereguleringer. 

 

Beskatning af udlejning af fritidsboliger:  

Reglerne for beskatning af indtægter ved udlejning af fritidsboliger reguleres i ligningslovens § 15 O. 

Ligningslovens § 15 O gør det muligt at anvende to forskellige metoder til at opgøre den 

skattepligtige indkomst ved udlejning af fritidsbolig – den skematiske eller den regnskabsmæssige 

metode. 

  

                                                
16 https://www.berlingske.dk/content/item/229480 
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Ved anvendelse af den regnskabsmæssige metode opnås der fradrag i lejeindtægten for de udgifter, 

der er afholdt i forbindelse med udlejningen. Disse udgifter opgøres som den forholdsmæssige andel 

af de samlede udgifter til den udlejede genstand. Ved den regnskabsmæssige metode vil der altid 

være en andel til beskatning, da der sker en forholdsmæssig fordeling. Den regnskabsmæssige 

metode reguleres efter ligningslovens § 15 O stk. 2 og 3. 

 

Hvorimod den skematiske metode reguleres i ligningslovens § 15 O stk. 1, hvor der opnås et 

bundfradrag på kr. 36.000 (2010-niveau), såfremt der sker automatisk indberetning efter 

skatteindberetningslovens § 43 (hvor der sker indberetning af en ekstern tredjepart). Hvis der ikke 

sker indberetning herefter, opnås der et bundfradrag på kr. 10.000 (2010-niveau). Men såfremt 

bundfradraget overstiges, indregnes 60 % af den skattepligtige indkomst som kapitalindkomst. 

Bundfradraget knyttes til den enkelte fritidsbolig, hvorfor indehaveren ved udlejning af flere 

fritidsboliger vil opnå et bundfradrag pr. fritidsbolig.  

 

Beskatning af udlejning af helårsboliger: 

Ved beskatning af indtægterne fra udlejning af helårsbolig kan udlejer selv bestemme, om man 

benytter § 15 P, § 15 Q eller en kombination heraf.  

 

Der er ikke foretaget reguleringer til § 15 P. Reglerne i denne paragraf er fortsat, at udlejer kan opnå 

et bundfradrag, der svarer til en andel af lejen eller ejendomsværdien: 

- Ved lejebolig gives der et bundfradrag på ⅔ af fremlejers årlige leje 

- Ved andelsbolig anses boligafgiften som leje, og den går derfor under samme regler som 

lejebolig 

- Ved ejerbolig beregnes bundfradraget som 1⅓ % af ejendomsværdien, dog mindst kr. 24.000 

(2010-niveau) 

 

Ved lovreguleringerne blev § 15 Q indført. Det er nu muligt for ejere, andelshavere og lejere, som 

udlejer værelser til beboelse eller udlejer helårsboligen en del af året, at opgøre den skattepligtige 

indkomst enten efter den skematiske eller den regnskabsmæssige metode. Dette er i lighed med 

beskatningen af fritidsboliger.   

Ved den skematiske metode kan der ved udlejning af helårsboliger opnås et bundfradrag på kr. 

25.500 (2010-niveau), såfremt der sker automatisk indberetning efter skatteindberetningslovens § 

43, hvorimod bundfradraget vil være kr. 10.000 (2010-niveau), såfremt der ikke sker automatisk 

indberetning. Den skematiske metode reguleres efter § 15 Q stk. 1 og 2. 
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Ved den regnskabsmæssige metode opgøres den skattepligtige indkomst ved at modregne de faktisk 

afholdte udgifter i indkomsten. Den regnskabsmæssige metode reguleres efter § Q stk. 3.  

 

Det er ikke muligt at opnå et højere bundfradrag end værdien af bruttolejeindtægterne pr. 

helårsbolig. Såfremt bundfradraget overstiges, indregnes 60 % af den skattepligtige indkomst som 

kapitalindkomst.  

 

Der blev den 4. april 2019 vedtaget lov 188 hvor det fremgår at der fra den 1. Maj 2019 er fastsat 

grænser for antallet af dage helårsboligen kan udlejes. Såfremt der automatisk sker indberetning kan 

boligen udlejes 70 dage på et kalenderår, hvis dette ikke opfyldes er grænsen 30 dage. 17 

 

Udlejning af personbiler, varebiler, campingvogne, påhængskøretøjer og lystbåde: 

Lovreguleringerne indførte § 15 R, hvori der er opstillet regler for skattepligten af indtægter ved 

udlejning af personbiler, varebiler, campingvogne, påhængskøretøjer og lystbåde.  

 

Indtægterne fra lejlighedsvis udlejning af ovenstående aktiver er skattepligtige med fradrag for de 

tilhørende omkostninger i forbindelse med udlejningen. Der opnås et bundfradrag på kr. 9.100 

(2010-niveau), men bundfradraget er betinget af, at der sker automatisk indberetning af indkomsten 

efter skatteindberetningslovens § 43. Såfremt dette ikke opnås, er hele indtægten skattepligtig.  

 

Bundfradraget vil ikke kunne overstige lejeindtægten, men reguleringerne gør det muligt at få 

fradrag for 40 % af det beløb, der overstiger bundgrænsen.  

 

Reguleringerne er udelukkende gældende for privat udlejning, og dermed er de ikke gældende for 

udlejning, der sker som led i erhvervsmæssig virksomhed. En vurdering af, hvorvidt der er tale om 

lejlighedsvis udlejning som privatperson eller som led i en erhvervsmæssig virksomhed sker efter 

gældende praksis.  

Beskatningen af indtægter for personbiler, varebiler, campingvogne, påhængskøretøjer og lystbåde 

reguleres efter § 15 stk. 1. Og 2.  

 

                                                
17https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/l188/index.htm?fbclid=IwAR1U4HfBlyGZB6Rh8j9Oo_rBnL7CG_
Z4HDf1uFScxhipnHhlEMk2h75ccOA  



17 
 

Regeringen har udformet ovenstående reguleringer således, at skattereglerne ikke står i vejen for 

udviklingen inden for deleøkonomi.   

 

Oversigt over reguleringer                                                                                                       (alle tal er i 2010-niveau) 

Ligningsloven Før  Nu 

§ 15 O 
 
Fritidsbolig  

Bundgrænse med indberetning: kr. 
20.000 
Bundgrænse uden indberetning: kr. 
10.000 
 
For indtægter der oversigter 
bundfradraget, er der et fradrag på 40%.  
 
Finder anvendelse ved helårsbolig der 
benyttes som fritidsbolig 
 
Finder anvendelse ved fritidsboliger der 
benyttes som helårsbolig 

Bundgrænse med indberetning: kr. 36.500 
Bundgrænse uden indberetning: kr. 10.000 
 
For indtægter der oversigter bundfradraget, 
er der et fradrag på 40%.  
 
Finder anvendelse ved helårsbolig der 
benyttes som fritidsbolig 
 
Finder ikke anvendelse ved fritidsboliger 
der benyttes som helårsbolig 

§ 15 P 
Helårsbolig  
 
(Uændret) 

Bundfradrag:  
 
Lejebolig: ⅔ af fremlejers årlige leje  
 
Andelsbolig: Boligafgiften anses som 
leje. ⅔ af lejers årlige leje 
 
Ejerbolig : 1 ⅓ % af ejendomsværdien, 
dog mindst kr. 24.000 

Bundfradrag:  
 
Lejebolig: ⅔ af fremlejers årlige leje  
 
Andelsbolig: Boligafgiften anses som leje. ⅔ 
af lejers årlige leje 
 
Ejerbolig : 1 ⅓ % af ejendomsværdien, dog 
mindst kr. 24.000 

§ 15 Q 
Helårsbolig  

 Bundgrænse med indberetning: kr. 25.550 
Bundgrænse uden indberetning: kr. 10.000 
 
For indtægter der oversigter bundfradraget, 
er der et fradrag på 40%.  
 
Finder ikke anvendelse ved helårsbolig der 
benyttes som fritidsbolig 

§ 15 R 
Personbiler, Varebiler, 
Campingvogne, 
Påhængskøretøjer der 
er indrettet til 
beboelse, samt 
lystbåde  

 Bundgrænse med indberetning: kr. 9.100 
Bundgrænse uden indberetning: kr. 0 
 
For indtægter der oversigter bundfradraget, 
er der et fradrag på 40%.  

Erhvervsdrivende  En selvstændig erhvervsvirksomhed kendetegnes ved, at der for egen regning og risiko 
udøves virksomhed af økonomisk karakter og med det formål at opnå et overskud. Det 
er en forudsætning at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en 
ikke helt kort periode samt at virksomheden ikke er af ganske underordnet omfang. 
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3.6 Delkonklusion 

Begrebet deleøkonomi dækker over deling af uudnyttede ressourcer, hvilket har udfordret den 

klassiske økonomiske tankegang. På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en klar fortolkning af 

begrebet men derimod en del forsøg på at definere begrebet. Deleøkonomi er derfor blevet en 

paraplybetegnelse, hvilket har udfordret de danske skatteregler.  

 

Deleøkonomi er som nævnt ikke et nyt begreb men en udvikling af adfærdsmønstre, som altid har 

eksisteret. Digitaliseringen har muliggjort, at disse adfærdsmønstre bliver rykket til deleøkonomiske 

platforme. Digitaliseringen har dermed åbnet nye og anderledes forretningsmuligheder og dermed 

nye former for virksomheder.  

 

Udviklingen har også tydeliggjort, hvilke betingelser det deleøkonomiske marked kræver for sin 

eksistens. Der er særligt fire betingelser, der gør sig gældende: uudnyttede ressourcer, behov, tro på 

fællesskabet og tillid.   

 

Dét har udmøntet sig i en opdatering af ligningsloven i forhold til deleøkonomiske aktiviteter. Lov nr. 

1727 af den 27. december 2018 har forsimplet de forhenværende regler, hvilket skulle forsøge at 

gøre det lettere for almindelige borgere at anvende disse. Reguleringerne af loven har ligeledes 

forhøjet bundfradragene ved anvendelse af automatisk indberetning. Det giver et billede af, at den 

danske regering ønsker, at der anvendes en deleøkonomisk platform, således at indberetningen af 

indtægterne sikres.   

 

Det kan konkluderes, at deleøkonomi konstant er i udvikling, og at begrebet fortsat er udefineret.  
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4. Analyse 

4.1 Hvad er deleøkonomi? 

Deleøkonomi er, som nævnt tidligere, et endnu udefineret begreb. Men med en generel betragtning 

kan man ud fra ovenstående redegørelse sige, at begrebet dækker over deling af uudnyttede 

ressourcer. Dette er en bred beskrivelse, der kan dække over alt fra udlejning af et værelse til 

udlejning af ledige tjenesteydelser og helt ned til at låne naboens havesaks.  

 

Som nævnt i afsnit 3.1 er der mange forsøg på at lave underkategorier, der kan hjælpe til at 

afgrænse begrebet. Udfordringerne med alle disse er, at mange af dem overlapper hinanden, da en 

deleøkonomisk aktivitet kan ligge inden for mange forskellige kategorier. GoMore hører som 

eksempel til kategorierne: 

• Platformsøkonomi: GoMore er en platform og vil derfor være en del af platformsøkonomien 

• Adgangsøkonomi: GoMore giver adgang til en bil, uden af lejeren behøver at eje den, og 

dermed vil platformen være en del af adgangsøkonomien 

• Peer-to-peer economy: GoMore er handel mellem to forbrugere uden om bilforhandlerne  

• Lejeøkonomi: GoMore udlejer biler, som går under begrebet løsøre  

 

SKAT har på nuværende tidspunkt ikke udarbejdet en definition af deleøkonomi. Men SKAT har 

udformet en beskrivelse af heraf. Denne beskrivelse er åben til fortolkning, da beskrivelsen er åben 

og ikke afgrænset. Derudover nævner SKAT, at skattepligten af de deleøkonomiske aktiviteter 

afhænger af, hvilken aktivitet der er tale om. 18 

 

En af de mulige årsager til, at SKAT ikke har udformet en klar definition af begrebet, kan skyldes, at 

deleøkonomi rent teoretisk falder inden for den samme kategori som sort arbejde. Idet der er tale 

om skattepligtige indtægter, der ikke selvangives i overensstemmelse med reglerne. Herudover er 

flere gange blevet vurderet, at det er svært at lovgive på dette område, idet det ofte er en vurdering 

af den enkelte sag, der fører til afgørelser om skattepligt eller ej. 19 

En arbejdsgruppe i Skatteministeriet har udarbejdet rapporten af den 4. november 2002 om 

vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, produkter og ydelser samt 

personalegoder. Heri vurderes det, at definitionen eller afgrænsningen af sort arbejde er afhængigt 

af den præcise situation. Endvidere er præcisionsgraden forskellig afhængigt af formålet. Dette kan 

                                                
18  https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234808 
19 Skatteministeriet, Vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, produkter og ydelser 
samt personalegoder, 4. november 2002 
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på grund af lighederne med deleøkonomi også anses for gældende, når det handler om 

deleøkonomi.  

 

Claus Skytte og Jakob Øgendahl Larsen forsøger trods ovenstående at indsnævre deleøkonomi ved at 

dele begrebet op i to bestanddele, deleøkonomi/den rene deleøkonomi og platformsøkonomi. Claus 

Skytte og Jakob Øgendahl Larsen er dog ikke enige om fortolkningen af begreberne deleøkonomi og 

platformsøkonomi.  

Claus Skytte mener, at platformsøkonomi indeholder alle deleøkonomiske aktiviteter på platforme. 

Hvorimod den rene del af deleøkonomi er alle aktiviteter, der sker uden for platforme og styrker 

medborgerskabet.  

Derimod mener Jakob Øgendahl Larsen, at platformsøkonomi indeholder delingen af arbejdskraft, 

og at den rene deleøkonomi indeholder delingen af aktiver.  

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at begrebet deleøkonomi bør deles op i tre 

underkategorier: person-, bolig- og løsøre-deling.  

 
Person-deling indeholder deling af tjenesteydelser såsom rengøring, gartneri, bogholderi og andre 

serviceydelser. Bolig-deling indeholder deling af ejerlejligheder, andelsboliger, villaer, sommerhuse 

og andre boligtyper. Løsøre-deling indeholder deling af løsøre, der kategoriseres som flytbare fysiske 

formuegenstande såsom cykler, havesakse, biler og andre flytbare aktiver.  

 

Ovenstående opdeling af begrebet skyldes, at lovgivningen vedrørende tjenesteydelser er mere 

kompliceret end lovgivningen vedrørende løsøre og bolig. Når der lovgives på områder som 

tjenesteydelser, er der forskellige faktorer, der skal tages hensyn til såsom overenskomster, 

løndumping og beskatning af lønindkomster.  

Herudover er lovgivning vedrørende bolig anderledes end løsøre, da udlejning af bolig har andre 

samfunds- og markedspåvirkninger.  

 

På baggrund af ovenstående analyse er der udarbejdet en definition af, hvad deleøkonomi er, og 

hvad de forskellige underkategorier indeholder.  
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I forbindelse med vurderingen af skattepligten heraf skal de deleøkonomiske aktiviteter holdes op 

imod vennetjenester.  

