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VI

Indkomstbeskatning

1. Statsskattelovens indkomstbegreb

Med et i årenes løb støt stigende antal skattelove, som har skullet tilgodese for-
skellige skattepolitiske interesser, er det vanskeligt at udlede almengyldige prin-
cipper for opgørelsen og beskatningen af den skattepligtige indkomst.

I den danske statsskattelov fra 19031 findes imidlertid i §§ 4-6 et stadig uan-
tastet udgangspunkt for indkomstbeskatningen, som gør, at det samlede billede 
ikke er helt så kaotisk og uoverskueligt, som man kunne befrygte.

1 .1 . Den løbende indkomsterhvervelse

1 .1 .1 . Elementer i indkomstbegrebet

Udgangspunktet indeholdt i SL § 4 må ganske vist karakteriseres som det bredest 
mulige:

“Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og begræns-

ninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, 

bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi, således for eksempel: …”

Udtrykket “årsindtægter” siger i sig selv intet, idet det netop er det nærmere 
indhold af indkomstbegrebet, der efterlyses. Når specifikationen yderligere præ-
senteres i eksempelform (“således for eksempel:”), synes der ikke at være megen 
kontant vejledning at hente i denne paragraf.

Men trods det løse oplæg er § 4 ikke betydningsløs.
I § 4, litra a, opregnes således en række typiske indkomstformer, som ikke afvi-

ger væsentligt fra, hvad der de fleste steder i udlandet betragtes som skattepligtig 
indkomst.

Det fastslås, at indtægter hidrørende fra agerbrug, skovbrug, industri, handel, 
håndværk, fabriksdrift, søfart, fiskeri, eller fra videnskabelig, kunstnerisk eller 

1. Nu lov nr. 149 af 10/4 1922 med senere ændringer.
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litterær virksomhed samt fra arbejde, tjeneste eller bistandsydelse af hvilken som 
helst art er skattepligtig indkomst.

Sammenholdt med litra c og f  (“gaver” og “lotterispil samt andet spil og væd-
demål”)2 har §  4 samtidig tilkendegivet, at ikke blot løbende, tilbagevendende 
ydelser skal indgå i beskatningsgrundlaget, men også mere tilfældige engangsind-
tægter.3

SL §  4 antyder endvidere en periodisk afgrænsning af indkomstopgørelsen 
(“årsindtægter”). Periodespørgsmålet drejer sig bl.a. om, i hvilket af flere mulige 
indkomstår en given indtægt skal medregnes.4

Dernæst fastslås det såkaldte globalindkomstprincip (“hvad enten de hidrø-
rer her fra landet eller ikke”). Der er hermed taget stilling til det praktisk vigti-
ge spørgsmål om udlandsindtægters beskatning.5 Uanset om en sådan indtægt 
allerede måtte være beskattet i udlandet, skal den altså principielt medregnes i 
skatteyderens indkomstopgørelse i Danmark. Noget andet er, at dobbeltbeskat-
ningsoverenskomster i vidt omfang forhindrer beskatning af samme indkomst i 
flere lande, samt at der i LL § 33 er givet en almindelig skattecreditregel, hvorefter 
indkomstskatter, der er betalt i et fremmed land og opkrævet af indkomst fra kil-
der der, kan fradrages i skatten på samme indkomst i Danmark. 

1 .1 .2 . Et vidtgående udgangspunkt

Med det beskrevne udgangspunkt tilkendegiver SL § 4, at al indkomst er skatte-
pligtig, når andet ikke fremgår af statsskatteloven selv eller af andre retskilder, 
og at det er de samlede indtægter, der udgør den skattepligtige indkomst, og ikke 
de enkeltstående resultater af skatteyderens forskellige aktiviteter isoleret betrag-
tet. Det vil med andre ord sige, at en lønmodtager, som tillige driver selvstændig 
erhvervsvirksomhed, som udgangspunkt kan trække et eventuelt underskud på 
næringsvirksomheden fra sine lønindtægter ved indkomstopgørelsen.

Det skal bemærkes, at der i nyere tid har kunnet konstateres en tendens til at fore-
tage separate indkomstopgørelser på afgrænsede områder (f.eks. ved ejendomsa-
vance-, aktieavance- og kursgevinstbeskatningen), og i nogle få særligt lovregulere-
de tilfælde må en isoleret opgjort indkomst hvile helt i sig selv. Visse tab kan således 
kun modregnes i tilsvarende avancer, men ikke i anden skattepligtig indkomst.

