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2 EXECUTIVE SUMMEARY 

An activity which operates with a deficit, can be classified as a hobby activity by the tax authorities. A 

hobby activity and a commercial activity is not treated the same way for tax purposes. In practice, the 

term "hobby activity", also includes the companies that do not appear as hobby activities, but otherwise 

does not meet the criteria of a commercial activity.  

In assessing whether a company can be classified as commercial or not, an overall assessment is made, 

based on several criteria. The Tax Authorities has in their interpretation of the law (Juridiske Vejledning) 

set a number of criteria, which previously have been emphasized in practice. It is stated that none of the 

listed criteria in itself is essential for the assessment. However, a number of recent judgements from the 

Tax Authorities and verdicts suggest that profitability, and thus profits, is starting to be a necessary criteria 

for a company to be considered commercial. This calls into question whether the other criteria has any 

significance in relation to the assessment when the company has a deficit. 

It is possible to be classified as a commercial activity, even if the criteria of profitability is not meet. An 

activity with deficits can be considered commercial, by using the other criteria in the Tax Authorities 

interpretation of the law. This thesis’ analysis of recent judgements from the Tax Authorities and verdicts, 

shows that the other criteria is only taken into consideration, if the activity does not have a deficit for 

more than 4 years. It is therefore possible to have 4 years of deficit, as a sort of start-up phase. When the 

activity has had 5 years of deficit, it is only profitability, which is considered to determine the commercial 

aspect. Therefore, it may be questionable if the activity is allowed to deduct expensive, unless it can be 

assumed that the activity will have profits after 4 years. This is a tightening of the practice compared to 

previous years, where an activity was considered commercial, even though it had 13 years of deficit out of 

16.  Other policies which has been tightened is; profitability now needs to be able to include a reasonable 

pay to the owner; the requirement of a certain turnover (intensity criteria), which have been introduced 

in recent times and has been added in the Tax Authorities interpretation for 2009; and the possibility of 

activating the costs for later deduction, which is no longer available. 

My analysis of newer practice shows that the practice is not completely consistent with the Tax Authorities 

interpretation, which could do with an update. Among other things, the interpretation from the tax 

Authorities states that none of the criteria is essential for the assessment, which is not consistent with the 



  

Side 4 af 84 
 

practice, as both the intensity, scale and profitability can stand alone. Additionally, it is no longer possible 

to activate costs for future deduction. 



  
 

Side 5 af 84 
 

3 INDLEDNING 

Når ordet ”hobby” nævnes, så ved de fleste hvad der menes. En hobby er noget man interesserer sig for og 

dyrker i sin fritid. Hvis man så nævner begrebet ”hobbyvirksomhed”, så vil de fleste nok også mene, at 

dette er udtryk for en virksomhed, som drives i fritiden af egen interesse – ordet ”fritid” er formentlig 

nøgleordet. Spørgsmålet om hvorvidt hobbyvirksomheden giver overskud eller underskud, vurderes 

egentlig ikke.  

I et skattemæssigt perspektiv kan begrebet hobbyvirksomhed dog tolkes på andre måder og SKAT har i 

disse år netop øget fokus på disse virksomheder.  

Erhvervslivet i Danmark er populært. Det er populært at være sin egen chef og at kunne bestemme over 

andre. Dette medvirker til, at der fortsat bliver startet mange virksomheder i Danmark. 

De personlige virksomheder er populære, da der er begrænsede krav ved opstart. Man behøver hverken 

revisor, advokat eller at indskyde startkapital. Nogle driver en mindre virksomhed ved siden af det 

”normale” arbejde, altså som bierhverv, og andre kan have en virksomhed ved siden af for at beskæftige 

ægtefællen og for at kunne gøre nytte af det skattemæssige fradrag ved underskud. Netop udnyttelse af 

underskud i anden indkomst er også en af årsagerne til, at de personlige virksomheder er populære.  

Derudover er der personer, der driver virksomhed med et reelt henblik på at opnå overskud og kunne leve 

af dette, men som i en årrække må konstatere underskud grundet f.eks. yderligere omkostninger i 

forbindelse med opstart eller svækket salg grundet ændringer i markedet osv. 

Det at man driver personlig virksomhed med underskud, kan af SKAT blive betragtet som, at man driver 

en hobbyvirksomhed eller en ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Hvis man driver hobbyvirksomhed eller 

ikke-erhvervsmæssig virksomhed, kan det have store økonomiske konsekvenser for den enkelte 

skatteyder.  

En virksomhed kan betragtes som hobbyvirksomhed eller ikke-erhvervsmæssig virksomhed af mange 

årsager – bl.a. hvis virksomheden har privat karakter eller ikke har udsigt til overskud. SKAT har i mange 
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år haft virksomheder med underskud under opsyn og netop disse virksomheder er igen i 2017 en del af 

SKATs kontrolaktiviteter1. 

Sondringen mellem om en virksomhed er erhvervsmæssig eller ej kan dog være svær. Der er ingen 

konkrete og objektive regler, der præcist kan afgøre, om en virksomhed skal klassificeres som 

erhvervsmæssig virksomhed eller ej og afgørelsen beror på en vurdering i den konkrete sag.  Grundet 

problemstillingen findes der i dag mange sager og afgørelser på området og praksis er herved stor. 

Der findes dog nogle retningslinjer på området. Disse fremgår af den Juridiske Vejledning, der udarbejdes 

af SKAT. Vejledningen beskriver praksis og hvorledes praksis fortolkes af SKAT. Den Juridiske Vejledning 

er blot en vejledning og altså ikke et decideret lovgrundlag. Ingen af kriterierne, oplistet i den Juridiske 

Vejledning, er i sig selv afgørende for vurderingen af, om en virksomhed er erhvervsmæssig eller ej. Der 

skal derfor foretages en konkret vurdering i den enkelte situation. 

Men er der overhovedet en rød tråd mellem afgørelserne om hobbyvirksomhed/ikke-erhvervsmæssig 

virksomhed kontra erhvervsmæssig virksomhed? Afspejler de oparbejdede retningslinjer stadig 

praksis?  

Hvad er konsekvenserne, når en virksomhed bliver kategoriseret som hobbyvirksomhed eller ikke-

erhvervsmæssig virksomhed? Man skal beskattes, hvis der er overskud, men der er ikke fradrag ved 

underskud – kan nogle herved komme i ”klemme” mellem fradrag og beskatning, hvis underskuddet 

kommer før overskud? Det kan vel accepteres, at en virksomhed har underskud de første år, idet der er 

kan være en form for opstartsfase, men hvor mange år kan en virksomhed accepteres som værende i 

opstartsfasen? 

SKAT har, som nævnt, ikke-erhvervsmæssige virksomheder og hobbyvirksomheder som en del af deres 

kontrolaktiviteter igen i år 2017, hvorfor de fortsat vil udtage virksomheder til kontrol.  I 2015 blev der 

foretaget i alt 1.750 kontroller med det formål at imødegå uberettiget fradrag for underskud og private 

udgifter2.  

                                                   
1 Kontrolaktiviteter 2016, side 18, Udgivet af SKAT , 3. marts 2016 
2 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder, 
Rigsrevisionen 2015 
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 PROBLEMIDENTIFIKATION 

Hvis en virksomhed skatteretligt bliver betragtet som hobbyvirksomhed eller ikke-erhvervsmæssig 

virksomhed, kan det have store økonomiske konsekvenser for den enkelte skatteyder og emnet er netop 

spændende grundet den store økonomiske konsekvens samt usikkerheden i den skønsmæssige vurdering 

af, om man driver erhvervsmæssig virksomhed eller ej.  

Afgørelser og domme i praksis har dannet grundlag for afsnittet i den Juridiske Vejledning, hvor der bliver 

oplistet en række kriterier, som ofte bliver medtaget ved vurderingen af, om en virksomhed er 

erhvervsmæssig eller ej. Den Juridiske Vejledning er udarbejdet af SKAT og er således udtryk for deres 

holdning til, hvilke kriterier der lægges vægt på i praksis. Jf. den Juridiske Vejledning er ingen af de 

oplistede kriterier i sig selv afgørende for vurderingen og der skal derfor foretages en konkret vurdering i 

hver enkelt situation. 

En række nyere domme, bl.a. en fra 2016 vedr. et rejsebureau3, kan dog sætte tvivl ved kriterierne i den 

Juridiske Vejledning, bortset fra kriteriet om rentabilitet. Tilsyneladende er det blevet alt afgørende, at 

virksomheden giver overskud, hvorfor de øvrige kriterier kan virke overflødige4. Umiddelbart virker de 

øvrige kriterier til at være opfyldte i netop denne dom vedr. rejsebureauet, men alligevel godkendes 

fradrag for underskud ikke. Hvis alle kriterier er opfyldte, bortset fra rentabilitet, og virksomheden 

alligevel ikke kan anses som erhvervsmæssig, spiller de øvrige kriterier så en rolle og hvornår kan de øvrige 

kriterier i så fald have en betydning? Kan der overhovedet opnås fradrag for underskud? 

Umiddelbart kan nyere afgørelser og domme tyde på, at det kan være meget svært at få en virksomhed til 

at blive anset som erhvervsmæssig, såfremt der er underskud – også selvom virksomheden ikke har træk 

af private interesser og på trods af, at det af den Juridiske Vejledning fremgår, at ingen af kriterierne i sig 

selv er afgørende. En ældre dom fra 19915 vedr. en dykkervirksomhed med underskud i 13 ud af 16 år6, som 

blev anset som værende erhvervsmæssig, synes at lægge meget langt fra dette, hvorfor praksis må have 

ændret sig. Men har praksis ændret sig siden tidligere år og i så fald, hvorledes har praksis udviklet sig? 

                                                   
3 Retten i Helsingørs dom af 22. august 2016, j.nr. BS 3E-1009/2015 
4 Jf. også artikel af Jane Bolander ”Selvstændig Erhvervsvirksomhed” 
5 Tfs 1991, 525 Ø 
6 Tfs 1991, 516 – Erhverv eller hobby – et retsforlig 
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 PROBLEMFORMULERING 

Med udgangspunkt i ovenstående problemidentifikation har jeg opstillet følgende hovedspørgsmål: 

• Hvilke af kriterierne i den Juridiske Vejledning lægges der oftest vægt på i 

vurderingen og hvornår har de øvrige kriterier betydning for, om der drives 

erhvervsmæssig virksomhed? 

• Hvor mange års underskud kan godkendes - er der en rød tråd? 

• Hvordan har praksis ændret sig i forhold til ovenstående og generelt – stemmer 

praksis overnes med det anførte i den Juridiske Vejledning? 

For at besvare ovenstående problemformulering er der nedenfor oplistet en række spørgsmål, der fungerer 

som arbejdsspørgsmål til problemformuleringen. Arbejdsspørgsmålene skal være med til at sikre, at den 

opstillede problemformulering kan besvares. 

Til brug for besvarelsen vil der i denne afhandling indgå redegørelse af: 

• Hvad er definitionen på en erhvervsmæssig virksomhed kontra en hobbyvirksomhed og 

hvad er de sædvanlige kendetegn?  

• Hvordan opgøres den skattepligtige indkomst for henholdsvis hobby- og 

erhvervsvirksomhed?   

• Hvilke kriterier anvendes til vurderingen (ud fra den Juridiske vejledning)?  

• Hvad indebærer de enkelte kriterier? 

Til brug for besvarelsen vil der i denne afhandling indgå analyse af: 

• Nyere praksis 

• Hvilke kriterier er der lagt vægt på i afgørelser og domme? 

• Hvornår har de øvrige kriterier en betydning?  

• Hvor mange års underskud kan godkendes? 

• Ældre praksis 

• Analyse af ældre praksis og sammenholdelse med nyere - er der sket ændringer? 
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 AFGRÆNSNING 

Denne afhandling behandler sondringen mellem ikke-erhvervsmæssig virksomhed, herunder 

hobyvirksomhed, og erhvervsvirksomhed. Sondringen mellem erhvervsmæssig virksomhed og 

lønmodtagere og honorarmodtagere samt sondringen mellem erhvervsvirksomhed og spekulation vil 

således ikke vil blive behandlet. 

Afhandlingen vil primært behandle den skattemæssige sondring mellem hobbyvirksomhed og 

erhvervsmæssig virksomhed. De overordnede regler på momsområdet vil derfor kun ganske kort blive 

berørt i forbindelse med beskrivelse af den momsmæssige betydning i relation til sondringen mellem 

hobbyvirksomhed og erhvervsmæssig virksomhed. Der vil dermed ikke yderligere blive redegjort for 

lovgivningen m.v. på momsområdet. 

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i den generelle sondring mellem erhvervsmæssige virksomheder og 

hobbyvirksomheder. Afhandlingen beskriver derfor kun kort sondringen for særlige virksomhedstyper, 

herunder bl.a. de særlige regler for deltidslandbrug, stutterier, sommerhusudlejning samt bådudlejning. 

Der vil således kun kort blive redegjort for at der er særlige regler på disse område, hvorfor reglerne ikke 

vil blive fuldt detaljeret beskrevet. Eksempler på afgørelser og domme samt afhandlingens analysedel 

tager således også kun udgangspunkt i ”andre virksomheder” 7 . Dvs. afgørelserne og dommene i 

analysedelen ikke omhandler landbrugsvirksomheder, stutterier, sommerhusudlejning og bådudlejning.  

Afhandlingens fokus vil være på hvilke kriterier, der rent faktisk anvendes i praksis og om alle kriterier 

har betydning. Afhandlingen vil derfor bl.a. ikke grænsesøge, hvor stor intensiteten skal være eller hvad 

et overskud måles ud fra. 

Opgørelse af den skattepligtige indkomst vil blive beskrevet ud fra Statsskattelovens (SL) §§ 4-6, men 

med henblik på indkomst og fradrag fra erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed. Beskrivelserne 

af SL §§ 4-6 vil derfor ikke være udtømmende og fuldstændig gennemgående, da fokus vil være på 

beskatningen af erhvervsmæssig virksomhed kontra hobbyvirksomhed. 

Aktieindkomst og CFC-indkomst indgår ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og vil i 

forbindelse med beskrivelse af beskatning blive nævnt, men ikke uddybet, da dette ikke er relevant for 

afhandlingens problemformulering generelt.  

                                                   
7 Med undtagelse af en dom vedr. kunstnerisk virksomhed og en vedr. travhestehold 
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Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen vil blive nævnt, men samtlige betingelser for 

anvendelse af Virksomhedsskatteloven eller detaljeret beskrivelse af selve loven, vil ikke blive 

gennemgået. Det forudsættes, at læser har et overordnet kendskab hertil.  

Afhandlingen vil ikke indeholde beskrivelse af erhvervsvirksomhedens påbegyndelse og ophør. 

Afskrivningsloven §§ 1-2 vil blive nævnt, men Afskrivningsloven vil ikke blive gennemgået nærmere.   

Dataindsamling er afsluttet d. 31.12.2016, hvorfor der afgrænses fra afgørelser og domme, som er 

offentliggjorte efter denne dato. 

 ANVENDTE BEGREBER OG FORKORTELSER 

 Begreber 

Hobbyvirksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed 

Når begrebet ”ikke-erhvervsmæssig virksomhed” nævnes i afhandlingen, er der afgrænset fra 

honorarmodtagere og spekulation, hvorfor ”ikke-erhvervsmæssig virksomhed” ikke indeholder denne 

betydning.  

I den Juridiske Vejledning står der anført at: 

”Udtrykket hobbyvirksomhed anvendes dog også om virksomhed, der ikke har dette præg 

af fritidsinteresse, men som i øvrigt ikke opfylder kriterierne for at være erhvervsmæssig, fx 

kravet om rentabilitet”.  

Jf. ovenstående, dækker begrebet ”hobbyvirksomheder” i praksis også over de virksomheder, der ikke 

bærer præg af fritidsinteresser, men som i øvrigt ikke opfylder de øvrige kriterier. Man kan her tale om en 

sondring mellem den måske knap så succesrige erhvervsdrivende på den ene side og de forhold, hvor 

hobby elementet utvivlsomt spiller en betydelig rolle på den anden side. Den knap så succesrige 

virksomhed bliver i praksis også betegnet som ”ikke-erhvervsmæssig”, men bliver altså behandlet 

skatteretligt på samme måde som en hobbyvirksomhed8.  

                                                   
8 Jf. også SK1 2015, side 292 
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Igennem opgaven er der steder, hvor det har været mere nærliggende at bruge enten begrebet 

”hobbyvirksomhed” eller ”ikke-erhvervsmæssig virksomhed”. Når ”hobbyvirksomhed” anvendes i 

opgaven, vil der som udgangspunkt menes de virksomheder, der decideret har private interesser som 

hovedformål. Når ”ikke-erhvervsmæssig virksomhed” anvendes, vil der primært være tale om de 

virksomheder, der ikke bærer præg af fritidsinteresser, men som i øvrigt ikke opfylder kriterierne for at 

være erhvervsmæssig. 

I den skattemæssige del er der ikke sondret mellem begreberne, da de behandles ens. Her vil benævnelsen 

være hobbyvirksomhed, som også dækker over den ikke-erhvervsmæssige virksomhed.  

Nyere praksis og ældre praksis 

Analysen af domme og afgørelser er delt i en ”ældre” periode og i en ”nyere” periode. For den ældre periode 

(år 1990-1998), er der medtaget 9 domme. For den nyere periode (år 1999 – 2016), er der medtaget 16 

domme og afgørelser. Opdelingen er sket ud fra ændringerne i Ligningsvejledningen (tidligere Juridiske 

Vejledning), som kom i 1998-udgaven. Når der henvises til den ældre periode, er det således domme og 

afgørelser før år 1999 og når der henvises til den nyere periode, er det således efter år 1999. 

Rentabilitetsbetragtningen og rentabilitetskriteriet 

Da begreberne kan forveksles, gøres der opmærksom på at der skal skelnes mellem begreberne 

”rentabilitetsbetragtning” og ”rentabilitetskriteriet”. Rentabilitetsbetragtningen indeholder punkt 1,2,3 og 

11 i den Juridiske Vejledning og rentabilitetskriteriet indeholder kun punkt 1. Begreberne vil blive 

beskrevet i afsnit 5.2.2. 

 Forkortelser 

AL = Afskrivningsloven 

AMBL = Lov om arbejdsmarkedsbidrag 

DJV  = Den Juridiske Vejledning 

GS = Grundlæggende skatteret 

KAO = Kapitalafkastordningen 

KSL = Kildeskatteloven 

LIS = Lærebog om Indkomstskat 

LL = Ligningsloven 

LV = Ligningsvejledningen 
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ML = Momsloven 

PSL = Personskatteloven 

SK 1 = SKATTERETTEN 1 

SL  = Statsskatteloven 

VSL = Virksomhedsskatteloven 

VSO = Virksomhedsskatteordningen 

 METODE 

 Tilgang 

Formålet med denne kandidatafhandling er at undersøge hvilke kriterier, der i praksis lægges vægt på ved 

vurderingen af, om man driver erhvervsmæssig virksomhed eller ej samt hvornår de øvrige kriterier 

anvendes i vurderingen. Herudover om de øvrige kriterier overhovedet har en betydning, når 

rentabilitetskriteriet ikke er opfyldt. Selvom rentabilitetskriteriet ikke er opfyldt, står der i den Juridiske 

Vejledning, at dette ikke udelukker at en virksomhed kan anses som erhvervsmæssig, da virksomheden 

bl.a. kan være i en opstartsfase. Derfor er formålet med afhandlingen også at finde ud af, hvor mange års 

underskud der kan godkendes - er der en råd tråd i afgørelserne? Til sidst er formålet at finde ud af, om 

praksis har ændret sig over tid. Da der ikke findes regelsæt til en præcis vurdering, vil afhandlingen  

primært være baseret på praksis på området.  

I denne afhandling vil der blive taget udgangspunkt i den retsdogmatiske metode. Retsdogmatisk metode 

beskriver, fortolker og systematiserer gældende ret9.  

I den redegørende del vil der primært blive taget udgangspunkt i den Juridiske Vejledning, som er 

udarbejdet af SKAT samt relevant lovgivning på området.  

Ud fra offentliggjorte afgørelser og domme, vil der i afhandlingen være en analyse af, hvad der er den 

gældende ret i praksis. Altså hvilke kriterier der egentlig bliver lagt vægt på i bedømmelsen af, om man 

driver erhvervsmæssig virksomhed eller ej samt en undersøgelse af hvornår de øvrige kriterier har 

betydning for vurderingen. Afhandlingen vil undersøge, om der kan udledes nogle objektive regler og 

                                                   
9 
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Almindelig_retsl%C3%A6re,_retsfilosofi_og_terminologi
/retsdogmatik 
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herunder om der er en sammenhæng dommene og afgørelserne i mellem og om der er sammenhæng over 

til den Juridiske Vejledning. Desuden vil der i afhandlingen være en analysere af ældre domme med 

henblik på at undersøge, om praksis har ændret sig.  

Den retsdogmatiske metode suppleres med den retspolitiske metode. Retspolitisk metode betyder, at 

forfatteren kommer med forslag til ændringer i den gældende retstilling10. Metoden kommer til udtryk, 

da afhandlingen afslutningsvis vil komme med forslag til ændringer, ligesom at der løbende i gennem 

afhandlingen vil blive udtrykt egne holdninger.  

De afgørelser og domme der i opgaven er taget udgangspunkt i, er alle offentliggjorte. Analysen af  

afgørelser og domme er delt i en ”ældre” periode og i en ”nyere” periode11. Nogle afgørelser og domme vil 

blive beskrevet i opgaven og andre vil blot medgå i analysedelen, men vil ikke videre blive beskrevet. Der 

vil derudover løbende i opgaven blive fremhævet afgørelser eller domme, hvis det vurderes at kunne 

bidrage til forståelsen. Afgørelserne og dommene vil også være med til at understøtte eller sætte 

spørgsmålstegn ved de hidtil gældende regler i praksis og til den Juridiske Vejledning.  

 Dataindsamling  

Denne afhandling bygger udelukkende på sekundær data. Afhandlingen er primært baseret på litteratur i 

form af bøger indenfor det skattemæssige område, den Juridiske Vejledning samt gældende love.   

Analysedelen bygger primært på offentliggjorte afgørelser og domme til fortolkning af, hvad gældende ret 

er. Det vurderes at både afgørelser og domme kan indgå i analysen, da begge må være udtryk for, hvad 

der er gældende i praksis.  

Nyere domme og afgørelser er fundet ved søgning i forskellige kilder. Herunder søgning på Karnov og 

søgning på SKATs hjemmeside under ”afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser m.v.” Derudover 

er der anvendt afgørelser og domme, som der er henvist til i den Juridiske Vejledning. Ældre domme er 

hentet fra Karnov og fra henvisningerne i den Juridiske Vejledning. På SKATs hjemmeside er kun 

afgørelser og domme fra år 2000 og frem tilgængelige. Der er også hentet inspiration til udtagelse af 

domme fra tidligere analyse af Kasper Vindelev i bogen ”Den skattemæssige afgrænsning af 

                                                   
10 Power Point Slides, ”Juridisk Metode til brug for kandidatafhandlinger” af Lektor Troels Michael Lilja 
11 Der henvises til afsnit 2.4.1 for nærmere information 
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erhvervsvirksomhed over for hobbyvirksomhed”. I bogen er der i analysen for ”øvrige” analyseret domme 

fra 1987 til 1999.  

Der er inddraget faglitteratur og artikler, som findes relevant for afhandlingen. 

Dataindsamlingen er afsluttet den 31.12.2016. 

 Litteratur og kildekritik 

De offentlige myndigheder har udarbejdet lovgivning og lovbemærkninger, hvilket medfører at disse er 

objektive og retsgyldige.  

Domme og afgørelser er med til at sætte praksis, hvorfor disse også opfattes som valide, men da en 

afgørelse kræver skønsmæssige vurderinger, kan en dom alligevel til en vis udstrækning være subjektiv. 

Afhandlingen vil kun tage udgangspunkt i offentliggjorte afgørelser og domme, hvorfor ikke 

offentliggjorte afgørelser og domme ikke er medtaget. Ikke offentliggjorte sager, som jeg via egne 

erfaringer har kendt til, har derfor ikke haft indvirkning på afhandlingens konklusion – dog er disse med 

til at understøtte konklusionen yderligere. 

Den anvendte faglitteratur kan være påvirket af forfatternes synspunkter og dermed også være subjektive. 

På baggrund af forfatternes faglighed og ekspertise forventes det dog, at faglitteraturen kan være brugbar 

i analysen. 

Jeg er opmærksom på problematikken vedrørende subjektive holdninger og vil derfor også forholde mig 

kritisk til de anvendte data.  