 

Så hvor går grænsen mellem deleøkonomiske aktiviteter og vennetjenester? 

4.1.1 Hvornår skelnes der mellem vennetjenester og deleøkonomiske aktiviteter?  

Vennetjenester er en uundværlig del af, hvordan det danske samfund og det sociale netværk 

fungerer.  

 

Deleøkonomi fremgår implicit af den nuværende skattelovgivning. Det vil sige, at der ikke er 

udarbejdet nogen direkte og klar definition af begrebet. Dog kan det holdes op i mod vennetjenester 

der er reguleret i ligningslovens § 7 Å. Ordlyden heri er som nedenstående:  

 

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

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

engagement (familie- og vennetjenester). Ydelserne må ikke 

1) være af kommerciel karakter, 

2) indgå i organiseret byttehandel, 

3) bestå i forud aftalt udveksling af ydelser eller 

4) inkludere betaling med kontanter eller andre likvide midler. 

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

16 år som betaling for arbejde for en privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private 

hjem. 

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

privat hvervgiver udført i eller i tilknytning til dennes private hjem til en person, der opfylder 

alderskravet i lov om social pension til at kunne få folkepension. Det er en betingelse, at arbejdet ikke 

udføres som et led i erhvervsmæssig virksomhed eller indberettes som fradragsberettiget ydelse af en 

privat hvervgiver efter reglerne i § 8 V. Vederlag efter 1. pkt., der inden for et indkomstår overstiger 

et grundbeløb på 10.000 kr. (2010-niveau), medregnes dog til den skattepligtige indkomst med den 

del af vederlaget, der overstiger grundbeløbet. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 

20.”  
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SKAT har fortolket ordlyden i ligningslovens § 7 Å således:  

 

“Når du udfører små opgaver og tjenester uden at få betaling og altså af almindelig hjælpsomhed, 

gavmildhed eller socialt engagement, skal du ikke betale skat af det. 

 

Tjenesterne må ikke have en væsentlig økonomisk værdi for modtageren, men det er ikke afgørende, 

om der er tale om en tilbagevendende ydelse eller en enkeltstående tjeneste. Det har heller ikke 

betydning, om det er inden for dit eget erhverv. Hjælp til sædvanligt håndværksarbejde hos familie 

og venner er normalt også skattefrit. Det samme gælder, hvis du hjælper med at fælde et træ i 

naboens have eller hjælper en god ven med at bygge en carport.” 20 

 

SKAT’s fortolkning af ordlyden i ligningslovens § 7 Å viser, hvor mange komponenter der er i 

vurderingen af vennetjenester. Vurderingen afhænger af, hvorledes ordene “almindelig 

hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement” fortolkes.  

 

Almindelig hjælpsomhed  

Det må vurdere, at der generelt vil være tale om en bredere fortolkning, når man diskuterer 

tjenester mellem familiemedlemmer, end når det drejer sig om tjenester mellem bekendte. Det 

skyldes, at der her lettere kan bevises almindelig hjælpsomhed. Men hvor langt kan den almindelige 

hjælpsomhed strækkes?  

 

Almindelig gavmildhed 

Alle individer er forskellige, ligesom deres grænse for gavmildhed er forskellig. Hvis forældre udlåner 

bilen til børnene, vurderes det, at der er tale om almindelig gavmildhed. Men hvad så hvis de 

udlåner bilen til en bekendt, for eksempel deres nabo?  

Skal SKAT vurdere, om forholdet mellem to personer er “godt nok” til, at der er tale om almindelig 

gavmildhed, inden det indberettes og der eventuelt sker beskatning heraf? Eller skal SKAT foretage 

en personlighedsanalyse for at vurdere, hvor grænsen for almindelig gavmildhed går for det enkelte 

menneske?  

 

Socialt engagement  

SKAT nævner ligeledes, at socialt engagement ikke skal beskattes, men hvordan defineres socialt 

engagement, og hvor går grænsen? Socialt engagement består af alt fra at indgå i en besøgsven-

                                                
20 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234808  
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ordning til at stille op til kommunalvalget. Man kan argumentere for, at man kan have et socialt 

engagement i alle, man møder. Så hvor går grænsen?   

 

Væsentlig økonomisk værdi  

Afhænger den væsentlige økonomiske værdi af den enkelte persons indkomst og aktiver? Således at 

en millionær kan strække begrebet længere end en Fakta-medarbejder. Da den væsentlige 

økonomiske værdi for en millionær forventes at være højere i kroner og øre i forhold til en væsentlig 

økonomisk værdi for en Fakta-medarbejder? Selvom man kan argumentere for, at en Fakta-

medarbejder har behov for flere vennetjenester end en millionær?  

 

I Skatteministeriets rapport nævnes det, at det i praksis må vurderes, at sædvanlige ydelser mellem 

venner og slægtninge ikke medfører beskatning. Det vurderes, at dette gælder ydelser uden 

modydelse. Rapporten nævner ligeledes, at alle vennetjenester må vurderes at være styret af en 

social gensidighedsnorm, hvilket vil sige, at “den ene tjeneste er den anden værd”. Der vil ifølge 

denne vurdering altid være tale om en modydelse, omend den er udefineret og ligger ude i 

fremtiden. 21 

 

Professor Adam Grant fra Wharton University i Pennsylvania har foretaget undersøgelser, der viser, 

at man kan opdele mennesker i giverne, tagerne og matcherne:  

- Giverne vil altid give uden at forvente modydelser  

- Tagerne vil tage uden at forvente at skulle give noget igen 

- Matcherne vil have noget for noget  

Det antages, at mennesker kan være en smule af alle tre grupper, alt efter hvem man skal give, tage 

eller matche fra og til.   

Ifølge denne teori kan man vurdere, at man vil være giver og tager over for familie og venner. Hvor 

man har en større tendens til at være matcher over for fremmede. Her vil man gerne have en 

konkret “noget for noget”-plan.22 

 

SKAT beskriver vennetjenester med betaling således:  

“Familie- og vennetjenester skal være ulønnet for at være skattefrit. Hvis der indgår penge eller fx 

check, gavekort, tilgodebevis eller andet, som kan veksles til kontanter, er der tale om indtægter, 

som du skal betale skat af. Hvis du bytter tjeneste med en anden, skal begge parter betale skat af 

                                                
21 Skatteministeriet, Vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, produkter og ydelser 
samt personalegoder, 4. november 2002 
22 Claus Skytte, Skal vi dele, Skytsengel, 2014, s. 93 
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værdien af den ydelse, I modtager. Er du pensionist eller ung under 16 år, kan du arbejde skattefrit i 

private hjem.” 23 

 

Ifølge statsskattelovens § 4 er al indkomst, uanset art, skattepligtig. Det vil sige, at når man låner 

naboens havesaks og giver en flaske vin som tak, bliver værdien heraf skattepligtig, hvilket er i 

overensstemmelse med ovenstående definition fra SKAT.  

 

På baggrund af ovenstående kan det vurderes, at der i praksis skelnes mellem skattefri og 

skattepligtige vennetjenester, idet vennetjenester som udgangspunkt er skattefri, medmindre der 

modtages betaling.  

 

I Skatteministeriets rapport opstilles følgende betingelser for, at der er tale om en vennetjeneste:  

- Tjenesten udføres mellem familie, naboer eller venner 

- Tjenesten er ikke økonomisk motiveret  

- Tjenesten udføres som et udslag af hjælpsomhed  

- Tjenesten udføres i privatsfæren 

- Der føres ikke regnskab over de udførte/modtagne tjenester  

- Tjenesten udføres ligeledes uden nogen form for juridisk bindende aftale. Når tjenesten 

udføres uden nogen form for forpligtelse eller ansvar, opleves det som usædvanligt at gøre 

eventuelle misligholdelsesbeføjelser gældende 

 

Rapporten opstiller på baggrund af ovenstående følgende beskrivelse af vennetjenester:  

“Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af vennetjenester. Som vennetjenester 

betragtes sædvanligvis ydelser mellem familie, venner og lignende, som skyldes almindelig 

hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement. Vennetjenester skal ydes uden for erhvervslivet 

og indenfor privatsfæren, og de skal være af uformel og ikke-kommerciel natur. De må ikke bestå i 

samtidig udveksling af forskellige ydelser inden for de pågældendes erhverv eller i penge og lignende 

likvide midler. De må ikke udveksles på basis af deltagelse i klubber, foreninger og lignende eller på 

en måde, hvor formålet helt eller delvis er at levere ydelser til hinanden”24 

                                                
23 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234808  
24 Skatteministeriet, Vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, produkter og ydelser 
samt personalegoder, 4. november 2002 
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4.1.2 Hvornår er der tale om en personlig relation?  

I takt med, at teknologien har udviklet sig, er begrebet venner gået fra at omfatte nærmiljøet til at 

omfatte større grupper rundt omkring i hele verden. Claus Skytte udtaler at en ven i dag er noget 

helt andet i forhold til for 30 år siden, da de sociale medier har udvidet vennekredsen. Grænsen 

mellem venner og bekendte er dermed udvisket grundet den teknologiske udvikling.  

 

Da Claus Skytte udtaler sig om begrebet venner, henviser han til Carl von Clausewitz. Carl von 

Clausewitz var en preussisk general og militærteoretiker, som var med til at reformere hæren. Carl 

von Clausewitz har, ifølge Claus Skytte, udtalt, at et enkelt individ kan have op til 300 venner, da det 

er dét antal, som et individ maksimalt kan administrere. Men er der reelt nogen, der har 300 venner i 

dag?  

 

Claus Skytte udtaler, at han i dag har cirka 3.000 venner på sine sociale medier. Men har Claus Skytte 

så mulighed for at kunne udføre en vennetjeneste for disse 3.000 venner skattefrit?  

Claus Skytte kender formentlig ikke størstedelen af disse 3.000 venner.  

 

Og er man bare venner, fordi man tillader hinanden at følge på de sociale medier?   

 

I virkeligheden er de fleste venner på sociale medier nok ikke hans rigtige venner og vil ikke kunne 

bruges i vurderingen af, om der er tale om en skattefri vennetjeneste. 25 

 

Men skal antallet af venner være afgrænsningen på, hvornår man er skattepligtig eller skattefri af 

tjenesten? Eller er det det følelsesmæssige aspekt og tilhørsforhold i venneforholdet, som er 

afgørende?  

 

Den britiske antropolog Robin Dunbar fra Oxford Universitet er kendt for at lægge navn til Dunbar-

tallet. Dunbar-tallet er et tal for, hvor mange venner hvert individ kan have. Ifølge dette kan hvert 

individ have 150 venner, hvoraf 50 vil blive inviteret til en stor fest og kun 15 betragtes som de 

nærmeste venner. Heraf betragtes kun fem som de bedste venner. Robin Dunbar siger ligeledes, at 

man kan have 500 bekendte, og derudover kan man huske navn og ansigt på højst 1.500 mennesker.   

Robin Dunbar har lavet undersøgelser på, at disse tal ikke er anderledes, selvom de sociale medier er 

kommet til. 26 Ovenstående Dunbar-tal bakker Claus Skyttes vurdering op. 

                                                
25 Bilag 1 
26 https://videnskab.dk/kultur-samfund/vi-kan-kun-have-150-venner-ogsa-pa-facebook  
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På baggrund af ovenstående kan man så modtage vennetjenester fra 150 mennesker? Og kan man 

så også udføre vennetjenester for 150 mennesker?  

 

Claus Skytte udtaler, at tallet ændrer sig, hvis der tales om små lokalsamfund som foreninger, 

landsbyer osv., idet det gode medborgerskab skal tælle med som en skattefri vennetjeneste. Det 

betyder, at selvom man ikke er venner med Fru Olsen længere nede ad vejen, kan man godt hjælpe 

hende med at slå græs, uden at dette bliver skattepligtigt. Det skyldes, at det er med til at øge det 

gode medborgerskab og øge samfundsværdien, som Claus Skytte kalder andelsøkonomi. 27 

 

Men hvor langt kan man føre denne tankegang?  

 

Claus Skytte giver et eksempel på, at i hans ideelle verden vil flextrafik ikke være nødvendigt i 

samme omfang, da en medborger i lokalsamfundet vil kunne udføre kørslen og modtage det, han 

kalder skattefri kortidsbefordring herfor. Staten skal på denne måde udlicitere dele af 

velfærdsstaten til borgerne selv.   

Et andet eksempel Claus Skytte nævner, som gavner medborgerskabet, kunne være madordninger til 

ældre, som kunne udliciteres til naboer. Dermed skal naboer kunne modtage skattefri betaling for at 

levere mad til Fru Olsen længere nede ad vejen. Claus Skytte vurderer, at dette vil være med til at 

øge kvaliteten af maden samt styrke medborgerskabet i lokalsamfundet. 28 

 

                                                
27 Bilag 1 
28 Bilag 1 
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Ved denne tankegang er Claus Skytte ikke langt fra at sige, at nogle deleøkonomiske platforme som 

for eksempel Uber bør være lovlige og skattefri, så længe det gavner medborgerskabet. Derudover 

vurderer han, at almindelige vennetjenester til venner ligeledes skal forblive skattefri, men der skal 

være en afgrænsning af, hvornår man er venner. Afgrænsningen kan eventuelt ske ved et antal, da 

det er let at forholde sig til, og SKAT skal dermed ikke vurdere hver enkelt situation. 29 

 

 I en vurderingssag om erstatningsansvar anvender jurister blandt andet begrebet Bonus pater 

familias (ofte forkortet til Bonus pater, hvilket efterfølgende anvendes). Dette juridiske begreb 

anvendes til at beskrive et gennemsnitsmenneske. Juridisk anvendes denne fiktive person til at 

vurdere, hvordan et normalt godt og fornuftigt menneske ville handle i en given situation. 

For at vurdere “almindelig hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement” kan der tages 

udgangspunkt i en Bonus pater. Bonus pater giver dog ingen direkte objektive regler til, hvad der er 

rigtigt eller forkert. Men det vil kun kunne give en vejledning til, hvordan man kan vurdere 

udstrækningen af disse begreber.  

 

Hvis der tages udgangspunkt i en Bonus pater, vurderes det, at almindelig hjælpsomhed kan omfatte 

ydelser såsom at slå græs for naboen, hjælpe med en selvangivelse eller hjælpe med at bygge en 

carport. Derimod vil det højst sandsynligt ikke omfatte ydelser såsom løbende vedligeholdelse af 

haven, at bygge et hus, udføre månedlig bogføring eller revision af et regnskab. Der er dermed 

forskel på, hvornår man hjælper sine venner, og hvornår man udfører et stykke arbejde for dem, 

hvilket giver udslaget imellem, om der er tale om almindelig hjælpsomhed eller ej.  

 

I forbindelse med gavmildhed vurderes det, at en Bonus pater er gavmild i det omfang, han ikke 

drager nytte eller lider overlast af en ydelse.  