1 .2 . Sondringen mellem indkomst og indkomstgrundlag

SL § 5 er for sit vedkommende udtryk for en negativ afgrænsning af indkomst-
begrebet, som har været af helt central betydning for indkomstbeskatningens ud-
vikling.

2. Nedenfor VII, 2.
3. Selv afkald på en indtægt indgår i beskatningsgrundlaget, medmindre der er givet blankt for-

håndsafkald på indtægten. 
4. Nedenfor XI.
5. Ovenfor III og IV.
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Til forskel fra § 4, der som nævnt ikke ser noget afgørende i indtægternes oprin-
delse, udelukker § 5 en særlig indkomsttype fra beskatningsområdet. Det drejer sig 
om den formueforøgelse, der fremkommer ved, at formuegenstande stiger i værdi, 
og i forbindelse hermed om indtægter, som hidrører fra salg af den skattepligtiges 
ejendele, når sådanne salg sker uden for nærings- og spekulationstilfælde.

Med denne indsnævring af indkomstbegrebet fremhæver statsskatteloven, at 
det er afkastet af  skatteyderens forskellige aktiviteter, der skal beskattes, og ikke 
gevinster eller tab på det underliggende indkomstgrundlag, som er en forudsæt-
ning for den løbende indkomsterhvervelse.

Med et eksempel fra den skatteretlige litteratur kan æbletræet anvendes som billede. Det er kun 

frugten, der er indkomst, mens en gevinst ved salg af indkomstkilden, træet, vil være skattefri. 

Tilsvarende kan kun udgifter til indkomstens erhvervelse, sikring og vedligeholdelse fratrækkes 

(gødning, beskæring, plukning), mens udgiften til køb af træet eller til køb af en ny plantage er 

indkomstopgørelsen uvedkommende.

Som nærmere beskrevet i det følgende har dette udgangspunkt måttet modificeres 
kraftigt, hvilket ikke mindst skyldes, at det ofte kan være vanskeligt at adskille 
afkastet fra det afkastgivende formuegode. På udgiftsområdet kan det være til-
svarende vanskeligt at afgøre, om en given udgift skal relateres til det bærende 
indkomstgrundlag eller er et umiddelbart led i indkomsterhvervelsen. Det kan 
eksempelvis diskuteres, om udgifter til bekæmpelse af sygdom i æbletræet vedrø-
rer frugterne eller træet. Statsskatteloven anviser ingen umiddelbar løsning, hvis 
svaret er et både-og.

Trods disse afgrænsningsvanskeligheder er der ikke tvivl om, at statsskatte-
loven trækker en afgørende skillelinje mellem den brede vifte af indtægter, som 
er skattepligtige (§ 4), og de skattefri gevinster, som hidrører fra indkomstkilden 
(§  5). Tilsvarende sondring foretages på udgiftssiden, hvor fradragsberettigede 
driftsomkostninger udskilles fra ikke-fradragsberettigede udgifter vedrørende 
indkomstgrundlaget (§ 6).

Statsskattelovens klassiske hovedsondring kan illustreres ved den skattemæssige behandling af 

en lærlings erstatning fra arbejdsgiveren i anledning af et ulovligt etableret læreforhold. I det 

omfang, erstatningen skal dække et konstateret indtægtstab, er den skattepligtig (§ 4). Erstat-

ning herudover for mere ubestemte fremtidige tab og ulemper ved spild af læretid er skattefri 

indkomst (§ 5).

Noget andet er, at afgrænsningen undertiden kan forekomme hårfin, se til belysning Højesterets 

dom i SKM 2020.55 HR, hvor en godtgørelse tilkendt klinikassistentelev efter erhvervsuddan-

nelseslovens § 65, stk. 1, for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale ansås skattepligtig efter 

LL § 7 U som en fratrædelsesgodtgørelse, idet Højesteret herved henviste til, at godtgørelsen 

havde karakter af kompensation for bl.a. den forstyrrelse af forhold og mistet selvagtelse, der 

skyldtes ophævelse af uddannelsesaftalen, og ikke for en retsstridig krænkelse af elevens frihed, 

fred, ære eller person, jf. princippet i erstatningsansvarslovens § 26.
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Den løbende indkomsterhvervelse og de hermed forbundne aktiviteter betegnes i 
den skatteretlige terminologi ofte som “driften” og det heraf flydende driftsresul-
tat som “indkomsten” (§ 4, jf. § 6).