 AFHANDLINGENS OPBYGNING 

 Redegørende 

Indledningsvist vil afhandlingen først definere, hvad der forstås ved en erhvervsmæssig virksomhed samt 

hvad der forstås ved en hobbyvirksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Afsnittet skal give læseren 

et overordnet overblik over de forskellige kategorier af virksomheder inden, at de skattemæssige 

konsekvenser vil blive beskrevet. I afsnittet vil der også være en beskrivelse af de umiddelbare og sædvalige 

kendetegn, der er ved de forskellige kategorier. Afsnittet vil besvare arbejdsspørgsmål 1.  
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Problemstillingen i at en virksomhed kan blive betragtet som hobbyvirksomhed eller ikke-

erhvervsmæssig virksomhed er, at det kan have store skattemæssige og økonomiske konsekvenser for den 

enkelte skatteyder. Der vil i afhandlingen derfor herefter være en redegørelse af, hvorledes en 

erhvervsvirksomhed og hobbyvirksomhed skal behandles skattemæssigt. Herunder også hvilke eventuelle 

forskelle der er i den skattemæssige behandling samt hvilke konsekvenser det har for den enkelte 

skatteyder, når en virksomhed bliver betragtet som henholdsvis erhvervsmæssig virksomhed eller 

hobbyvirksomhed. Afsnittet skal besvare arbejdsspørgsmål 2. 

Efter afsnittet om den skattemæssig behandling vil der være en redegørelse af hvilke kriterier, der bliver 

lagt vægt på i bedømmelsen af, om der er tale om erhvervsmæssig virksomhed eller ej, jf. den Juridiske 

Vejledning. Dette afsnit vil således tage udgangspunkt i alle 11 kriterier, som er oplistet i den Juridiske 

Vejledning. De enkelte kriterier vil blive grupperet og beskrevet. Afslutningsvist vil der være en kort 

beskrivelse, som indeholder øvrige sondringer i forhold til hobbyvirksomheder og erhvervsmæssige 

virksomheder. Herunder bl.a. sondringen for særlige virksomhedstyper samt den momsmæssige 

sondring. Afsnittet vil besvare arbejdsspørgsmål 3 og 4. 

Der vil i alle redegørende afsnit løbende blive inddraget afgørelser eller domme, såfremt det vurderes at 

kunne belyse forståelsen yderligere. 

 Analyserende 

Efter det redegørende afsnit vil afhandlingen indeholde en analyse af praksis.  

I første del af analysen vil der være en analyse af nyere afgørelser og domme med henblik på at finde ud 

af, hvilke af de 11 oplistede kriterier i redegørelsen, der er lagt vægt på i bedømmelsen af, om der er tale 

om erhvervsmæssig virksomhed eller ej. Hertil om de øvrige kriterier overhovedet har betydning for 

vurderingen og i givet fald hvornår de øvrige kriterier kan tillægges betydning. Gennem analysen vil der i 

afhandlingen desuden være en undersøgelse af, om der er kan uddrages nogle objektive regler i forhold 

til hvor mange års underskud, der kan godkendes som opstartsfase. Første del af analysen vil besvare 

arbejdsspørgsmål 5. 

I andel del af analysen vil ældre praksis blive analyseret og sammenlignet med den nyere praksis. Anden 

del af analysen vil besvare arbejdsspørgsmål 6. 
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 Konkluderende og perspektiverende/vurderende 

Afhandlingen vil i sidste afsnit opsummere afhandlingens hovedpointer og besvare 

problemformuleringen. Konklusionen vil give læser et overordnet overblik over de væsentlig 

informationer, som afhandlingen har fundet frem til.  

Derudover vil sidste afsnit indeholde en perspektivering, hvor afhandlingen bl.a. vil komme med forslag 

til nye undersøgelser indenfor emnet. Ydermere vil afhandlingen i sidste afsnit runde emnet af med en 

diskussion af de nuværende regler samt forslag til eventuelle nye regler.  

 MÅLGRUPPE 

Denne afhandling er udarbejdet i forbindelse med afsluttende projekt på Cand.merc.aud. på Copenhagen 
Business School. Afhandlingen kan derfor være nyttig læsning for; andre studerende, undervisere, 

revisionsbranchen, øvrige fagfolk, virksomhedsejere samt øvrige personer med interesse for emnet.  

Det forudsættes at læseren allerede har viden indenfor skatteret, herunder bl.a. person- og 

virksomhedsbeskatning, da begreber og redegørelser kun vil blive beskrevet i det omfang, det findes 

nødvendigt for problemstillingen.  
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4 OVERORDNET KENDSKAB TIL BEGREBERNE 

Formålet med afsnittet er at besvare nedenstående arbejdsspørgsmål 1 jf. problemformuleringen: 

• Hvad er definitionen på en erhvervsmæssig virksomhed kontra en hobbyvirksomhed og 

hvad er de sædvanlige kendetegn?  

I afsnittet vil det kort blive beskrevet, hvad der forstås ved de enkelte begreber og hvad de åbenlyse 

kendetegn er ved henholdsvis erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomhed samt ikke-

erhvervsmæssig virksomhed. Afsnittet har til formål, at give et overordnet overblik over begreberne, så 

læser har kendskab til begreberne inden de skattemæssige følger vil blive beskrevet.  

 DEFINITION AF ERHVERVSMÆSSIG VIRKSOMHED 

Skattelovgivningen indeholder ikke en egentlig definition på begrebet selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Der er dog nævnt nogle eksempler på, hvad der hører ind under begrebet i Statsskattelovens (SL) § 4. 

Denne liste er dog ikke udtømmende og afgrænser heller ikke begrebet.  

Afgrænsningen til om man driver erhvervsmæssig virksomhed eller ej er derfor sket gennem praksis. Som 

nævnt, er der ingen præcis definition, hvorfor vurderingen er vanskelig, da det afhænger af en konkret 

vurdering i det enkelte tilfælde. 

Jf. Cirkulære om personskatteloven nr. 129 af 04.07.1994 og jf. den Juridiske Vejledning af 2016-08-01, er 

selvstændig erhvervsdrivende defineret som følgende:  

”Selvstændig erhvervsdrivende er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves 

virksomhed af økonomisk karakter med det formål, at opnå et økonomisk overskud”. 

Herudover skal virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, og 

virksomheden må ikke være af helt underordnet omfang12. 

                                                   
12 DJV 2016-08-01, afsnit C.C.2.3.1.3.3, side 457 - 458 
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Jf. lærebog om indkomstskat 13 , vil en erhvervsmæssig virksomhed være indrettet med systematisk 

indtægtserhvervelse som det afgørende formål – her er det altså igen opnåelse af indtægter og herved 

overskud, som er i fokus.  

De virksomheder der typisk anses som værende erhvervsmæssige er, som nævnt, de virksomheder der 

drives med henblik på at opnå et overskud og som har et vist omfang. Overskud er en vigtig faktor i 

vurderingen af, om man driver erhvervsmæssig virksomhed. Hvis man ikke driver virksomhed med 

henblik på at få overskud og tjene penge, må virksomheden alt andet lige, drives til formål for personlige 

interesser.  

Ligeledes kendetegnes erhvervsmæssige virksomheder ved at ophøre, når det senere viser sig, at overskud 

ikke kan opnås. Dette må siges, at være en naturlig tilgang – som udgangspunkt vil ingen drive en 

virksomhed, hvis den år efter år giver underskud. 

En virksomhed kan altså godt betragtes som erhvervsmæssig, selvom der ikke har været overskud i nogle 

år – hvis blot det konstateres, at virksomheden ikke er rentabel og heller ikke vil blive det og derfor 

ophører. 

Dette ses i afgørelsen SKM2004.244.LSR: 

Sagen drejer sig om en konsulent, som drev virksomhed med virksomhedsrådgivning. Han 

havde ved siden af virksomheden en fuldtidsbeskæftigelse som salgsdirektør. Virksomheden 

blev startet i juli 1999 og lukket igen i udgangen af år 2000. Virksomheden havde i 1999 en 

omsætning på t.DKK 24 og i 2000 på t.DKK 32. Dog var der i begge indkomstår alligevel 

underskud på henholdsvis t.DKK 45 og t.DKK 15. Underskuddene skyldtes primært udgifter 

til konsulent, juridisk rådgivning og afskrivninger. Skatteforvaltningen havde ikke godkendt 

fradrag for virksomhedens underskud.  

Landsskatteretten anså virksomheden for etableret og drevet med forsvarlig drift for øje. 

Der blev bl.a. lagt vægt på, at indehaveren havde de fornødne faglige forudsætninger for at 

drive virksomheden.  Derudover blev der også lagt vægt på, at indehaveren ophørte med 

                                                   
13 LIS, 15. udgave, 1 oplag, side 251 
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virksomheden, da man indså at driften ikke havde indfriet forventningerne og heller ikke 

ville komme til det.  

Landsskatteretten gav altså fradrag for underskuddene i 1999 og 2000.   

 DEFINITION AF HOBBYVIRKSOMHED 

Skattelovgivningen indeholder heller ikke en egentlig definition på begrebet hobbyvirksomhed. I bogen 

”Skatteretten 114”, skriver Jan Pedersen følgende om hobbyvirksomhed: 

”Ved hobbyvirksomhed forstås almindeligvis en indtægtsgivende virksomhed, der udøves for 

indehaverens egen regning og risiko, men hvor motivet for denne virksomhed ikke er 

opfyldelsen af almindelige erhvervsmæssige formål om overskudsgivende virksomhed på kort 

eller lang sigt. Motivet er derimod opfyldelsen af den pågældendes private interesser. ” 

 

I bogen ”Lærebog om indkomstskat15”, skriver Steen Askholt følgende om hobbyvirksomhed: 

”..en aktivitet, der vel kan være indkomstskabende, men primært sigter på at opfylde behov af 

privat karakter” 

Der er altså enighed om, at der ved hobbyvirksomhed kan være tale om en indtægtsgivende aktivitet, dog 

med private interesser som hovedformål, hvor hovedformålet ved erhvervsmæssig virksomhed er at opnå 

økonomisk overskud. 

Som udgangspunkt er et af de sædvanlige kendetegn ved en hobbyvirksomhed, at den udøves i fritiden 

og ikke har det sædvanlige systematiske og professionelle tilsnit16. Hobbyvirksomheder drives altså ofte 

som bierhverv – det vil sige, at det drives ved siden af f.eks. et ”normalt” arbejde med A-indkomst. I mange 

tilfælde er indehaverens personlige indsats det væsentligste aktiv i virksomheden, hvorfor den ud fra dette 

i praksis ofte vil blive anset som hobbyvirksomhed - medmindre den fremstår som professionelt anlagt 

med hensyn til udstyr, driftsform og indehaverens uddannelse 17 . Derudover ses det også, at 

                                                   
14 SK1 2015, side 292 
15 LIS, 15. udgave, side 251 
16 SK1 2015, side 293 
17 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.3.1, side 59  
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hobbyvirksomheder opretholdes på trods af evigt underskud, da aktiviteten netop også opfylder private 

formål. 

Begrebet hobbyvirksomhed er dog større. I praksis ses begrebet også anvendt om virksomheder, som ikke 

bærer præg af fritidsinteresser, men som i øvrigt ikke opfylder kriterierne for at være erhvervsmæssig.18   I 

Skatteretten 1, står der anført: 

”Ved ikke erhvervsmæssig virksomhed forstås økonomisk aktivitet, der udøves uden udsigt til 

rentabel drift, men aktiviteten på den anden side heller ikke kan karakteriseres som en 

hobbyvirksomhed… I almindelighed synes der ikke at være forskel på de skatteretlige følger af 

hobby- og ikke erhvervsmæssig virksomhed...19. 

Selvom en virksomhed ikke har decideret træk af at være en hobbyvirksomhed, men blot ikke opfylder 

kriterierne for at være erhvervsmæssig, bliver det skattemæssigt sidestillet og således også behandlet på 

samme måde, som hvis der var tale om en hobbyvirksomhed. Man kan måske generelt snakke om en 

sondring mellem på den ene side, den knap så succesrige erhvervsdrivende og på den anden side de 

forhold, hvor hobby elementet utvivlsomt spiller en betydelig rolle. Den knap så succesrige virksomhed 

bliver i praksis også betegnet som ”ikke-erhvervsmæssig”, men bliver behandlet skatteretligt på samme 

måde som en hobbyvirksomhed.  

Et eksempel på, at en virksomhed ikke nødvendigvis behøver indeholde hobbykarakter, for skatteretligt 

alligevel at blive betragtet som en hobbyvirksomhed, kan nævnes SKM2009.60.ØRL: 

Sagens drejer sig om et automobilværksted, som blev ejet af en pensioneret far og drevet af 

hans søn, som havde hovedindtægtskilde via arbejde som dagplejer. Virksomheden havde 

haft underskud i indkomstårene 1998 og 2000. Der havde i 1999 været et mindre overskud. 

Skattemyndighederne nægtede fradrag for underskud. 

Landsretten fandt, at det beskedne overskud i 1999 primært skyldtes, at virksomheden 

havde fået et stort tilskud fra kommunen vedrørende aktivering af bistandsklienter og at 

dette overskud i sig selv, derfor ikke kunne føre til, at virksomheden kunne anses som 

rentabel. Derudover fandt Landsretten, at hvis der havde været medtaget rimelig løn til bl.a. 

                                                   
18 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.3.1, side 58 
19 SK1 2015, side 292 
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ejerens søn, ville virksomheden i alle år, have haft betydelige underskud. Landsretten 

nægtede derfor fradrag for underskuddene i 1998 og 2000 og anså derfor virksomheden som 

ikke erhvervsmæssig. 

Et automobilværksted må som udgangspunkt betragtes som værende af erhvervsmæssig karakter, da en 

sådan beskæftigelse er forholdsvis normal og indenfor en sædvanlig branche. Det fremgår heller ikke, at 

virksomheden drives grundet private interesser. Dog er nogle af de øvrige kriterier for erhvervsmæssig 

virksomhed ikke opfyldt i denne sag – f.eks. kravet om af virksomheden skal være rentabel20. Derudover 

er det også drevet som bierhverv, hvilket kan medvirke til lav intensitet. Virksomheden bliver altså 

betegnet som ikke-erhvervsmæssig og herved behandlet skattemæssigt som en hobbyvirksomhed. 

De sædvanlige kendetegn for en ikke-erhvervsmæssig virksomhed er således også, ligesom ved en 

hobbyvirksomhed, at den oftest udøves i fritiden og ikke har det sædvanlige systematiske og professionelle 

tilsnit21. Derudover giver den ikke-erhvervsmæssige virksomhed som udgangspunkt også underskud og 

har heller ikke udsigt til at blive rentabel22. Dog ses det at betegnelsen ”ikke-erhvervsmæssig virksomhed” 

også anvendes om virksomheder, som ikke kun drives i fritiden. Her kunne nævnes sagen om 

rejsebureauet for indkomståret 200723, hvor skatteankenævnet havde anført; ”…at klagerens virksomhed 

ikke kan karakteriseres som en hobbyvirksomhed, idet hun driver virksomheden på fuld tid, og virksomheden 

må anses for drevet med et professionelt tilsnit.”  

Selvom rejsebureauet ikke kun drives i fritiden, bliver virksomheden alligevel kategoriseret som ikke-

erhvervsmæssig og herved sidestillet skattemæssigt med en hobbyvirksomhed. Det at man driver en 

virksomhed på fuld tid, betyder derfor nødvendigvis ikke, at virksomheden kan kategoriseres som en 

erhvervsmæssig virksomhed.  

  

                                                   
20 Kriterier beskrives i efterfølgende afsnit 
21 SK1 2015, side 293 
22 SK1 2015, side 293 
23 SKM2013.745.ØLR 
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 DELKONKLUSION 

Formålet med afsnittet var at besvare nedenstående arbejdsspørgsmål 1 jf. problemformuleringen: 

• Hvad er definitionen på en erhvervsmæssig virksomhed kontra en hobbyvirksomhed og 

hvad er de sædvanlige kendetegn?  

Der er i skatteretten hverken en definition på erhvervsmæssig virksomhed eller på hobbyvirksomhed. Da 

der ikke er en præcis definition, kan vurderingen være vanskelig, da det afhænger af en skønsmæssig 

vurdering i det konkrete tilfælde. Afgrænsningen til om en virksomhed bliver betragtet som 

erhvervsmæssig eller ej er sket gennem praksis. 

Helt overordnet er der som udgangspunkt enighed om, at der ved hobbyvirksomhed kan være tale om en 

indtægtsgivende aktivitet, dog med private interesser som hovedformål, hvor hovedformålet ved 

erhvervsmæssig virksomhed er at opnå økonomisk overskud.  

De sædvanlige kendetegn ved erhvervsmæssig virksomhed er, at der for egen regning og risiko udøves 

virksomhed af økonomisk karakter med det formål, at opnå et økonomisk overskud. Derudover er 

kendetegnene at virksomheden udøves nogenlunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode - 

virksomheden må ikke være af helt underordnet omfang. Ligeledes kendetegnes erhvervsmæssige 

virksomheder ved at ophøre, hvis det senere viser sig, at overskud ikke kan opnås. 

De sædvanlige kendetegn ved en hobbyvirksomhed er, at den udøves i fritiden og ikke har det sædvanlige 

systematiske og professionelle tilsnit. Hobbyvirksomheder drives ofte som bierhverv. I mange tilfælde, er 

indehaverens personlige indsats det væsentligste aktiv i virksomheden. En hobbyvirksomhed kendetegnes 

også ved, at fortsætte trods evige underskud, da den jo netop opfylder private interesser.  

I praksis bliver begrebet hobbyvirksomhed også anvendt om virksomheder, som ikke bærer præg af 

fritidsinteresser, men som i øvrigt ikke opfylder betingelserne for at være erhvervsmæssig - man kan her 

snakke om den ”knap så succesrige erhvervsdrivende”. Den knap så succesrige virksomhed bliver i praksis 

betegnet som ”ikke-erhvervsmæssig”. Den ikke-erhvervsmæssige virksomhed bliver dog behandlet 

skatteretligt på samme måde som en hobbyvirksomhed.  

De sædvanlige kendetegn for en ikke-erhvervsmæssig virksomhed er oftest, ligesom ved en 

hobbyvirksomhed, at den udøves i fritiden og ikke har det sædvanlige systematiske og professionelle 

tilsnit. Derudover giver den ikke-erhvervsmæssige virksomhed som udgangspunkt også underskud og har 
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heller ikke udsigt til at blive rentabel. Begrebet ses dog også anvendt om virksomheder, der drives 

professionelt og på fuld tid, hvorfor begrebet ikke er afgrænset af kun at vedrøre bierhverv eller erhverv 

der ikke er professionelt anlagt. Begrebet afspejler jo netop den mindre succesfulde virksomhed, hvorfor 

den kan have flere fællestræk med den erhvervsmæssige virksomhed end med hobbyvirksomheden. 
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5 DEN SKATTEPLIGTIGE INDKOMST 

Formålet med afsnittet er at besvare nedenstående arbejdsspørgsmål 2 jf. problemformuleringen: 

• Hvordan opgøres den skattepligtige indkomst for henholdsvis hobby- og 

erhvervsvirksomhed?  

I de følgende afsnit vil forskellene i den skattemæssige behandling af erhvervs- kontra hobbyvirksomhed 

blive beskrevet. Sondringen mellem de to begreber er vigtig, da det netop kan have store økonomiske 

konsekvenser for den enkelte skatteyder. Som nævnt, er der ikke forskel på den skattemæssige behandling 

af ikke-erhvervsmæssig virksomhed og hobbyvirksomheder og disse behandles således ens og vil i 

nedenstående afsnit blive benævnt hobbyvirksomhed.  

 BESKATNING GENERELT 

Som teoretisk hovedregel er det danske skattesystem opgjort efter det såkaldte ”nettoindkomstprincip”, 

jf. PSL § 1.  Ved nettoindkomstprincip forstås, at der for hver skattepligtig opgøres ét samlet 

beregningsgrundlag. Indkomster fra forskellige indkomstkilder sammenlægges herved og eventuelle 

underskud og tab fra én indkomstkilde kan fradrages i overskud fra øvrige indkomstkilder24.  

Helt generelt tager beskatning i Danmark udgangspunkt i SL af 10. april 1922, der fastsætter: 

• Hvad der er skattepligtig indkomst (§4) 

• Hvad der ikke er skattepligtigt (§5) 

• Hvilke udgifter der kan fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst (§6) 

Der kan dog argumenteres for, at der bruges en modificeret form for nettoindkomstprincip, da PSL § 2, 

foreskriver at den skattepligtige skal opgøre følgende indkomster foruden den skattepligtige indkomst: 

• Personlig indkomst 

• Kapitalindkomst 

• Aktieindkomst 

• CFC-indkomst 

                                                   
24 SK1 2015, side 132  
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Aktieindkomst og CFC-indkomst indgår ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. PSL  4 a, 

stk. 4 og PSL § 4 b, stk. 2., hvorfor disse indkomstformer bliver særskilt beskattet i overensstemmelse med 

kildeindkomstprincippet, jf. PSL § 8 a og § 8 b. Indkomst eller tab fra disse kan ikke overføres mellem de 

forskellige indkomstkilder.  Disse indkomstformer vil derfor ikke nærmere blive behandlet i denne 

afhandling.  

Samtidig opgøres nettoindkomstprincippet for fuldt skattepligtige, som udgangspunkt, i 

overensstemmelse med ”Globalindkomstprincippet”, som betyder at samtlige indkomster medregnes – 

uanset om de stammer fra Danmark eller udlandet25. 

 Erhvervsmæssig virksomhed 

Den skattepligtige indkomst for erhvervsmæssig virksomhed opgøres med udgangspunkt i SL § 4-6. 

Statsskattelovens indkomstprincip bygger, som tidligere nævnt, på et nettoindkomstprincip. Ved 

nettoindkomstprincip forstås, at indkomsten opgøres under ét som forskellen mellem summen af 

samtlige bruttoindtægter og summen af samtlige fradragsberettigede udgifter (driftsomkostninger, 

afskrivninger og øvrige fradrag)26, som er afholdt for at erhverve indkomsten som skal beskattes. Fradraget 

for omkostninger begrænses ikke af LL § 9, stk. 1, da dette er en begrænsning af lønmodtagers fradragsret. 

SL § 4 fastlægger hvilke indkomster, der skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Der nævnes i 

bestemmelsen en rækker eksempler, men disse er ikke udtømmende. Ud fra bestemmelsen kan det 

udledes, at al indkomst er skattepligtig – medmindre det er positivt nævnt i undtagelserne i SL § 5 eller i 

anden lovgivning.   

Dette bekræftes også jf. Lærebog om indkomstskat, hvor der står at: 

”Det betyder, at andre former for indkomst kan være skattepligtige, selv om de ikke 

udtrykkeligt er nævnt i bestemmelsen27” 

Udover ovenstående fremgår det også, at indkomst ikke blot behøver være bestående af penge, men at 

formuegoder af pengeværdi også medtages som indkomst.  

                                                   
25 SK1 2015, side 133 
26 SK1, side 176 
27 LIS, 15. udgave, side 415 
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Jf. SL § 4. a. fremgår det positivt, at indtægter fra ”hvilken som helst anden Næring eller Virksomhed” også 

er skattepligtig indkomst.  

SL § 5 nævner udtømmende, hvilke indkomster der ikke er skattepligtige og som altså ikke skal medregnes 

til den skattepligtige indkomst. Heraf kan f.eks. nævnes, jf. § 5 a, formueforøgelse. Formuegenstande der 

stiger i værdi beskattes ikke og hvis de falder i værdi, gives der heller ikke fradrag, ligesom man heller ikke 

skal beskattes af en evt. gevinst ved salg. Dette gælder dog ikke ved næring og altså ikke når der er 

erhvervsmæssig virksomhed.  

Det følger af SL § 6 a, at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst er fradrag for 

driftsomkostninger – dvs.: 

”de Udgifter, som i Aarets Løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkomsten, 

derunder ordinære Afskrivninger” 

Ovenstående definition af fradrag suppleres også i SL § 6, litra e, der hjemler fradrag for: 

”Hvad der er anvendt til blot Vedligeholdelse eller Forsikring af de af den Skattepligtiges 

Ejendele, hvis Udbytte beregnes som Indkomst. ” 

 

SL § 6 hjemler således fradrag for driftsudgifter omfattende28: 

• Driftsomkostninger 

• Ordinære afskrivninger 

• Vedligeholdelses- og forsikringsudgifter på indtægtsgivende aktiver 

• Driftstab 

SL § 6 indeholder ikke nogen klar afgrænsning til, hvilke omkostninger der er fradragsberettiget – blot at 

de skal være med til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Der skal altså være en tilknytning til 

indkomsten. Som nævnt i bestemmelsen, er der også ret til fradrag af afskrivninger.  