 

En Bonus pater kan med socialt engagement i sinde være frivillig i diverse foreninger, hjælpe 

lokalmiljøet eller de udsatte i samfundet. Det vurderes dog, at ydelser, hvor der modtages en 

væsentlig modydelse, ikke kan kaldes for socialt engagement. Socialt engagement kan sidestilles 

med medborgerskab, hvor de enkelte individer tager ansvar og bidrager til samfundet. 30 

I forbindelse med vurderingen af, hvorvidt der er tale om en vennetjeneste eller deleøkonomiske 

aktiviteter, vurderes de personlige relationer. De personlige relationer indebærer for de fleste 

familie og venner. Dunbar-tallet er en måde at afgrænse antallet af mulige personlige relationer på. 

                                                
29 Bilag 1 
30 Bilag 1 



28 
 

Men de personlige relationer og vurderingen heraf er meget forskellig fra individ til individ. Det kan 

derfor være svært at sætte tal på de følelsesmæssige aspekter af venskab. Det vil være svært i 

praksis at måle graden af venskaber eller sætte et antal herpå. Herudover vil det være svært at 

vurdere, hvilken art og ydelse det vil forekomme naturligt for det enkelte individ at udføre som en 

tjeneste. Man vil derfor ikke kunne foretage en klar definition af, hvornår man er venner, eller 

hvornår der er tale om en vennetjeneste, udelukkende på baggrund af objektive faktorer.  

 

Men den personlige relation er ikke alene afgørende i vurderingen af, hvorvidt der er tale om 

vennetjenester eller deleøkonomiske aktiviteter. Den personlige relation er en faktor i et stort 

billede, så derfor vil den personlige relation ikke kunne stå alene. Dermed er det ikke altafgørende, 

hvorvidt man har 150 eller 5 nære venner. 

 

Det kan vurderes, at der er mange forskellige faktorer, der gælder, når man skal vurdere, om der er 

tale om vennetjenester eller deleøkonomiske aktiviteter. Den ene faktor udelukker ikke den anden, 

og derfor er der ikke ét svar, der dækker alle situationer. I den forbindelse er en Bonus pater-

betragtning en vejledning, men det vil altid være en særskilt vurdering.  

 

Ovenstående giver et uddrag af forskellige teoretiske tilgange til, hvornår der er tale om 

deleøkonomi, hvornår man er venner, og hvornår der er tale om skattepligt af vennetjenester. Men 

for at komme nærmere ind på den praktiske tilgang til forskellen mellem skattepligtige og skattefrie 

vennetjenester, analyseres og sammenlignes neden for en afgørelse fra henholdsvis Skatterådet og 

Landsskatteretten. Disse undersøges, idet en skattepligtig vennetjeneste kan sidestilles med 

deleøkonomisk aktivitet.  
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4.1.3 Afgørelse-analyse  

4.1.3.1 Måltider, der serveres for spisevenner – skattefrihed   

Den 19. februar 2013 gav Skatterådet et bindende svar vedrørende skattefrihed for spisevenner. Det 

bindende svar fra Skatterådet er en administrativ afgørelse. 31 

 

Sagens faktiske omstændigheder og påstande 

A er en almennyttig forening, hvis formål er, at alle skal kunne leve et godt og langt liv. A forsøger 

dermed at forbedre de ældres livskvalitet. I den forbindelse har foreningen en lang række frivillige, 

der i samarbejde med forskellige kommuner agerer spisevenner for ældre i kommunen. De frivillige 

modtager i forbindelse med besøget hos de ældre et gratis måltid, der enten betales af kommunen 

eller den ældre selv. Måltidet koster mellem kr. 47-62, alt efter hvor mange retter måltidet består af. 

Foreningen søger bekræftelse på, at de frivillige for foreningen, der uden vederlag modtager 

måltider i forbindelse med spisebesøget hos de ældre, ikke er skattepligtige af disse måltider.  

 

Anbringender 

A nævnte, at ifølge statsskattelovens § 4 skal al indkomst, bestående af penge eller andre 

økonomiske pengeværdier, beskattes. På baggrund af dette vil et gratis måltid som udgangspunkt 

altid blive medregnet i den skattepligtige indkomst. Men A fremhævede, at efter almindelig 

skatteretlig praksis sker der ikke beskatning af måltider serveret i private forhold og af almindelig 

karakter og omfang. I lighed med dette beskattes mindre vennetjenester eller lejlighedsgaver (ved 

begrænset værdi) heller ikke. A fremhævede ligeledes, at måltiderne ikke nydes i et ansættelses-

forhold og dermed i en form for vennerelation. Herudover fremhævede A ligeledes, at der er tale om 

en begrænset værdi, hvorfor de frivillige på baggrund af dette ikke bør være skattepligtige af 

værdien. 

 

A fremhævede også, at de frivillige spisevenner ikke kan sættes i et ansættelsesforhold eller som led 

i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt, da arbejdet udføres på frivillig basis og uden 

nogen form for forpligtelser. Dette lagde A til grund for, at de frivillige ikke skal beskattes af fri kost 

og logi/sparet privatforbrug, jf. ligningslovens § 16 stk. 1 eller ligningslovens § 16 stk. 15. Her nævnte 

A, at der ikke er grundlag i ligningslovens § 16 stk. 1 for ved analogi at udvide reglerne til at omfatte 

andre end egentlige lønmodtagere.  

 

                                                
31 SKM2013.150.SR 
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A – der søgte bekræftelse på skattefrihed – gjorde det gældende, at de frivillige må være omfattet af 

ligningslovens § 7 M, og dermed vil der være skattefrihed af det gratis måltid. Ligningslovens § 7 M 

giver skattefrihed for eventuelle godtgørelser, der udbetales af en forening til ulønnede frivillige som 

led i foreningens skattefri virksomhed. Godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som den 

frivillige afholder på vegne af foreningen, men beløbet må ikke overstige de af Skatterådet fastsatte 

satser. Her fremhævede A, at det foregår på frivillig og ulønnet basis, og det er irrelevant for 

vurderingen af skattefriheden, hvorvidt betalingen sker af kommunen eller af de ældre.  

 

A anførte til støtte for skattefriheden, at Skatterådet i svar nr. 277 fra 2011 oplyste, at ligningslovens 

§ 7 M er udformet således for at forhindre, at frivilligt arbejde er forbundet med udgifter. Ligeledes 

henviste A til bekendtgørelse nr. 961 af 25/09 2012, hvoraf det fremgår, at deltagere i en kommunal 

spisevens-ordning kan modtage skattefri godtgørelser på op til kr. 70 til dækning af udgifter 

forbundet hermed. A udvider bekendtgørelsen til ligeledes at omfatte frivillige spisevenner, der ikke 

er med i en kommunal ordning. Derudover udvider A bekendtgørelsen til at omfatte samme grænser 

til trods for, at udgiften henføres til kommunen eller den ældre selv.  

 

A konkluderer på baggrund af ovenstående, at de frivillige er skattefrie af de modtagne måltider.  

 

Skatterådets bindende svar 

Skatterådet indledte sit svar med at fremhæve, at statsskattelovens § 4 anvendes som lovgrundlag. 

Og dermed, at alle indtægter medregnes i den skattepligtige indkomst, uanset at indtægten 

fremkommer i form af andre økonomiske værdier. Det er derfor uden skattemæssig betydning, at de 

frivillige får deres vederlag i kontantløn eller personalegoder såsom gratis måltider.  

 

Herefter anførte Skatterådet, at skattefriheden i ligningslovens § 7 M er betinget af, at godtgørelsen 

udbetales til dækning af udgifter, som de frivillige afholder, og at godtgørelsen ikke overstiger de 

fastsatte grænser. Herudover fremhævede Skatterådet, at der i henhold til ligningslovens § 7 M er 

udstedt bekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2012, hvor det af § 2 stk. 2 fremgår, at dækning til 

merudgifter til fortæring kan ske ved deltagelse i en-dags-arrangementer, udenbys kampe mv. af 

minimum fem timers varighed eller indtagelse af et måltid som led i en kommunalt etableret 

foreningen for spisevenner, spisetræning mv. kan udbetales maks. kr. 70.  

 

Endvidere anførte Skatterådet, at ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst medregnes 

vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis 
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vedlagsfri benyttelse af andre formuegoder, jf. statsskattelovens §§ 4-6, når tilskuddet eller godet 

modtages som led i et ansættelsesforhold eller som led i en aftale om ydelser af personligt arbejde i 

øvrigt.  

 

Skatterådet gav A medhold i, at de frivillige ikke er omfattet af ligningslovens § 16, da denne 

paragraf kun finder anvendelse på økonomiske fordele, der modtages i et ansættelsesforhold eller 

som led i en aftale om ydelse af personligt arbejde i øvrigt. Herudover fremhævede 

Skatteministeriet, at det i bekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2012 direkte fremgår af § 2 stk. 

2, at der er mulighed for at opnå skattefrihed for godtgørelse til dækning af udgifter i forbindelse 

med fortæring. I bekendtgørelsen fremgår det, at satsen er maks. kr. 70 pr. dag, hvorfor Skatterådet 

konkluderede, at de frivillige modtager et måltid svarende til en lavere værdi end den fastsatte 

grænse.  

 

Det vurderes at være en analogisk fortolkning af bekendtgørelsen, når bekendtgørelsen 

sammenlignes med andre foreninger, der ellers er reguleret i bekendtgørelsen. Skatterådet har 

hjemmel i denne bekendtgørelse, når det bekræfter A i, at de frivillige ikke er skattepligtige af den 

værdi, som det gratis måltid har, når det betales af kommunen.  

Skatterådet vurderede, at de måltider, der betales af de ældre selv, må betragtes som de 

ældres/værternes gæstfrihed ligesom ved andre venne- eller familiesammenkomster. Herudover 

anførte Skatterådet ligeledes, at foreningens primære formål er at forebygge ensomheden hos de 

ældre og genetablere et socialt netværk, der skal øge livskvaliteten og at dette kan substituere de 

manglede familiemæssige relationer.  

 

SKAT indstillede, at spørgsmålet fra foreningen besvares med “Ja”. Skatterådet tilsluttede sig SKAT’s 

indstilling og begrundelse.  

 

Kommentar  

Skatterådet indleder sin begrundelse med at konstatere, at ordlyden i statsskattelovens § 4 fortsat er 

gældende. Skatterådet nævner ligeledes, at det er uden økonomisk betydning, hvorvidt de frivillige 

modtager kontante lønninger, personalegoder eller lignende. Herefter konstaterer Skatterådet, at 

ordlyden i ligningslovens § 16 ligeledes er gældende. Men der er ikke grundlag for at udforme en 

analogisk sammenligning til frivillige spiseordninger, hvorfor de ikke omfattes af ligningslovens § 16. 

Da ligningslovens § 16 udtrykker direkte i ordlyden, at den kun finder anvendelse på økonomiske 
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fordele, der ydes som led i et ansættelsesforhold eller som led i en anden aftale om ydelse af 

personligt arbejde i øvrigt.   

 

Skatterådet anvender bekendtgørelse nr. 961 af 25/09 2012 § 2 stk. 2 som grundlag for analogisk 

sammenligning mellem A og en kommunalt etableret forening. Det fremgår af ordlyden i 

paragraffen, at der er tale om en kommunalt etableret forening for spisevens-ordninger. 

Skatteministeriet foretager en direkte sammenligning med A, selvom A er en almennyttig forening. 

Bekendtgørelsen anfører, at til dækning af merudgifter til fortæring kan der udbetales en skattefri 

godtgørelse på op til kr. 70 pr. dag. Omkostningerne til det måltid, de frivillige spisevenner 

modtager, vil maksimalt beløbe sig til kr. 62 og er dermed under satsen i den ovennævnte 

bekendtgørelse.  

 

Skatterådet konkluderer, at når der er tale om at hjælpe udsatte i samfundet, kan dette substituere 

et manglende familie- eller venneforhold. Skatterådet udvider dermed begrebet venner til også at 

omfatte mennesker, der mødes gennem en social-humanitær forening.  

 

Skatterådet bekræfter dermed, at skattefrihed for de frivillige i denne forening hovedsageligt tildeles 

på baggrund af, at der er tale om en skattefri vennetjeneste med socialt engagement som væsentlig 

faktor. I den rene ordlydsfortolkning af statsskattelovens § 4 fremgår det, at alle indtægter er 

skattepligtige uanset art, men fortolkning af bekendtgørelse nr. 961 af 25. september 2012 giver A 

medhold i, at der opnås skattefrihed for de frivillige til trods for hovedreglen i statsskattelovens § 4. 

På baggrund af dette ses det tydeligt, at der er andre forhold, der skal medtages i vurderingen. 

Skatterådet er bevidst om, at der ikke er en øvre grænse for, hvor mange måltider de frivillige må 

modtage, eller hvor høj værdien af måltidet må være. Men at man kun har oplyst normen, hvilket 

svarer til værdier og grænser, som er under de fastsatte grænser.  

 

Afgørelsen er fra 2013, hvilket bekræfter, at retstilstanden er uvis, og det har været et forholdsvis 

urørt område førhen. Herudover er der tale om en administrativ afgørelse, da der på nuværende 

tidspunkt ikke findes nogen domstolskendelser. Der kan være flere årsager til dette, da det kan 

skyldes, at det først nu har været et fokusområde, eller fordi det førhen ikke har været et stort 

område. Det betyder, at retskildeværdien på nuværende tidspunkt ikke er forholdsvis høj, hvilket 

kan medføre, at ovenstående afgørelse ved en senere domstolskendelse og lovreguleringer muligvis 

ikke kan anvendes som retskilde i fremtidige sager, eller at der muligvis kunne have været en anden 

afgørelse, hvis sagen var fremført senere.  
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4.1.3.2 Timebank, koncept, skattefrie, vennetjenester  

Den 18. august 2006 gav Landsskatteretten en afgørelse vedrørende skattefrihed for brugere af et 

Timebank koncept efter klage over Ligningsrådets bindende svar. Afgørelsen fra Landsskatteretten 

er en administrativ afgørelse. 32 

 

Sagens faktiske omstændigheder og påstande: 

Timebank er et koncept, der har til formål at udvikle og opretholde et gensidigt støttende lokalt 

netværk og fremme social integration i socialt udsatte områder. Konceptet opstod i USA i midten af 

1980’erne og har senere hen udviklet sig til 250 timebank-projekter rundt om i verden. Spørgeren 

påtænkte at oprette samme koncept i det vestlige Århus, der var præget af socialt udsatte. 

Spørgeren oplyste, at cirka 70 % af disse borgere ikke har tilknytning til arbejdsmarkedet. Konceptet 

kan have op til 200 brugere, hvor der forventes at blive udvekslet 10.000 timer.  

 

Timebanken er af social karakter og modtager ikke kontingenter eller gebyrer fra brugerne. 

Konceptet har modtaget kr. 600.000 i støtte fra Ministeriet for Flygtninge og Indvandrere og 

Integration, betinget af Ligningsrådets godkendelse af projektet.  

 

Konceptet er et system, der skal støtte og koordinere udveksling af hjælp såsom havearbejde, 

børnepasning, ledsagelse af handicappede personer, danskundervisning, lektiehjælp mv. 