De underliggende forudsætninger for driften betegnes som “indkomstgrundla-
get”, “formuen”, “formuegrundlaget” eller “anlægsformuen” (§ 5, jf. § 6).6

Det bemærkes, at det både er skatteyderens formue inden for privatsfæren og det formuegrund-

lag, han direkte stiller til rådighed for indkomsterhvervelsen, der indgår i begrebsapparatet. 

Statsskatteloven gør principielt ingen forskel på privatformuen (havemøblerne under æbletræet) 

og den anlægsformue, der er knyttet til en indtægtsgivende aktivitet (æbletræet). Det er som ud-

gangspunkt kun afkastet, der interesserer.

1 .3 . Nettoindkomstbeskatning

Med den vægt, der lægges på, at det er afkastet af  skatteyderens aktiviteter, der 
fastholdes som målestok for hans individuelle skattetilsvar, synes det indlysende, 
at der hermed sigtes til nettoresultatet af  virksomheden. Omkostninger, som er 
medgået til indkomsterhvervelsen, bør således kunne fratrækkes ved opgørelsen 
af den skattepligtige indkomst.

Med dette udgangspunkt bliver problemet altså at konstatere selve den drifts-
mæssige sammenhæng, mens spørgsmålet om udgifternes faktiske nytte, deres 
størrelse eller nødvendighed kun bliver spørgsmål om et bedre eller ringere drifts-
resultat. Er en udgift faktisk afholdt som led i driften, kan den ikke kritiseres.

Noget principielt andet er den opfattelse, der hævder, at der i nettoindkomstens 
opgørelse bør ligge en politisk eller almindelig samfundsmæssig vurdering sva-
rende til den, der i øvrigt præger indkomstopfattelsen.

Hvis man kommer til det resultat, at f.eks. repræsentationsudgifter ikke blot 
skal nøje dokumenteres for at kunne fratrækkes, men at de overhovedet ikke skal 
være fradragsberettigede, eller kun kan fratrækkes med en brøkdel, selvom de kan 
dokumenteres, har man forladt den registrerende metode og i stedet valgt den 
vurderende eller selektive.

Hertil kan føjes, at man måske kun kan ramme den individuelle økonomiske 
formåen korrekt, hvis man supplerer indkomstopgørelsen med en vurdering af 
skatteyderens hele livsførelse. Dette sidste synspunkt er velkendt i indkomstbe-
skatningens historie, idet man bl.a. i de folkevalgte ligningskommissioner i mange 
år foretog ligningen alene ud fra et solidt lokalkendskab til medborgernes formå-
en og levestandard.

Har man den opfattelse, at den enkelte borgers faktiske levestandard må påvirke skattebetalin-

gen, inddrager man en variant af nytteprincippet i diskussionen. Ifølge nytteprincippet betales 

der skat efter den nytte, den enkelte har af samfundsmaskineriet. Som almindeligt fordelings-

6. Den Juridiske Vejledning C.A.1.1 om indkomstbegrebet.
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princip er nytteprincippet for længst fundet praktisk uanvendeligt, men netop i diskussionen om 

nettoindkomstens opgørelse har princippet fået en renæssance.

Man kan meget vel være tilhænger af, at erhvervsdrivende f.eks. foretager skattemæssige af-

skrivninger og henlæggelser, uden at dette nødvendigvis medfører, at man accepterer sådanne 

indkomstreduktioner under alle omstændigheder. Den enkelte virksomhed drager nytte af of-

fentlig servicevirksomhed, indehaveren lader sig indlægge på hospital, børnene går i skole etc.

Ud fra en nyttebetragtning kan man derfor argumentere for, at der ikke skattemæssigt kan 

afskrives og henlægges længere end til den grænse, der angives af gennemsnitsborgerens skatte-

pligtige indkomst eller af  den enkelte skatteyders faktiske levestandard.

Diskussionen om de såkaldte “0-indkomster” resulterede i Danmark i en senere igen ophævet 

bestemmelse7 om, at afskrivninger m.v. kunne begrænses, når skatteyderens indtægt gennem 

sådanne afskrivninger m.v. var blevet mindre end det konstaterede privatforbrug af nærmere 

angiven størrelse.