Der er fradrag for driftsomkostninger i den personlige indkomst – dog ikke for renteudgifter som 

fratrækkes i kapitalindkomsten (bortset fra ved beskatning efter reglerne i virksomhedsskatteloven).  

                                                   
28 SK1 2015, side 249 
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Såfremt den afholdte udgift ikke er afholdt som led i at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, kan 

der herved ikke opnås fradrag. Dette betyder også, at der ikke kan gives fradrag for bl.a.: 

• Etableringsomkostninger ved opstart af virksomhed (bortset fra undtagelser i ligningsloven – f.eks. 

LL § 8J ved udgifter til rådgivning i investering) 

• Private udgifter jf. SL § 6 stk. 2 

• Udgifter der ikke har tilknytning til indkomsterhvervelsen 

Der findes også yderligere bestemmelser, som enten udvider eller begrænser fradragsområdet efter SL § 

6. Herunder kan nævnes bl.a. Statsskatteloven, Ligningsloven og Afskrivningsloven.  

Jf. Personskatteloven § 3 nr. 11, er der fradrag for skattemæssige afskrivninger jf. afskrivningsloven. Jf. AL 

kapitel 1, er der kun skattemæssigt fradrag for afskrivninger på aktiver (driftsmidler mv.) der anvendes 

erhvervsmæssigt.  

Hvis man er selvstændig erhvervsdrivende, kan man vælge at lade sig beskatte efter reglerne i: 

• Personskatteloven:  

Resultat før renter medregnes som personlig indkomst og nettorenter medregnes under 

kapitalindkomst. 

 

• Kapitalafkastloven:  

I kapitalafkastordningen beregnes et kapitalafkast, som overføres til beskatning i 

kapitalindkomsten. Herved fremkommer der en lavere beskatning af det beregnede kapitalafkast. 

Nettorenter medregnes fortsat under kapitalindkomsten. 

 

• Virksomhedsskatteloven:  

Ved beskatning efter virksomhedsordningen medregnes årets resultat inkl. renter til personlig 

indkomst. Herved er der altså fradrag for renter i den personlige indkomst i stedet for i 

kapitalindkomsten. Herudover er der mulighed for opsparing af overskud til en foreløbig 

beskatning på 22 % (fra indkomståret 2016). 
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Virksomhedsskatteordningen er mest oplagt i forbindelse med høje overskud (som ikke bliver hævet), da 

denne lov giver mulighed for opsparing af overskud. Derudover er den også mest optimal, hvis man har 

høje renteudgifter, da disse kan fratrækkes i den personlige indkomst i stedet for i kapitalindkomsten, 

som ved brug af personskatteloven eller kapitalafkastloven.  

Der stilles dog en del krav for anvendelse af virksomhedsskatteordningen. Der er bl.a. krav til bogføring 

og adskillelse af privat- og erhvervsøkonomi. Til sidst vil anvendelse af virksomhedsskatteordningen, i det 

fleste tilfælde, kræve en revisor da udregningerne kan være komplicerede.  

Kapitalafkastordningen kan være et simplere alternativ til virksomhedsskatteloven. Den er ikke lige så 

kompliceret, men giver heller ikke samme muligheder for f.eks. fradrag for renter i personlig indkomst 

eller opsparing af overskud.  

For både anvendelse af virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen, gælder det at det er et 

krav, at man er selvstændig erhvervsdrivende, jf. virksomhedsskatteloven § 1 og § 22a. 

Selvstændige erhvervsdrivende skal betale arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet, jf. AMBL § 4 og 5.  

Som selvstændig erhvervsdrivende har man også mulighed for at overføre overskud til medarbejdende 

ægtefælle jf. KSL § 25 A, stk. 3 jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 2. Der kan jf. lovens § 25A, stk. 4 overføres op til 50 % 

af virksomhedens overskud til den medarbejdende ægtefælle, der ikke i overvejende grad har drevet 

virksomheden - dog kan der højst overføres DKK 225.700 (år 2016).  Hvis begge ægtefæller deltager 

væsentligt og ligeligt i driften kan der dog ske opgørelse efter lovens § 25A, stk. 8. 

Underskud 

Underskud ved erhvervsmæssig virksomhed kan fratrækkes i den personlige indkomst. Hvis den 

skattepligtige indkomst før underskud fra virksomhed indregnes udviser underskud, kan fradraget 

fremføres til efterfølgende indkomstår jf. PSL § 13, stk. 1. Man kan altså fremføre et underskud til 

anvendelse i senere år – ligesom vi kender fremførsel af underskud til senere indkomstår i selskaber.  

Hvis man er gift ved årets udløb, skal underskuddet i størst muligt omfang fradrages i den anden 

ægtefælles skattepligtige indkomst.  
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 Hobbyvirksomhed 

For hobbyvirksomheder opgøres indkomsten anderledes end ved en erhvervsmæssig virksomhed.  

Hovedreglen ved beskatning af virksomhed er beskatning og fradrag efter SL §§ 4-6. Undtagelsen hertil 

er beskatning af hobbyvirksomhed, som tager udgangspunkt i et nettoindkomstprincip jf. SL §4. 

Omkostninger vedr. personlig indkomst der ikke er i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, men 

som er afholdt som led i og forudsætning for at oppebære en skattepligtig indtægt, vil således kunne være 

fradragsberettiget ud fra nettoindkomstprincippet. Dette princip bliver netop tydeligt i relation til 

honorarindtægter29 og indtægter ved hobbyvirksomhed30. I relation til beskatning af hobbyvirksomhed 

betyder ”nettoindkomstprincippet”, at omkostningerne ikke kan overstige indtægterne ved den enkelte 

virksomhed, således at indkomsten ikke kan blive negativ. Nettoindkomstprincippet betyder også, at 

udgifter ikke skal trækkes fra som ligningsmæssige fradrag. Fradraget skal derfor ikke begrænses efter LL 

§ 9, stk. 1. 

I en hobbyvirksomhed beskattes således en eventuel nettoindkomst – dvs. nettoindtægten efter fradrag af 

udgifter forbundet med virksomheden. Man gør altså ikke brug af SL § 6, da SL § 4 i denne forbindelse 

indeholder nettoindtægten – altså indtægterne med fradrag for de direkte henførebare omkostninger.  

Fradragsretten ved hobbyvirksomhed er gjort kildeartsbegrænset. Det vil sige, at det kun er de 

omkostninger, der er forbundet med indkomsterhvervelsen, som kan fratrækkes31. Det at omkostningerne 

skal være forbundet med indkomsterhvervelsen betyder, at de skal knytte sig direkte til aktiviteten eller 

omsætningen i den enkelte hobbyvirksomhed.  Dette betyder også, at hver hobbyvirksomhed skal opgøres 

hver for sig og resultatet kan således ikke modregnes i hinanden. Ved flere erhvervsmæssige virksomheder 

modregnes resultaterne, såfremt f.eks. en virksomhed giver overskud og en anden giver underskud. 

Som nævnt, skal en erhvervsdrivende betale arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten. Såfremt der drives 

hobbyvirksomhed, skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af indkomsten, idet indkomsten ikke er 

omfattet af AMBL § 2 eller § 4 eller § 5.   

Underskud fra en hobbyvirksomhed kan ikke fratrækkes i årets anden indkomst, fremføres til modregning 

i efterfølgende år eller fradrages i ægtefælles indkomst. Baggrunden for dette er, at man anser 

                                                   
29 Omtales ikke yderligere i denne afhandling 
30 LIS, 15. udgave, side 250 
31 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.1.2, side 12 
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underskuddet for værende et udtryk for privatforbrug32. Dette især i forhold til hobbyvirksomheden, hvor 

den private interesse utvivlsomt spiller ind, men også for de ikke-erhvervsmæssige virksomheder som 

opretholdes på trods af evige underskud. Opretholdelse af underskud kan jo netop give anledning til at 

tro, at der alligevel kan være private interesser eller andre end økonomiske fordele ved at drive 

virksomheden. 

I særlige tilfælde kan der dog gives ret til modregning af underskud i efterfølgende indkomst. Jf. den 

Juridiske Vejledning kan dette ske, hvis der er tydelig sammenhæng mellem udgifterne, der kan 

indeholdes i årets underskud og de senere indtægter33.  

Som eksempel på dette kan nævnes TfS 1989, 244 LSR: 

Afgørelsen omhandler en hundekennel, som blev anset som værende hobbyvirksomhed.  

Hundekennelen havde i 1984 haft udgifter til hundehvalpe og herved underskud i 

indkomståret 1984. Hundehvalpene sælges først i indkomståret 1985, hvor der herved er en 

indtægt og et overskud.  

Efter reglerne beskrevet ovenfor, så skulle der her ikke være givet fradrag for underskuddet 

i 1984 og herefter skulle overskuddet beskattes i 1985, da underskud i hobbyvirksomhed ikke 

kan fremføres til modregning i senere indkomstår. 

Landsskatteretten tillod dog, at udgifterne afholdt i 1984, der havde været forbundet med 

avlen, kunne fratrækkes i indkomsten i 1985. Dette blev dog opgjort efter et skøn.  

Jf. ovenstående kan det antages, at det er muligt at aktivere de udgifter, der er medgået til fremstilling af 

aktiver i en hobbyvirksomhed, således at det er nettofortjenesten fra det pågældende aktiv, der beskattes 

i salgsåret. 

Dette bliver dog bl.a. udfordret ved nyere afgørelse SKM2014.291.LSR (tidligere SKM2013.39.SR), hvor 

skatteministeriet bl.a. skriver følgende: 

”Indkomst i hobbyvirksomhed opgøres efter et nettoprincip, jf. statsskatteloven § 4, stk. 1, litra 

a. Opgørelsen sker på årsbasis, og det er ikke muligt at fremføre underskud. Det er 

                                                   
32 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.1.2, side 12 
33 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.1.2, side 12 
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Skatteministeriets opfattelse, at dette betyder, at der ikke er mulighed for at aktivere udgifter, 

da en aktivering kan betyder, at der indirekte sker fremførsel af underskud til et senere 

indkomstår”.  

Set i sammenhæng med Tfs 1989.244.LSR, så strider Skatteministeriets begrundelse for svaret mod denne 

praksis. Dette vil blive diskuteret nærmere i senere afsnit 6.2.1. 

Da aktiver i en hobbyvirksomhed, i princippet, ikke anvendes erhvervsmæssigt, kan der ikke afskrives 

efter AL jf. lovens § 1. Der kan dog efter praksis godt foretages driftsøkonomiske afskrivninger. 

Afskrivninger samt omkostninger tilknyttet driften, må dog ikke overstige indtægterne jf. 

nettoindkomstbetragtningen, jf. SL § 434.  

Gevinst og tab på aktiver anvendt i en hobbyvirksomhed, er indkomsten uvedkommende. Disse aktiver 

er jo netop ikke betragtet som værende anvendt til erhvervsmæssige formål, hvorfor de anses som private.  

Dette gælder dog ikke ved spekulation og videresalg, som f.eks. i TfS 1989, 244 LSR (beskrevet ovenfor). 

Et af kriterierne for anvendelse af kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen er, at man 

driver selvstændig erhvervsvirksomhed35. Det betyder dermed, at hobbyvirksomheder ikke kan lade sig 

beskatte efter reglerne i KAO og VSO. Dette betyder også, at hvis man overgår fra erhvervsmæssig 

virksomhed til hobbyvirksomhed, så udtræder man af VSO. Dette kan have store konsekvenser, hvis man 

har anvendt VSO og har et stort opsparet overskud, da dette vil komme til beskatning. 

Som eksempel kan nævnes afgørelsen SKM2014.812.LSR: 

I SKM2014.812.LSR er der tale om udlejning af redskabsbygninger efter ophørt 

erhvervsvirksomhed som fisker. Udlejningen havde givet underskud i 2010 på DKK 1.938 og 

i 2011 på DKK 2.215. Virksomheden havde i 2010 et opsparet overskud før skat på DKK 

1.237.798. 

Udlejningen blev ikke anset som erhvervsmæssig virksomhed af hverken SKAT eller 

Landsskatteretten med begrundelse i, at der i alle år med udlejning havde været underskud 

og at der ikke var oplysninger om, at underskuddet var forbigående og at der herved på sigt, 

ville komme overskud. Skatteyderen fik ikke fradrag for underskud i årerne 2010 og 2011. 

                                                   
34 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.1.2, side 12 
35 Virksomhedsskatteloven § 1, stk. 1. 
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Derudover kom opsparet overskud til beskatning i 2010, da virksomheden ansås for ophørt 

i 2009. 

Her er der altså en stor konsekvens for skatteyderen, idet at virksomheden bliver betragtet som ikke-

erhvervsmæssig og herved sidestillet skatteretligt med en hobbyvirksomhed. skatteyderen har hverken 

fradrag for underskuddet i 2010 og 2011 og det opsparede overskud kommer til beskatning. Såfremt 

virksomheden var blevet anset som erhvervsmæssig virksomhed, kunne skatteyderen blive i VSO og ville 

således også have fradrag for underskuddene.  

Af andre eksempler kan nævnes afgørelsen SKM2008.943.SR: 

SKM2008.943.SR drejer sig om en skatteyder, der ønskede oplyst, om 

virksomhedsskatteordningen fortsat kunne anvendes. Skatteyderen havde afstået et 

landbrug og ville genanbringe avancen i et stykke frijord, som skulle bortforpagtes til 

uafhængig 3. mand. Overskuddet ville her være på DKK 520 årligt efter fradrag af 

omkostninger og revisor.  

Her blev udlejningen af Skatterådet ikke betragtet som erhvervsmæssig og skatteyderen 

kunne derfor ikke anvende virksomhedsskatteordningen. Begrundelsen var at overskuddet 

var for småt til, at virksomheden kunne betragtes som erhvervsmæssig. 

Af afgørelsen ses det at klassificeringen som ikke-erhvervsmæssig virksomhed også har store 

konsekvenser. Avancen fra salg af landbrug ville man kunne have genanbragt i den nye ejendom (hvis 

denne var blevet betragtet som erhvervsmæssig, er dette muligt) og herved udskudt beskatningen af 

avancen. Ved afgørelsen af at der ikke drives erhvervsmæssig virksomhed, vil avancen i stedet komme til 

beskatning. Herudover vil virksomheden anses som ophørt og eventuelt opsparet overskud fra tidligere 

vil komme til beskatning (det er ikke oplyst i afgørelsen om der er opsparet overskud). 

Derudover kan det af sidstnævnte afgørelse også udledes, at en virksomhed ikke nødvendigvis kan 

klassificeres som erhvervsmæssig virksomhed grundet overskud.  

Regnskabet skal bogføres og hvis der er overskud, selvangives det således under ”anden personlig 

indkomst”36. 

                                                   
36 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.1.2, side 12 
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Renteudgifter der kan henføres til hobbyvirksomhed, kan fratrækkes efter de samme regler, som gælder 

for private renteudgifter og er derfor fradragsberettiget i kapitalindkomsten.  
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 SAMMENFATNING – FORSKELLE37 

 

                                                   
37 Skemaet er lavet ud fra skema i DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.1.2., side 12-15 

Emne Selvstændig erhvervsdrivende Hobbyvirksomhed

Bogføringsloven og 
mindstekravbekendtgørelsen

Skal anvende reglerne i bogføringsloven og 
mindstekravsbekendtgørelse for mindre 
virksomheder.

Disse regler gælder ikke

Virksomhedsordningen og 
Kapitalafkastordningen.

Kan anvende virksomhedsordningen og 
Kapitalafkastordningen, hvis reglerne i øvrigt 
er opfyldt. 

Kan ikke anvende Virksomhedsordningen 
eller kapitalafkastordningen.

Betaling af foreløbig skat
Betaler den foreløbige skat som B-skat i 10 
rater.

Betaler som udgangspunkt B-skat. 

Indkomst og fradrag for driftsomkostninger 
mv.

Beskattes af bruttoindkomsten, jf. SL § 4, stk. 
1, litra a, som personlig indkomst, jf.PSL § 3. 
Kan fratrække driftsomkostninger efter SL § 
6, stk. 1, litra a. Fradraget sker i den personlige 
indkomst, jf. PSL § 3, stk.2, nr. 1. Fradrag 
begrænses ikke af LL § 9, stk. 1.

Beskattes efter praksis af nettoindkomsten 
(overskuddet), jf. SL § 4. Nettoindkomsten er 
indtægt efter fradrag af udgifter forbundet 
med hobbyvirksomheden 
(kildeartsbegrænset). Nettoindkomsten 
beskattes som personlig indkomst. Se PSL § 
3,stk. 1. Fradrag begrænses ikke af LL § 9, stk. 
1.

Arbejdsmarkedsbidrag
Afregner bidrag af overskuddet, dvs. af et 
nettoresultat. Se AMBL §§ 4 og 5.

Regnes ikke med til bidragsgrundlaget.

Afskrivninger
Kan afskrive jf. AL kapitel 2 og 3, og SL § 6, 
stk. 1, litra. Afskrivninger fratrækkes i den 
personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1.

Kan efter administrativ praksis foretage 
driftsøkonomiske afskrivninger, som 
fratrækkes efter nettoindkomstprincippet, jf. 
SL§ 4.

Salg af aktiver

Fortjeneste og tab ved salg af aktiver som led i 
næringen beskattes efter SL § 4, stk. 1, litra a, 
jf. SL § 5. Se også AL § 50 om salg af aktiver 
som led i næring, hvis der har været afskrevet 
på dem. Gevinst og tab af anlægsaktiver  
beskattes ikke, medmindre der er særlig 
hjemmel i fx 
ejendomsavancebeskatningsloven. Se SL § 5.

Salg af formuegenstande som led i den ikke-
erhvervsmæssige virksomheds aktivitet er 
skattepligtigt jf. SL § 4. Gevinst og tab ved 
salg af aktiver, som er anvendt i 
hobbyvirksomheden, er indkomstopgørelsen 
uvedkommende (bortset fra spekulation) og 
evt. særlige beskatningsregler, fx 
ejendomsavancebeskatningsloven.

Underskud
Kan trækkes fra i anden indkomst. Underskud 
kan fremføres til modregning i efterfølgende 
års indkomst.

Kan ikke trækkes fra i anden indkomst eller 
fremføres til senere modregning. 
Underskuddet opgøres for hver 
hobbyvirksomhed for sig.

Medarbejdende ægtefælle, KSL § 25 A
Kan overføre beløb til særskilt beskatning hos 
en medarbejdende ægtefælle, jf. KSL § 25 A, 
hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Disse regler gælder ikke 
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 DELKONKLUSION 

Formålet med afsnittet var at besvare nedenstående arbejdsspørgsmål 2 jf. problemformuleringen: 

• Hvordan opgøres den skattepligtige indkomst for henholdsvis hobby- og 

erhvervsvirksomhed?  

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst for erhvervsmæssige virksomheder og for hobbyvirksomheder, 

opgøres forskelligt. Opgørelsen af den skattepligtige indkomst opgøres for erhvervsdrivende med 

udgangspunkt i SL §§ 4 – 6. Ved en hobbyvirksomhed tages der kun udgangspunkt i SL § 4. 

At man ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst ved hobbyvirksomheder ikke gør brug af SL § 5 

betyder, at gevinst og tab ved salg af aktiver anvendt i hobbyvirksomheden er indkomstopgørelsen 

uvedkommende – dog bortset fra ved spekulation og videresalg jf. bl.a. TfS 1989, 244 LSR. 

At man ikke anvender SL § 6 betyder, at omkostninger afholdt i en hobbyvirksomhed kun vil være 

fradragsberettiget ud fra et nettoindkomstprincip. I relation til beskatning af hobbyvirksomhed betyder 

nettoindkomstprincippet, at omkostningerne ikke kan overstige indtægterne ved den enkelte 

virksomhed, således at indkomsten ikke kan blive negativ. 

Fradragsretten ved hobbyvirksomhed er gjort kildeartsbegrænset. Det vil sige, at det kun er de 

omkostninger, der er forbundet med indkomsterhvervelsen, som kan fratrækkes. Derudover betyder det, 

at hver hobbyvirksomhed skal opgøres hver for sig og resultatet kan således ikke modregnes i hinanden. 

Hvis man driver flere erhvervsmæssige virksomheder, vil eventuelle skattemæssige overskud og 

underskud blive modregnet i hinanden. 

Underskud ved erhvervsmæssig virksomhed kan fratrækkes i den personlige indkomst, fremføres til 

senere indkomst år eller indregnes i samlevers indkomst, hvis man er gift ved årets udløb.  

Underskud fra hobbyvirksomhed kan ikke fratrækkes i årets anden indkomst, fremføres til modregning i 

efterfølgende år eller fradrages i ægtefælles indkomst. I særlige tilfælde kan der gives lov til aktivering af 

omkostninger til fradrag i senere indkomstår, såfremt der er en klar tilknytning til senere indtægter, jf. 

den juridiske vejledning og jf. tidligere nævnte afgørelse TfS 1989, 244 LSR. Dette bliver dog udfordret af 

senere nævnte afgørelse SKM2014.291.LSR (tidligere SKM2013.39.SR), så spørgsmålet er, om det 

overhovedet er muligt at aktivere omkostninger i en hobbyvirksomhed? Dette vil blive besvaret i senere 

afsnit 6.2.1. 
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Det kan umiddelbart konkluderes, at overskud i sig selv ikke er nok til, at man driver en erhvervsmæssig 

virksomhed, jf. nævnte afgørelse SKM2008.943.SR. Uanset om man driver en erhvervsmæssig virksomhed 

eller ej, skal et evt. overskud dog beskattes. Hvis man beskattes efter reglerne i PSL, er der ikke de store 

forskelle i beskatningen, hvorfor klassifikationen af om man driver erhvervsmæssig virksomhed eller 

hobbyvirksomhed, ikke nødvendigvis har stor betydning her. Dog skal der ikke betales 

arbejdsmarkedsbidrag af hobbyvirksomhed, hvilket er til dennes fordel.  

Ved overskud kan klassifikationen dog alligevel have betydning i form af, om man er berettiget til at 

anvende eller fortsætte anvendelsen af virksomhedsskatteordningen. For at anvende denne er det et krav, 

at man driver selvstændig erhvervsvirksomhed. Hvis en erhvervsvirksomhed således bliver betragtet som 

en hobbyvirksomhed, vil den erhvervsmæssige virksomhed ophøre og evt. opsparet overskud vil herved 

komme til beskatning.  

Som udgangspunkt er der en vis symmetri i det danske skattesystem. Hvis man f.eks. skal beskattes ved 

en gevinst, har man fradrag for tab og hvis man ikke skal beskattes ved gevinst, har man heller ikke fradrag 

for tab. Det kan dog konkluderes, at der er en vis asymmetri i den skattemæssige behandling af en 

hobbyvirksomhed, idet et overskud beskattes, men et underskud ikke kan fradrages eller fremføres til 

senere modregning i overskud. 
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6 AFGRÆNSNINGEN MELLEM ERHVERVSMÆSSIG VIRKSOMHED OG 

HOBBYVIRKSOMHED 

Formålet med afsnittet er at besvare nedenstående arbejdsspørgsmål 3 og 4 jf. problemformuleringen: 

• Hvilke kriterier anvendes til vurderingen (ud fra den Juridiske Vejledning)?  

• Hvad indebærer de enkelte kriterier? 

Ved vurderingen af om en virksomhed drives erhvervsmæssigt eller ej, er der flere faktorer, som spiller 

ind og der skal derfor foretages en samlet vurdering ud fra en række kriterier, jf. den Juridiske Vejledning. 

I de følgende afsnit vil de anvendte kriterier, jf. den Juridiske Vejledning, blive oplistet, opdelt i 

undergrupper samt beskrevet. Afslutningsvist vil der være en kort beskrivelse omkring øvrige forhold i 

forbindelse med sondringen af, om man driver erhvervsmæssig virksomhed eller ej. Herunder vil bl.a. den 

momsmæssige betydning blive beskrevet samt de branchemæssige forskelle, der kan være ved sondringen 

af særlige virksomhedstyper. 

 INTRODUKTION 

At virksomheden skal være erhvervsmæssig betyder, at der skal ske en afgrænsning over for ikke-

erhvervsmæssig virksomhed. Erhvervsmæssig virksomhed skal derfor afgrænses overfor ikke-

erhvervsmæssig virksomhed i form af hobbyvirksomhed, honorarindtægter og spekulation38 . Denne 

afhandling tager udgangspunkt i sondringen mellem hobby- og erhvervsvirksomhed, hvorfor det kun er 

denne afgrænsning, der behandles. 