Alle brugernes timer har samme værdi - en time for en time. Systemet registrerer timerne, der er 

ydet, hvorefter de enkelte brugere har en time til gode, som senere kan anvendes til at modtage en 

anden ydelse. Brugerne har mulighed for selv at spare timerne op, donere dem til familie/venner 

eller donere dem til en hjælpefond. Registreringen af timerne er et væsentligt princip for hele 

konceptet, da formålet er at synliggøre, hvilke ressourcer der er til rådighed, og hvilke der kan 

bruges af de udsatte. Spørgeren søger svar på, om ovenstående koncept kan karakteriseres som en 

skattefri vennetjeneste. 

 

Anbringender til Ligningsrådet:  

Timebank konceptet vil gerne anses som værende en vennetjeneste og dermed skattefrit. Konceptet 

argumenterer for at være styret af socialt engagement, og at ydelserne kan kategoriseres som 

almindelige nabohjælpsydelser. Spørger gjorde det gældende, at konceptet skal styrke det udsatte 

lokalsamfund og derfor vil bidrage med samfundsmæssig værdi.  

 

                                                
32 SKM2006.573.LSR  
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Ligningsrådets afgørelse: 

Ligningsrådet indleder sit svar med at fremhæve, at statsskattelovens § 4 anvendes som lovgrundlag, 

og at alle indtægter medregnes i den skattepligtige indkomst, uanset at indtægten fremkommer i 

form af andre økonomiske værdier. Statsskattelovens § 4 er betinget af, at indtægten er realiseret og 

har økonomisk værdi. Og dermed er Timebank projektets udveksling af arbejdskraft omfattet af 

ordlyden i statsskattelovens § 4 ifølge af ligningsrådet.  

 

Herefter anførte Ligningsrådet, at i retspraksis er vennetjenester, der er styret af almindelig 

hjælpsomhed eller socialt arbejde, ikke skattepligtige. Men at lovgrundlaget for dette ikke er 

entydigt, og det forventes at skyldes, at almindelige vennetjenester mellem nærtstående er en del af 

privatlivet. Ligningsrådet anfører dernæst, at afgrænsningen af begrebet vennetjenester ikke er klart 

formuleret i retspraksis, men at der typisk anvendes forskellige kriterier. De typiske kriterier er 

blandt andet:  

- At der arbejdes vederlagsfrit 

- At der ikke modtages nogen modydelse 

- At der ikke er tale om gensidig bistand 

- At der ikke er noget modkrav  

- At der ikke føres regnskab  

 

Ligningsrådet bekræfter spørger i arten af ydelserne, og at der ikke er krav om en modydelse, samt 

at det bagvedliggende sociale formål kan tyde på, at der er tale om en almindelig vennetjeneste. 

Efter de nævnte bemærkninger hertil fremhæver Ligningsrådet, at der føres regnskab med 

ydelserne, hvilket ikke er almindelig praksis ved vennetjenester. Herudover anfører Ligningsrådet 

ligeledes, at der sker prissætning af ydelserne, da konceptet er bygget op således, at det er en time 

for en time. Ligningsrådet fortsætter herefter med, at tjenesterne som udgangspunkt sker mellem 

fremmede, hvor det eneste, de har til fælles, er, at de bor i samme område.  

 

Skatteministeriets rapport af den 4. november 2002, vedrørende Vennetjenester/sort arbejde, eget 

arbejde, forbrug af egne varer, produkter og ydelser samt personalegoder, har konkluderet, at det 

ikke er hensigtsmæssigt at lovgive på dette område, da det kræver forskellige afgræsningsmæssige 

spørgsmål, der vil medføre mange undtagelser til hovedreglen. Skatteministeriet har dog formuleret 

et forslag til en juridisk bestemmelse, der kan beskrive praksis. Ligningsrådet henviser til denne 

rapport og dets forslag til bestemmelse, når det skal afgøre skattepligten af ydelserne i spørgers 

koncept.  
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“Til den skattepligtige indkomst medregnes ikke værdien af vennetjenester. Som vennetjenester 

betragtes sædvanlige ydelser mellem familie, venner og lignende, som skyldes almindelig 

hjælpsomhed, gavmildhed eller socialt engagement. Vennetjenester skal ydes uden for erhvervslivet 

og inden for privatsfæren, og de skal være af uformel og ikke-kommerciel natur. De må ikke bestå i 

samtidig udveksling af forskellige ydelser inden for de pågældendes erhverv eller i penge eller 

lignende likvide midler. De må ikke udveksles på basis af deltagelse i klubber, foreninger og lignende 

eller på anden måde, hvor formålet helt eller delvis er at levere ydelser til hinanden.” 33 

 

Under hensyn til dette er det Ligningsrådets opfattelse, at vurderingen af, hvorvidt der er tale om en 

vennetjeneste i dette koncept, skal fokusere på fire afgørende forhold: personlige relationer, 

fraværet af modydelser, ydelsernes art og omfang.  

 

Ligningsrådet fandt, at de personlige relationer som udgangspunkt ikke eksisterede, da de 

udelukkende skabes gennem et medlemskab i en forening. Og sådanne relationer er ikke alene nok 

til at skabe en skattefri vennetjeneste, da en almindelig vennetjeneste udføres på baggrund af 

moralske normer i et venskab. Ligningsrådet er ligeledes af den opfattelse, at der foreligger en 

forpligtelse for brugerne i forhold til ydelser og modydelser, da der føres et timeregnskab, og at 

konceptet er ”en time for en time”. Konceptet afgrænser ikke, hvilke ydelser der kan udføres, da det 

’blot’ er de ydelser, de enkelte brugere har mulighed for at bidrage med, som ydes. Ligningsrådet 

fandt derfor, at ydelsernes art og omfang var for udefinerede. Ligningsrådet konkluderer ligeledes, 

at konceptet kontrolmæssigt ikke vil kunne indføre bestemmelser, således at det medfører en 

skattefri vennetjeneste, da grænsen mellem vennetjenester og sort arbejde er for udefineret.  

 

Ligningsrådet fortolker ordlyden i rapporten fra Skatteministeriet, og på baggrund af dette indstiller 

det, at spørgsmålet fra Time-bank-konceptet besvares med “Nej”.  

 

Anbringender til Landsskatteretten:  

Spørger har over for Landsskatteretten nedlagt påstand om, at Ligningsrådets svar ændres til “ja”. 

 

Spørger gentog konceptets formål med særligt fokus på, at konceptet særligt er styret af social 

karakter og ikke af økonomisk karakter. Herudover fremhævede spørger, at de ydede ydelser ikke 

                                                
33 Skatteministeriet, Vennetjenester/sort arbejde, eget arbejde, forbrug af egne varer, produkter og ydelser 
samt personalegoder, 4. november 2002 
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har nogen økonomisk værdi, da brugerne formentlig ikke er på det danske arbejdsmarked, og 

dermed kan ydelserne ikke værdiansættes til et beløb.  

Ligeledes fremhævede spørger, at de ydelser, der foregår gennem systemet, er almindelige 

nabohjælpsydelser, der foregår i privatsfæren, og der er dermed ikke mulighed for at modtage 

professionelle erhvervsydelser igennem konceptet. Spørger anførte også, at der alene foreligger en 

moralsk forpligtelse, da der ikke skabes kontraktmæssige rettigheder eller forpligtelser mellem 

brugerne. 

 

Spørger henviser herefter til lignende koncepter i USA og England, som er skattefri og har stor 

succes. På baggrund af disse koncepter kan det anslås, at konceptet efter 2 år vil have 100 brugere. 

Og det forventes, at brugerne i gennemsnit vil udveksle 2-8 timer om måneden. Spørger har 

ligeledes fokus på, hvor grænsen går for, hvornår man er venner, og vurderer, at den ikke er 

begrænset til at omfatte familie. 

 

Landsskatterettens afgørelse: 

Landsskatteretten indleder, i lighed med Ligningsrådet, sit svar med at fremhæve, at 

statsskattelovens § 4 anvendes som lovgrundlag. Ordlydsfortolkningen af statsskattelovens § 4 er, at 

alle indtægter medregnes i den skattepligtige indkomst, uanset at indtægten fremkommer i form af 

andre økonomiske værdier. Derfor er vennetjenester som hovedregel også skattepligtige for 

modtageren.  

Undtagelserne til hovedreglen findes i statsskattelovens § 5 og i særlovgivning, herunder en række 

bestemmelser i ligningsloven. Landsskatteretten fremhæver i den forbindelse af retspraksis, at 

vennetjenester ikke er skattepligtige for modtageren.   

 

Landsskatteretten har i sin afgørelse, i lighed med Ligningsrådet, henvist til Skatteministeriets 

rapport. I tillæg til denne fandt Landsskatteretten, at der måtte lægges vægt på, at der føres 

systematisk regnskab med brugernes ydelser, hvorfor der sker en prisfastsættelse af ydelserne. Og 

endelig skal det bemærkes, at brugerne ikke har haft personlige relationer men kun kendskab til 

hinanden gennem en online platform.  

 

Landsskatteretten fandt, i lighed med Ligningsrådet, at brugerne af Timebank konceptet efter 

ordlydsfortolkningen af statsskattelovens § 4 er skattepligtige af de modtagne ydelser.   

 

Landsskatteretten bekræfter herefter Ligningsrådets “nej” til spørger.   
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Kommentar:  

I forhold til den problemstilling, der søges belyst af spørger, så inddrager både Ligningsrådet og 

Landsskatteretten ordlyden i både statsskattelovens § 4 og rapporten udarbejdet af 

Skatteministeriet. 

 

Landsskatteretten giver Ligningsrådet medhold i, at brugerne af Timebank konceptet er 

skattepligtige af de ydelser, som de modtager ifølge statsskattelovens § 4. Begge parter har fortolket 

ordlyden i hovedreglen i statsskattelovens § 4 og har ikke kunnet argumentere for, at der var tale om 

skattefrie vennetjenester, der efter retspraksis ville være skattefrie.  

 

Skatteministeriets rapport, opstiller fire kriterier, der skal opfyldes, for at der er tale om skattefrie 

vennetjenester. Ligningsrådet laver en indskrænkende formålsanalyse af rapportens fire kriterier. På 

denne måde er rapporten ligeledes lagt til grund for, at der ikke kan opnås en skattefri 

vennetjeneste-status for brugerne af konceptet.  

 

I afgørelserne lægges der særlig vægt på, at der ikke er nogen personlig relation mellem brugerne, 

da relationerne udelukkende er opstået på baggrund af platformen. Herudover er der ikke en 

afgrænsning i ydelsernes art eller omfang, hvorfor misbrug heraf lettere vil kunne opstå. Til sidst 

lægges der også særligt fokus på, at der føres regnskab med ydelserne, der udføres, og at konceptet 

er “en time for en time”, hvilket ikke er normen i en almindelig vennetjeneste.  

 

Ovenstående faktorer overskygger konceptets formål, der ellers ville kunne anses for at være socialt 

engagement. Især problematikken med, at konceptets art og omfang ikke er afgrænset, vurderes at 

medføre en skattepligt for brugerne.  

 

På baggrund af ovenstående vil brugerne af konceptet blive skattepligtige af værdien af de 

modtagne ydelser, hvor værdien fastsættes af det frie marked.  

 

Herudover kan kildeværdien vurderes, da der er tale om en administrativ afgørelse, der ikke er af 

højeste kildeværdi i retskildehierarkiet. Men dette er et tydeligt udtryk for, at så længe der ikke er 

flere domme og love på området, så må man anvende forskellige administrative afgørelser som 

fortolkningsgrundlag.  
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4.1.3.3 Sammenfattende kommentarer 

I Landsskatterettens afgørelse er der særligt fokus på fire områder: de personlige relationer, 

modydelser, ydelsernes art og omfang. Disse fire fokusområder er med til at afgøre, hvorvidt 

brugerne af Timebank konceptet er skattepligtige af de modtagne ydelser eller ej, og dermed 

hvorvidt der er tale om skattefri eller skattepligtige vennetjenester. Hvorimod fokusområdet i 

afgørelsen fra Skatterådet særligt er, at der er tale om socialt engagement, og at beløbet vurderes at 

være under de fastsatte skattefri grænser.  

 

Afgørelserne har begge forskellige fokusområder, hvilket bekræfter, at begrebet er elastiske, og at 

hver enkelt sag skal vurderes på dets særlige forhold. Herudover bekræfter det ligeledes, at der på 

nuværende tidspunkt ikke er lovhjemmel til at basere afgørelserne på, hvorfor der skal foretages 

særskilte fortolkninger. I afgørelserne fra Skatterådet og Landsskatteretten benytter de forskellige 

fortolkningsmetoder for at nå frem til deres afgørelse. I begge afgørelser konstateres ordlyden i 

statsskattelovens § 4 fortsat at være gældende som hovedreglen, hvor afvigelserne i afgørelserne 

ses i undtagelserne hertil.  Skatterådet foretager en analogisk sammenligning mellem de frivillige 

spisevenner i en frivillig forening og spisevenner i en kommunal forening. Og dermed anvendes 

bekendtgørelse nr. 961 af 25/09 2012 § 2 stk. 2.  

 

Afgørelsen fra Skatterådet har særligt fokus på, at socialt engagement kan substituere et eventuelt 

manglede familie- eller venneforhold. Hvorimod det i afgørelsen fra Landsskatteretten vurderes, at 

eventuelle manglende familie- eller venneforhold ikke udelukkende kan substitueres med socialt 

engagement, da det i sammenhæng med modydelsernes art og omfang ikke vurderes at være 

tilstrækkeligt for at substituere den personlige relation.  

 

I begge afgørelser er de personlige relationer opstået gennem en ekstern tredjepart, hvorfor det 

bekræftes, at vurderingen af, hvornår der er tale om et venneforhold, ikke har afgørende betydning 

for, hvorvidt ydelsen er skattepligtig eller skattefri.  

 

I afgørelsen vedrørende spisevenner modtager spisevennen kun en modydelse i form af et måltid, 

der har et fastsat cirkabeløb og en øvre grænse. Hvorimod der i afgørelsen vedrørende Timebank 

konceptet ingen begrænsninger er for omfanget eller arten af modydelsen, hvilket særligt har stor 

betydning for vurderingen af skattepligten i den afgørelse.  

De væsentlige forskelle i disse sager er modydelsens værdi, art og omfang. Hvorfor det må 

konkluderes, at en af de væsentligste faktorer i vurderingen af skattepligten er værdien af 

modydelsen. Herudover ses det, at Landsskatteretten ser muligheder for misbrug af platformen, 
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Timebank, da der ikke findes en klar afgrænsning af arten og omfanget. Landsskatteretten ville ved 

at gøre denne platforms brugere skattefri af ydelserne have svært ved at skelne mellem, hvornår der 

er tale om skattefri vennetjenester og skattesnyd. I modsætning til afgørelsen fra Skatteministeriet 

vurderes risikoen for misbrug af spisevenneordningen som væsentlig lav.  