Ud fra ligheds- og skatteevnebetragtninger er der ikke tvivl om, at nettoindkomst-
princippet forudsætter et ganske komplekst og raffineret måleværktøj. Den skat-
temæssigt korrekte indkomstopgørelse stiller store krav til såvel skatteydere som 
skattemyndigheder, hvis der tilstræbes millimeterretfærdighed. Som følge af de 
hermed forbundne omkostninger og praktiske vanskeligheder har der i de senere 
år kunnet konstateres en stigende politisk interesse for at erstatte nettoindkomst-
opgørelsen med en bruttoindkomstbeskatning, når dette skønnes muligt uden at 
prisgive princippet om lige beskatning af lige indtægter. De senere års forsøg på at 
simplificere især lønmodtagernes indkomstopgørelse må anses som et foreløbigt 
resultat af sådanne overvejelser.

At statsskatteloven imidlertid stadig hviler på nettoindkomstprincippet, giver sig 
til kende på to måder.

For det første fremgår det udtrykkeligt af  § 6, litra a, at driftsomkostninger kan 
fratrækkes ved beregningen af den skattepligtige indkomst.

Udviklingen på udgiftssiden er i store træk forløbet på samme måde som på 
indtægtssiden. Nogle udgifter har således haft større politisk bevågenhed end an-
dre, og lige så lidt som der findes noget almengyldigt indkomstbegreb, kan der 
konstateres et entydigt omkostningsbegreb. Dette medfører navnlig, at en udgift, 
som efter almindelige driftsøkonomiske betragtninger må betegnes som en drifts-
omkostning, ikke nødvendigvis kan fratrækkes ved den skattemæssige indkomst-
opgørelse.8

Bortset fra den udtrykkelige fradragshjemmel i § 6, litra a, giver praksis også på 
en anden måde udtryk for, at statsskatteloven hviler på et nettoprincip.

Ejer skatteyderen eksempelvis en væddeløbshest, som ikke indgår i hans er-
hvervsmæssige virksomhed, betragtes de med hesteholdet forbundne udgifter som 
ikke-fradragsberettigede privatudgifter. Vinder hesten imidlertid en  pengepræmie, 

7. LL daværende § 28.
8. Nedenfor X.
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som vil være skattepligtig efter § 4, tillades de nævnte ellers ikke-fradragsberetti-
gede udgifter til pasning, pleje, dyrlæge etc. nu fratrukket i det omfang, de kan 
rummes inden for præmiesummen.

Med andre ord beskattes også her kun nettoindtægten, selvom det kan diskute-
res, hvorfor privatudgifter, der forudsætningsvis afholdes, uanset om der er ind-
tægter eller ej, pludselig skal have skattemæssig betydning, fordi der opnås en 
pengepræmie.

At der i de nævnte hobbytilfælde ikke er tale om en sædvanlig indkomstop-
gørelse viser sig, når udgifterne forbundet med hobbyvirksomheden overstiger 
indtægterne. I så fald er der efter gældende ret ikke den adgang til at modregne 
underskud i én virksomhed med overskud i en anden, som ellers er et af  stats-
skattelovens særkender. Underskuddet repræsenterer i hobbytilfælde et privatfor-
brug, som er indkomstopgørelsen uvedkommende.9

2. Statsskattelovens utilstrækkelighed

Som beskrevet i det foregående sondrer SL §§ 4, 5 og 6 mellem den løbende ind-
komsterhvervelse og forholdene omkring det underliggende formue- og kapital-
grundlag.

Den løbende indkomsterhvervelse manifesterer sig i et skattepligtigt afkast el-
ler udbytte, mens gevinster i form af værdistigninger på eller ved realisation af 
indkomstgrundlaget som udgangspunkt betragtes som skattefri kapitalgevinster.

2 .1 . Afkast eller kapitalgevinst

Over for sidstnævnte kapitalgevinster, som ofte skyldes samfundsudviklingen, 
kan man enten have den holdning, at gevinster, som ikke nødvendigvis kan til-
skrives skatteyderens indsats, ikke bør beskattes lempeligere end arbejdsindkomst 
og løbende kapitalafkast, måske snarere tværtimod. Eller man kan være af den 
opfattelse, at genanskaffelse af tilsvarende formuegoder må antages at være ble-
vet tilsvarende dyrere, således at skatteyderens formueforhold og skatteevne ikke 
er blevet ændret. Der er blot tale om en omplacering af formuen på realisations-
tidspunktet.