Ved erhvervsvirksomhed inden for traditionelle brancher eksisterer sjældent tvivl, om der er i 

skattemæssigt henseende består en selvstændig erhvervsvirksomhed39. Her menes virksomheder indenfor 

sædvanlige brancher, som er drevet på et forsvarligt og professionelt grundlag og som har en vis størrelse 

og omfang. Selvom en sådan virksomhed har haft underskud i flere år, anerkendes den som udgangspunkt 

som erhvervsmæssig også uden hensyntagen til, om der forinden er foretaget undersøgelse af 

virksomhedens økonomiske levedygtighed, lagt budgetter eller foretaget planlægning. Som udgangspunkt 

                                                   
38 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.1.1, side 2 
39 SK1 2015, side 293. 
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er der ikke sager omkring større virksomheder med mange ansatte40. Dette kan også bekræftes af de i 

afhandlingens nævnte afgørelser og domme, hvorpå der i stort set alle tilfælde ikke er nogle ansatte.  

Som tidligere nævnt kan det ud fra et overskud ikke konkluderes, at en virksomhed er erhvervsmæssig, 

da et underordnet økonomisk omfang ikke kan betragtes som udøvelse af selvstændig 

erhvervsvirksomhed41, jf. også SKM2008.943.SR.  

De tilfælde der som udgangspunkt giver anledning til tvivl, er virksomheder hvor den indkomstskabende 

aktivitet kan være drevet af privat interesser, er af beskeden karakter og altså underordnet økonomisk 

omfang eller de virksomheder, som (selvfølgelig) giver underskud over en længere periode.  

Der er også erhverv, der som hovedregel altid anses som erhvervsmæssige. Her kan nævnes udlejning af 

fast ejendom, jf. den Juridiske Vejledning, hvoraf det fremgår at: 

“Indkomst fra udlejning af fast ejendom anses som hovedregel for at være selvstændig 

erhvervsvirksomhed. ”42 

SKAT sætter dog tvivl ved, om ovenstående stadig er gældende, jf. Landsskatterettens afgørelse af 26. 

september 2016, j.nr. 14-0262415, som drejer som om udlejning af fast ejendom. SKAT havde nægtet 

fradrag for underskuddet. Denne sag vil blive behandlet senere i afhandlingens afsnit 6.2.1.  

 KRITERIER JF. DEN JURIDISKE VEJLEDNING 

Der skal ved vurderingen af, om en virksomhed drives erhvervsmæssigt eller ej foretages en samlet 

vurdering ud fra en række kriterier. SKAT har i den Juridiske Vejledning opstillet en række kriterier, som 

der hidtil har været lagt vægt på i praksis. Den Juridiske Vejledning er udarbejdet af SKAT og er derfor 

deres vurdering af, hvilke kriterier der lægges til grund. Der skal altså foretages en vurdering i hvert af de 

enkelte tilfælde. Som nævnt, er det anført, at ingen af de oplistede kriterier i sig selv er afgørende for 

vurderingen. 

 

                                                   
40 SK1 2015, side 293 
41 SKM2014.732.LSR udtalelse fra SKAT 
42 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.1.1, side 2 
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De relevante kriterier (oplistet fra den Juridiske Vejledning)43 er følgende: 

1. Der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud (blive rentabel) 

2. Virksomhedens underskud er forbigående, fx indkørings-vanskeligheder, eller om virksomheden 

vedvarende forudsætter, at ejeren har stabile indtægter fra anden side for at neutralisere et 

underskud 

3. Lønsomheden/udsigterne til rentabel drift er undersøgt forud for virksomhedens start, herunder 

om der har været lagt budgetter mv. 

4. Virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet 

5. Ejeren har de nødvendige, evt. særlige faglige forudsætninger for at drive virksomheden, og om 

virksomheden har en naturlig sammenhæng med skatteyderens eventuelle øvrige 

indtægtsgivende erhverv 

6. Der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden 

7. Skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug 

8. Virksomhedens omfang/varighed er af en vis størrelse 

9. Driftsformen er sædvanlig for virksomheder af den pågældende art 

10. Virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard, der er gældende for det pågældende 

erhverv 

11. Virksomheden i givet fald kunne sælges til tredjemand, dvs. om den, trods hidtidigt underskud, i 

tredjemands øjne måtte have potentiel indtjeningsværdi, eller om den slet ikke kunne tænkes 

drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det regi, hvor den hidtil har været drevet. 

Kriterierne vil blive grupperet og gennemgået i nedenstående afsnit. 

 Professionalitetsbetragtningen, punkt 5, 9 og 10 

Ved afgørelsen af om en virksomhed er erhvervsmæssig, lægges der, jf. den Juridiske Vejledning, vægt på, 

om en virksomhed er drevet med forsvarlig drift for øje og om driften rent faktisk har været 

erhvervsmæssig forsvarlig44. For at kunne vurdere dette, kan der ses på graden af professionalisme i 

forhold til, hvordan virksomheden er drevet.  Der kan her ses på, om driften er forsvarligt tilrettelagt i 

forhold til andre virksomheder og om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard indenfor 

                                                   
43 Kriterierne er ikke nummereret i DJV, men af hensyn til senere afsnit, har jeg nummereret dem. 
44 SK1 2009, side 247 
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det pågældende erhverv. I praksis bliver der også lagt vægt på, om ejeren har de nødvendige og evt. særlige 

faglige forudsætninger for at drive virksomheden og om virksomheden har en naturlig sammenhæng med 

skatteyderens eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv. 

Faglige forudsætninger og naturlig sammenhæng til øvrige erhverv, punkt 5 

Faglige forudsætninger kan oparbejdes gennem uddannelse eller ved praktisk erfaring fra f.eks. tidligere 

arbejde45. Hvis det har en naturlig sammenhæng til ejerens øvrige erhvervsmæssige aktiviteter, vil der 

angiveligt kunne opnås fradragsret, selvom de øvrige kriterier i den Juridiske Vejledning ikke er opfyldte. 

Her kunne f.eks. nævnes udlejning. Hvis du beskæftiger dig med udlejning af ejendomme, vil udlejning af 

cykler (til brug for kunderne i ejendommene) formentlig også anses som erhvervsmæssig. Her vil kravet 

om rentabilitet altså som udgangspunkt kunne bortfalde.  

Hvis ejeren har de faglige forudsætninger, er der større chance for, at virksomheden kan drives rentabelt. 

Hvis en ejer ikke har de faglige forudsætninger for at drive virksomheden, vil dette formentligt blive brugt 

imod dem, hvis SKAT vil anse virksomheden som ikke-erhvervsmæssig eller som hobbyvirksomhed. Dog 

er faglige forudsætninger ikke et krav, for at en virksomhed skal blive betragtet som værende 

erhvervsmæssig46. Der hvor der oftest sættes spørgsmålstegn ved de faglige forudsætninger, vil som 

udgangspunkt være ved de underskudsgivende virksomheder. 

Som eksempel kan nævnes Tfs 1991.289 V:  

Sagen drejer sig om en speciallæge, som startede hundekennel. Der blev nægtet fradrag med 

begrundelse i, at virksomheden havde givet underskud i en lang årrække, at der ikke havde 

været lagt budgetter. Derudover blev der lagt vægt på at, ejeren ”..havde ingen faglige 

kvalifikationer i relation til kenneldrift”.  

Her bliver de manglende faglige forudsætninger påtalt, men de står ikke alene for bedømmelsen.  

Det samme gør sig gældende i en sag, hvor der rent faktisk blev godkendt fradrag; SKM2004.244.LSR: 

Sagen drejer sig om en konsulent, som har underskud i 2 år fra opstart. Underskuddet 

godkendes med følgende begrundelse: ”Retten har ved afgørelsen lagt vægt på, at klageren 

har haft de fornødne faglige forudsætninger for at drive virksomheden. Retten har videre lagt 

                                                   
45 SK1 2009, side 249 
46 GS 2013, side 338 
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vægt på, at klageren forud for opstarten af virksomheden har foretaget undersøgelser af 

markedet og udarbejdet budgetter for virksomhedens drift. 

Det at have de faglige forudsætninger bliver ofte påtalt i en afgørelse eller dom. Dog vil en virksomhed 

ikke blive kategoriseret som erhvervsmæssig virksomhed blot fordi ejeren har de faglige forudsætninger 

for at drive virksomheden, hvis f.eks. rentabilitet og intensitet mangler.  

Her kunne nævnes eksempel med rejsedommen for indkomståret 2007; SKM2013.745.ØRL: 

Sagen drejer sig om et rejsebureau, der blev nægtet fradrag for underskud, da det ikke blev 

anset som erhvervsmæssig. Landsskatteretten mente, at skatteyderen havde de faglige 

forudsætninger til at drive driften, hvorfor sagen udelukkende blev bedømt ud fra 

manglende rentabilitet.  

Umiddelbart ses det af ovenstående, at de faglige forudsætninger ikke kan stå alene for bedømmelsen, 

hverken hvis de faglige forudsætninger mangler eller er til stede, da der er begrundet med yderligere 

momenter – enten for eller imod. 

Sædvanlig driftsform og erhvervsmæssig standard, punkt 9 og 10 

I det professionelle tilsnit indgår også vurderingen af, om driftsformen er sædvanlig og om virksomheden 

lever op til den erhvervsmæssige standard for det pågældende erhverv, jf. punkt 9 og 10 i den Juridiske 

Vejledning. Heri menes, om driften indeholder samme elementer som øvrige virksomheder indenfor 

samme branche eller om der er øvrige aktiviteter, som er udgiftsført i driften, som kan være med til at 

påvirke driften til underskud. Her ville de øvrige omkostninger blive nægtet at fradrage. 

Som eksempel kan nævnes Tfs 1991, 238 V: 

Sagen omhandler et bilværksted, som medtog udgifter til racerbil i regnskabet. Bilen blev 

brugt til racerløb og indehaverne mente, at bilen havde reklameværdi. Den ene indehaver 

kørte bilen under racerløb og var tidligere deltager i løbene, hvorfor Landsretten mente, at 

bilen var købt i private interesser og der blev ikke godkendt fradrag for racerbilen og 

omkostningerne i tilknytning hertil. 

Her blev omkostningerne til racerbilen altså nægtet fradrag, da man mente, at de ikke havde en 

reklameværdi for virksomheden og derudover også var præget af tidligere hobby. I denne sag er det altså 



  
 

Side 42 af 84 
 

ikke hele virksomheden, som bliver anset som ikke-erhvervsmæssig eller som hobbyvirksomhed, men blot 

en del af virksomhedens omkostninger, som vurderes at være af usædvanlig karakter for virksomheden.  

Desuden skal driften være drevet, så den lever op til den erhvervsmæssige standard. Her kan eksempelvis 

nævnes både rejsebureauet fra tidligere og Tfs 1999.863, som omhandler et galleri.  

Tfs 1999.863 omhandler en skatteyder, som driver et galleri på fuld tid. Der havde været 

underskud i 5 år. Indehaveren havde budgetteret med underskud, grundet ugunstige 

konjunkturer på markedet for kunst. Øster Landsret havde i første omgang anerkendt 

forklaringen og udtalt, at ”..hun har drevet galleriet på en – efter branchens normer – 

kunstnerisk og kommerciel forsvarlig måde”. 

Efterfølgende kom Højesteret dog til en anden beslutning og begrundelse for at nægte 

fradrag var, at der ikke var udsigt til rimelig fortjeneste.  

Her kan det også ses, at selvom driften er drevet erhvervsmæssigt forsvarligt, så gives der stadig ikke 

fradrag, da der ikke er udsigt til overskud. Det samme gør sig gældende i SKM2013.745.ØRL om 

rejsebureauet.  

Ud fra ovenstående kan det umiddelbart ses, at selvom driften er drevet på forsvarligt vis, så kan det heller 

ikke stå alene, hvis rentabiliteten og/eller intensiteten mangler.  

 Rentabilitetsbetragtningen, punkt 1,2,3 og 11 

Rentabilitetsbetragtningen omhandler bl.a. den første del af en virksomheds livscyklus - forundersøgelser, 

at virksomhedens underskud er forbigående og at virksomheden på sigt vil skabe overskud (blive rentabel) 

samt til sidst om virksomheden vil kunne sælges til 3. mand.  I den Juridiske Vejledning er det de tre første 

kriterier og det sidste kriterie, som omhandler rentabilitetsbetragtningen.  

Forundersøgelser, punkt 3 

Kronologisk set er en forundersøgelse en af de første kilder til at kunne spå om en virksomheds 

økonomiske aspekter. Som udgangspunkt kan det være acceptabelt, at en virksomhed har underskud i de 

første år grundet opstart47. Dog skal det her vurderes, om etableringsgrundlaget var forsvarligt, herunder 

om der var foretaget seriøse undersøgelser af markedet inden opstart samt om der er udarbejdet 

                                                   
47 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.3.1, side 59 
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budgetter, som beror på sagligt funderede estimater og at budgettet udviser overskud på sigt (at 

virksomheden er rentabel).  

Af domme, hvor budgettering måske har været afgørende, kan nævns SKM2011.637.BR (tidligere LSR 

jornalnr. 08-02487): 

Sagen omhandler en virksomhed, der solgte hudplejeprodukter og udlejede lokaler. Retten 

begrundede bl.a. nægtelsen af anerkendelsen af virksomheden som erhvervsmæssig drevet 

med, at der forud for opstart af virksomheden ikke har været udarbejdet realistiske 

budgetter og at disse ikke løbende har været revideret.  

Et eksempel hvor der rent faktisk godkendes fradrag for underskud, er kendelsen vedr. konsulenten fra 

tidligere 48 . Heri godkendes fradrag for underskud bl.a. fordi der netop er lagt budgetter og lavet 

undersøgelser af markedet: ”Retten har videre lagt vægt på, at klageren forud for opstarten af virksomheden 

har foretaget undersøgelser af markedet og udarbejdet budgetter for virksomhedens drift”. 

Om en virksomheden har undersøgt markedet og lavet budgetter bliver ofte nævnt i afgørelserne49 - både 

for og imod godkendelse af fradragsretten af underskud. Dog står kriteriet ikke alene, hvorfor øvrige 

kriterier er med til at tale for eller imod. 

Udsigt til overskud/blive rentabel og forbigående underskud, punkt 1 og 2 

Rentabilitet er som udgangspunkt en virksomheds forrentning af den samlede investerede kapital.  

SKATS definition af rentabilitet har ændret sig gennem årene.  

Det fremgår at Ligningsvejledningen (LV) fra 199750 (nu kaldet den Juridiske Vejledning), at rentabilitet 

er: 

”… om der er udsigt til, at virksomheden før eller siden vil give overskud, såvel overskud på 

den primære drift som et overskud, der står i forhold til den investerede kapital”. 

  

                                                   
48 SKM2004.244.LSR 
49 Se evt. Bilag 1 
50 LV 1997, Bogform – afsnit E.A.1.2.2 om Hobby eller erhverv, side 29 
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I Ligningsvejledningen for 199851 er definitionen på rentabilitet ændret til følgende; 

”..hvis virksomheden er rentabel, hvilket vil sige, at virksomheden over en lidt længere periode 

giver overskud på den primære drift, mulighed for forrentning af fremmedkapital og 

egenkapital, samt en rimelig driftsherreløn.” 

Fra 1998 er definitionen af rentabel altså udvidet med, at der også skal være plads til en rimelig 

driftsherreløn, hvorfor kravet til rentabilitet skærpes. Størrelsen af driftsherreløn skal ses i forhold til den 

investerede arbejdstid.  

Rentabilitetskriteriet jf. den Juridiske Vejledning 2016 indebærer, at der stilles krav om følgende52: 

• Overskud på den primære drift 

• En rimelig forretning af den investerede kapital, herunder af eventuel fremmedkapital 

• En rimelig driftsherreløn, hvis der ydes en arbejdsindsats i virksomheden 

En anden ændring fra LV 1997 til den i 1998 er, at der i 1998-udgaven yderligere er tilføjet følgende: 

”Rentabilitetskriteriet udelukker ikke, at en virksomheden kan være erhvervsmæssig, selvom 

den giver underskud i en periode. En virksomhed kan dermed godt anses for erhvervsmæssig, 

uanset at den f.eks. i opstartsfasen eller i en forbigående periode på grund af dårlige 

konjunkturer er underskudsgivende, herunder at der i disse perioder ikke er mulighed for 

forrentning af fremmed- og/eller egenkapital eller for driftsherreløn, når blot der er udsigt til, 

at virksomheden kan blive rentabel over en lidt længere periode”. 

Ovenstående er også identisk med formuleringen i den Juridiske Vejledning for 2016, hvorfor der jf. den 

Juridiske Vejledning ikke er sket ændringer i rentabilitetskravet siden 1998. En virksomhed kan jf. 

ovenstående klassificeres som erhvervsmæssig virksomhed, selvom rentabilitetskriteriet ikke er opfyldt. 

Der er ikke angivet en tidsperiode for, hvor lang tid man kan have underskud og alligevel blive betragtet 

som erhvervsmæssig.  Som eksempel på, at der kan godkendes fradrag på trods af underskud, kan igen 

nævnes kendelsen vedr. konsulenten 53 .  Konsulenten havde underskud i år 1999 og år 2000 og 

virksomheden blev på trods af dette betragtet som værende erhvervsmæssig drevet.  

                                                   
51 LV 1998, Bogform – afsnit E.A.1.2.2 om Hobby eller erhverv, side 3 
52 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.3.1, Rentabilitetskriteriet 
53 SKM 2004.244 LSR 
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Et ældre eksempel kunne være Tfs 1991, 303, som drejer sig om en tidligere fuldtidsbeskæftiget fisker, som 

starter som deltidsfisker. Virksomheden havde underskud i de første 2 år (i år 1987 og 1988). Begge år med 

underskud godkendes og skatteyderens virksomhed bliver anset som erhvervsmæssig.  

Umiddelbart kan det, jf. ovenstående 2 sager, konkluderes, at der som minimum kan godkendes 2 års 

underskud – både tidligere og nu.  

Rentabilitetskriteriet har været lagt til grund i mange afgørelser. Som eksempler, hvor 

rentabilitetskriteriet har haft afgørende betydning, kan der nævnes en del nyere afgørelser – eksempelvis; 

retten i Helsingørs dom af 22. august 2016, j.nr. BS 3E-1009/2015 vedr. rejsebureauet, SKM2016.403.VLR 

vedr. solcenteret og SKM2005.314.ØLR (senere SKM2007.107.HR) vedr. horoskoper. I de nævnte sager har 

den manglende udsigt til rentabel drift været eneste begrundelse for nægtelse af fradrag for underskud. 

Såfremt at der er eksterne faktorer, som påvirker virksomhedens drift – f.eks. faktorer som medvirker til 

flere år med underskud end først antaget, kan dette ikke altid medtages i bedømmelse af, om 

virksomheden er erhvervsmæssig eller ej – til trods for at ejer hverken har haft mulighed for at forudse 

eller for at imødekomme påvirkningen. Her kunne f.eks. nævnes sygdom, der som udgangspunkt ikke 

giver anledning til et andet resultat, jf. også SKM2006.428.ØLR og SKM2005.314.ØLR (senere 

SKM2007.107.HR).  Det skal dog nævnes, at hvis f.eks. brand, oversvømmelse, tyveri eller andet kan 

dokumenteres og hvis det kan dokumenteres, at netop dette er årsag til underskud, så vil der som 

udgangspunkt kunne opnås fradragsret54. 

Umiddelbart kan man tænke, at jo flere timer en skatteyder har lagt i sin virksomhed, des mere seriøs 

virker den. Ingen vil vel arbejde på fuld tid og gratis over en længere periode, hvis ikke man selv mente, 

at der var udsigt til overskud indenfor den nærmeste fremtid? Men mange timers arbejde uden løn 

understøtter blot, at virksomheden ikke er rentabel, når man ikke kan honorerer arbejdsindsatsen. 

Grunden til at ejeren skal kunne honoreres efter arbejdsindsats er, at udgiften skal kunne rummes i 

virksomhedens resultat, såfremt man ikke selv lavede arbejdet, men fik arbejdskraft udefra. Filosofien i 

denne sammenhæng er, at man skal have noget for sin arbejdsindsats – især hvis der arbejdes på fuld tid 

og man skal leve af arbejdet55.  Som eksempel kan nævnes en dom fra tidligere; Tfs 1992, 556 Ø: 

                                                   
54 Jf. samtale med vejleder 
55 Den skattemæssige afgrænsning af erhvervsvirksomhed over for hobbyvirksomhed, side 40 
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Sagen omhandlede salg af reservedele til gokarts. Landsskatteretten nægtede fradrag for 

underskud bl.a. med begrundelse i, at ”.. sagsøgerens arbejdsindsats på 40-50 timer om ugen 

i virksomheden ikke blev rimeligt honoreret”. 

Det at man skal kunne honorere arbejdsindsatsen bliver først indskrevet i Ligningsvejledningen for 1998, 

men ses allerede påtalt i meget tidligere afgørelser og domme.  

Mulighed for salg til 3. mand, punkt 11 

Umiddelbart er det sidste kriterie i den Juridiske Vejledning sjældent anvendt. Dette til trods for at 

kriteriet jo er stærkt i forhold til fremtidig indtjening. Hvis en 3. mand er villig til at købe ens virksomhed, 

må det antages, at 3. mand ser virksomheden som rentabel på længere sigt. I ”Den skattemæssige 

afgrænsning af erhvervsmæssig virksomhed overfor hobbyvirksomhed” af Kasper Vindelev anses det også 

for kritisabelt, at denne vurdering ikke tillægges større betydning, idet dette må være det endelige bevis 

for en virksomheds potentiale56. Umiddelbart er der ikke fundet afgørelser eller domme, hvor kriteriet 

vurderes, hvorfor det må vurderes at det sjældent, hvis ikke aldrig, det tages i brug. Kriteriet er dog også 

svært at anvende i praksis, da der sjældent står en potentiel køber klar.  

 Intensitetsbetragtningen, punkt 4 og 8 

I den Juridiske Vejledning omhandler det 4. og 8. punkt omfanget og intensiteten af virksomheden. Et 

overskud er i princippet ikke nok for, at en virksomhed i skattemæssigt henseende skal kunne betragtes 

som erhvervsmæssig, jf. tidligere beskrevet i afhandlingen. For at en virksomhed skal kunne betragtes som 

erhvervsmæssig, skal intensiteten ikke være ubetydelig. En virksomhed kan altså, på trods af overskud, 

ikke kategoriseres som erhvervsmæssig, såfremt virksomheden er af lille omfang eller har lav intensitet. 

Ved at virksomheden skal have et vist omfang og varighed menes, at virksomheden ikke må være af 

underordnet betydning. Disse formuleringer ses i afgørelser og domme, hvor der er et meget lille overskud 

og også lav omsætning – som eksempel kunne nævnes tidligere nævnte dom SKM2008.943.SR, hvor der 

var et årligt overskud på DKK 520. Virksomheden blev her ikke betragtet som erhvervsmæssig, da 

omfanget var af underordnet betydning. Dette til trods for, at intensitetskriteriet må anses som værende 

opfyldt, da der var budgetteret med udlejning hele året.  Et andet eksempel, hvor omfanget af 

virksomheden vurderes for småt, kan nævnes: 

                                                   
56 Den skattemæssige afgrænsning af erhvervsvirksomhed over for hobbyvirksomhed, side 44 
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SKM2006.428.ØLR som vedrører en marskandiserbutik, som kun blev drevet i ca. 1 år. 

Virksomhedens omsætning udgjorde i perioden 1. juli - 31. december 2001 DKK 10.893 og i 

perioden 1. januar - 30. juni 2002 udgjorde omsætningen DKK 16.887. Virksomheden blev 

ikke anset som erhvervsmæssig med følgende begrundelse: ”Retten finder med henvisning 

hertil, at butikken var af så underordnet omfang, at den ikke opfyldte kravene til økonomisk 

og driftsmæssig intensitet og dermed ikke kan anses som erhvervsmæssigt drevet. 

Betingelserne for fradrag for underskud er derfor ikke opfyldt i henhold til statsskattelovens § 

6, stk. 1, litra a”. 

Af ovenstående kan det ses, at omfang og intensitet ofte hører sammen. Omfanget og intensiteten 

vurderes ud fra omsætningen. Der stilles efter retspraksis altså et krav om, at omsætningen har en vis 

minimumsstørrelse (intensitetskriteriet) 57 . Der er dog tale om et objektivt krav, hvor konkrete 

omstændigheder som udgangspunkt ikke bliver taget med i betragtningen58. Det vil sige, at sygdom hos 

den skattepligtige, ifølge praksis, ikke giver grundlag for, at undvige kravet om en vis omsætning, som 

eksempler kan nævnes; SKM.2007.107.HR (tidligere SKM2005.314.ØRL) og SKM2006.428.ØLR. 