 

De væsentlige forskelle i ovenstående faktorer mellem afgørelsen fra Skatterådet vedrørende 

spisevenner og afgørelsen fra Landsskatteretten vedrørende Timebank konceptet ses i 

nedenstående skema:  

 Spisevenner Timebank koncept 

Personlig relation  

(Socialt engagement)  

Ikke tilstede, men substitueres 

med socialt engagement 

Ikke til stede  

Modydelse  

(Gavmildhed) 

Et måltid, ingen væsentlig værdi  En time for en time, væsentlig 

værdi   

Ydelsernes art  

(Hjælpsomhed) 

Måltid og selskab  Ikke erhvervsmæssig hjælp af 

enhver art, men derudover er 

der ingen begrænsninger 

Ydelsernes omfang  Der er ingen begrænsning på 

antallet af måltider  

En time for en time 

Skattefri vennetjeneste vs. 

Skattepligtigt deleøkonomisk 

aktivitet 

Skattefri vennetjeneste  Afgrænsningen er udefineret, 

derfor bliver det set som en 

skattepligtig deleøkonomisk 

aktivitet 

 

Ovenstående skema synliggør forskellene mellem de to afgørelser, samt hvilke faktorer der særligt 

har været i fokus, når skattepligten er vurderet.  

Nedenstående ses et beslutningstræ, baseret på ovenstående faktorer, til vurdering af, hvorvidt der 

er tale om skattefri vennetjenester eller skattepligtige deleøkonomiske aktiviteter, og dermed 

hvornår der er skattepligt. Vejledningen er bygget op omkring Bonus pater tankegangen, de fire 

hovedfaktorer fra Skatteministeriets rapport og med udgangspunkt i SKAT’s ordlydsfortolkninger. 

Beslutningstræet er en vurdering af, hvorvidt en indtægt falder inden for eller uden for 

undtagelserne til hovedreglen i statsskattelovens § 4. Beslutningstræet er ligeledes bygget op 

omkring ligningslovens § 7 Å.   
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Er der en personlig relation? Eller er 
ydelsen fundet via en platform? 

Platform eller ingen personlig relation -   
Er ydelsen fortaget på baggrund af social 

engagement?  
Personlig relation  

Nej   Ja Modydelse?   

Ja 
Nej   

Er der tale om gavmildhed 
eller er værdien af 

modydelsen væsentlig?   

Gavmildhed  Væsentlig modydelse   
Ydelsens art - 
Er der tale om 

almindelig 
hjælpsomhed?    

Ja Nej   

Skattepligtig 
deløkonomisk aktivitet  

Ydelsens omfang - 
Er værdien af ydelsen 

væsentlig?   

Ja Nej   

Skattefri vennetjeneste               
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Vejledningen er ikke udtømmende og vil derfor ikke dække til alle situationer, da begreberne er 
forholdsvis elastiske. Men beslutningstræet kan anvendes som en guide til denne svære og 
komplekse vurdering af skattepligten.  
 

For at uddybe beslutningstræet bruges ovenstående afgørelser vedrørende spisevenner og 

Timebank som eksempler.  

 

Spisevenner:  

1) Er der tale om en personlig relation eller en platform? 

Platform, der er ingen personlig relation, da spisevennerne mødes via en platform  

2)  Er ydelserne foretaget på baggrund af socialt engagement?  

Ja, der er tale om socialt engagement, da ydelsernes formål er at øge de ældres 

livskvalitet  

3) Er der en modydelse? 

Ja, der er en modydelse i form af et gratis måltid i forbindelse med besøget   

4) Er der tale om gavmildhed, eller er værdien af modydelsen væsentlig? 

Gavmildhed, idet modydelsen ikke er af væsentlig værdi og formålet er at fjerne 

ensomheden hos de ældre 

5) Ydelsens art – Er der tale om almindelig hjælpsomhed?  

Ja, der bliver ikke udført et stykke arbejde for de ældre, men derimod er der tale om 

at sørge for socialt samvær 

6) Ydelsens omfang – Er ydelsens værdi væsentlig?  

Nej, på det personlige og sociale plan giver denne ydelse en stor værdi for de ældre, 

men gjort op i kroner og øre har ydelsen ingen væsentlig værdi. Målet vurderes at 

udgøre en værdi på maks. 62 kr.  

7)  Ydelsen er skattefri 

 

Ordningen vedrørende spisevenner er et eksempel på, at vurderingerne i beslutningstræet kan føre 

til, at ydelsen er skattefri.  
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Timebank koncept: 

1) Er der tale om en personlig relation eller en platform? 

 Platform, der er ingen personlig relation, da brugerne mødes via en platform  

2) Er ydelserne foretaget på baggrund af socialt engagement?  

Ja, der er tale om socialt engagement, da ydelsernes formål er at forbedre 

livskvaliteten i udsatte områder 

3) Er der en modydelse? 

Ja, der er en modydelse i form af konceptet en time for en time 

4) Er der tale om gavmildhed, eller er værdien af modydelsen væsentlig? 

Væsentlig modydelse, da modydelserne er uvisse og udefinerede, og der kan være 

ydelser i forskellige former, vurderes ydelserne at have væsentlig værdi 

5) Ydelsen er skattepligtig  

 

Beslutningstræet illustrerer, at i eksemplet med Timebank konceptet havde resultatet været 

anderledes, hvis det var vurderet, at modydelsen havde været uvæsentlig.   

 

Dette illustrerer, at beslutningstræet fortsat er afhængigt af vurderingerne ved hver gren. Ved 

vurderingen forslås det, at der bør tages udgangspunkt i Bonus pater som beskrevet i afsnit 4.1.2. 

Beslutningstræet kommer rundt om de forhold, der bør overvejes i vurderingen om skattepligt eller 

skattefrihed, men de er fortsat elastiske, og kriterierne er ikke absolutte.   
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4.1.4 Delkonklusion  

Hvad er deleøkonomi, og hvornår skelnes der mellem vennetjenester og deleøkonomiske aktiviteter? 

 

I ovenstående afsnit 4.1 fremgår det, at der ikke er en klar definition af deleøkonomi, og definitionen 

kan være svær at udforme, da deleøkonomi nærmere skal ses som en hel kategori med forskellige 

underkategorier.  

 

Hovedkategorien deleøkonomi dækker over alt fra udlejning af et værelse til udlejning af ledige 

tjenesteydelser og helt ned til at låne naboens havesaks. Med andre ord dækker det over deling af 

uudnyttede ressourcer. Men skattepligten heraf afhænger af typen af aktiviteterne, hvorfor 

hovedkategorien bør opdeles.  

 

Claus Skytte, at deleøkonomi skal opdeles i to grupper; platformsøkonomi og andelsøkonomi, hvor 

skillelinjerne trækkes efter, hvordan ydelserne/varerne findes. Jakob Øgendahl Larsen vurderer, at 

skellet skal være anderledes, og at det skal ligge mellem, hvornår der er tale om deling af 

arbejdskraft og deling af aktiver. 

 

Vi er enige med Claus Skytte og Jakob Øgendahl Larsen i, at der skal ske en opdeling af begrebet 

deleøkonomi, da begrebet er for stort og der ikke kan udformes ensartede regler i en kategori. Vi har 

på baggrund af projektets redegørelse og analyse konkluderet, at begrebet deleøkonomi er en 

hovedkategori, der bør deles op i tre underkategorier: person-deling, bolig-deling og løsøre-deling. 

Opdelingen skelner ikke mellem anvendelse af digitale platforme eller ej, da det ikke vurderes 

relevant i forhold til skattepligten. Ovenstående opdeling giver en klar og afgrænset definition af 

begrebet, hvor kategorierne ikke overlapper hinanden.  

 

Derudover er der foretaget en analyse af grænsen mellem en skattefri vennetjeneste og en 

skattepligtig deleøkonomisk aktivitet. Det er lovbestemt i statsskattelovens § 4, at alt er 

skattepligtigt uanset art, men ovenstående analyse af afgørelserne synliggør, at der er undtagelser 

hertil, og da ordlyden i de forskellige paragraffer er tilpas uklar, kræver det en fortolkning.  

Ovenstående analyse af afgørelserne viser ligeledes, at der er forskellige fortolkninger af lov og 

retspraksis.  
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På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der særligt er fire fokusområder, der kan medvirke 

til, om aktiviteten er skattefri eller skattepligtig: personlig relation, ydelsernes art og omfang, 

almindelig gavmildhed og almindelig hjælpsomhed.  

 

Hertil har vi udarbejdet et beslutningstræ som kan hjælpe med vurderingen af, hvornår der er tale 

om skattefri vennetjeneste eller skattepligtige deleøkonomisk aktivitet.  

Beslutningstræet er bygget op således, at hver gren kræver en vurdering af den enkelte sags faktiske 

omstændigheder. Hertil anbefales det, at man benytter en Bonus pater tankegang.  

 

Det kan konkluderes, at deleøkonomi er et begreb, der endnu ikke er defineret. Vi har givet en 

fortolkning heraf, som kan simplificere lovgivningen på området og gøre den mere gennemskuelig.  
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4.2 Hvad er konsekvenserne af lovreguleringerne inden for deleøkonomi? 

Som nævnt i afsnit 3.5 har Lov nr. 1727 af den 27. december 2018 indført regulering af 

ligningslovens § 15 vedrørende deleøkonomisk udlejning.  

 

Regeringen forsøger med lovreguleringer at skabe klare rammer for de deleøkonomiske platforme 

og deres brugere. Det gør de ved at simplificere reglerne for nogle af de mest udbredte 

deleøkonomiske aktiviteter såsom udlejning af bolig og bil. Derudover vil regeringen med 

lovreguleringer forsøge at sikre indberetning for udlejning ved at give højere bundfradrag, såfremt 

der sker automatisk indberetning.   

 

Men hvilke konsekvenser vil lovreguleringerne få for den enkelte bruger? Har lovreguleringerne 

ændret nok til, at det vil få en betydning? Kommer de deleøkonomiske virksomheder til at blive 

påvirket af lovreguleringerne? Og vil det danske samfund mærke nogen effekter?  

 

Statistikkerne siger, at cirka hver femte dansker i alderen 18-65 år benytter sig af deleøkonomiske 

aktiviteter, og heraf er der cirka en tredjedel, der oplyser, at der fortsat har været tvivl om enten 

forbrugerrettigheder, skattespørgsmål eller forsikring.34 Samtidig har cirka 30 % af den danske 

befolkning oplyst, at de ikke vil bruge deleøkonomi. 35 

 

Kan en simplificering af loven og en forhøjelse af bundfradragene ændre på denne statistik?  

 

Ifølge Jakob Øgendahl Larsen vil lovreguleringerne ikke medføre, at flere benytter deleøkonomiske 

aktiviteter, da det fortsat er for kompliceret. Derudover nævner Jakob Øgendahl Larsen, at 

lovreguleringen rammer skævt, idet den omfatter både, som den almindelige dansker ikke bruger i 

sin hverdag. Jakob Øgendahl Larsen mener derimod, at lovreguleringen burde ramme bredere og 

mere anvendte løsøre. Lovreguleringerne medtager ej heller reguleringer vedrørende person-deling. 
36 

 

Det nuværende skattesystem er bygget op omkring forskudsopgørelser, hvor den almindelige 

lønmodtager forskudsregistrerer, hvor meget personen forventer at have i indkomst i det 

kommende år. På baggrund af forskudsregistreringen beregner SKAT, hvor meget personen skal 

                                                
34 https://em.dk/media/11377/10-09-faktaark-strategi-for-delekonomi-til-brug-for-pressen.pdf  
35 https://tidogtendenser.dk/samfund/den-nye-deleoekonomi-har-vaekstproblemer/ 
36 Bilag 2 
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betale i skat om måneden. Dette bliver herefter fratrukket i grundlønnen, og lønmodtagerens 

arbejdsgiver har pligt til at indbetale skatten til SKAT. Det er et simpelt system for lønmodtageren.  

 

Men hvad sker der så, når lønmodtageren vælger at udlodde sin arbejdskraft via en platform og 

dermed bliver en form for freelancer i stedet for almindelig lønmodtager?  

 

Deleøkonomi er, ifølge Claus Skytte, et eksempel på det, som SKAT kalder en “papkasseøkonomi”. 

Papkasseøkonomi er, når en person har en indkomst, som der ikke automatisk trækkes skat af. 

Personen har på den måde en indkomst, der “kommes ned i en papkasse”, hvor der bruges fra i årets 

løb. Når året så er omme, så tømmer man papkassen og ser, hvor meget der er tilbage til 

skattebetalingen. Dette medfører ofte restskatter, der kan ende ud i en høj skattegæld. 37 

 

Der skal derfor, ifølge Claus Skytte, foretages markante ændringer i det danske skattesystem, for at 

det kan håndtere deleøkonomien. Her tænker Claus Skytte særligt på person-deling. Han mener dog 

samtidig, at deleøkonomien vil buldre frem, næsten uanset hvad politikerne vælger at gøre. Idet 

vores samfund har brug for det, så vil borgerne også finde en vej til at benytte det. 38 

 

Regeringen har i oktober 2017 udarbejdet en rapport vedrørende deleøkonomi, som har undersøgt, 

hvilke udfordringer de deleøkonomiske platforme har, både set fra brugernes og platformenes 

side.39 I nedenstående figur ses det, at den største udfordring er tilliden, specielt til privatpersonen i 

den anden ende, men også tilliden til platformen. Dette ses også som en af de vigtigste faktorer i 

forbindelse med deleøkonomiske aktiviteter i afsnit 3.2. Men denne udfordring er svær at løse på 

statsligt niveau. Platformene kan, som nævnt i afsnit 3.2, lave rating-systemer eller lignende, som 

kan være med til at styrke tilliden, det kræver at udleje eller leje af en privat person. 

 

Derudover kan det i nedenstående figur også ses, at der er udfordringer vedrørende manglende 

information. Der er tvivl om, hvorvidt det er lovligt, tvivl om beskatning, tvivl om forsikring samt tvivl 

om forbrugerrettigheder.  

I forhold til tvivlsspørgsmål om beskatning, lovlighed samt forbrugerrettigheder kan disse afhjælpes 

ved at simplificere reglerne samt udarbejde en oplysningskampagne fra statens side. Hvorimod tvivl 

om forsikringer kan afhjælpes af platformene, der kan oplyse brugerne herom. Derudover kan en 

                                                
37 Bilag 1 
38 Bilag 1 
39 Regeringen, Strategi for vækst gennem Deleøkonomi, oktober 2017 
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vejledning fra statens side til platformene gøre det nemmere for platformene at informere deres 

brugere.  

 

De resterende udfordringer, såsom at det er tidskrævende og besværligt, er adfærdsmæssige 

udfordringer. Det forventes, at såfremt de øvrige hindringer bliver løst, vil disse ikke være afgørende.   

 

40 

                                                
40 Regeringen, Strategi for vækst gennem Deleøkonomi, oktober 2017 
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Det er meget uklart, hvorvidt der vil komme flere brugere af de deleøkonomiske aktiviteter på 

baggrund af lovreguleringerne. Det vurderes, at lovreguleringerne ikke har nok betydning i forhold til 

at skulle kunne skubbe yderligere gang i deleøkonomien, da der fortsat er uklare regler vedrørende 

person- og løsøre-deling. Og især disse områder er populære deleøkonomiske aktiviteter.  