Et kompromis mellem disse synspunkter har i perioder ført til, at man ikke har underkastet 

værdistigninger, som følger den almindelige prisudvikling i samfundet, beskatning, mens særligt 

store gevinster beskattes under skyldig hensyntagen til den periode, der er forløbet. Beskatning 

kan eksempelvis ske med aftrapning eller bortfald efter en vis besiddelsesperiode, når skatteyde-

rens erklærede anlægshensigter synes bekræftet.

9. Nedenfor VII, 2.
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Sondringen mellem kapitalgevinster og afkast kompliceres af, at de respektive 
indkomstformer ikke kan adskilles efter art, men må bedømmes efter deres funk-
tion i det enkelte tilfælde.

Samme type af formuegoder kan være bestemt til videresalg hos én skatteyder, 
men være anlægs- eller opsparingsobjekter hos en anden. Om de er det ene eller 
det andet afhænger i princippet af skatteyderens motiver, idet det er den ind-
komstsøgende aktivitet og ikke formuens blotte eksistens, der udløser beskatning.

Afgrænsningen af kapitalgevinstbegrebet kompliceres yderligere af, at skatte-
yderen meget vel kan tænkes at have blandede motiver for sine dispositioner. Der 
er ikke noget i vejen for, at han f.eks. ønsker at oppebære en løbende leje- eller 
udbytteindtægt, samtidig med at han skeler til muligheden for en fremtidig salgs-
gevinst som et naturligt supplement eller alternativ til de løbende indtægter. Skal 
der da anlægges afkast- eller kapitalgevinstbetragtninger på forholdet og under 
anvendelse af hvilke kriterier?

Problemet optræder helt klart, hvor skatteyderen har mulighed for at indkassere 
samme beløb på forskellige måder, men med forskelligt skattemæssigt resultat.

Skatteyderen kan eksempelvis vælge mellem køb af pengefordringer med en 
restløbetid på 2 år enten med rente 5 pct. p.a. til kurs 95 eller med rente 2,5 pct. 
p.a. til kurs 90.

Det forenklede regnestykke ser da således ud:

situation 1 situation 2

pålydende værdi 1.000 1.000

kursværdi ved købet   950   900

kursgevinst efter 2 år 50 100

rente 1. år 50 25

rente 2. år    50    25

samlet provenu   150   150

I så korte tidsforløb som det skitserede vil der sjældent være nogen inflations-
faktor at tage hensyn til, og antages sikkerheden desuden at være den samme 
i de to tilfælde, skal skatteyderen tilsyneladende blot vælge mellem en arbitrær 
fordeling af den effektive rente på (situation 1) højere pålydende rente og mindre 
kursgevinst eller (situation 2) lavere rente og større kursgevinst. For skatteyderen 
er valget i økonomisk henseende uinteressant, medmindre beskatningsreglerne 
griber forstyrrende ind i billedet.

Ud fra de økonomiske realiteter må man nærmest opfatte det forudberegnelige 
samlede provenu som afkast af  investeringen på linje med den forrentning, der 
kunne påregnes ved anden placering af kapitalen.

Vederlagets funktion i skatteyderens økonomi kunne derfor tale for beskatning 
efter en afkastbetragtning.
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Problemet er imidlertid vanskeligt at angribe, idet der aldrig er opstillet entydige 
kriterier for en grænsedragning mellem afkast og kapitalgevinst.

Bortset fra egentlige næringstilfælde anså skattemyndighederne det i en perio-
de for mest nærliggende at beskatte kursgevinsterne som afkast af  kapitalen, når 
de forelå som regelmæssige og forudberegnelige ydelser.

I UfR 1953, s. 523 H havde skatteyderen for arvede midler holdt sin afdøde mands pantebrevsbe-

holdning nogenlunde intakt, således at hun fortsat kunne påregne sikre og regelmæssige ydelser 

ud over renterne (i det pågældende indkomstår indfriedes 3 af de i alt 29 relativt kortfristede 

pantebreve).

Syv af ni dommere i Højesteret fandt imidlertid ikke, at der var hjemmel for beskatning af 

kursgevinsterne, således som SL §§ 4 og 5 måtte forstås i deres indbyrdes sammenhæng.

To dommere støttede skattemyndighedernes synspunkt, hvorefter ønsket om et sikkert udbyt-

te i kursavance ved indfrielsen inden for relativt kort løbetid sammen med de øvrigt foreliggende 

omstændigheder måtte henføre forholdet under SL § 4, dvs. som afkast.