Umiddelbart kan intensitetskriteriet godt stå alene, jf. tidligere nævnte dom SKM2006.428.ØLR og jf. 

SKM2006.21.VLR, hvor indehaveren ikke fik fradrag for underskud med begrundelse udelukkende i 

manglende intensitet. 

Sagen drejer sig om udlejning af festlokaler fra egen private ejendom. Der havde i 

indkomstårene 1998 – 2002 været en gennemsnitlig omsætning pr. år på ca. DKK 7.200. 

Underskud før renter havde gennemsnitligt været negativt med ca. DKK 36.000 hvert år.  

SKAT har nægtet fradrag for indkomståret 2001. 

Skatteministeriet har anført at: ” Omsætningen i As virksomhed var i 2001 og årene forud 

herfor så lav, at virksomheden allerede på grund af manglende intensitet ikke kan anses for 

erhvervsmæssig i skatteretlig forstand”. Landsretten er enige i Skatteministeriets afgørelse 

og der gives ikke fradrag for indkomståret 2001. 

I visse tilfælde kan der alligevel være tale om erhvervsmæssig virksomhed, selvom kravet for intensitet 

ikke er opfyldt. Her er det dog afgørende, at virksomheden udøves med henblik på rentabel drift. Der skal 

                                                   
57 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.3.1, side 59 
58 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.3.1, side 59 



  
 

Side 48 af 84 
 

således være grundlag for, at virksomheden på sigt, vil give en rimelig fortjeneste59. Derudover er det 

afgørende, at det kun er de første år, virksomheden ikke har omsætning eller beskeden omsætning og 

ikke over en længere periode.  

Brancher indenfor stutteri og deltidslandbrug samt dyrehold kan have meget svingende indtægter, 

hvorfor intensitetskravet her kan være svært at opfylde. Derudover er der også forskel på, hvor stor en 

omsætning skal være for at opfylde intensitetskravet – dette kommer bl.a. an på, hvilken branche man er 

i. F.eks. udlejning af fast ejendom eller lokaler – hvis de er udlejet konstant, så må intensitetskravet som 

udgangspunkt være opfyldt, idet et lokale ikke kan udlejes til flere på samme tid.  

Der er altså krav om omfang og intensitet, hvilket primært måles via omsætningen. Hvis omsætningen er 

af underordnet omfang, kan kriteriet stå alene. Hvis omsætning er høj, kan kriteriet dog ikke stå alene, jf. 

Retten i Helsingørs dom af 22. august 2016, j.nr. BS 3E-1009/2015 vedr. rejsebureauet, såfremt 

rentabiliteten ikke er opfyldt. 

Intensitetskravet, og det at der er krav til en vis omsætning, er først indskrevet i den Juridiske Vejledning 

i 2009 og ses også først direkte påtalt i de nyere afgørelser og domme.  

 Andre formål med virksomheden, punkt 6 og 7 

De sidste to kriterier i den Juridiske Vejledning drejer sig begge om, hvorvidt skatteyderen har haft andre 

end erhvervsmæssige formål med etableringen af virksomhedens drift.  

Der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden, punkt 6 

Definitionen på en hobbyvirksomhed er netop, at den drives på grundlag af private interesser og ikke ud 

fra et ønske om fortjeneste. Såfremt det kan påvises, at en virksomhed drives af personlige interesser, vil 

den udelukkende på grundlag af dette blive kategoriseret som hobbyvirksomhed.  Det kan dog være svært 

i mange tilfælde at vurdere, om der er andre end erhvervsmæssige formål med virksomheden. Selvom en 

virksomhed ikke har tegn på private interesser, kan virksomheden, som tidligere nævnt, alligevel blive 

klassificeret som en ikke-erhvervsmæssig virksomhed og herved skattemæssigt blive betragtet som en 

hobbyvirksomhed.  

Jf. senere analyse, er der ingen nyere afgørelser eller domme, hvor en virksomhed er blevet bekræftet som 

værende af decideret hobbykarakter.  Ældre domme og afgørelser har båret mere præg af private 

                                                   
59 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.3.1, side 59 
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interesser – f.eks. kan nævnes Tfs 1992, 556 Ø vedr. salg af gokart dele og Tfs 1994,752 Ø vedr. road racing 

– begge sager bar præg af hobby og fik af denne årsag ikke godkendt fradrag. 

Skatteyderen har været afskåret fra at anvende virksomhedens aktiver til privat brug, punkt 7 

I det 7. moment prøver man indirekte at se, om der har været andre formål end erhvervsmæssige med 

virksomheden. Såfremt man har kunne anvende virksomhedens aktiver privat, vil der være en formodning 

om, at virksomheden også er etableret grundet private interesser.  Anvendelse af virksomhedens aktiver 

er specielt aktuelt i sager omkring bådudlejning og sommerhusudlejning. Her vil den blotte 

tilstedeværelse af muligheden for anvendelse være nok til, at virksomheden ikke vil blive anset som 

erhvervsmæssig – også selvom aktivet slet ikke er brugt og at det kan bevises! - Jf. Tfs 2002.406 H vedr. 

udlejning af sommerhus gennem formidlingscenteret DanCenter.  

 ØVRIGE FORHOLD I FORBINDELSE MED SONDRINGEN 

 Branchemæssige forskelle 

Der er nogle særlige virksomhedstyper, som har mere lempelige krav eller skærpede krav i forhold til den 

generelle sondring om, hvorvidt man driver erhvervsmæssig virksomhed eller hobbyvirksomhed.  

Som eksempel kan nævnes landbrugsvirksomheder, som har lempeligere krav til rentabilitet i forhold til 

den generelle sondring. Der er ved landbrugsvirksomheder ikke krav om, at driften skal kunne indeholde 

driftsherreløn eller skal kunne forrente den investerede kapital. Der er dog stadig krav om intensitet. 

Virksomhed med bortforpagtning af en landbrugsejendoms jord eller bygninger kan ikke anses for en 

virksomhed, der er omfattet af de særlige regler omkring deltidslandbrug60.  

Modstridende branche er udlejning af både, som har strengere krav. Her er der høje krav til rentabiliteten 

og praksis er meget streng.  Generelt er det også et krav ved udlejning af aktiver, at man ikke har eller har 

mulighed for at anvende aktivet privat – dette gælder særligt ved sommerhusudlejning og bådudlejning. 

Ved sommerhusudlejning er det ifølge praksis af afgørende betydning, at skatteyderen kan dokumentere, 

at den fulde og ubegrænsede ret til at disponere over sommerhuset er overdraget til 3. mand i hele 

indkomståret. Derudover er det også skatteyderen, der har bevisbyrden for, at skatteyderen ikke har 

benyttet sommerhuset privat i indkomståret.  

                                                   
60 SK1 2015, side 301 
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Til sidst kan nævnes kunstnerisk virksomhed, som har udvidede krav i forhold til den generelle sondring. 

Kunstnerisk virksomhed skal både opfylde de generelle krav til erhvervsmæssig virksomhed og opfylde 

yderligere kriterier, herunder bl.a. deltagelse i udstillinger.  

Af særlige virksomhedstyper kan bl.a. nævnes61: 

• Deltidslandbrug 

• Stutterier og væddeløbsstalde 

• Sommerhusudlejning  

• Bådudlejning  

• Kunstnerisk virksomhed 

 Momsregistreringens betydning 

Er virksomhed er momspligtig, hvis den er en selvstændig økonomisk virksomhed62. Den momsretlige 

vurdering vil som udgangspunkt ikke være sammenfaldende med den skatteretlige.  Selvom en 

virksomhed har ladet sig registrere for moms, så kan det ikke på baggrund af det konkluderes, at der er 

tale om en erhvervsmæssig virksomhed. Der skal altså stadig foretages en skatteretlig vurdering. 

Momsregisterring er altså uden betydning for den skattemæssige vurdering af, om en virksomhed er 

erhvervsmæssig eller ej. 

Dette bekræftes også i dommen vedr. en sag om salg af horoskoper 63 , hvor Landsretten anførte;  

”... virksomheden har ladet sig momsregistrere, er uden betydning for den skattemæssige vurdering af, om 

virksomheden kan anses som erhvervsmæssig”.   

 DELKONKLUSION 

Formålet med afsnittet var at besvare nedenstående arbejdsspørgsmål 3 og 4 jf. problemformuleringen: 

• Hvilke kriterier anvendes til vurderingen (ud fra den Juridiske Vejledning)?  

• Hvad indebærer de enkelte kriterier? 

                                                   
61 DJV af 2016-08-01, afsnit C.C.1.3.2, side 81 
62 Momsloven § 3 
63 SKM2005.314.ØRL 



  
 

Side 51 af 84 
 

Til vurderingen af om man driver erhvervsmæssig virksomhed eller ej, er der i den Juridiske Vejledning 

opstillet en række kriterier, der har været lagt vægt på i praksis.  Det er anført, at ingen af de oplistede 

kriterier i sig selv er afgørende. Dette synes dog ikke at være tilfældet, idet nogle sager kun beror på 

intensitet, omfang eller rentabilitet, jf. også senere analyse.  

Der er 11 kriterier oplistet i den Juridiske Vejledning, som overordnet kan opdeles i 4 hovedgrupper; 

professionalitetsbetragtningen, rentabilitetsbetragtningen, intensitetsbetragtningen og til sidst andre 

formål. 

I profesionalitetsbetragtningen lægges der vægt på, om skatteyderen har de faglige forudsætninger og om 

der er en naturlig sammenhæng til det øvrige erhverv (punkt 5). Faglige forudsætninger kan oparbejdes 

gennem uddannelse eller ved praktisk erfaring fra f.eks. tidligere arbejde. Derudover lægges der vægt på, 

om driftsformen er sædvanlig for virksomheder (punkt 9). Heri menes, om driften indeholder samme 

elementer som øvrige virksomheder indenfor samme branche eller om der er øvrige aktiviteter med over 

driften, som kan være med til at påvirke driften til underskud. Her ville de øvrige omkostninger blive 

nægtet fradrag. Til sidst lægges der vægt på, om virksomheden lever op til den erhvervsmæssige standard 

for det pågældende erhverv (punkt 10). Her menes, om standarden kan sammenlignes med øvrige i 

branchen – er der f.eks. samme dækningsgrad og drives det på en optimal måde? 

Rentabilitetsbetragtningen omhandler, om der er lavet forundersøgelser forud for virksomhedens start, 

herunder om der er lavet budgetter (punkt 3). Derudover omhandler betragtningen, om virksomhedens 

underskud er forbigående (punkt 2) – altså at underskud f.eks. skyldes opstart og virksomheden derfor på 

sigt har udsigt til overskud (rentabilitetskriteriet, punkt 1). Til sidst omhandler betragtningen, om 

virksomheden vil kunne sælges til 3. mand (punkt 11).  Rentabilitetskriteriet stiller krav om overskud på 

den primære drift, en rimelig forretning af den investerede kapital, herunder af eventuel fremmedkapital, 

og en rimelig driftsherreløn, hvis der ydes en arbejdsindsats i virksomheden. 

Intensitetsbetragtningen stiller krav om omfang samt varighed (punkt 8) og intensitet (punkt 4). Ved at 

virksomheden skal have et vist omfang og varighed menes, at virksomheden ikke må være af underordnet 

betydning. Overskuddet må altså ikke være for småt, hvis intensiteten også er underordnet. 

Intensitetskriteriet stiller efter retspraksis et krav om, at omsætningen har en vis minimumsstørrelse.  
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Om virksomheden har andre formål end erhvervsmæssige omhandler selve hobbyelementet. Her skal der 

ses på, om skatteyderen driver en egentlig hobby. Om der er private årsager til driften (punkt 6) kan også 

ses ved, om skatteyderen har privat adgang til virksomhedens aktiver (punkt 7).  

Kravet til rentabilitet er skærpet i praksis, da der i forhold til tidligere nu også skal være plads til en rimelig 

driftsherreløn. Derudover har der ikke tidligere været krav om en vis omsætning og intensitetskriteriet 

ses da også først indskrevet i den Juridiske Vejledning i 2009. 

Nogle erhverv bliver som hovedregel altid anset som erhvervsmæssige. Her kan nævnes udlejning af fast 

ejendom, jf. den Juridiske Vejledning. SKAT sætter dog tvivl ved, om ovenstående stadig er gældende, jf. 

Landsskatterettens afgørelse af 26. september 2016, j.nr. 14-0262415. 

Der er særlige virksomhedstyper, som falder udenfor den normale afgrænsning mellem erhvervsmæssig 

virksomhed og ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Det kan f.eks. være nemmere at blive betragtet som 

erhvervsmæssig, hvis man driver deltidslandbrug, da der her ikke er de samme krav til rentabel drift som 

ved den generelle sondring. Ved udlejning af private aktiver, herunder specielt sommerhusudlejning og 

bådudlejning, er der strammere regler for, hvornår man kan anses som at drive en erhvervsmæssig 

virksomhed.  

Det at en virksomhed har ladet sig registrere for moms har ikke betydning for, om der er tale om en 

erhvervsmæssig virksomhed eller ej i et skatteretligt henseende. Der skal altså stadig foretages en 

skatteretlig vurdering.  
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7 GENNEMGANG AF PRAKSIS 

Formålet med afsnittet er at besvare nedenstående analyserende arbejdsspørgsmål 5 og 6 jf. 

problemformuleringen: 

• Nyere praksis 

• Hvilke kriterier er der lagt vægt på i afgørelser og domme? 

• Hvornår har de øvrige kriterier en betydning?  

• Hvor mange års underskud kan godkendes? 

• Ældre praksis 

• Analyse af ældre praksis og sammenholdelse med nyere - er der sket ændringer? 

I første del af analysen indeholder afhandlingen en generel analyse af nyere afgørelser og domme af 

virksomheder, som af SKAT er blevet kategoriseret som hobbyvirksomheder eller ikke-erhvervsmæssige 

virksomheder. Afgørelserne og dommene vil blive gennemgået med henblik på at undersøge hvilke 

kriterier i den Juridiske Vejledning, der er lagt vægt på i bedømmelsen og herved også finde frem til, 

hvornår de øvrige kriterier i den Juridiske Vejledning anvendes og om de tillægges betydning. Herudover 

vil afhandlingen undersøge, om der er en grænse for hvor mange års underskud, der kan godkendes som 

opstartsfase. Afgørelserne og dommene vil blive sammenlignet med henblik på, om der kan uddrages 

nogle objektive regler.  

I anden del vil der være en analyse af ældre afgørelser og domme. Disse vil blive sammenholdt med de 

nyere for at undersøge, om der er sket ændringer i praksis og derudover hvorledes praksis har udviklet 

sig. 

De analyserende afsnit er desuden med til at sætte spørgsmålstegn ved den Juridiske Vejledning samt 

vurdere den røde tråd i afgørelserne.  

Der er i bilag 1 og 2 lavet oversigter med henholdsvis nyere afgørelser og domme (bilag 1) og ældre 

afgørelser og domme (bilag 2). Af oversigterne fremgår oplysninger om bl.a. hvilken branche 

virksomheden befinder sig i og om det er drevet som deltidserhverv eller fuldtidserhverv. Derudover 

fremgår det, om der har været udarbejdet budgetter inden start og om indehaver har de faglige 

forudsætninger m.v. Det fremgår også hvilke kriterier, der er lagt vægt på i bedømmelsen og om udfaldet 
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af bedømmelsen har været godkendelse af fradrag eller ej. Der henvises i øvrigt til bilagene 1 og 2 ved 

gennemgangen af praksis. 

 NYERE PRAKSIS, DEL 1 

 Hvilke kriterier lægges til grund for vurderingen 

Der er ikke nogen tvivl om, at overskud er en væsentlig faktor ved vurderingen af, om der drives 

erhvervsmæssig virksomhed eller ej. At kunne opnå eller at have udsigt til et økonomisk overskud er da 

også en del af definitionen på en erhvervsmæssig virksomhed64. 

Selvom der er en hensigt om at opnå overskud, er det ikke altid det opnås. Der er derfor øvrige kriterier 

oplistet i den Juridiske Vejledning, som kan støtte op om vurderingen af, om man driver en 

erhvervsmæssig virksomhed eller ej - selvom der altså er underskud. I den Juridiske Vejledning er det 

anført, at ingen af kriterierne i sig selv er afgørende for vurderingen af, om virksomheden er 

erhvervsmæssig. Det afhænger bl.a. af hvilken type virksomhed, der er tale om. Der lægges i praksis megen 

vægt på rentabiliteten og intensiteten, jf. bl.a. udtalelser fra SKAT65. Dette fremgår også af min analyse af 

nyere afgørelser og domme i bilag 1, hvori det at en virksomhed ikke har udsigt til rentabilitet (punkt 1 i 

den Juridiske Vejledning) bl.a. bliver anvendt som begrundelse for nægtelse af fradrag i alle sager – bortset 

fra de steder, hvor den manglende intensitet (punkt 4) bliver anvendt som eneste begrundelse for 

nægtelse af fradrag. Udover rentabilitet og intensitet bliver også de faglige forudsætninger (punkt 5), 

markedsundersøgelser og budgettering (punkt 3) anvendt som begrundelser – både for og i mod.  

At ingen af kriterierne er afgørende for bedømmelsen virker dog tvivlsomt, idet at både intensiteten, 

omfanget af virksomheden samt rentabilitetskriteriet kan stå alene, jf. nyere afgørelser og som tidligere 

beskrevet i afsnit 5. 

I tidligere nævnte afgørelse SKM 2006.21 VLR, som omhandler udlejning af festlokaler, blev virksomheden 

ikke anset som erhvervsmæssig. Der blev nægtet fradrag for underskud udelukkende med begrundelse i, 

at virksomhedens omsætning var af ”underordnet omfang”.  Af yderligere afgørelser, hvor intensiteten har 

været eneste begrundelse, kan nævnes SKM 2010.777.BR, som omhandler akupunktur og salg af urter. I 

                                                   
64 Jf. tidligere definition af erhvervsmæssig virksomhed 
65 Jf. Retten i Helsingørs dom af 22. august 2016, j.nr. BS 3E-1009/2015 og jf. SKM.2014.812.LSR 
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sagen skriver Skatteministeriet; ”…har virksomheden på grund af den ringe omsætning ikke haft den 

fornødne økonomiske intensitet, og fradragsret er allerede af denne grund udelukket”. Ydermer kan også 

nævnes SKM 2008.943.SR vedr. bortforpagtning af jord med en omsætning på DKK 3.000 årligt og 

overskud på DKK 520 årligt. SKAT har påtalt, at; ”...omfanget af virksomheden vil være af ganske 

underordnet betydning, hvorfor virksomheden ikke vil kunne anses for erhvervsmæssig i skattelovgivningens 

forstand…”. Det kan altså konkluderes, at intensiteten og omfang godt kan stå alene og en virksomhed 

kan altså udelukkende på grundlag af lav intensitet eller underordnet omfang blive nægtet fradrag for 

underskud, da virksomheden herved ikke vil blive anset som erhvervsmæssig. 

Af nyere sager, hvor det er tydeligt, at rentabilitetskriteriet 66  har været lagt til grund som eneste 

begrundelse, kan fremhæves: 

SKM2016.403.VLR (tidligere SKM2015.440.BR) som drejer sig om et solcenter i 

indkomstårene 2009-2011. Solcenteret havde i alle år fra opstart i 2005 til 2012 haft underskud 

og først i 2013 haft et mindre overskud. Solcenteret har siden 2006 gennemgået et 

omfattende "ansigtsløft" ved etablering af ny facade og indkøb af nye solkabiner, hvorfor 

virksomheden også vil kunne sælges til tredjemand, der på det foreliggende grundlag vil 

kunne generere overskud på driften af solcentret.  

Der blev nægtet fradrag i indkomstårene 2009 til 2011 med begrundelse i, at virksomheden 

ikke opfyldte rentabilitetskravet i de pågældende indkomstår. Der står i afgørelsen fra 2015 

skrevet: 

”For så vidt angår indkomståret 2009, hvor solcentret på 5. år var underskudsgivende må det 

være en forudsætning for at anse den drift for erhvervsmæssig i skatteretlig henseende, at der 

er et sikkert grundlag for at antage, at virksomheden ville udvikle sig således, at den ville kunne 

give en rimelig fortjeneste”. 

Der blev her altså ikke lagt vægt på, at der var lavet store investeringer, at solcenteret var etableret 

forsvarligt, at resultatet havde en positiv udvikling eller at virksomheden givetvis kunne sælges til 3. mand 

med fortjeneste.  

                                                   
66 Rentabilitetskriteriet er tidligere beskrevet og indebærer: overskud på den primære drift, rimelig forrentning af 
den investerede kapital og evt. fremmedkapital samt en rimelig driftsherreløn  
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En anden afgørelse, hvor rentabiliteten og opnåelse af overskud også spiller en betydelig rolle, er følgende; 

Retten i Helsingørs dom af 22. august 2016, j.nr. BS 3E-1009/2015. 

Sagen drejer sig om, hvorvidt et rejsebureau kunne betragtes som erhvervsmæssig i et 

skattemæssigt perspektiv. Sagen drejede sig om indkomstårene 2008-2011. Rejsebureauet var 

stiftet i 1998 og har siden stiftelsen givet underskud frem til indkomståret 2012 – dog med 

undtagelse af indkomstårene 2002 og 2003. Virksomheden har i 2013 og 2014 givet overskud. 

Virksomhedens ejer varetog den daglige drift af rejsebureauet uden at modtage løn. 

Virksomhedens driftsunderskud var løbende blevet finansieret af ejerens ægtefælle. 

Ejerens ægtefælle har erfaringer indenfor rejsebranchen og virksomheden havde i årerne 

1998-2012 en omsætning på 24,6 mio. En skønsmand har tidligere vurderet, at virksomheden 

er tilrettelagt og drevet teknisk/fagligt forsvarligt. Derudover fremgår det også af dommen, 

at: 

 ”Det er ubestridt, at S har de fornødne faglige forudsætninger for at drive 

rejsebureauvirksomhed, og at hun gør dette på en seriøs måde. Det er endvidere ubestridt, at 

rejsebureauvirksomheden også i indkomstårene efter 2007 har opfyldt kriteriet om intensitet, 

jf. herved Østre Landsrets dom af 16. oktober 2013”. 

Grundet underskud og ændringer i markedet omlægger virksomheden sin drift i 2007 i form 

af ændringer til produktsortimentet. Virksomheden startede med at sælge overnatninger i 

udlandet, men udviklingen i internettet betød, at kunderne selv kunne bestille direkte hos 

leverandøren. Virksomheden begyndte derfor at sælge pakkerejser. Produktændringen er 

løbende blevet undersøgt, udviklet, udvidet og implementeret. Virksomheden blev 

registreret som medlem af Rejsegarantifonden i september 2007. 

Virksomheden har haft 2 ansatte, hvoraf den ene var indehaverens søn. Han har stået for 

implementeringen af hjemmesiden. Sønnen arbejdede på et tidspunkt 37 timer om ugen, 

men til en beskeden løn. Sønnen er ikke længere ansat.  

Retten lægger i afgørelsen vægt på, om virksomheden har haft et fornødent omfang 

(intensitet) og om virksomheden er etableret og drevet med udsigt til at opnå en fortjeneste, 

der står i rimelig forhold til den investerede kapital og arbejdsindsats (rentabilitet).  
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Som tidligere anført, vurderes det, at indehaveren har de faglige forudsætninger til at drive 

virksomheden og at kravet om intensitet er opfyldt. Da virksomheden ikke har givet 

overskud (med undtagelse af år 2002 og 2003) finder retten, at det er en forudsætning for at 

anse virksomhedens drift for rentabel, at der er et sikkert grundlag for at antage, at 

virksomheden fremover vil udvikle sig til at blive rentabel, således den vil kunne give en 

rimelig fortjeneste.  

Retten skriver følgende: ”Retten finder, at der ikke er fornødent grundlag for en sådan 

antagelse i nogen del af perioden 2008-2011, hvorfor virksomheden ikke kan anses at være 

blevet drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste hverken i forhold til S' arbejdsindsats 

eller i forhold til den investerede kapital. Den samlet set positive udvikling i virksomhedens 

driftsresultat siden 2008 - muligt som følge af at virksomheden omkring 2006/2007 ændrede 

sit produktsortiment til navnlig at angå pakkerejser - kan under de anførte omstændigheder 

ikke føre til en anden bedømmelse vedrørende rentabilitetskriteriet. Det bemærkes herved, at 

virksomheden fra 2013 stort set ingen personaleomkostninger har afholdt”. 