 

Det vurdereres, at der skal laves et simpelt regelsæt for henholdsvis bolig-deling, løsøre-deling og 

person-deling. Reglerne skal udformes således, at de er gennemsigtige og overskuelige for den 

almindelige bruger. Reglerne bør indeholde en bundgrænse for hvert område samt et krav om 

indberetning.  

 

Det vurderes, at reglerne på bolig-delingsområdet på nuværende tidspunkt er forholdsvis 

gennemsigtige og overskuelige. Der er udarbejdet et regelsæt til henholdsvis korttids- og 

langtidsudlejning. Korttidsudlejningsreglerne kan være forholdsvis simple, da der er et nyt 

bundfradrag, og hvis dette nås, er man skattepligtig af 60 % af indtægterne herover (såfremt denne 

paragraf vælges), hvorimod der ved langtidsudlejning er lidt flere forhold, der skal medtages. Men 

reglerne er dog forholdsvis simple, især set i forhold til at der er tale om en længerevarende aftale.  

 

Et regelsæt for løsøre-deling kunne eventuelt være en kopi af reglerne for deling af bil, båd og 

campingvogn, som også vil indgå under løsøre-delingsreguleringerne.  

 

Hvorimod området for person-deling kan være kompliceret at udarbejde forskellige reguleringer på. 

Idet der vil være flere aktører i samfundet, som vil kræve ekstra regler for at undgå for eksempel 

løndumping. En løsning hertil kunne være at lave et bundfradrag, der svarer til frikortbeløbet og 

derudover udarbejde beskatningsregler, der svarer til den skat, en almindelig lønmodtager skal 

betale på samme vilkår som reglerne for B-honorar.   

 

På den anden side af bordet sidder de deleøkonomiske virksomheder, der afventer, hvordan det nye 

indberetningssystem kommer til at udforme sig, og hvilken betydning det får for dem. 

Indberetningssystemet skal være et link mellem platformene og SKAT, således at oplysningerne om 

den enkelte brugers indkomst fra deleøkonomiske aktiviteter bliver indberettet til SKAT i lighed med 

andre indkomster.  
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Dette link mellem SKAT og platformene kan udformes på forskellige måder. Den mest simple måde 

vil være at udarbejde en API-tilkobling, såfremt denne kan integreres i SKAT’s systemer og kan gøres 

sikker. Hvis ikke dette er muligt, vil tilkoblingen muligvis blive en større og mere omfattende 

programmeringsopgave, både for SKAT og – ikke mindst – for de deleøkonomiske virksomheder.  

 

I 2016 blev de deleøkonomiske platforme, der opererer i Danmark, opgjort til 140, heraf er kun 

halvdelen af disse stadig er aktive i 2018. 41 Det må derfor vurderes, at det deleøkonomiske 

platformsmarked er i hård konkurrence. Det kan betyde, at en programmeringstung opgave kan 

betyde at mindre platforme kan dreje nøglen om.  

 

Ifølge Claus Skytte vil SKAT’s systemer ikke kunne håndtere den mængde data, som platformene skal 

give. Han mener derimod, at SKAT bør udlicitere dataindsamlingen til en tredjepart. Denne 

tredjepart skal indsamle alle data fra de godkendte platforme løbende og indberette til SKAT en gang 

om året. Claus Skytte oplyser at han sammen med Deloitte udviklet et system, der skal fungere som 

mellemmand mellem SKAT og brugerne. Samtidig kan dette system hver måned opgøre hver enkelt 

brugers indtægter og oplyse, hvor meget dee skal betales i skat. På denne måde bliver 

skattebetalingen fordelt over året, således at den enkelte bruger ikke får en restskat – dette vil løse 

problemet med den såkaldte “papkasseøkonomi”.42 

 

Jakob Øgendahl Larsen tilslutter sig idéen om at oplyse brugerne om, hvornår de rammer 

bundgrænserne for de særskilte kategorier og dermed skal til at betale skat. Han udtaler dog, at en 

tredjepart er overflødig, da de enkelte platforme forholdsvis simpelt programmerer det samme. 

Derudover nævner han, at han ikke vil være tryg ved, at en stor virksomhed skal være bindeleddet til 

SKAT. Til grund for dette nævner han, at Deloitte er en virksomhed, der har profit som mål, og den 

profit bliver højst sandsynligt hentet fra platforme som hans egen. 43 

 

Derudover udgør de deleøkonomiske virksomheder en trussel for de traditionelle virksomheder, der 

lever af at sælge produkter eller ydelser. Et eksempel herpå er bilforhandlerne, der alt andet lige i 

fremtiden må kunne mærke en forskel i efterspørgslen på biler, efter at delebilerne vinder mere og 

mere ind på det danske marked.  

 

                                                
41 https://tidogtendenser.dk/samfund/den-nye-deleoekonomi-har-vaekstproblemer/ 
42 Bilag 1 
43 Bilag 2 
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Deleøkonomiske aktiviteter har et stort vækstpotentiale i Danmark, som kan være med til at gavne 

både miljøet, privat- og samfundsøkonomien i Danmark. 44 Det er dog betinget af, at væksten 

fortsætter, hvilket eventuelle skatteregler ville kunne sætte en stopper for. Skattereglerne har en 

stor adfærdsregulerende betydning, således at de kan være med til at fremme væksten eller være 

med til at bremse den – alt efter hvilke reguleringer der foretages. Væksten kræver derfor, at der 

foretages forskellige tiltag, såfremt det ønskes, at den skal fortsætte.  

 

Nedenfor ses en konsekvensanalyse, baseret på ovenstående analyse, som synliggør, hvilke 

konsekvenser det har, hvis regeringen ønsker at fremme den deleøkonomiske vækst.  

 

 

 

  

                                                
44 Regeringen, Strategi for vækst gennem Deleøkonomi, oktober 2017 
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4.2.1 Hvilken effekt vil lovreguleringerne have på det danske samfund? 

I forbindelse med lovreguleringerne rejses spørgsmålet om, hvilken effekt reguleringerne vil få på 

det danske samfund som helhed. 

 

Det danske samfund, også kaldet velfærdssamfundet, bygger på værdier som solidaritet, lighed, tillid 

og fællesskab. Disse værdier ses ligeledes i de deleøkonomiske principper.  

 

Den danske samfundsmodel sidestilles ofte med “Robin Hood”-princippet, da der i høj grad sker 

social omfordeling i Danmark. Denne velfærdsmodel kaldes den universelle velfærdsmodel og er 

kendetegnet ved: 

- De fleste sociale ydelser er universelle 

- Høje sociale ydelser  

- Gratis ydelser såsom skoler, hospitaler mv.  

- Højt skatte- og udgiftstryk 

- Høj grad af social omfordeling 

- Velfærdsmodellen er finansieret gennem skat  

 

Den danske velfærdsmodel er, som nævnt ovenfor, finansieret gennem de betalte skatter. Niveauet 

af skatterne fastsættes politisk, og baggrunden herfor kan til tider være svær at forstå for den 

almindelige lønmodtager. Niveauet af skatterne påvirker efterspørgslen i Danmark, og derfor anses 

skatterne for at være adfærdsregulerende.  

 

Graden af efterspørgslen har stor betydning for samfundsøkonomien og påvirker både produktion, 

beskæftigelse og betalingsbalance mv. Når niveauet af skatterne fastsættes politisk, vurderes det 

dermed, hvilken efterfølgende påvirkning det vil have, inden finanspolitikken vælges.  

 

De nye lovreguleringerne vedrørende de deleøkonomiske aktiviteter kan derfor også ses som 

adfærdsregulerende – enten i form af en stigning i efterspørgslen på disse, eller som et fald og 

næsten-ophør af deleøkonomiske aktiviteter.  

 

Lovreguleringerne har forenklet reglerne og øget bundfradragene med det officielle formål at gøre 

reglerne mere forståelige og brugbare for de almindelig lønmodtagere. Men herudover har 

lovreguleringerne politisk også haft til formål at øge den samlede efterspørgsel, da en nedsættelse af 

skatterne generelt vil øge forbrugsmuligheder og efterspørgsel. De deleøkonomiske aktiviteter øger 
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dog efterspørgslen på anden måde end ved en stigning i de traditionelle produkter, hvor der 

produceres mere ved en stigning i efterspørgslen. De deleøkonomiske aktiviteter er nemlig med til at 

fjerne smid-væk-kulturen og stoppe det massive overforbrug. En stigning i efterspørgslen på de 

deleøkonomiske aktiviteter vil formentlig ikke øge produktionen af nye lejligheder, nye biler eller 

havesakse. 

 

Reguleringerne kan have til formål at opnå forskellige samfundsøkonomiske mål såsom hensyn til 

miljøet, imens der skabes økonomisk vækst, og eventuelt vil det kunne udligne nogle sociale 

forskelle, da der skabes nye indtægtsformer og spare-metoder.  

 

Politisk kan efterspørgslen påvirkes ved enten at føre en stram eller lempelig finanspolitik. Når 

formålet er, at efterspørgslen på de deleøkonomiske aktiviteter skal øges, føres der en lempelig 

finanspolitik. Statens indtægter nedsættes gennem et højere bundfradrag, når det antages at alle 

bruger førhen har foretaget en korrekt skatteindberetning, hvorimod det kan øge det danske 

bruttonationalprodukt, da forbruget øges ved stigning i de enkeltes indtægter. Herved kan de 

forskellige samfundsøkonomiske mål opnås fra politisk side. Men da efterspørgslen forsøges øget 

ved nedsættelse af skatterne, så vil der dog kun ske en indirekte effekt på efterspørgslen, da en del 

af brugernes indtægter vil blive opsparet.   

 

Men udover at reguleringerne kan have en påvirkning på efterspørgslen, kan de også have andre 

samfundsøkonomiske formål, da de også kan have til formål at øge Danmarks konkurrenceevne.  

 

For at analysere lovreguleringerne påvirkning på Danmarks konkurrenceevne anvendes Porters 

diamant, der er bygget op omkring nogle fokusområder, der er med til at karakterisere og vurdere et 

lands konkurrenceevne.  
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Produktionsfaktorer: 

De basale produktionsfaktorer består af arbejdskraft, infrastruktur, kapitalforhold samt fysiske 

ressourcer og videnressourcer. Danmark har ikke mange fysiske ressourcer eller ikke-akademisk 

arbejdskraft; til gengæld er Danmark rig på de andre basale faktorer. Derudover er Danmark også rig 

på de avancerede produktionsfaktorer, der består af digitale kommunikationssystemer, 

højtuddannet arbejdskraft, forskningscentre mv.   

 

Deleøkonomi vil ændre den klassiske produktion. I dag er den traditionelle virksomhed bygget op 

omkring en værdikæde. Værdikæden viser virksomhedens kernekompetencer og dermed hvor 

virksomheden skaber værdi for sine kunder. Værdikæden kan være forskellig, alt efter hvilken 

branche og virksomhedstype der er tale om. 

 

Værdikæden ser traditionelt ud som vist nedenfor: 
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Værdikæden er bygget op omkring primære og sekundære aktiviteter i en traditionel 

produktionsvirksomhed. De primære aktiviteter består af aktiviteter, der vedrører produktet og 

tilfører det værdi. De sekundære aktiviteter består af aktiviteter, der har til formål at koordinere de 

primære aktiviteter fra start til slut. 

 

Hvis man skal se på, hvordan deleøkonomien vil ændre den traditionelle værdikæde, bliver man 

nødt til at zoome ud og se værdikæden i et større perspektiv. Idet de enkelte virksomheder er meget 

forskellige, giver det bedre mening at se på samfundet som helhed. En værdikæde for samfundet 

kunne på nuværende tidspunkt se således ud:   

 

 
De primære aktiviteter består fortsat af aktiviteter, der er med til at skabe værdi for samfundet. Det 

er vigtigt for samfundet, at der er innovation, der er med til at skabe nye og bedre løsninger, både 

miljø- og arbejdsmæssigt. Herefter er der produktion og handel, som skaber arbejdspladser, hvilket 

gavner samfundet. Forbrug er med til at øge samfundsøkonomien, der understøtter det danske 

velfærdssamfund. Destruktion er en konsekvens af de øvrige aktiviteter og er ikke med til at øge 

samfundsværdien.  

 

De sekundære aktiviteter er fortsat en form for serviceorganer for ovenstående primære aktiviteter. 

For at samfundet kan agere, kræver det finansiering, da alt opgøres i en form for pengeværdi. 

Derudover skal varerne distribueres til forbrugerne. Sidst men ikke mindst gør de skattemæssige 

reguleringer sig gældende i form af adfærdsreguleringer.  

 

Deleøkonomien vil ændre denne klassiske lineære produktionskæde, idet destruktionsledet vil blive 

erstattet med deling og genbrug. Produktionsledet vil ændres, idet der ikke skal lige så mange 

produkter på markedet, og forbrugerne vil gå mere op i kvaliteten og genbrugsværdien. Nedenfor er 

udarbejdet et forslag til, hvordan en deleøkonomisk værdicirkel kunne se ud:  
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Efterspørgselsforhold:  

Porters diamant siger, at konkurrenceevnen afhænger af, at der er en efterspørgsel på det givne 

produkt i hjemlandet. Forbrugerne er de bedste sparringspartnere i udviklingen af et produkt. Idet 

det er dem, der har et behov og stiller krav til, hvordan og hvad der skal opfylde dette behov.  

 

Danmark er et rigt samfund og har derfor ikke efterspurgt deleøkonomi på samme måde, som 

fattigere lande har, da deleøkonomi har været en nødvendighed i disse lande. Dog har brugen, og 

dermed efterspørgslen, være stigende de seneste år, se afsnit 3.3. Dette kan blandt andet skyldes, at 

danskerne er blevet mere fokuserede på at vælge miljøbevidst og skade miljøet mindst muligt.  

 

Deleøkonomien vil ændre efterspørgslen, idet forbrugerne ikke længere vil købe for at smide væk, 

men købe for at bruge og derefter dele og genbruge. Som det kan ses ovenfor, ændres produktionen 

til at omhandle genbrug frem for masseproduktion og overflod af produkter på markedet.  

 

Beslægtede virksomheder og underleverandører:  
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Porters diamant lægger stor vægt på vigtigheden af industriblokke, altså virksomheder, der direkte 

eller indirekte arbejder med de samme varer inden for et geografisk område. Industriblokkene skal 

komplementere hinanden, samtidig med at de skal udfordre hinanden.  

Blokkene kan for eksempel ved produktionen af en bil bestå af fabrikker, underleverandører, 

distributører, testcentre, forskningssteder, uddannelsessteder til ingeniører og mekanikere mv.  

 

Deleøkonomien vil indføre platforme som en del af disse industriblokke på trods af, at disse ikke 

nødvendigvis ligger inden for de samme geografiske områder.  