Med denne flertalsafgørelse og senere afgørelser er det fastslået, at selv om ar-
bejdsindsatsens og kapitalens afkast langt oftere konstateres gennem forudbe-
regnelige, tilbagevendende og relativt sikkert forekommende begivenheder end 
gennem enkeltstående gevinster, er der ikke alene på grund af regelmæssigheden 
og forudsigeligheden tilstrækkeligt grundlag for at inddrage kursgevinster under 
beskatningsområdet i SL § 4.

Heller ikke aktiviteternes omfang har kunnet rokke ved dette udgangspunkt. Selv 
i tilfælde, hvor f.eks. forsikringsselskaber anbragte meget betydelige midler i ob-
ligationer, mente Højesteret ikke, at en afkast- eller rentebetragtning kunne med-
føre beskatning af kursgevinster, så længe kursgevinsterne ikke indgik i egentlig 
finansieringsvirksomhed eller i spekulationshandler.10

For at kunne gennemføre et folketingsflertals ønske om at beskatte forsikringsselskaber og andre, 

der vel ikke drev egentlig pengenæring, men som havde det som et ganske normalt led i deres 

virksomhed at investere i obligationer og pantebreve, var det derfor nødvendigt at lovgive om 

forholdet i LL § 4.

I denne indtil 1988 gældende bestemmelse blev gevinst og tab “ved afhændelse eller indfrielse, 

herunder udtrækning af offentlige obligationer samt private pantebreve og fordringer, der tilfal-

der forsikringsselskaber, banker og andre virksomheder, der som et normalt led i deres alminde-

lige virksomhed anbringer midler i sådanne aktiver”, anset som skattepligtig indkomst for den 

pågældende virksomhed.

10. UfR 1950, s. 248 H. Allerede tidligere havde Højesteret fastslået, at det skatteretlige rente-
begreb ikke kunne udstrækkes til at omfatte kursgevinster, UfR 1941, s. 565 H.
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Uden for sidstnævnte, særligt lovregulerede tilfælde kan det ikke undre, at skatte-
yderne ofte indrettede sig på, at en skattepligtig rente uden vanskeligheder kunne 
transformeres til en skattefri kursgevinst. Selv en lånefinansiering af obligations-
køb kunne vise sig rentabel, når kursgevinsten var skattefri.

Først i 1986 tog kursgevinstloven skridt til generelt at fjerne denne skattemæs-
sige forskelsbehandling af ydelser med samme økonomiske realitet for skatteyde-
ren.11

2 .2 . Et indkomstbegreb under udvikling

Det var ikke kun statsskattelovens upræcise sondring mellem løbende afkast og 
kapitalgevinster, som efterhånden gjorde en vis nytænkning påkrævet.

Som tidligere fremhævet kan der argumenteres for, at i hvert fald særlig store 
og måske særlig hurtige gevinster underkastes en vis beskatning, selvom forholdet 
principielt omfattes af skattefrihedsreglen i SL § 5, litra a.

Også gevinster, der opstår efter forudgående års fradrag i indkomsten, kan 
med rimelighed beskattes i et omfang svarende til de foretagne fradrag.12

I nærværende forbindelse skal det imidlertid igen understreges, at Højesteret 
ved flere lejligheder har fremhævet, at afkastprincippet i SL § 4 ikke uden videre 
kan fortrænge skattefrihedsprincippet i lovens § 5. Højesteret har ofte formuleret 
det sådan, at “sammenhængen mellem SL §§ 4 og 5” forbyder beskatning, når der 
ikke har været særlig hjemmel til beskatning af kapitalgevinster enten i statsskat-
teloven eller uden for denne.

Sagt på en anden måde forudsætter enhver beskatning af kapitalgevinster i 
strid med statsskattelovens principper udtrykkelig lovhjemmel og kan ikke blot 
støttes på en tillempet afkastbetragtning.

3. Indkomstskattens beregning for fysiske personer

Med virkning fra 1987 er der sket en opsplitning af den ovenfor beskrevne al-
mindelige skattepligtige indkomst i personlig indkomst og kapitalindkomst (PSL 
§§ 2-4).

Opsplitningen har kun med skatteberegningen at gøre og ændrer ikke det skat-
teretlige indkomstbegreb.