Rejsebureauet vurderes altså som værende ikke-erhvervsmæssig. Lidt pudsigt, havde Skatteankenævnet i 

tidligere afgørelse anset aktiviteten for at være for professionel til at være en hobbyvirksomhed, men på 

trods af dette heller ikke anset virksomheden for erhvervsmæssig67. Som tidligere nævnt, er der nok her 

netop tale om den knap så succesrige virksomhed. 

Set udefra er alle kriterierne i den Juridiske Vejledning som udgangspunkt opfyldte i sagen om 

rejsebureauet – lige på nær de første kriterier, som omhandler rentabilitet.  Virksomheden bliver netop 

drevet forsvarligt og med stor intensitet. Derudover har virksomheden tilpasset sig ændringerne i 

markedet og det er derudover heller ikke bevist, at virksomheden skulle have andre formål end 

erhvervsmæssige. Virksomheden udviser senere overskud og underskud må derfor anses som forbigående, 

men dette giver ikke et andet udfald på dommen. Det virker derfor umuligt at blive kategoriseret som 

erhvervsmæssig, når rentabiliteten åbenlyst tillægges så stor en betydning? Derudover kan det muligvis 

konkluderes, at intensitetskriteriet kun kan stå alene, hvis intensiteten er lav. I rejsedommen er der en 

høj intensitet, men dette trækker ikke hen imod et andet resultat.  

                                                   
67 Jf. tidligere afgørelse af SKM2013.745.ØRL jf. Journalnr. 10-02700 
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Umiddelbart kunne det godt tyde på, at overskud er ved at være et nødvendigt kriterie i forhold til at blive 

klassificeret som erhvervsmæssig virksomhed, hvorfor der kan sættes spørgsmålstegn ved de øvrige 

kriterier i den Juridiske Vejledning. Der står jo netop i den Juridiske Vejledning, at ingen af kriterierne i 

sig selv er afgørende for vurderingen, hvilket dog ikke virker til at være tilfældet.  

Af øvrige afgørelser, hvor rentabiliteten også tillægges afgørende betydning, kan nævnes 

SKM2003.366.ØLR vedr. køb og salg af brugte genstande samt Tfs 1999,863 H vedr. udstillinger og salg af 

kunst.   

Et ”omvendt” eksempel på at rentabilitet tillægges afgørende betydning kunne være TfS 1999, 250 LSR.  

Sagen drejer sig om en skatteyder der i 1994 og 1995 havde købt og solgt 9 biler, som havde 

været indregistreret i skatteyderens og ægtefællens navn og yderligere købt og solgt 4 

uindregistrerede biler. Bilerne var videresolgt med fortjeneste. Skatteyderen var ufaglært og 

på bistandshjælp. 

Landsskatteretten fandt, at skatteyderen havde drevet erhvervsmæssig virksomhed med 

køb og salg af brugte biler.  

Udfaldet må konkluderes som værende korrekt, da ejerne havde tjent en stor sum penge. Men såfremt 

det havde givet underskud, er jeg dog overbevist om, at det ikke havde været erhvervsmæssigt, da ingen 

af de øvrige kriterie i den Juridiske Vejledning er opfyldt – ingen faglige forudsætninger, undersøgelse af 

markedet eller budgetlægning.  

At overskud tillægges stor værdi og ikke må være af uvæsentlig karakter, ses også tydeligt i følgende sager 

vedr. udlejning, hvor en revisorregning adskiller afgørelsen af, om der drives erhvervsmæssig virksomhed 

eller ej; Det drejer sig om afgørelserne SKM2014.732.LSR og SKM2008.943.SR, som også er nævnt i artiklen 

”Selvstændig Erhvervsvirksomhed”68 skrevet af Jane Bolander69: 

SKM2014.732.LSR drejer sig om udlejning af en garage, som blev anset som erhvervsmæssig, 

hvorved virksomhedsordningen kunne anvendes. SKAT havde nægtet anvendelse af 

virksomhedsskatteordningen, da udlejning af garagen alene havde et underordnet 

                                                   
68 Udgivet I SR-SKAT 2/2015 
69 Professor, Juridisk Institut, Copenhagen Business School (CBS) 



  
 

Side 59 af 84 
 

økonomisk omfang, hvorfor det således ikke kunne karakteriseres som udøvelse af 

selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Overskuddet var årligt på under DKK 1.000. 

Landsskatteretten anerkendte udlejningen som erhvervsmæssig med begrundelse i, at der 

var indgået en lejekontrakt på markedsvilkår med en uafhængig part og udlejningen var sket 

med henblik på overskud (hvilket jo også var opnået). Derudover bliver udleje af fast 

ejendom, som udgangspunkt, betragtet som selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder 

udleje af en privat garage, jf. Landsskatterettens kendelser af 27. juli 2007  

SKM2008.943.SR er tidligere beskrevet i opgaven og drejer sig om en skatteyder, der 

ønskede oplyst, om virksomhedsskatteordningen fortsat kunne anvendes. Skatteyderen 

havde afstået et landbrug og ville genanbringe avancen i et stykke frijord, som skulle 

bortforpagtes til uafhængig 3. mand. Overskuddet ville her være på DKK 520 årligt efter 

fradrag af omkostninger og revisor.  

Her blev udlejningen af Skatterådet ikke betragtet som erhvervsmæssig og skatteyderen 

kunne derfor ikke anvende virksomhedsskatteordningen. Begrundelsen var at overskuddet 

var for småt til, at virksomheden kunne betragtes som erhvervsmæssig. 

Ved sammenligning af de to domme har SKM2008.943.SR et mindre overskud end SKM2014.732.LSR, men 

der er også i budgettet medtaget en revisorudgift, hvilket der ikke er i SKM2014.732.LSR. Overskuddet i 

SKM2008.943.SR ville formegentlig være større end overskuddet i SKM2014.732.LSR, hvis ikke udgiften 

var medtaget, hvorfor det kan være svært at forstå hvorfor de to afgørelser ikke er ens? Der er i begge 

tilfælde tale om udlejning af et aktiv og behovet for assistance fra revisor, må antages at være rimelig ens70 

– derudover er der jo også overskud i begge. Umiddelbart adskilles de to afgørelser af en revisorregning. 

Ville SKM2008.943.SR også blive anset som erhvervsmæssige, såfremt man havde undladt 

revisorregningen? Som Jane Bolander også skriver i sin artikel, så ville det nok være en billigere løsning 

for skatteyderen.  

Umiddelbart virker det altså til, jf. de ovennævnte afgørelser, at overskud er et nødvendigt kriterie (dog 

ikke af uvæsentlig karakter). Men hvorfor har man så de øvrige kriterier i den Juridiske Vejledning? Som 

                                                   
70”Selvstændig Erhvervsvirksomhed”, artikel skrevet af Jane Bolander 
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det også ses af bilag 1, er der ingen af de øvrige kriterier som kan stå alene, hvorfor betydningen af dem 

kan virke næsten ligegyldige, når der ikke er overskud.  

 Hvornår anvendes de øvrige kriterier og hvor mange års underskud kan godkendes 

Følgende tager udgangspunkt i de virksomheder, der rent faktisk får medhold i fradrag. Af nyere sager 

kan nævnes tidligere nævnte sag SKM2004.244.LSR, som vedrører en virksomhed, som sælger 

rådgivningstimer og SKM2015.465.LSR, som vedrører en virksomhed, der laver og sælger smykker. Der 

henvises til bilag 1. Af ældre sager kan nævnes Tfs 1991, 303 vedr. en pensioneret fisker, Tfs 1991, 525 Ø 

vedr. dykkeren og Tfs 1998, 200 vedr. bådkonstruktøren.  

SKM2004.244.LSR, som vedrører konsulenten, er tidligere beskrevet i opgaven. Konsulenten har kun 

underskud i 2 år, hvorefter virksomheden lukkes. Virksomhedens underskud godkendes med hjælp fra de 

øvrige kriterier oplistet i den Juridiske Vejledning (faglige forudsætninger og budgetlægning).  

Landsskatteretten godkender fradrag for underskud med følgende begrundelse:  

”Efter en samlet vurdering anser Landsskatteretten klagerens virksomhed for etableret og 

drevet med erhvervsmæssig forsvarlig drift for øje. Retten har ved afgørelsen lagt vægt på, at 

klageren har haft de fornødne faglige forudsætninger for at drive virksomheden. Retten har 

videre lagt vægt på, at klageren forud for opstarten af virksomheden har foretaget 

undersøgelser af markedet og udarbejdet budgetter for virksomhedens drift.” 

SKM2015.465.LSR vedr. smykkedesigneren har haft store overskud i mange år, men har til sidst i 2009,2010 

og 2011 underskud, hvorefter hun lukker virksomheden. SKAT mener, at virksomheden skal betragtes som 

ophørt allerede ultimo 2009, hvorfor underskud for 2010 og 2011 ikke kan fratrækkes. Her godkendes 

fradraget med følgende begrundelse (dog kun 2010): 

”Henset til, at virksomheden har været drevet som en bivirksomhed siden 1995 med en 

betydelig professionalisme, at der i årene 2007 og 2008 har været en betydelig omsætning og 

positive resultater, og at der i perioden 2007-2010 samlet har været overskud, finder 

Landsskatteretten ikke, uanset at der sker en væsentlig nedgang i omsætningen i 2009 og 2010, 

at der er grundlag for at anses virksomheden for ophørt allerede i indkomståret 2010”.  

Her lægges der altså også vægt på nogle af de øvrige kriterier i den Juridiske Vejledning, bl.a. den 

professionelle drift.  
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Ud fra ovenstående kan det altså konkluderes, at hvis man bliver udtaget til kontrol indenfor de første 1-

2 år med underskud, så kan man ligesom konsulenten og smykkedesigneren få godkendt fradrag ved hjælp 

af de øvrige kriterier i den Juridiske Vejledning.  

Det er altså muligt at få godkendt fradrag for underskud og blive anset som erhvervsmæssig, selvom 

rentabilitetskriteriet jo ikke er opfyldt. For at opnå fradrag anvendes de øvrige kriterier fra den Juridiske 

Vejledning – især faglige forudsætninger, markedsundersøgelser og budgettering bliver anvendt (fremgår 

af bilag 1).  Dog er fælles for dem, der får godkendt fradrag, at de har underskud i få år. Egne erfaringer 

siger, at SKAT kan godkende fradrag for underskud i 1-3, måske 4, år, hvis man kan begrunde 

underskuddet med de øvrige kriterier.  

Som nævnt er der i den Juridiske Vejledning skrevet at:  

”Rentabilitetskriteriet udelukker ikke, at en virksomheden kan være erhvervsmæssig, selvom 

den giver underskud i en periode. En virksomhed kan dermed godt anses for erhvervsmæssig, 

uanset at den f.eks. i opstartsfasen eller i en forbigående periode på grund af dårlige 

konjunkturer er underskudsgivende, herunder at der i disse perioder ikke er mulighed for 

forrentning af fremmed- og/eller egenkapital eller for driftsherreløn, når blot der er udsigt til, 

at virksomheden kan blive rentabel over en lidt længere periode”. 

Afhandlingens analyse viser, at der godkendes underskud i op til 2 år, jf. ovenstående nyere afgørelser. 

Hvis man igen ser på afgørelserne og dommene, hvor rentabilitetskriteriet har værende afgørende og 

eneste begrundelse for nægtelse af fradrag for underskud, viser det sig, at der er en slags ”overgrænse” for, 

hvornår man kun tillægger rentabiliteten og det at virksomheden vil give overskud betydning.  I flere 

afgørelser påtales det direkte, at på 5. år med underskud, så er det en forudsætning for at anse 

virksomheden for erhvervsmæssig, at der er et sikkert grundlag for, at den senere vil give en fortjeneste. 

Man kan altså godkende underskud i op til 4 år, såfremt nogle af de øvrige kriterier i den Juridiske 

Vejledning er opfyldte – f.eks. faglige forudsætninger og budgetlægning. Efter 4 år med underskud er det 

ikke længere muligt at anse virksomheden som erhvervsmæssig, medmindre det kan antages, at 

virksomheden vil udvikle sig således, at den ville kunne give en rimelig fortjeneste – de øvrige kriterier 

spiller dermed som udgangspunkt ikke en rolle efter 4 år med underskud.  

Ældste dom hvor ”overgrænsen” nævnes er Tfs 1999,863 H/U.2000.313H som også tidligere er nævnt i 

afhandlingen. Sagen drejer sig om en gallerivirksomhed, som havde underskud fra opstart i 1988 og frem 
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til 1992, som er det indkomstår, sagen vedrører. Fradrag for underskud blev nægtet med følgende 

begrundelse: 

”for så vidt angår indkomståret 1992, hvor virksomheden på femte år var underskudsgivende, 

må det herefter være en forudsætning for at anse dens drift for erhvervsmæssig… at, der er et 

sikkert grundlag for at antage, at virksomheden ville udvikle sig således, at den ville kunne give 

en rimelig fortjeneste”. 

Af senere afgørelser kan bl.a. også nævnes SKM2016.403.VLR (tidligere SKM.2015.440.BR) vedr. 

solcenteret og SKM2013.745.ØRL vedr. rejsebureauet.  

Byretten har i sagen om solcenteret skrevet følgende:  

”For så vidt angik indkomståret 2009, hvor solcenteret på femte år var underskudsgivende, 

måtte det ifølge byretten være en forudsætning for at anse driften for erhvervsmæssig i 

skatteretlig henseende, at der var et sikkert grundlag for at antage, at virksomheden ville 

udvikle sig således.” 

Umiddelbart kan sagen om gallerivirksomheden ses som en praksisskærpelse i forhold til tidligere71. Der 

henvises i senere afgørelser og domme også til denne. Det tyder altså på, at såfremt man har underskud i 

mere end 4 år, så tillægges kun rentabiliteten betydning og det kan derfor virke svært, hvis ikke umuligt, 

at opnå fradragsret, såfremt det ikke vurderes, at der er udsigt til overskud, jf. også rejsedommen fra 2016. 

I tidligere kendelse af 17. juni 2011, som vedrører rejsebureauet for indkomståret 2007, er det skrevet at det 

er; ”Skatteankenævnets opfattelse, at der må foreligge helt særlige forhold, såfremt en underskudsgivende 

virksomhed drives videre efter en periode på 3-4 år. Det må herefter være en forudsætning for at anse dens 

drift for erhvervsmæssig, at der er et sikkert grundlag for at antage, at virksomheden vil udvikle sig således, 

at den ville kunne give en rimelig fortjeneste, jf. Højesterets dom af 4. november 1999”. 

Det kunne altså godt tyde på, at man allerede ved 4 år med underskud alene tillægger rentabiliteten 

betydning. De øvrige afgørelser og domme tyder på, at det i hvert fald er ved 5. år med underskud, 

rentabiliteten alene tillægges betydning, hvorfor der tages udgangspunkt i dette. 

                                                   
71 Praksisskærpelse i forhold til tidligere – vil blive uddybet i efterfølgende afsnit omkring ændringer i praksis 
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Umiddelbart kan det altså konkluderes, at hvis man har underskud på mellem 1-4 år og disse anfægtes af 

SKAT, så kan man ved hjælp af de øvrige kriterier tale for, at der skal gives fradrag. F.eks. at butikken nu 

er lukket, at man havde undersøgt markedet og lagt budgetter osv. Når man har underskud på 5. år og 

dette anfægtes, så vil virksomheden kun blive vurderet ud fra rentabilitetskriteriet og de øvrige kriterier 

kan umiddelbart ikke tillægges betydning – i så fald, mest negativ betydning.  

Det vil altså også sige, at f.eks. sagen om skønhedsklinikken SKM2011.637.BR (tidligere LSR journalnr. 08-

02487), som havde underskud i 2 år, godt kunne have fået godkendt fradrag, hvis nogle af de øvrige 

kriterier var opfyldte. Såfremt indehaveren havde haft de faglige forudsætninger, der var lavet budgetter 

og såfremt markedet var undersøgt inden start, så må konklusionen være, at der godt kunne være opnået 

fradrag for underskuddene. Det samme må gøre sig gældende med øvrige nyere afgørelser og domme, 

såfremt intensiteten ikke havde manglet.  

Udfaldet af dommen om rejsebureauet kan umiddelbart virke hård, men hvis der i det konkrete tilfælde 

ikke havde være en ægtefælle som kunne hjælpe med økonomien, så var virksomheden jo nok lukket for 

længst – og man havde jo trods alt fået fradrag for mange års underskud til og med indkomståret 2006. 

Det er altså kun de virksomheder som bliver ved, på trods af mange års underskud (og flere end 4), hvor 

det kan være meget svært at opnå fradragsret for underskuddene. Det kan af afgørelserne ses, at 

efterfølgende resultater ikke har indvirkning på afgørelsen, jf. bl.a. sagens om rejsebureauet og sagen om 

solcenteret, hvorfor det må anses som stort set umuligt, at opnå fradragsret efter 4. år med underskud, da 

man ser på de enkelte år.  

Ved underskud i mange år kan man jo tænke, at der så må være yderligere begrundelser for at fortsætte, 

da det ikke virker til, at være for at opnå økonomisk gevinst. På den anden side kan det også være 

indehaverens egen tro på, at det nok skal vende og virksomheden på sigt vil blive succesfuld.  

 ÆLDRE PRAKSIS, DEL 2 

 Praksis gennem tid 

Ved analyse af ældre og nyere afgørelser og domme er det tydeligt, at der i ældre afgørelser og domme har 

været flere sager, som har været betegnet som at have decideret hobbykarakter. Her kan bl.a. nævnes Tfs 

1994,752 Ø vedr. road racing og Tfs 1992, 556 Ø vedr. salg og reparation af gokart dele. Ingen nyere 

afgørelser bliver benævnt med, at have hobbykarakter eller som værende af privat interesse.  



  
 

Side 64 af 84 
 

Udover rentabilitet og om virksomheden bærer præg af hobby, er der primært lagt vægt på om der er lavet 

markedsundersøgelser og budgetter, om man har de faglige forudsætninger og om driften er drevet 

forsvarligt, hvilket faktisk også er de mest anvendte kriterier i nyere tid.  

Tfs 1998, 200, som omhandler en bådkonstruktør, som har underskud i et år. Fradrag for 

underskud bliver godkendt med begrundelse i, at han har de faglige forudsætninger, at der 

var foretaget undersøgelse af markedet og at der er markedsført.  

Denne afgørelse må siges at lægge på linje med, hvad der ville være udfaldet, hvis dommen var afsagt i 

dag. Der har ikke været underskud i mere end 4 år, hvorfor de øvrige kriterier kan anvendes til begrundelse 

for godkendelse af fradragsret.  

Umiddelbart kan det dog konstateres, at intensiteten ikke har været af betydning. Intensitetskriteriet er 

også først tilskrevet den Juridiske Vejledning i 2008 og der har altså tidligere ikke været et krav om en vis 

omsætning, hvilket heller ikke virker til at have haft afgørende betydning i ældre domme eller afgørelser. 

Omfang kan blive nævnt, men det blive ikke anvendt som eneste begrundelse.  

Som tidligere nævnt sker der en praksisskærpelse ved Tfs 1999,863 H/U.2000.313H, hvor der sættes en 

overgrænse for, hvornår rentabiliteten tillægges afgørende betydning. Dette kan netop ses som en 

skærpelse i forhold til tidligere afsagte dom TfS 1991, 525 vedr. dykkervirksomheden, som på trods af 

mange års underskud fik godkendt fradrag og herved anset som værende en erhvervsmæssig virksomhed.  

Sagen omhandler en dykkervirksomhed, som blev etableret i 1969. Sagen drejer sig om 

indkomstårene 1983-1985, hvor virksomheden gav underskud. Skatteyderen var uddannet 

dykker og havde også professionelt udstyr til at drive virksomheden og udstyret var kun 

anvendt erhvervsmæssigt. Skatteyderen var dog blevet nødt til at påtage sig andet arbejde, 

da efterspørgslen på dykkeropgaver var svingende. Ansættelsesforholdene gjorde det muligt 

for ham at få fri, når der var dykningsopgaver. I indkomstårene 1972-1978 og 1980-1988 (i alt 

16 år), var der kun 3 år med overskud (bl.a. i 1987)72. 

Retten begrundede bl.a. godkendelse af fradrag for underskuddet med: ”Driftsresultatet for 

1987, som så vidt ses ikke forelå, da ligningen blev foretaget i februar 1987, viser, at sagsøgerens 

virksomhed ikke har været udsigtsløs med hensyn til på længere sigt at opnå reelt overskud. 

                                                   
72 Tfs 1991, 516 - Erhverv eller hobby – et retsforlig 
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Efter det for retten fremkomne, er der ikke grundlag for at fastslå, at sagsøgerens materiel, 

som efter det oplyste er af professionel art, har været brugt til ikke erhvervsmæssige formål, 

ligesom der ikke kan herske tvivl om sagsøgerens faglige kvalifikationer”.  

Dykkervirksomheden havde underskud i 13 år73, hvorfor virksomheden, hvis dommen var afsagt i dag, nok 

ikke havde fået godkendt fradrag. Dette på trods af at indehaveren drev virksomheden fagligt korrekt, at 

indehaveren havde de faglige kvalifikationer og at virksomheden ikke blev drevet af andre end 

erhvervsmæssige formål, da disse kriterier ikke ville have betydning efter 13 år med underskud jf. nyere 

afgørelser og domme – her ville kun rentabiliteten skulle bedømmes. Det ses også i en dom vedr. en 

rådgivningsvirksomhed fra 1991, som vedrørte indkomstårene 1981-1985, som alle havde givet underskud. 

Der var altså i alt 5 år med underskud og virksomheden fik ikke godkendt fradrag med begrundelse i, at; 

”på baggrund af de fremlagte budgetter og regnskaber for virksomheden samt det i sagen oplyste om 

virksomhedens karakter, drift og ledelse, fandtes det ikke godtgjort, at psykologen havde realistisk udsigt til 

at opnå en indtjening..”. Såfremt denne dom var afsagt i dag, havde der kun været lagt vægt på 

rentabiliteten og man havde således ikke set på budgetter eller faglige kvalifikationer. 

Udover dykkervirksomheden fik bl.a. også en fiskerivirksomhed godkendt fradrag for underskud;  

Tfs 1991, 303 omhandler en pensioneret fisker. Skatteyderen havde tidligere været 

fuldtidsbeskæftiget som fisker og startede i indkomståret 1987 fiskeri som bierhverv. 

Virksomheden havde givet underskud i 1987 og 1988. Indtægterne var stigende og steg over 

50 % fra 1988 til 1989 og igen over 50 % fra 1989 til 1990. Skattemyndighederne havde nægtet 

fradrag med begrundelse i, at bl.a. driftsformen ikke var tilrettelagt med forsvarlig drift for 

øje og fordi virksomheden blev drevet som bierhverv. 

Landsskatteretten godkender dog fradrag med begrundelsen i, at fiskeriet var tilrettelagt 

med forsvarlig drift for øje og at underskuddene i 1987 og 1988 vedrørte en periode, hvor 

virksomheden var under opbygning. Der var derfor tale om en erhvervsmæssig virksomhed 

og fradrag for underskud i 1987 og 1988 var fradragsberettiget.  

Af netop de to ældre domme vedr. dykkervirksomheden og fiskeren ses det tydeligt, at efterfølgende 

resultater inddrages i afgørelsen af, om der er tale om erhvervsmæssig virksomhed eller ej - der lægges 

                                                   
73 Tfs 1991, 516 - Erhverv eller hobby – et retsforlig 
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vægt på, hvad der er opnået senere. Dette er ikke tilfældet i nyere afgørelser. I sagen om 

dykkervirksomheden lægges der meget vægt på, at man i 1987 har opnået overskud, hvorfor virksomheden 

herved ”ikke har været udsigtsløs med hensyn til på længere sigt at opnå reelt overskud”. At se på 

efterfølgende resultater ligger meget langt fra nyere afgørelser og domme, hvor der ikke tages hensyn til 

bl.a. efterfølgende overskud.  

Dette fremgår bl.a. af dommen SKM2007.855.ØLR: 

Sagen omhandler en spiller- og matchagentvirksomhed i indkomstårene 2001 og 2002. 

Virksomheden havde i 2000 - 2002 haft underskud. Der var ingen aktivitet i 2003 og 2004 

og i 2005 opnåede virksomheden et betydeligt overskud.  

Der blev nægtet fradrag for underskud. ”Landsretten finder, at oplysningerne om As 

indtægter i forbindelse med bistand til fodboldklubben G18 FC i 2005 ingen betydning har for 

vurderingen af, om virksomheden kan anses for erhvervsmæssigt drevet i indkomstårene 2001 

og 2002”. 

Her ses der altså ikke på efterfølgende resultater. Hvis sagen havde været ældre, var der måske godkendt 

fradrag for underskud med begrundelse i, at virksomheden herved ikke havde været udsigtsløs med 

hensyn til på længere sigt at opnå reelt overskud. 