 

Firmastrategi, struktur og rivalisering:  

Porters diamant pointerer yderligere, at virksomhedernes strategi i forhold til struktur og ledelse er 

vigtig. Dette hænger meget sammen med landets villighed til at løbe en risiko. I Danmark har 

arbejdskraften længe bestået af lønmodtagere, der ikke er særlig risikobetonede. Dette er som 

tidligere nævnt under udvikling. Person-delingen skaber flere freelancere, der vil ændre på 

virksomhedernes normale struktur.  

 

Derudover siger modellen, at det er vigtigt, at virksomhederne rivaliserer, da høj konkurrence, alt 

andet lige, vil føre til bedre produkter.  

Dette vil deleøkonomien fremme ved at nedsætte forbruget af varer og dermed øge konkurrencen.  

 

Tilfældigheder:  

Tilfældigheder spiller en ikke uvæsentlig rolle i konkurrenceevnen. Det er ikke altafgørende, hvem 

der opfinder et produkt først, men landet, der opfinder det, vil alt andet lige have et forspring i 

udviklingen heraf.  

Derudover kan tilfældigheder bestå af krige, naturkatastrofer, valutaændringer osv.  

 

En økonomisk krise kunne være med til at fremme deleøkonomien, idet flere vil være afhængige af 

at dele, da der ikke er råd til at købe og smide væk.  

 

Staten:  

Ifølge modellen kan staten ikke selvstændigt skabe en god konkurrenceevne i et land, men derimod 

skal staten være med til at “smøre diamantens andre led”, således at de fungerer bedst muligt.  

 

Dette kan gøres gennem Porters erhvervspolitik, hvor staten har fokus på at sikre og skabe de 
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nødvendige ressourcer for en god konkurrenceevne. Ved at forbedre vilkårene på markedet vil det 

på længere sigt være med til at skabe et langt mere konkurrencedygtigt land, ifølge Porter.  

 

Ved at ændre reglerne for deleøkonomiske aktiviteter har der fra politisk side været fokus på at 

skabe bedre vilkår, og dermed er staten ikke den altafgørende brik, da den blot har været med til at 

skabe de nødvendige spilleregler på markedet.  

 

Porters diamant lægger op til, at de afgørende brikker i et lands konkurrenceevne består af 

produktionsfaktorer, efterspørgsel, industriblokke, firmastruktur, konkurrence på hjemmemarkedet, 

tilfældigheder og staten.  

Deleøkonomien kan ændre på måden, virksomhederne skal producere på, samt hvad forbrugerne vil 

efterspørge. Konkurrencen kan blive intensiveret. Derudover kan person-delingen ændre 

virksomhedernes strukturer. 
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4.2.2 Delkonklusion 

Hvad er konsekvenserne af lovreguleringerne inden for deleøkonomi? Og hvilken effekt vil disse have 

på det danske samfund? 

 

På nuværende tidspunkt er det uvist, hvor store konsekvenser lovreguleringerne vil have for 

forbrugerne, udlejerne såvel som for samfundet. Men fra politisk side har man set konsekvenserne 

af, at der forinden de nye lovreguleringerne har været uklare regler for de deleøkonomiske 

aktiviteter. De uklare regler har muligvis medført, at flere ikke har benyttet sig af de deleøkonomiske 

tiltag, eller at gråzonerne har været udforsket.  

I en undersøgelse ses det at årsagerne til at deleøkonomi ikke har været brugt i samme omfang 

tidligere er, at der hovedsageligt har været mangel på tillid. Derudover har været der tvivl om 

beskatningen, lovlighed og forbrugerrettigheder.  

 

De deleøkonomiske aktiviteter har de seneste par år haft fremgang, hvilket der kan være flere 

årsager til, for eksempel at platformen har været bedre til at informere om de ovenstående 

tvivlsspørgsmål. Fremgangen har medført at samfundet bevæger sig ud af de traditionelle kasser og 

hen mod den deleøkonomiske værdicirkel. Værdicirklen erstatter det traditionelle destruktionens 

led med dele- og genbrugs-leddene.   

 

Konsekvenserne af lovreguleringerne er, at der er sket en simplificering af de eksisterende regler 

med enkelte og nye bundfradrag. Herudover skal udvikles et indberetningssystem, der skal skabe et 

tættere samarbejde med platformene og de offentlige myndigheder.  

Set ud fra det samfundsmæssige perspektiv er der sket en lempelse af finanspolitikken, hvor der har 

været fokus på at skabe vækst ved at sænke statens indtægter. Det kan og vil med en vis 

sandsynlighed medføre en indirekte stigning i efterspørgslen på grund af ændringerne i de 

adfærdsregulerende instrumenter.  

Herudover vil det øge Danmarks konkurrenceevne ifølge Porters diamant, da markedet vil blive 

intensiveret. Det skyldes at efterspørgslen ændre sig og dermed forbrugernes krav til 

virksomhederne.  

 

Samlet set har de nye lovreguleringerne medført en lettere tilgang til, hvordan reglerne inden for 

deleøkonomiske aktiviteter skal anvendes. Markedsudviklingen er dog længere fremme end loven, 

hvorfor der fortsat er forskellige udfordringer herved.  
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På baggrund af dette vurdere vi at der skal foretages yderligere tiltag for at øge efterspørgslen efter 

de deleøkonomiske aktiviteter. Det vurderes, at der bør udarbejdes en oplysningskampagne og 

forskellige simple vejledninger, før lovreguleringerne vil have den fulde ønskede effekt. Det 

vurderes, at der bør indføres en generel lovregulering for løsøre-deling. Der bør ligeledes indføres en 

lovregulering som omfatter person-deling, da der på nuværende tidspunkt ikke er indført 

reguleringer hertil. 

En forøgelse af efterspørgslen af de deleøkonomiske aktiviteter vil, alt andet lige, medføre at flere vil 

ende i den såkaldte papkasseøkonomi. Dette kan løses ved en månedlig indberetning og indbetaling 

til SKAT.  

 

Med ovenstående tiltag er det vores vurdering at deleøkonomi vil vokse yderligere til samfundets 

fordel.   
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5. Konklusion 

Hvad er de skattemæssige og samfundsmæssige konsekvenser af de reguleringer, der er indført 

inden for deleøkonomi?  

 

Deleøkonomi dækker overordnet over deling er uudnyttede ressourcer. I dag er begrebet en 

paraplybetegnelse, som dækker over adfærdsmønstre, der altid har eksisteret. Deleøkonomi er i 

udvikling, men er ikke et nyt begreb. Udviklingen skyldes især digitaliseringen, som har braget frem 

de seneste år.  

 

Grundstenene i deleøkonomi bygger på fire betingelser: uudnyttede ressourcer, behov, tro på 

fællesskabet og tillid.   

 

Vi vurderer at begrebet deleøkonomi skal opdeles i tre underkategorier: person-deling, bolig-deling 

og løsøre-deling. De tre underkategorier bygger forsat på de fire grundsten, dog vurderes det ikke 

muligt at udforme et samlet regelsæt, som rammer alle tre kategorier hensigtsmæssigt. Denne 

opdeling giver en klar og afgrænset definition af begrebet, hvor kategorierne ikke overlapper 

hinanden.  

 

I analysen er der skelnet imellem skattefri vennetjenester og skattepligtige deleøkonomiske 

aktiviteter. Som hovedregel er alle indtægter uanset art skattepligtige ifølge statsskatteloven § 4. 

Dog kan bestemte aktiviteter medtages i undtagelserne om skattefri vennetjenester, som findes i 

ligningsloven.  

Til vurderingen af dette har vi på baggrund af vores analyse udarbejdet et beslutningstræ. Dette er 

bygget op omkring fire fokusområder: 

• Personlig relation 

• Ydelsernes art og omfang 

• Almindelig gavmildhed  

• Almindelig hjælpsomhed 

  

I denne vurdering anbefales det, at der tages udgangspunkt i en Bonus pater tankegang. 

Beslutningstræet er særligt vigtigt, idet de nuværende paragraffer og nye reguleringer heraf er tilpas 

uklare. Hver enkelt sag kræver derfor en særskilt vurdering. Desuden medtager beslutningstræet 

både retspraksis og lovgivningen.   
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Lovreguleringerne har medført et nyt bundfradrag for fritidsbolig, og denne paragraf er afgrænset 

fra at finde anvendelse for fritidsboliger, som anvendes som helårsboliger. Herudover er der indført 

en ny paragraf på området for helårsboliger, således at der gives et bundfradrag. Der er desuden 

indført valgfrihed mellem den oprindelig og nye paragraf for helårsboliger. Der er til sidst indført 

regler for bil, varebiler, campingvogne og lystbåde.  

 

Lovreguleringerne er en lempelig finanspolitik. Dette er et adfærdsregulerende instrument, som 

skruer op for efterspørgslen på det danske marked. Såfremt finanspolitikken får den ønskede effekt, 

og forøger efterspørgslen på deleøkonomiske aktiviteter, vil dette medføre at samfundet bevæger 

sig ud af de traditionelle kasser, og hen mod den deleøkonomiske værdicirkel. Værdicirklen erstatter 

det traditionelle destruktionen led med dele- og genbrugs-leddene. Forøgelsen af efterspørgslen vil 

forbedre Danmarks konkurrencevene, da markedet vil blive intensiveret.  

 

Vi har vurderet at såfremt lovreguleringerne skal have den ønskede effekt, så bør der foretages 

yderligere tiltag end de nuværende. Disse tiltag omfatter: 

• Oplysningskampagner 

• Simple vejledninger  

• Generel lovregulering for løsøre-deling  

• Lovregulering for person-deling 

• Månedlig indberetnings- og indbetalingskrav til SKAT  

 

Samlet set konkluderes det, at lovreguleringerne medfører højere skattebetalinger, og muligvis 

mindre udforskning af gråzonerne, grundet indberetningskravet. De samfundsmæssige 

konsekvenser kan være svære at konkludere på, da effekten af lovreguleringerne endnu ikke har vist 

sig. Dette skyldes loven er trådt i kraft i 2019. Dog kan det konkluderes at såfremt der sker forøgelse 

af efterspørgslen vil det ændre den traditionelle samfundsværdikæde.  
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6. Perspektivering  

Projektets fokus har primært været de konsekvenser, deleøkonomiske aktiviteter har for almindelige 

forbrugere og det danske samfund. Projektet har dermed ikke omhandlet, hvilke muligheder disse 

aktiviteter har for virksomhederne. Dette perspektiveres der til nedenfor:  

 

Kan de danske ikke-deleøkonomiske virksomheder drage nytte af deleøkonomi på samme måde som 

privatpersoner og det danske samfund?  

 

Værdierne i deleøkonomi er særligt tillid og fællesskab, hvilket har været en stor del af det danske 

samfund i mange år. Danmark (næsten) altid delt skatten, uddannelse, veje og sygehuse.  

 

De seneste par år har der blandt andet været fokus på, at virksomheder skal være mere miljøvenlige, 

hvilket muligvis kan medføre en højere omkostningsbyrde for nogen virksomhederne. Dette vil 

kunne afhjælpes ved at anvende deleøkonomiske aktiviteter, da man sammen deler omkostningerne 

og derved kan anvende mere miljøvenlige tiltag.  

 

Deleøkonomi er dog heller ikke et nyt begreb inden for virksomhederne. Arla er et godt eksempel 

herpå. I slutningen af 1800-tallet begyndte mælkeproducenter i Danmark og Sverige at slå sig 

sammen i små andelsforeninger for sammen at investere i mejeriproduktionsanlæg. De ville på den 

måde optimere deres mælkeproduktion. 45 

 

Udover Arla er kontorhoteller et nutidigt eksempel på, at virksomheder benytter deleøkonomi. Et 

kontorhotel består af mange små kontorer, hvor flere virksomheder deler fælles faciliteter men har 

hvert sit kontor. Kontorhoteller ses mange steder i Danmark, og de har forskellige stordriftsfordele 

for mindre virksomheder, der ikke finder det nødvendigt at leje store lokaler. Herved kan de mindre 

virksomheder ligeledes udbygge deres netværk og drage fordele heraf.  

 

De samme muligheder vil være tilgængelig for produktionsvirksomheder, da de vil kunne optimere 

anvendelse af deres produktionsanlæg, således at uudnyttet produktionstid kunne lejes ud og 

dermed blive optimeret.  

Det er ikke svært at forestille sig, at der i en produktionshal, der ejes og bruges af én virksomhed, er 

komponenter, der til tider står stille, da de afventer andre dele af produktionen. Det er heller ikke 

svært at forestille sig, at disse måske er for omkostningstunge at slukke og tænde og derfor står i 

                                                
45 https://www.arla.dk/om-arla/historie/ 
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tomgang, når de ikke bliver brugt. Her vil den pågældende virksomhed kunne optimere anlægget 

ved at leje tomgangs-tiden ud til en anden virksomhed. Dette vil gavne miljøet, idet 

produktionsanlægget ikke står i tomgang, samtidig med at virksomheden letter sin 

omkostningsbyrde.  

 

Ulempen ved dette er at virksomheden med stor sandsynlighed vil ende med at leje sit 

produktionsanlæg ud til en konkurrerende virksomhed, da den formentlig anvender samme 

produktionsanlæg. Det vil muligvis overskygge fordelen ved at dele omkostningsbyrde for den 

enkelte virksomhed. Herudover kræver udlejningen, at virksomheden giver en anden virksomhed 

adgang til produktionshallen, hvilket måske kunne føre til, at forretningshemmeligheder bliver delt 

med mennesker uden for virksomheden.  

 

Lovgivningsmæssigt er der ikke noget, der forhindrer simpel deling af produktionsanlæg, 

arbejdskraft osv. mellem virksomheder, idet henholdsvis lejeindtægten og udgiften vil blive 

indregnet i virksomhedernes skattepligtige indkomst på lige fod med almindelige indtægter og 

udgifter. Der er dog regler for karteldannelse og monopolforhold, som skal overvejes, hvis delingen 

bliver for omfattende.   

 

Deleøkonomien vil kunne bruges af private såvel som offentlige virksomheder. Claus Skytte fortalte 

om en vision, han har, hvor kommunerne kan spare penge på flextrafik ved at lade lokalmiljøet stå 

for disse ydelser. I hans utopia ser han, at naboen fungere som flextrafikchauffør og dermed spare 

kommunerne for de ekstra omkostninger, det kræver at have en fleksibel aftale med flextrafik. 46  

 

Hvis der fra politisk side ønskes at fremme deleøkonomien i virksomhederne, kunne man indføre 

nogle mere lempelige beskatningsregler. Eventuelt på samme måde som der er givet lempeligere 

beskatningsregler for privatpersoner.  

 

Alt andet lige vil virksomheder kunne drage nytte af deleøkonomi til en vis grad, både ved at give et 

bedre miljømæssigt bidrag til samfundet og ved at have økonomiske fordele.  

  

                                                
46 Bilag 1 
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8. Bilag  

8.1 Bilag 1 -  Referat af interview med Claus Skytte  

Den 7. oktober 2019 havde vi et interview med Claus Skytte på Klub Linnesgade 25 i København. I 

interviewet undersøgte vi hvilke holdninger Claus Skytte har til deleøkonomi og de skattemæssige 

perspektiver i deleøkonomi.  