Da opsplitningen imidlertid i stigende grad anvendes i systematiske fremstil-
linger af den materielle skatteret, skal der kort redegøres for opsplitningens bag-
grund og dens betydning for skatteberegningen.

11. Nedenfor XV.
12. Nedenfor XIII, hvor udviklingen omkring det skatteretlige indkomstbegreb på disse om-

råder beskrives.
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3 .1 . Indkomstens sammensætning

3 .1 .1 . Det enstrengede beregningssystem

Skatteberegningsreglerne var indtil 1987 ret uinteressante, idet al skattepligtig 
almindelig indkomst og alle fradragsberettigede udgifter indgik i et samlet regn-
skab. Man kunne således ved et forholdsvis simpelt tabelopslag aflæse, hvor højt 
man var placeret i det progressive beskatningssystem.

Havde en skatteyder eksempelvis en renteudgift på 1.000 kr., og var marginalskatten (skatten af 

den “sidst” tjente krone) for hans vedkommende 65 pct., opnåede han en skattebesparelse på 650 

kr. ved at fratrække renteudgifterne i den skattepligtige indkomst. Havde en anden skatteyder en 

marginalskatteprocent på f.eks. 52, sparede denne skatteyder 520 kr. ved at fratrække renteud-

giften på 1.000 kr.

Alle indtægter og udgifter indgik i den enkelte skatteyders indkomstopgørelse 
med samme vægt (dvs. havde den samme “skatteværdi” for ham), hvorimod skat-
teværdien som i eksemplet kunne være forskellig for forskellige skatteydere.

3 .1 .2 . Opsplitning af den skattepligtige indkomst

Med virkning fra 1987 blev princippet om beskatning uden hensyn til indkom-
stens sammensætning delvis ophævet, idet man som nævnt opsplittede den almin-
delige indkomst i kapitalindkomst og personlig indkomst. Kapitalindkomsten 
blev marginalt lavere beskattet end den personlige indkomst. Til gengæld fik en 
negativ nettokapitalindkomst (f.eks. opstået på grund af renteudgifter) tilsvaren-
de lavere fradragsværdi.

Politisk ønskede man ved skatteomlægningen at opmuntre til opsparing og 
samtidig imødekomme kritikken af, at specielt de omdiskuterede rentefradrag 
gav større skattereduktion for store indtægter end for små.

Personskatteloven opregner udtømmende i § 4 de indtægter, der er kapitalind-
komst, og fastslår negativt i § 3, stk. 1, at al anden indkomst end kapitalindkomst 
er personlig indkomst.

Det fremgår heraf, at alle indtægter, som omfattes af den almindelige ind-
komstbeskatning, kan rubriceres som enten kapitalindkomst eller personlig ind-
komst. Nogen tredje mulighed findes ikke.13

Eksempler på kapitalindkomst er renter og fortjenester opgjort efter ejendomsa-
vancebeskatningsloven. Personlig indkomst kan eksempelvis være lønindkomst og 
indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed.

Med skattereformen af 1993 skete der en vis tilbagevenden til mere ensartet 
beskatning af alle indtægter, således at der bl.a. ikke blev nævneværdig forskel på, 
om en indtægt var kapitalindkomst eller personlig indkomst.

13. Aktieindkomst, ejendomsværdi, CFC-indkomst m.v. er selvstændige beskatningsområder, 
som ikke indgår under beskatningsområdet “skattepligtig indkomst”. Se oversigten nedenfor 6.
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3 .1 .3 . Differentieret behandling af udgifter

På udgiftsområdet har der derimod under hele forløbet været afgørende forskel 
på enkeltposters fradragsværdi.

Ved opgørelsen af den personlige indkomst kan lønmodtagere i modsætning 
til selvstændigt erhvervsdrivende ikke fratrække driftsomkostninger (PSL §  3,  
stk. 2).

Har en lønmodtager og hans arbejdsgiver således hver for sig udgifter til fag-
litteratur, kan kun arbejdsgiveren fratrække sine udgifter ved opgørelsen af den 
personlige indkomst. Lønmodtageren må nøjes med fradrag for udgifterne i den 
proportionalt beskattede almindelige skattepligtige indkomst ved beregningen af 
kommuneskatten og sundhedsbidraget.14

§ 3, stk. 2, opregner positivt og udtømmende de udgifter, der kan fratrækkes 
ved opgørelsen af den personlige indkomst. Ud over den selvstændigt erhvervs-
drivendes driftsomkostninger, skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger af 
varelagre m.v. (men ikke renteudgifter) drejer det sig om bidrag og præmier til 
pensionsopsparing for alle skatteydere.