I sagen om rejsebureauet74 og i sagen om solcenteret75 blev der heller ikke taget hensyn til efterfølgende 

overskud. I SKM.2015.440.BR vedr. solcenteret udtalte byretten: ”At virksomheden i 2013 gav et mindre 

overskud (bortset fra et rimeligt driftsherrevederlag og forrentning af investeringen) kan ikke føre til noget 

andet resultat”. 

Ved underskud i flere år er reglerne altså skærpet en del i forhold til tidligere år, da der i nyere tid 

umiddelbart ikke kan opnås fradrag for underskud i mere end 4 år. 

Aktivering af omkostninger  

Som tidligere nævnt står det anført i den Juridiske Vejledning fra 2016, at der i særlige tilfælde kan 

aktiveres omkostninger til fradrag i senere indkomstår. Der står i vejledningen skrevet følgende: 

                                                   
74 Retten i Helsingørs dom af 22. august 2016, j.nr. BS 3E-1009/2015 
75 SKM.2015.440.BR (senere SKM2016.403.VLR) 
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”Underskud fra hobbyvirksomheden kan ikke trækkes fra i årets anden indkomst eller 

fremføres til modregning i efterfølgende års indkomst. … Det antages dog, at hvis der kan 

konstateres en direkte sammenhæng mellem udgifter, der kan indeholdes i årets underskud, 

og indtægter erhvervet i et senere år, vil udgifterne kunne trækkes fra i de sammenhængende 

indtægter”. 

Denne adgang til aktivering understøttes, som tidligere nævnt og beskrevet, af TfS 1989, 244 LSR, som 

omhandlede en hundekennel, der blev anset som værende drevet som hobbyvirksomhed. 

Landsskatteretten tillod at udgifterne afholdt i 1984, der havde været forbundet med avlen, kunne 

fratrækkes i indkomsten i 1985. Dette blev dog opgjort efter et skøn.  

Nyere praksis kan dog tyde på, at det ikke længere er muligt at aktivere omkostninger til fradrag i senere 

indkomstår. Allerede i 1999 kunne man komme frem til et andet resultat med kendelsen TfS 1999,517: 

TfS 1999,517 drejer sig om et travhestehold, som havde givet underskud i flere år. 

Omkostningerne til travhestene blev forsøgt fradraget i senere års indtægt i form af 

præmier.  

Landsskatteretten bemærkede i kendelsen, at opgørelsen af overskud måtte baseres på de i 

årets løb opnåede indtægter og afholdte udgifter, jf. princippet i SL § 4. Derudover 

bemærkede Landsskatteretten, at der ikke i hobbyindtægt kunne ske fremførsel af 

underskud efter Personskattelovens § 13 eller Ligningslovens § 15. 

Her vurderer man ikke, at omkostninger som har tilknytning til senere indtægter, kan aktiveres til senere 

modregning i indtægterne, da den skattepligtige indkomst, jf. SL § 4, opgøres på grundlag af en periode 

på 12 måneder, som er identisk med kalenderåret76. Det er årsindtægten, som der bliver beskattet og denne 

kan ikke påvirkes af indtægter og udgifter i tidligere og senere indkomstår77, hvorfor man i denne sag ikke 

giver ret til aktivering af omkostningerne. 

  

                                                   
76 Gælder ikke erhvervsdrivende 
77 Princippet om indkomstårets enhed eller ufravigelighed 
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Af nyere afgørelser kan også nævnes SKM.2014.291.LRS (tidligere SKM2013.39.SR), som også tidligere er 

omtalt i afhandlingen: 

SKM2013.39.SR omhandler en kunstner, som af byretten tidligere er fastslået som 

hobbyvirksomhed i et skattemæssigt perspektiv. Kunstneren har projekter, hvor der skal 

udarbejdes projektbeskrivelse (og evt. projektregnskab), inden der kan søges støtte – der er 

således afholdt udgifter inden der modtages støtte, hvorved udgifter og indtægter kan falde 

i forskellige indkomstår. Kunstnerens spørgsmål går på, om der kan aktiveres/passiveres 

projektudgifter/projektstøtte og først medregnes et eventuelt nettoresultat i det 

indkomstår, hvor projektet er afsluttet og der dermed kan opgøres et projektregnskab. 

Skatteministeriet nægter aktivering af omkostningerne, da tilskud skal medregnes i det 

indkomstår, hvor der erhverves ret til støtten. Derudover skriver skatteministeriet følgende:  

”Indkomst i hobbyvirksomhed opgøres efter et nettoprincip, jf. statsskatteloven § 4, stk. 1, litra 

a. Opgørelsen sker på årsbasis, og det er ikke muligt at fremføre underskud. Det er 

Skatteministeriets opfattelse, at dette betyder, at der ikke er mulighed for at aktivere udgifter, 

da en aktivering kan betyder, at der indirekte sker fremførsel af underskud til et senere 

indkomstår”.  

Landsskatteretten stadfæster senere skatterådet afgørelse i SKM.2014.291.LSR. 

I denne sag giver man heller ikke mulighed for aktivering af omkostninger til fradrag i senere indkomstår 

og skatteministeriet skriver bl.a.: ”Opgørelsen sker på årsbasis, og det er ikke muligt at fremføre underskud”. 

I forlængelse heraf kan afgørelsen fra Landsskatteretten den 23. oktober 2015 (journalnr. 14-0021908) også 

nævnes. Her har SKAT i sin indstilling i det bindende svar anført, at der ikke er muligt at få fradrag for 

aktiverede udgifter, da dette er i modstrid med, at indkomsten skal opgøres efter et nettoprincip og på 

årsbasis.  

Set i sammenhæng med Tfs.1989.244.LSR, så strider de øvrige nævnte kendelser og afgørelser imod svaret 

for denne praksis, idet de omhandlende omkostninger umiddelbart har den krævede direkte 

sammenhæng med den pågældende indtægt. Den nævnte kendelse fra 1999 kan muligvis ses som en 

praksisskærpelse i forhold til 1989-afgørelsen, således at der allerede fra år 1999, ikke har været mulighed 
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for underskudsfremførsel ved hobbyvirksomhed. Det kan derfor diskuteres, om man burde slette afsnittet 

med mulighed for aktivering i den Juridiske Vejledning, da dette tilsyneladende ikke længere er muligt.  

På baggrund af ovenstående kan der også sættes spørgsmålstegn ved afskrivninger på aktiver – det er vel 

heller ikke muligt. Hvis man ikke kan aktivere omkostninger til senere fradrag i indtægter, fordi 

indkomsten skal opgøres på årsbasis, så må konklusionen være, at man heller ikke kan afskrive et aktiv 

over flere år. 

Udlejning af fast ejendom 

Som udgangspunkt er udlejning af fast ejendom at betragte som erhvervsmæssig virksomhed jf. den 

Juridiske Vejledning.  

SKAT sætter dog tvivl ved dette, jf. tidligere nævnte nye afgørelse; Landsskatterettens afgørelse af 26. 

september 2016, j.nr. 14-0262415 (SKM2016.456.LSR): 

Afgørelsen omhandler, hvorvidt en udlejningsejendom er erhvervsmæssig i indkomstårene 

2010-2012. Udlejningsejendommen er købt i 1998 og der har været underskud i alle 

indkomstår fra 1999 til 2012. Det gennemsnitlige underskud i indkomstårene 2010-2012 før 

renter er på t.DKK 105.  Både ejerens mor og bror har boet i ejendommen. Den daværende 

Skatteforvaltning i København har den 21. marts 2005 ansat den objektive udlejningsværdi 

til 60.000 kr. årligt – denne indtægt er medtaget i alle årerne 2010-2012. 

I regnskaberne fremgår det også, at ejeren har fratrukket kørsel efter statens takster for 

erhvervsmæssig kørsel samt fratrukket rejseudgifter i forbindelse med kørsel over bro. De 

gennemsnitlige transportudgifter i løbet af årerne 2010-2012 lyder på t.DKK 79. 

SKAT har anfægtet de høje kørselsudgifter og rejseomkostninger og har ikke godkendt 

fradrag for den private andel, som de anslår udgør 50 % af de selvangivne udgifter. SKAT 

finder at antallet af ture mellem hjem og arbejde er usædvanligt højt og sammenfaldende 

med, at det er nær familie, som bor i ejendommen. 

Derudover har SKAT nægtet fradrag for underskud, som efter regulering af kørsel og 

broudgifter udgør et gennemsnitligt underskud over de 3 år på t.DKK 66. De har nægtet 

fradrag for underskud, idet de ikke mener, at der har været drevet erhvervsmæssig 

virksomhed med begrundelse i at: 
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• Udlejningen ikke er og heller ikke vil blive rentabel (underskud i alle år) 

• Udlejningen er drevet som bibeskæftigelse 

• Ej købt med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten 

Landsskatteretten fandt ikke, at der forelå tilstrækkeligt sikkert grundlag for at fravige 

udgangspunktet i dansk skatteret om, at udlejning af fast ejendom er erhvervsmæssig 

virksomhed. I dommen er bl.a. anført at: 

”Landsskatteretten finder, at udlejning af fast ejendom principielt er en erhvervsmæssig 

aktivitet og at dette også gælder udlejning til nærtstående familiemedlem og til et selskab, hvor 

ejeren er hovedanpartshaver. Landsskatteretten finder, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt 

sikkert grundlag for at fravige dette udgangspunkt. ” 

Landsskatteretten giver dog SKAT medhold i, at udgifter til vedligeholdelse, kørsel og bro 

er høje og mener ikke at ejerens indkomstopgørelse kan lægges til grund, hvorfor denne skal 

revurderes.  

Ovennævnte afgørelse er måske en yderligere indikation på, at man prøver at skærpe reglerne. Som 

udgangspunkt har det været en kendt praksis, at udlejningsejendomme kunne betragtes som 

erhvervsmæssige, herunder kan bl.a. nævnes forældrekøb, som i de fleste tilfælde også giver underskud. 

Lige præcis de 3 begrundelser SKAT har anvendt i forbindelse med ovenstående afgørelse, ville sætte alle 

forældrekøbslejligheder som værende ikke-erhvervsmæssige virksomheder. Forældrekøb bliver jo netop 

ikke erhvervet med henblik på at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. De bliver drevet som 

bibeskæftigelse og udlejningen giver som regel ikke overskud – først måske på sigt, vil investeringen 

kunne give et afkast. Hvis Landsskatteretten havde givet SKAT medhold, var der nok en del andre 

skatteydere med udlejningsejendomme, som ville blive usikre. 

Dog har SKAT nok nærmere en pointe i, at sætte spørgsmålstegn ved omkostningerne, der som 

udgangspunkt var højere end normalen samt antallet af kørte ture i bil set i sammenhæng af, at der bor 

nærtstående i udlejningsejendommen. Måske skal SKAT have mere fokus på, hvilke omkostninger der 

bliver fratrukket? Dette bekræftes også af tidligere diskussion vedr. udlejning, hvor en revisorregning 

tilsyneladende adskilte bedømmelsen af, om der blev drevet erhvervsmæssig virksomhed eller ej.   
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 DELKONKLUSION 

Formålet med afsnittet var at besvare nedenstående analyserende arbejdsspørgsmål 5 og 6 jf. 

problemformuleringen: 

• Nyere praksis 

• Hvilke kriterier er der lagt vægt på i afgørelser og domme? 

• Hvornår har de øvrige kriterier en betydning?  

• Hvor mange års underskud kan godkendes? 

• Ældre praksis 

• Analyse af ældre praksis og sammenholdelse med nyere - er der sket ændringer? 

Jf. bilag 1 ses det, at rentabilitetskriteriet (punkt 1) har været lagt til grund i mange nye afgørelser og 

domme - både sammen med øvrige kriterier, herunder primært de faglige forudsætninger (punkt 5) og 

markedsundersøgelser og budgettering inden opstart (punkt 3). Intensitet (punkt 4) og omfang (punkt 8) 

kan stå alene for bedømmelsen og har også været lagt til grund i mange afgørelser. Udover intensitet og 

omfang kan også rentabilitetskriteriet stå alene – dette også til trods for, at der i den Juridiske Vejledning 

står anført, at ingen af kriterierne i sig selv er afgørende.  

En række nyere afgørelser og domme tyder på, at rentabilitet er ved at være et nødvendigt kriterie for, at 

en virksomhed skal blive anset som erhvervsmæssig – dette på trods af, at de øvrige kriterier i den Juridiske 

Vejledning er opfyldt – også intensitetskriteriet! Dette kan sætte tvivl ved, om de øvrige kriterier 

overhovedet har en betydning i forhold til vurderingen af, om man driver erhvervsmæssig virksomhed 

eller ej, når der er underskud. 

Det er dog muligt at få godkendt fradrag for underskud, selvom rentabilitetskriteriet herved ikke er 

opfyldt. For at opnå fradrag anvendes netop de øvrige kriterier fra den Juridiske Vejledning – især faglige 

forudsætninger, markedsundersøgelser og budgettering bliver anvendt.  Dog kan de øvrige kriterier kun 

tillægges betydning, såfremt virksomheden ikke har underskud i mere end 4 år, jf. afhandlingens analyse 

af nyere afgørelser og domme. Ser man på afgørelserne og dommene hvor rentabilitetsbetragtningen har 

været afgørende og eneste begrundelse, viser det sig nemlig, at der er en slags ”overgrænse” for, hvornår 

man kun tillægger rentabiliteten og det at virksomheden vil give overskud betydning.  Afhandlingens 

analyse viser, at på 5. år med underskud, så tillægges kun rentabiliteten betydning og det kan derfor virke 

svært, hvis ikke umuligt, at opnå fradragsret, såfremt det ikke vurderes, at der er udsigt til overskud efter 
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4 år. Dette er en skærpelse af praksis i forhold til tidligere år, hvor bl.a. sagen om dykkervirksomheden fik 

godkendt fradrag for underskud på trods af 13 års underskud ud af 16. Fradraget for underskud var 

formegentlig ikke givet, hvis sagen skulle være dømt i dag. Af bl.a. sagen om dykkervirksomheden ses det 

også tydeligt, at efterfølgende resultater har betydning for sagens afgørelse – dette er ikke tilfældet for 

nyere afgørelser og domme, hvor efterfølgende resultater ikke har indvirkning på afgørelsen, hvorfor det 

kan anses som stort set umuligt, at opnå fradragsret efter 4. år med underskud.  

Ved analyse af ældre og nyere afgørelser og domme er det tydeligt, at der i ældre afgørelser og domme har 

været flere sager, som har været betegnet som at have decideret hobbykarakter. Ingen nyere afgørelser 

bliver benævnt med at have hobbykarakter eller som værende af privat interesse. Tidligere har der, som 

nævnt, heller ikke været en øvre grænse for, hvor mange års underskud, der kunne godkendes. Såfremt 

virksomheden har opfyldt nogle af de øvrige kriterier, har der alligevel kunne opnås fradragsret for 

underskud. Ved underskud i flere år er reglerne altså skærpet en del i forhold til tidligere år, da der i nyere 

tid umiddelbart ikke kan opnås fradrag for underskud i mere end 4 år. Dette betyder også, at de øvrige 

kriterier har haft større betydning tidligere, da disse også har været inddraget ved mere end 4 års 

underskud. Det må derfor konkluderes, at hvis man ikke har overskud indenfor 5 år, så er det SKATs 

holdning, at du nok heller ikke kommer til det.  

Alligevel er der ligheder i de ældre og nyere afgørelser og domme. Hvis man har underskud og ikke har 

de faglige forudsætninger, ikke har lavet budgetter eller undersøgt markedet, så bliver virksomheden altså 

ikke anset som værende erhvervsmæssig. Hvis der er underskud, er det netop disse begrundelser, som vil 

kunne øge chancerne for at få fradrag for underskuddet (i nyere tid dog kun op til 4 år), hvis de er opfyldte.  

Gennem tiden er der også lavet øvrige opstramninger. Der står bl.a. i den Juridiske Vejledning, at det er 

muligt at aktivere omkostninger til senere fradrag, såfremt der er en tydelig sammenhæng mellem 

omkostningerne og de senere indtægter. Dette er tilsyneladende ikke længere gældende og har ikke været 

muligt siden 1999. Idet der ikke er mulighed for aktivering af omkostninger, kan afskrivningerne også 

diskuteres, da det også er en udskydelse af en omkostning. Konklusionen må derfor være, at man heller 

ikke kan afskrive et aktiv over flere år. 

Hertil kan næves at SKAT i en sag vedr. udlejning af en ejendom, som udgangspunkt bliver anset som 

erhvervsmæssig virksomhed, jf. hidtil gældende praksis og jf. den Juridiske Vejledning, prøver at skærpe 
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reglerne yderligere for ikke- erhvervsmæssige virksomheder. SKAT havde nægtet fradrag for bl.a. driften 

af ejendommen, men tabte sagen. Dog er sagen et tegn på yderligere skærpelse og fokus.  
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8 KONKLUSION 

Formålet med denne afhandling var at besvare følgende problemformulering: 

• Hvilke af kriterierne i den Juridiske Vejledning lægges der oftest vægt på i 

vurderingen og hvornår har de øvrige kriterier betydning for, om der drives 

erhvervsmæssig virksomhed? 

• Hvor mange års underskud kan godkendes - er der en rød tråd? 

• Hvordan har praksis ændret sig i forhold til ovenstående og generelt – stemmer 

praksis overnes med det anførte i den Juridiske Vejledning? 

Der er i den Juridiske Vejledning oplistet en række kriterier, som anvendes til vurderingen af, om en 

virksomhed er erhvervsmæssig eller ej. Der lægges i praksis megen vægt på kriterierne rentabilitet 

og intensitet jf. udtalelse fra SKAT, jf. SKM.2014.812.LSR og jf. Retten i Helsingørs dom af 22. august 2016, 

j.nr. BS 3E-1009/2015. Dette fremgår også af min analyse af nyere afgørelser og domme, hvori det at en 

virksomhed ikke har udsigt til rentabilitet bliver anvendt som begrundelse for nægtelse af fradrag i alle 

sager – bortset fra de sager, hvor den manglende intensitet bliver anvendt som eneste begrundelse for 

nægtelse af fradrag. Udover rentabilitet og intensitet bliver også de faglige forudsætninger samt 

markedsundersøgelser og budgettering anvendt som begrundelser – både for og imod. Disse står dog ikke 

alene i bedømmelserne. 

En række nyere afgørelser og domme tyder faktisk på, at rentabilitet, altså overskud, er ved at være et 

nødvendigt kriterie for, at en virksomhed bliver anset som erhvervsmæssig. Dette begrundes ud fra, at 

den manglende udsigt til rentabilitet kommenteres i alle sager og da rentabilitetskriteriet kan stå alene. 

Dette sætter tvivl ved, om de øvrige kriterier overhovedet har en betydning i forhold til vurderingen af, 

om man driver erhvervsmæssig virksomhed eller ej, når der er underskud. Hvis ikke kan det diskuteres, 

om de øvrige kriterier burde slettes i den Juridiske Vejledning. 

Det kan dog konkluderes, at det er muligt at blive anset som erhvervsmæssig, selvom rentabilitetskriteriet 

ikke er opfyldt. For at opnå fradrag anvendes netop de øvrige kriterier fra den Juridiske Vejledning 

– især faglige forudsætninger samt markedsundersøgelser og budgettering bliver anvendt.  Dog kan de 

øvrige kriterier kun tillægges betydning, såfremt virksomheden ikke har underskud i mere end 4 år, jf. 

afhandlingens analyse af nyere afgørelser og domme. Man kan altså godkende 4 år med underskud 
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som en slags opstartsfase. Ser man på afgørelserne og dommene, hvor rentabilitetsbetragtningen har 

været afgørende og eneste begrundelse, viser det sig nemlig, at der er en slags ”overgrænse” for, hvornår 

man kun tillægger rentabiliteten og det at virksomheden vil give overskud betydning. Afhandlingens 

analyse viser, at på 5. år med underskud så tillægges kun rentabiliteten betydning. Ved en eventuel 

skattesag vil det derfor være svært at overbevise om, at virksomheden i de år hvor den har givet underskud 

mere end 4 år, på sigt ville blive rentabel. Dette også til trods for, at virksomheden i senere indkomstår 

har givet overskud og herudover har et meget væsentligt omfang i kraft af omsætningens størrelse, antallet 

af kunder og lignende78. Dette er en praksisskærpelse i forhold til tidligere år, hvor bl.a. en sag om 

en dykkervirksomhed fik godkendt fradrag for underskud på trods af 13 års underskud ud af 16. Fradraget 

for underskud var nok ikke givet, hvis sagen skulle være afgjort i dag på baggrund af nyere praksis. Af 

ældre sager ses det også tydeligt, at efterfølgende resultater har betydning for sagens afgørelse. Dette er 

ikke tilfældet for nyere afgørelser og domme, hvor efterfølgende resultater ikke har indvirkning på 

afgørelsen, hvorfor det måske kan anses som meget svært, at opnå fradragsret efter 4. år med underskud.  

Ved analyse af ældre og nyere afgørelser og domme er det tydeligt, at der i ældre afgørelser og domme har 

været flere sager, som har været betegnet som at have decideret hobbykarakter. Ingen nyere afgørelser 

bliver benævnt med, at have hobbykarakter eller som værende af privat interesse. Tidligere har der heller 

ikke været en tydelig øvre grænse for hvor mange års underskud, der kunne godkendes. Såfremt 

virksomheden har opfyldt nogle af de øvrige kriterier, har der alligevel kunne opnås fradragsret for 

underskud. Ved underskud i flere år er reglerne altså skærpet en del i forhold til tidligere år, da der i nyere 

tid umiddelbart ikke kan opnås fradrag for underskud i mere end 4 år. Dette betyder også, at de øvrige 

kriterier har haft større betydning tidligere, da disse også har været inddraget ved mere end 4 års 

underskud. Det må konkluderes, at hvis man ikke har overskud indenfor 5 år, så er det SKATs holdning, 

at man nok heller ikke kommer til det. Rentabilitetskriteriet er opstrammet siden tidligere år, hvor der 

før ikke var krav om rimelig driftsherreløn. Derudover er intensitetskriteriet, og altså kravet om en vis 

omsætning, blevet indført i nyere tid og også først indskrevet i den Juridiske Vejledning i 2009 – begge 

skærpelser indikerer en strengere praksis i nyere tid. Til sidst kan det desuden nævnes, at SKAT også 

udfordrer udlejningsejendomme, jf. nyere dom. Dette til trods for at det står anført i den Juridiske 

                                                   
78 Med mindre underskud f.eks. skyldes brand eller oversvømmelse, som angivet i afsnit 5.2. 
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Vejledning, at de som udgangspunkt betragtes som erhvervsmæssige – dette er også en indikation af, at 

man prøver at skærpe reglerne. 

Umiddelbart kan der altså godt udledes en rød tråd i afgørelserne i forhold til, hvornår de øvrige kriterier 

anvendes og hvor mange års underskud, der kan godkendes. Hvis man bliver udtaget til kontrol af SKAT, 

er det nemlig stort set umuligt at opnå fradragsret, hvis ikke man har undersøgt markedet, lavet budgetter 

og evt. har de faglige forudsætninger. Såfremt man har det, så vil man kunne opnå fradrag for underskud 

– i hvert fald i de første 4 år. Hvis man har underskud på 5., 6. eller måske 10. år, så må det konkluderes, 

at det vil være meget svært, hvis ikke umuligt, at få fradrag for disse år. Dette til trods for, at 

virksomhedens drift senere år viser overskud. Såfremt virksomheden i så fald senere skulle udvise 

overskud, vil man formentlig først blive anset som erhvervsmæssig i det indkomstår, hvor der opnås et 

betydeligt overskud.  

Umiddelbart kan det virke en smule hårdt, at en virksomhed som rejsebureauet med bl.a. høj intensitet, 

faglig forsvarlig drift og professionel styring ikke bliver anset som værende en erhvervsmæssig 

virksomhed. På den anden side så må en virksomhed med underskud år på år næsten være drevet af noget 

andet end det formål at opnå økonomisk gevinst. Det er vel denne sondring, man her må gøre sig og så er 

vi tilbage til, at en hobbyvirksomhed vil fortsætte trods evige underskud. En virksomhed med mere end 4 

års underskud, må derfor defineres som en hobbyvirksomhed eller en virksomhed, der tilsigter private 

formål – i hvert fald jf. praksis. 