 

Vi har efterfølgende udarbejdet nedenstående handlingsreferat af interviewet, som også blev 

optaget. Citater som er fremhævet i projektet fremgår muligvis derfor ikke direkte af nedenstående.  

 

Referatet bliver bygget op omkring fire hovedområder, som vi diskuterede med Claus Skytte.  

 

Definition af deleøkonomi  

Claus Skytte indleder interviewet med at fortælle, at deleøkonomi er ikke et nyt ord eller begreb 

som fagbevægelsen har opfundet, da der er ikke et sted i fagbevægelsens 150 års historie hvor 

deleøkonomi nævnes. Det er derimod et computer begreb som bygger på fildeling. Begrebet har nu 

udviklet sig til at være deling af fysiske ting og ressourcer. Claus Skytte nævner også her, at begrebet 

anvendes forkert, da vi ikke skelner mellem andelsøkonomi og platformsøkonomi.  

 

Claus Skytte deler begrebet “deleøkonomi” op i to dele - platformsøkonomi og andelsøkonomi. 

Andelsøkonomi defineres af Claus Skytte som værende deling af ressourcer der gavner samfundet og 

ikke gavner selskaberne bag ved idéen. Andelsøkonomi er dermed også en ny form for 

medborgerskab lokalt i Danmark der bygges op på teknologi. Hvor imod platformsøkonomi er deling 

af ressourcer via digitale platforme.   

 

Vennetjenester  

Hvorvidt der er tale om at de deleøkonomiske ydelser er skattepligtige eller skattefri skal der 

vurderes om der er tale om en tjeneste til en ven eller en tjeneste med henblik på profit.  

 

Vi spurgte derfor Claus Skytte hvilken fortolkning han lagde i ordet “en vennetjeneste” og hvor han 

mente grænsen lå. Når Claus Skytte skal vurdere hvornår der er tale om vennetjenester, mener han, 

at vi først skal ind og vurdere hvornår man er venner. Og i takt med at verdenen har udviklet sig er 

begrebet venner gået fra at være noget lokalet til være venner i hele verden. Claus Skytte udtaler 

her at en ven er i dag noget helt andet i forhold til for 30 år siden, da de sociale medier har gjort os 
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alle til “venner”. Derfor mener han at begrebet skal redefineres før man kan arbejde videre med 

begrebet vennetjenester.  

 

Når Claus Skytte udtaler sig om begrebet “venner” henviser han til Carl von Clausewitz. Carl von 

Clausewitz har tidligere udtalt, at et enkelt individ kan have op til 300 venner, da det er dét som man 

maksimalt kan administrere. Men derudover nævner Claus Skytte også at der reelt set nok ikke er 

nogen som 300 venner i dag og at vi formentlig har langt mindre venner og nogen af os endda ikke 

har nogen venner i dag.  

 

Claus Skytte mener at en stor del af vores samfund i fremtiden vil være afhængige af vennetjenester. 

For eks. de små lokalsamfund på landet.  

Han mener yderligere at der bør være en bagatelgrænse i forhold til hvornår vennetjeneste skal 

være skattepligtige. Hans bud er, at denne bagatelgrænse bør være omkring t.kr. 50. Dog nævner 

han også at beløbets størrelse ikke er det væsentlige, blot at den bliver defineret og sat af staten. 

Dette vil give tryghed for dem som ikke tør benytte deleøkonomi, da de tror det er på grænse med 

loven.  

 

Claus Skytte giver ikke en klar fortolkning af begrebet “vennetjenester”, da han udtaler at der 

mangler at blive defineret begrebet “venner” før man kan arbejde videre med dette område.  

 

Loven vedrørende deleøkonomiske aktiviteter  

Claus Skytte udtaler, at skattesystemet i dag ikke er bygget op således at det kan håndtere 

deleøkonomi. Skattesystemet er på nuværende tidspunkt bygget op om forskudsopgørelser og 

forudsigelser, som passer til et almindelig arbejdsgiver og lønmodtager forhold. Deleøkonomi er 

meget uforudsigeligt, da de indtægter sjældent er kendt langt ud i fremtiden. Det gør at man ikke 

kan forskudsopgøre sine indtægter, da man ikke ved hvad man kommer til at tjene fra dag til dag.  

Herudover mener Claus Skytte at fremtiden kommer til at vise at mange flere freelancere og 

selvansatte, som har 20-30 forskellige arbejdspladser og dermed bliver de nuværende systemer 

forældet.  

 

Vi er meget interesseret i hvornår grænsen mellem deleøkonomi og “sort arbejde” går, hvorfor vi 

spørger ind til dette i vores interview. Claus Skytte udtaler meget konsekvent at i dag så er 

deleøkonomi sort arbejde. Han definere “sort arbejde” som værende når du udfører en ydelser og 

ikke indberetter dette til SKAT og dermed undgår den skattebetaling som medfølger. Og det er 
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præcis dét Claus Skytte mener, at vi undgår i dag med den nuværende deleøkonomiske opbygning. 

Claus Skytte udtaler at der er lavet undersøgelser, som viser at deleøkonomi faktisk er løndumping, 

da mange i den “branche” udfører ydelser til en lavere pris, men undgår de korrekte skattebetalinger 

af disse, da SKAT ikke har lovhjemmel til at undersøge hvor disse indtægter kommer fra.  

På nuværende tidspunkt kalder SKAT deleøkonomi for en “papkasseøkonomi”.  Papkasseøkonomi er 

hvor brugerne som anvender deleøkonomiske platforme tjener en masse penge, som de ligger i en 

kasse og løbende bruger herfra uden at overveje de skattemæssige konsekvenser. Når året er 

omme, så tager de papkassen op og ser hvor meget der er tilbage til skattebetalingen. Dette 

resultere i store skattesmæk og skattegæld. Dette ses ofte hos kunstnere og andre der hovedsageligt 

arbejder på b-honorar.    

 

Claus Skytte fortæller at der på nuværende tidspunkt er der indarbejdet et passus i 

skattelovgivningen, som lyder “hvis du klipper mit hår og jeg maler din havelåge, så skal vi vurdere 

hvor meget det er værd og betale skat af det”. Claus Skytte udtaler at denne passus er indarbejdet i 

tilfælde af, at den bliver nødvendig at anvende, dog er det ikke sket endnu. Problemet med denne 

pausus er også at den ikke direkte kan kobles på de deleøkonomiske rammer. Da det er værdien af 

ydelsen som går ud og udfordre den danske skattemodel.  

 

Den nye lov siger at i 2021 skal der ske automatisk indberetning af indtægterne fra deleøkonomi. 

Dette mener Claus Skytte ikke at SKAT’s system vil kunne holde til, da det simpelthen vil bryde 

sammen. Han udtaler at løsningen til dette indberetnings problem, vil være at udlicitere 

dataindsamlingen til en 3. part. Denne 3. part skal samle alt data fra de godkendte platforme 

løbende og indberette til SKAT en gang om året.  

Claus Skytte har derfor sammen med Deloitte udviklet et sådan system, der skal fungere som 

mellemmand mellem SKAT og brugerne.  

Samtidig kan dette system hver måned opgøre hver enkelt brugers indtægter og fortælle hvor meget 

der skal betales til SKAT. På denne måde bliver skattebetalingen fordelt over året, således at den 

enkelte bruger ikke får et skattesmæk. Dette vil løse den såkaldte “papkasseøkonomi”.  

 

Vi spurgte Claus Skytte hvad han synes, at vi skal betale skat af, samt hvad der bør være skattefrit. 

Han udtaler hertil at alt der er giver samfundet værdi bør være skattefrit, altså det der gør os til gode 

medborgere. Mens alt andet bør være skattepligtigt. Han pointerer i denne forbindelse at der bør 

være en bagatelgrænse, ligesom lovgivningen har fået efter den nye lov. Der mangler dog mangler 

en bagatelgrænse for løsøre.  
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Vi gav et eksempel med en hækkeklipper, hvortil Claus Skytte udtaler at hvis man låner en 

hækkeklipper af naboen, ejerforeningen, Facebook osv. er dette en vennetjeneste og dermed 

skattefri. Der er altså tale om lån i lokalmiljøet. Hvis man derimod låner en hækkeklipper via en app, 

eller en anden form for platform er dette skattepligtigt.  

 

På nuværende tidspunkt er fundamentet for hvornår vi kan handle med hinanden ændret kraftigt i 

takt med den teknologiske udvikling, udtaler Claus Skytte. Han nævner at vi i dag har opbygget et 

samfund hvor vi har privat og erhverv og imellem de to kasser så har vi deleøkonomi. Deleøkonomi 

er udefineret og en blanding mellem privat og erhverv.  

 

Udvikling og fremtid  

Vi spurgte ind til Claus Skytte’ syn på udviklingen og fremtiden for deleøkonomi. Hertil fortæller han, 

at Danmark på 4 år er gået fra ikke at have nogle arbejdspladser på de deleøkonomiske platforme til 

at der i dag er ca. 40.000 arbejdspladser. Han fortæller at udviklingen er gået stærkt, og at det i 

fremtiden vil gå lige så stærkt.  

 

Claus Skytte udtaler at en stor trussel mod deleøkonomiens udvikling er politikernes indgreb. Da 

politikerne ved hjælp af lovgivningen kan spænde ben for deleøkonomiens udvikling. Dog mener han 

at ingen lovgivning vil stoppe deleøkonomien fuldstændig.  

 

I fremtiden vil deleøkonomien blive sat på prøve, idet tilliden vil blive sat på prøve. Vores tillid bliver 

erstattet med hjerter, stjerne, likes osv.  

  

Afslutningsvis udtaler Claus Skytte at deleøkonomi skal anvendes til tre ting. Deleøkonomi skal 

anvende vores ressourcer på en bedre måde, skabe stærkere fællesskaber og være med til at skabe 

økonomisk uafhængighed.  
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8.2 Bilag 2 - Referat af interview med Jakob Øgendahl Larsen 

Den 25. februar 2019 havde vi et telefoninterview med Jakob Øgendahl Larsen. I interviewet 

undersøgte vi hvilke holdninger Jakob Øgendahl Larsen har til deleøkonomi og de skattemæssige 

perspektiver i deleøkonomi.  

 

Vi har efterfølgende udarbejdet nedenstående handlingsreferat af interviewet, som efterfølgende er 

bekræftet af Jakob Øgendahl Larsen. Citater som er fremhævet i projektet fremgår muligvis derfor 

ikke direkte af nedenstående.  

 

Referatet bliver bygget op omkring to hovedområder, som vi ligeledes diskuterede med Claus Skytte.  

 

Definition af deleøkonomi   

Jakob Øgendahl Larsen nævner, at begrebet deleøkonomi skal deles op i den “rene” deleøkonomi og 

platformsøkonomi. Her definere Jakob Øgendahl Larsen deleøkonomi ved de at vi deler ting, som vi 

allerede ejer. Vi øger dermed ikke vores forbrug for at leje det ud, men fordi vi har et behov, som vi 

afdækker. Efter vi har afdækket vores eget forbrug deler vi genstanden for eks. via en platform. 

Nogle udleje også med henblik på profit. Men her er der tale om en fysisk ting der allerede er købt. 

Alternativet til dette er at en anden person skal ud og købe genstanden. Herved opstår 

“deleøkonomien” i sin reneste format da to personer deles om en ting og udlejer bliver kompenseret 

for brugen af genstanden. Jakob Øgendahl Larsen afgrænser dermed begrebet deleøkonomi fra 

deling af arbejdskraft.  

Herimod udtaler Jakob Øgendahl Larsen at platformsøkonomi er deling af arbejdskraft, som for 

eksempel Happy Helper. Der er ved platformsøkonomi tale om profitøkonomi, da delingen af 

arbejdskraft sker med henblik på profit. Ved platformsøkonomi, er der tale om arbejdskraft, der går 

uden om overenskomster og dermed fagforeninger.  

 

Loven vedrørende deleøkonomiske aktiviteter  

Jakob Øgendahl Larsen mener ikke at den nye lov har bidraget til noget nyttigt. Han fortæller her, at 

han ikke forventer, at forøgelsen i bundfradraget på bil og bolig vil have en nævneværdig påvirkning, 

men selve fradraget man har lavet mener han bestemt gør noget positivt.  

Derudover stiller Jakob Øgendahl Larsen sig uforstående overfor, at man har valgt at udarbejde en 

lov omkring både, når så få i Danmark ejer en eller kan styre en båd. Herudover mener Jakob 

Øgendahl Larsen, at man i stedet skulle have lavet en generel løsøre bundgrænse på de t.kr. 10, som 



71 
 

så skal være betinget af, at man benytter en platform, som automatisk indberetter. Og dermed vil 

der være de samme regler for bil, båd og campingvogn, bare for alle løsøre.  

 

Jakob Øgendahl Larsen nævner, at han tror grunden til at man ofte “løber panden mod en mur” når 

man prøver, at lovgive på dette område er fordi begrebet deleøkonomi ikke er defineret. Og man 

derved ikke har skilt begrebet af og delt det op i arbejdskraft og deling af aktiver. Når man taler om 

arbejdskraft er der rigtig mange faktorer, som for eksempel fagforeninger og love, der skal tages 

hensyn til og derfor bliver generelle deleøkonomi love svære at udforme og ofte droppet i 

opstartsfasen. Det skyldes særligt at begrebet ikke er skilt ad og en generel lov ikke kan indeholde 

alle dele af begrebet.  

 

Den automatisk indberetning er meget svær at spå om, idet det endnu ikke vides hvordan SKAT vil 

håndtere indberetningerne. Jakob Øgendahl Larsen nævner, at han forventer, at dette kan gøres 

rimelig nemt ved hjælp af et API link mellem de forskellige platforme og SKAT. Men at det afhænger 

af hvilke oplysninger SKAT forventer at modtage, da dette også kan gøres meget kompliceret. I det 

tilfælde vil det muligvis stoppe nogle deleøkonomiske platforme. I det tilfælde at SKAT kræver 

mange oplysninger, og oplysninger som platformene ikke i forvejen har, kan det ligeledes også skabe 

en administrativ belastning på platformene.  

 

Vi spurgt ind til hvad hans tanker var omkring Claus Skytte og Deloittes program. Hertil fortæller 

Jakob Øgendahl Larsen at det er fuldstændig unødvendigt, idet den enkelte platform forholdsvist 

simpelt kan lave det samme. Derudover nævner han at han ikke vil være tryg ved at en så stor 

virksomhed skal være bindeleddet til SKAT. Især ikke da Deloitte er en virksomhed, som har profit i 

sinde, og den profit bliver højst sandsynligt hentet fra platforme som hans egen.  

Han nævner hertil at ShareOne faktisk giver et overblik over hvor meget brugerne har tjent når de 

logger ind. Derudover nævner han at det vil kræve minimalt tid før at hans hjemmeside også kan 

give en advarsel når brugerne har benyttet hele bundfradraget og dermed skal betale skat.  

Derudover nævner han at deleøkonomiske platforme selv har været i kontakt med SKAT for at få lov 

til at indberette men SKAT oplyser at de ikke forventer at kunne lave noget klar før 2021. 

 