Det vurderes som retfærdigt, at såfremt man ikke har gjort sig den ulejlighed at undersøge et marked og 

at udarbejde budgetter inden opstart, så kan man heller ikke få fradrag. Når samfundet som helhed skal 

finansiere en opstartsfase, så er det vel på sin plads, at man har gjort sig den ulejlighed inden. De fleste 

virksomheder som ikke bliver anset som erhvervsmæssige er mindre virksomheder, som bl.a. bliver drevet 

som bierhverv og derfor måske heller ikke er drevet med den rette seriøsitet og indsats. Rejsedommen for 

2016 adskiller sig alligevel lidt fra nogle af de øvrige afgørelser, da denne blev drevet på fuld tid og med 

meget høj intensitet og seriøsitet. På trods af dette formår de ikke at lave overskud og virksomheden bliver 

da også anset som ikke-erhvervsmæssig. Såfremt skatteyderen havde været direktør i et mindre firma og 

heller ikke havde formået at drive firmaet til overskud efter 10 års drift, så var hun med al sandsynlighed 

blevet fyret for længst. Og hvorfor skal en person som driver virksomhed i privat regi have længere snor, 

end hvis personen var ansat?  
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Afhandlingens analyse af nyere praksis viser, at praksis ikke stemmer overens med det anførte i den 

Juridiske Vejledning, som godt kunne trænge til en opdatering. Der står i den Juridiske Vejledning, at 

ingen af kriterierne er afgørende for vurderingen, hvilket ikke stemmer overens med praksis, da både 

intensitet, omfang og rentabilitet kan stå alene for bedømmelsen. Intensitet kan kun stå alene, såfremt 

den er lav – det samme gælder omfang. Rentabilitetskriteriet kan i princippet stå alene alle år, dog oftest 

efter 4 år med underskud.  

Derudover kan det også nævnes, at det ikke længere er muligt at aktivere omkostninger til senere fradrag, 

på trods af, at der er en tydelig sammenhæng mellem omkostningerne og de senere indtægter. Årsagen 

hertil er, at den skattepligtige opgørelse for hobbyvirksomheder skal opgøres på årsbasis. Idet der ikke er 

mulighed for aktivering af omkostninger, kan fradrag for afskrivninger heller ikke længere være en 

mulighed i hobbyvirksomheder, idet indkomsten så ikke vil være opgjort på årsbasis.  

Umiddelbart giver ovenstående en problemstilling - hvis indtægter og omkostninger havde ligget indenfor 

samme år, havde der som udgangspunkt ikke været problemer med modregning. Så fordi et nettoresultat 

skal opgøres over en 12 måneders periode, og denne skal følge indkomståret, så vil nogle komme i klemme. 

Efter min mening virker dette tilsyneladende ikke helt retfærdigt og opfordrer måske til spekulation i 

indtægts- og udgiftsførelse. Under alle omstændigheder bør SKAT i hvert fald slette afsnittet i den 

Juridiske Vejledning, så det ikke længere fremgår som en mulighed at aktivere omkostninger og hermed 

også afsnittet vedr. muligheden for afskrivninger.  

Idet SKAT ikke kan føre kontrol med alle virksomheder, vil der blive givet uberettigede fradrag for både 

hobbyrelaterede underskud og for underskud opstået i ikke-erhvervsmæssige virksomheder. Såfremt 

godkendelse af fradrag for underskud uofficielt er sat til højst at kunne strække sig over 4 år, så vil 

fradragene dog trods alt blive begrænsede til en periode. Selvom der tilsyneladende er en uofficiel grænse 

på 4 år, så er det dog nødvendigt, at virksomhederne udvælges til en kontrol af SKAT – ellers vil de som 

udgangspunkt, kunne fradrage flere års underskud. Der bør derfor eventuelt indføres foranstaltninger til 

at imødegå dette, da SKAT ikke har ressourcer nok til, at kunne kontrollere alle virksomheder. 

Man kan diskutere, om SKAT er for hårde i deres bedømmelser af, om en virksomhed skal kategoriseres 

som erhvervsmæssig virksomhed eller ej. På den anden side så er det måske fair nok, at samfundet som 

helhed ikke skal finansiere underskud i virksomheder, som umiddelbart ikke har udsigt til rentabilitet. 
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 PERSPEKTIVERING 

Som Jane Bolander også nævner i sin artikel79, så er det kritisabelt, at udlejning af en garage med et 

minimalt overskud kan anses som værende mere erhvervsmæssigt end det at drive et professionelt 

rejsebureau. Jeg er som udgangspunkt også helt enig, men rejsebureauet har år på år underskud og man 

formår tilsyneladende ikke at drive virksomheden til betydeligt overskud. Man kan derfor alligevel tænke, 

at der må ligge andet bag end opnåelse af økonomisk gevinst. Der må jo også være en grænse for hvor 

lang snor, man skal have. Når det så er sagt, så synes jeg på den anden side også, at det er uretfærdigt hvis 

rejsebureauet senere formår at lave betydeligt overskud og så skal beskattes af dette overskud – de har jo 

netop ikke fået fradrag for alle underskuddene. 

Netop asymmetrien i den nuværende skattemæssige behandling, hvis en virksomhed betragtes som 

hobbyvirksomhed, synes ikke at være helt retfærdig. Det kunne derfor være interessant at undersøge, 

hvilke fordele og ulemper, der kunne være, hvis man netop tillod underskudsfremførsel i 

hobbyvirksomheder og herved indførte en vis symmetri i beskatningen. Ville det overhovedet være muligt 

at styre underskudsfremførsel ved forskellige aktiviteter eller ville det administrativt være for svært at 

holde styr på, om de opståede underskud blev anvendt i samme aktivitets senere overskud? 

Derudover kunne det også være interessant at gøre sig overvejelser omkring, om den nævnte grænse på 4 

år med underskud kunne blive officiel. Som nævnt, har SKAT ikke ressourcer nok til at føre kontrol med 

alle virksomhed og det ville måske derfor være en idé decideret at låse årsopgørelsen ved 5. år med 

underskud. Såfremt fradrag for underskud på 5. år skulle godkendes, så ville man skulle anmode SKAT 

om godkendelse og altså udarbejde en ansøgning med forklaring på, hvorfor der fortsat er underskud. 

Herved ville den erhvervsdrivende også selv skulle være aktiv. Hvis grænsen blev officiel, så kunne den 

erhvervsdrivende også reagere på situationen – enten ved at lukke i tide eller ved at have gjort sig seriøse 

overvejelser omkring fremtidig drift. Ved denne løsning ville SKATs kontroller også udgøre en mindre del 

af de samlede virksomheder med underskud, da SKAT kun skulle udføre kontroller på virksomheder med 

underskud på mellem 1-4 år. 

 

                                                   
79 ”Selvstændig Erhvervsvirksomhed” 
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Jane Bolander nævner også i sin artikel, at fokus bør rettes mod hvordan regnskabet opstilles og hvilke 

omkostninger, der skal belaste driften. Set i sammenhængen af bl.a. de nævnte afgørelser hvor en 

revisorudgift tilsyneladende adskilte afgørelsen af, om der var tale om erhvervsmæssig virksomhed eller 

ej, virker denne løsning da også til at være et fint forslag – men overordnet set, så virker det måske 

overdrevet, at skulle tjekke alle bilag. Alligevel kunne det dog være interessant at undersøge, om nogle 

virksomheder har taget fradrag for omkostninger, som er virksomhedens indkomstopgørelse 

uvedkommende – hvis man fjernede de uvedkommende omkostninger, så ville nogle virksomheder måske 

endda have overskud og fradrag for underskud ville derfor ikke længere være en problemstilling. 
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til og med ved lov nr. 652 af 08.06.2016. 

 

• Lov om påligning af indkomstskat til staten (ligningsloven), lovbekendtgørelse nr. 1081 af 

07.09.2015, med senere ændringer til og med ved lov nr. 652 af 08.06.2016. 

 

• Lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (Virksomhedsskatteloven), 

lovbekendtgørelse nr. 114 af 18.09.2013, med senere ændringer til og med ved lov nr. 652 af 

08.06.2016. 

 

• Lov om merværdiafgift (Momsloven), lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, med senere 

ændringer til og med lov nr. 322 af 05.04.2016. 

 

• Lov om arbejdsmarkedsbidrag (Arbejdsmarkedsbidragsloven), lovbekendtgørelse nr. 471 af 

12.06.2009, med senere ændringer til og med ved lov nr. 1888 af 29.12.2015. 

 

• Lov om skattemæssige afskrivninger (Afskrivningsloven), lovbekendtgørelse nr. 948 af 17.08.2015, 

med senere ændringer til og med ved lov nr. 1554 af 13.12.2016 
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• Kildeskatteloven (Kildeskatteloven), lovbekendtgørelse nr. 117 af 29.01.2016, med senere ændringer 

til og med ved lov nr. 428 af 18.05.2016. 

Bøger: 

• Michelsen, Aage m.fl., 2013, ”Lærebog om indkomstskat”,, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 

15. udgave, 1. oplag. 

• Michelsen, Aage m.fl.,  2015, ”Lærebog om indkomstskat”, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 

16. udgave, 1. oplag. 

• Dam, Henrik m.fl., 2013, ”Grundlæggende skatteret”, Magnus Informatik A/S, 6. udgave, 1. oplag. 

• Pedersen, Jan m.fl., 2015, ”Skatteretten 1”, Karnov Group Danmark A/S, 7. udgave, 1. oplag. 

• Pedersen, Jan m.fl., 2009, ”Skatteretten 1”, Karnov Group Danmark A/S, 7. udgave, 1. oplag. 

• Thurén, Torsten, 2008 ”Videnskabsteori for begynder”, Rosinante, 2. udgave, 5. oplag. 

• Andersen, Ib, 2013 ”Den Skinbarlige virkelighed”, Samfundslitteratur, 5. udgave, 1. oplag. 

• Vindelev, Kasper, 2001, ”Den skattemæssige afgrænsning af erhvervsvirksomhed overfor 

hobbyvirksomhed”, Forlaget Thomson A/S. 

Artikler 

• Bolander, Jane, 2015, ”Selvstændig erhvervsvirksomhed”, SR-SKAT 2/2015. 

• Christiansen, Tommy V., 2016, ”Her vil Skat gøre en særlig indsats”, Jyllands-Posten, Erhverv. 

Vejledninger og cirkulærer 

• Cirkulære om personskatteloven nr. 129 af 04.07.1994 

• Den juridiske vejledning 2016 af 2016-08-01 

• Ligningsvejledningen 2008 af 2008-01-04 

• Ligningsvejledningen 2009 af 2009-01-15 

• Ligningsvejledningen 1997 

• Ligningsvejledningen 1998 
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Andet: 

• Power Point Slides, ”Juridisk Metode til brug for kandidatafhandlinger” af Lektor Troels Michael 

Lilja 

• SKAT, ”Kontrolaktiviteter 2016”, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2494&vId=212728 

• Tfs 1991, 516 – Erhverv eller hobby – et retsforlig 

Domme og afgørelser: 

 

Dom/afgørelse Omhandler Udfald

Retten i Helsingørs dom af 22. august 2016, j.nr.     
BS 3E-1009/2015

Rejsebureauet Fradrag nægtet

SKM2016.403.VLR (tidligere SKM.2015.440.BR) Solcenteret Fradrag nægtet

SKM2015.465.LSR Smykkedesigneren Fradrag godkendt

SKM2014.812.LSR Udlejning af redskabsbygninger Fradrag nægtet

SKM2012.51.BR IT, konsulentydelser Fradrag nægtet

SKM2013.745.ØRL Rejsebureauet Fradrag nægtet

SKM2011.637.BR (tidligere LSR jornalnr. 08-02487) Salg af hudpleje og udlejning af lokaler Fradrag nægtet

SKM2010.777.BR Akupunktur og salg af urter Fradrag nægtet

SKM2010.585.SR Software Fradrag nægtet

SKM2009.60.ØRL Automobilværksted Fradrag nægtet

SKM2007.855.ØLR Spiller og matchagent Fradrag nægtet

SKM2006.428.ØLR Butik med merchandise Fradrag nægtet

SKM2006.21.VLR Udlejning af festlokaler Fradrag nægtet

SKM2004.244.LSR Konsulenten Fradrag godkendt

SKM2005.314.ØLR (senere SKM2007.107.HR) Horoskoper Fradrag nægtet

SKM2003.366.ØLR Køb og salg af brugte genstande Fradrag nægtet

Tfs 1999,863 H Galleri Fradrag nægtet
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Dom/afgørelse Omhandler Udfald

Tfs 1998, 216 Ø Racerbil Fradrag nægtet

Tfs 1998, 200 Bådkonstruktion Fradrag godkendt

Tfs 1997, 293 V Foto- og videoproduktion Fradrag nægtet

Tfs 1994,752 Ø Road Racing Fradrag nægtet

Tfs 1992, 556 Ø Gokart dele Fradrag nægtet

Tfs 1991, 525 Ø Dykning Fradrag godkendt

Tfs 1991, 303 Fisker Fradrag godkendt

Tfs 1991, 84 ø Know how, sygehusvæsen Fradrag nægtet

Tfs 1990,162 V Lystfiskerfartøj Fradrag nægtet

Tfs 1991.289 V Hundekennel og speciallæge Fradrag nægtet

Tfs 1989, 244 LSR (vedr. aktivering af 
omkostninger)

Hundekennel/læge Aktivering af omkostninger godkendt

Tfs 1999, 517 (vedr. aktivering af omkostninger) Travheste Ikke godkendt aktivering af omkostninger

SKM 2014.291.LSR (vedr. aktivering af 
omkostninger)

Kunstner Ikke godkendt aktivering af omkostninger

SKM 2008.943.SR (vedr. overskud) Bortforpagtning af jord Ej erhvervsmæssig

Tfs 2002, 406 H Sommerhusudlejning Fradrag nægtet

Tfs 1999,250 LSR (vedr. overskud) Køb og slag af brugte biler Erhvervsmæssig

SKM 2016.456.LSR Vedr. udlejning af ejendom Fradrag godkendt
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10 BILAGSOVERSIGT 

Bilag 1. Oversigt, analyse af nyere praksis (3 sider i alt) 

Bilag 2. Oversigt, analyse af ældre praksis (2 sider i alt) 

 

 

 



Bilag 1, (1/3)

Afgørelse/dom Retten i Helsingørs dom af 22. august 
2016, j.nr. BS 3E-1009/2015

SKM2016.403.VLR (tidligere 
SKM.2015.440.BR) SKM2015.465.LSR SKM2014.812.LSR SKM2012.51.BR

Branche Rejseviksomhed Solcenter Smykker Udlejning af aktiv, 
redskabsbygniniger IT

Produkt/ydelse/indtægtkilder Rejser Solcenter Salg af smykker Udlejning Konsulentydelser, H1

Stilling Arrangør Efterløn Alm. Lønmodtager Tidligere fisker Civilingeniør

Deltid/fuldtid Fuldtid Deltid Deltid Deltid Deltid

Sagen vedr. indkomstår 2008-2011 2009-2011 2010-2011 2010-2011 2004-2006

Etableringsår 1998 2005 1995 2009 1998

Underskud, periode 1998-2001, 2004-2012 2005-2012 2009-2011 2009-2011 2002-2006

Underskud, antal år inden (i træk) 4 4 1 1 2

Omsætningsniveau for sagens år 
(t.DKK)

1.586,1.412, 1.933,2.572 107,75,54 154 6,5 92, -. -

Markedsundersøgelser og budgetter Ja Ja, markedsføring

Intensitet og seriøsitet Ja Ja

Faglige forudsætninger Ja Nej Ja Ja

Privat anvendelse, hobby Nej Ej erhverv

Ændring af drift Ja

Forsvarlig drift Ja Ja Ja

Overskud efterfølgende 2013,2014, 2015 2013 Nej, lukker 2009

Øvrige oplysninger Kun rentabilitet + ej hensyn til 
fremtidig overskud

5. år med underskud = kun 
rentabilitet

Lukker i 2011 Gns. overskud på DKK 773 pr. år fra 
1998-2009

Udfald Ej fradrag Ej Fradrag Godkendt fradrag (kun 2010) Ej Fradrag Ej fradrag

Begrundelser

 - Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet

 - Ej budgettering og markedsanalyse Ej budgettering og markedsanalyse

 - Ej intensitet og omfang Ok  Ej intensitet og omfang  Ej intensitet og omfang

 - Ej Faglighed Ok

 - Ej forsvarlig drift OK

 - Hobbykarakter

-Ej salg til tredje mand



Bilag 1, (2/3)

Afgørelse/dom SKM2013.745.ØRL SKM2011.637.BR (tidligere LSR 
jornalnr. 08-02487) SKM2010.777.BR SKM2009.60.ØRL SKM2007.855.ØLR

Branche Rejsevirksomhed Salg af hudpleje og udlejning af 
lokaler Akupunktur og salg af urter Automobilværksted Spiller og matchagent

Produkt/ydelse/indtægtkilder Rejser - - Mekanikerydelser -

Stilling Arrangør Lønmodtager Døgnplejer og pension Advokat

Deltid/fuldtid Fuldtid Deltid Deltid Deltid

Sagen vedr. indkomstår 2007 2002 2003-2005 1998 og 2000 2001-2002

Etableringsår 1998 2000 1995 1998 2001

Underskud, periode 1998-2001, 2004-2012 2000-2003 1995,1999,2000,2001,2003-2005 (øvrige 
år DKK 0)

1998 og 2000 2001-2002 (øvrige år DKK 0)

Underskud, antal år inden (i træk) 3 2 4 0 0

Omsætningsniveau for sagens år 
(t.DKK)

1.700 73 8,0,0 38,63 4,11

Markedsundersøgelser og budgetter Ja Nej Nej Nej

Intensitet og seriøsitet Ja Nej

Faglige forudsætninger Ja Ja Nej

Privat anvendelse, hobby Nej

Ændring af drift

Forsvarlig drift Ja Nej

Overskud efterfølgende 2004, dog anden aktivitet 2005

Øvrige oplysninger 3-4 år med underskud = kun 
rentabilitet EJ hensyn til fremtidig overskud

Udfald Ej Fradrag Ej Fradrag Ej Fradrag Ej Fradrag Ej Fradrag

Begrundelser

 - Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet

 - Ej budgettering og markedsanalyse Ej budgettering og markedsanalyse Ej budgettering og markedsanalyse

 - Ej intensitet og omfang  Ej intensitet og omfang  Ej intensitet og omfang

 - Ej Faglighed

 - Ej forsvarlig drift

 - Hobbykarakter

-Ej salg til tredje mand



Bilag 1, (3/3)

Afgørelse/dom SKM2006.428.ØLR SKM2006.21.VLR SKM2004.244.LSR SKM2005.314.ØLR (senere 
SKM2007.107.HR)

SKM2003.366.ØLR Tfs 1999,863 H

Branche Butik Udlejning af festlokaler Virksomhedsrådgivning Horoskoper Køb og salg af brugte genstande Galleri

Produkt/ydelse/indtægtkilder Salg af genstande Udlejning Konsulentydelser - - Udstillinger og salg af kunst

Stilling Lønmodtager Lønmodtager Lønmodtager Behovbestemt pension

Deltid/fuldtid Deltid Deltid Deltid Deltid Fuldtid

Sagen vedr. indkomstår 2001-2002 2001 1999-2000 2001 2000 1992

Etableringsår 2001 1998 1999 1988 1988 1988

Underskud, periode 2001-2002 1998-2002 1999-2000 1997-2001 1989-1993,1995-2000 1988-1992

Underskud, antal år inden (i træk) 0 3 0 4 5 4

Omsætningsniveau for sagens år 
(t.DKK)

10,17 7 24,32 10 254

Markedsundersøgelser og budgetter Nej Nej Ja Ja, dog ikke holdt

Intensitet og seriøsitet Nej Nej

Faglige forudsætninger Delvis Ja Ja

Privat anvendelse, hobby

Ændring af drift

Forsvarlig drift Ja, indretning af lokaler Ja Fagligt forsvarligt

Overskud efterfølgende Nej, lukket i 2002 2001 1994-1998

Øvrige oplysninger Sygdom Lukker i 2000, genåbner i 2003 Sygdom og moms + 5. år med 
underskud = kun rentabilitet

6. år med underskud = kun 
rentabilitet

5. år med underskud = kun 
rentabilitet

Udfald Ej Fradrag Ej Fradrag Godkendt fradrag Ej Fradrag Ej Fradrag Ej fradrag

Begrundelser

 - Ej udsigt til rentabilitet Ok Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet

 - Ej budgettering og markedsanalyse Ej budgettering og markedsanalyse OK

 - Ej intensitet og omfang  Ej intensitet og omfang  Ej intensitet og omfang OK  Ej intensitet og omfang

 - Ej Faglighed OK

 - Ej forsvarlig drift

 - Hobbykarakter

-Ej salg til tredje mand



Bilag 2, (1/2)

Afgørelse/dom Tfs 1998, 216 Ø Tfs 1998, 200 Tfs 1997, 293 V Tfs 1994,752 Ø Tfs 1992, 556 Ø

Branche Racerbil Bådkonstruktion Foto- og videoproduktion Road Racing Gokart dele

Produkt/ydelse/indtægtkilder Fremvisning af racerbil, dragster mv Foto, video mv. Reklame, sponsorater Gokart motorer og reservedele

Stilling Tjenestemand P&T Kontruktionsarbejde Landbrugsvikar på fuldtid Arbejdsløs, amatør road racingkører Kontanthjælpsmodtager

Deltid/Fuldtid Fuldtid Deltid Deltid Deltid

Sagen vedr. indkomstår 1992 1986 1990 1985-1988 1982-1984

Etableringsår 1991 1986 1985 1985 1981

Underskud, periode 1991-1992 1986 1986-1990 1985-1988 1981-1988

Underskud, antal år inden (i træk) 1 0 4 0 1

Omsætningsniveau for sagens år 
(t.DKK) 74 23,38,23,27,41 (inkl.landbrug) 108,30,24,110 Svingende 146-333

Markedsundersøgelser og budgetter Nej Ja Nej Nej Nej

Intensitet og seriøsitet

Faglige forudsætninger Ja Nej Nej

Privat anvendelse, hobby Tidligere hobby Tidligere hobby Tidligere hobby

Ændring af drift

Forsvarlig drift Ja

Overskud efterfølgende 1990-1992 1989-1992

Øvrige oplysninger Markedsføring Arbejdsindsats på 40-50 timer/uge

Udfald Ej fradrag Godkendt fradrag Ej fradrag Ej fradrag Ej fradrag

Begrundelser

 - Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet

 - Ej budgettering og markedsanalyse Ej budgettering og markedsanalyse Ej budgettering og markedsanalyse Ej budgettering og markedsanalyse

- Ej intensitet og omfang

 - Ej faglighed OK

 - Ej forsvarlig drift OK

 - Hobbykarakter Hobbykarakter Hobbykarakter

- Ej salg til tredjemand



Bilag 2, (2/2)

Afgørelse/dom Tfs 1991, 525 Ø Tfs 1991, 303 Tfs 1991, 84 ø Tfs 1990,162 V

Branche Dykning Fisker Know how, sygehusvæsen Lystfiskerfartøj

Produkt/ydelse/indtægtkilder Bjergningsopgaver Salg af fisk Know how, rådgivning Chartersejlads

Stilling Uddannet dykker, fuldtid som litograf Tidligere fisker Psykolog Gymnasielærer

Deltid/Fuldtid Deltid Deltid Deltid

Sagen vedr. indkomstår 1989-1985 1987-1988 1981-1985 1981-1983

Etableringsår 1969 1987 1981 1981

Underskud, periode 1972-1978 og 1980-1988, 13 års 
underskud 1987-1988 1981-1985 1981-1983

Underskud, antal år inden (i træk) 3 (mindst) 0 0 3

Omsætningsniveau for sagens år 
(t.DKK) 1 mio ofrdelt på 16 år 1,12 18,49,0,0,0 Ikk oplyst

Markedsundersøgelser og budgetter Mangelfulde Nej

Intensitet og seriøsitet

Faglige forudsætninger Ja Ja Nej

Privat anvendelse, hobby Tidligere hobby

Ændring af drift

Forsvarlig drift Ja Ja Ej forsvarligt Ej sammenhæng til øvrigt erhverv

Overskud efterfølgende 1987 1990

Øvrige oplysninger 16 år, 13 med underskud + hensyn til 
fremtidig overskud Hensyn til fremtidig overskud

Udfald Gokendt fradrag Godkendt fradrag Ej fradrag Ej fradrag

Begrundelser

 - Ej udsigt til rentabilitet OK OK Ej udsigt til rentabilitet Ej udsigt til rentabilitet

 - Ej budgettering og markedsanalyse Ej budgettering og markedsanalyse 
(manglefuld)

- Ej intensitet og omfang

 - Ej faglighed OK OK Ej Faglighed Ej Faglighed

 - Ej forsvarlig drift OK OK Ej forsvarlig drift

 - Hobbykarakter Ej privat

- Ej salg til tredjemand