Også for kapitalindkomstens vedkommende er der fradragsret for udgifter for-
bundet med erhvervelsen af denne indkomst (PSL § 4, stk. 2 (se dog LL § 17 C om 
depotgebyrer m.v.)).15

3 .1 .4 . Ægtefællers fordeling af indkomsten

Hovedreglen om den skattemæssige behandling af ægtefæller er KSL § 4, stk. 1, 
hvorefter ægtefæller beskattes af hver deres indkomst. Opdelingen og beskatnin-
gen af ægtefællernes indkomster i personlig indkomst, kapitalindkomst og aktie-
indkomst m.v. foregår derfor efter samme kriterier som for andre personer. 

Efter KSL §  24 A skal kapitalindkomst ved opgørelsen af den skattepligti-
ge indkomst medregnes hos den ægtefælle, der efter ægteskabslovgivningen har 
rådighed over kapitalgodet eller – for så vidt angår kapitaludgifter – hos den 
ægtefælle, der hæfter for betalingen. Kan det ikke afgøres, hvem af ægtefællerne 
en kapitalindtægt eller -udgift vedrører, skal hver ægtefælle medtage halvdelen af 
denne, jf. KSL § 24 A, 2. pkt.

Deltager begge ægtefæller i driften af en virksomhed, og er de samlevende, er 
det som udgangspunkt afgørende, hvem af dem der i overvejende grad har drevet 
virksomheden, jf. KSL § 25 A, stk. 1, 2. pkt., og stk. 6. Denne ægtefælle beskattes 
derefter af virksomhedens indkomst.

Den anden ægtefælle kan da efter omstændighederne beskattes enten som 
medarbejdende ægtefælle efter reglerne i KSL § 25 A, stk. 3-6 eller efter KSL § 25 
A, stk. 7, såfremt der er indgået en lønaftale.

14. Betegnet som “ligningsmæssigt fradrag”. 
15. Se om den historiske udvikling, kapitel I, 1.
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Endelig kan ægtefællerne efter KSL § 25 A, stk. 8 i visse tilfælde efter anmod-
ning fordele en virksomheds resultat mellem sig, når begge i væsentligt og ligeligt 
omfang har deltaget, og fordelingen kan sagligt begrundes i virksomhedens drift. 

3 .2 . Skatteberegning

3 .2 .1 . Kommuneskatter og bundskat til staten

Efter at man havde forladt princippet om, at alle skattepligtige indtægter og alle 
fradragsberettigede udgifter skulle indgå i indkomstopgørelsen med samme skat-
teværdi, foretog man den nævnte opsplitning mellem personlig indkomst og ka-
pitalindkomst.

De proportionale skatter til amts- og primærkommunerne og bundskatten til staten kom i den 

forbindelse til at figurere på den ene side og to progressive tillægsskatter til staten – betegnet som 

mellemskatten og topskatten – på den anden.

Kommuneskatterne og bundskatten til staten udgjorde oprindeligt tilsammen ca. 41 pct. af  de 

skattepligtige indkomster – store som små – idet den gennemsnitlige procent for kommuneskat-

terne var ca. 33,5 og procenten for bundskatten 7,5.

En gennemsnitsprocent på ca. 33,5 var blevet opretholdt ved kommunalreformen af 2005, som 

fjernede de amtskommunale skatter, idet man til en gennemsnitlig skatteprocent i primærkom-

munerne på ca. 25,5 lagde et nyindført sundhedsbidrag til staten på 8 pct.

Dette sundhedsbidrag udfasedes med 1 procentpoint om året, samtidig med at bundskatten 

forhøjedes tilsvarende for dermed at opnå, at skatteværdien af rentefradraget og de ligningsmæs-

sige fradrag gradvis reduceredes i perioden frem til 2019 til ca. 25,5 pct. i en gennemsnitskom-

mune.

Bundskatten til staten beregnes af den personlige indkomst16 med tillæg af posi-
tiv nettokapitalindkomst17, PSL § 6, stk. 1. 

Bundskatten er 12,1 pct. (2021), PSL § 6, stk. 2.

3 .2 .2 . Personfradrag

I forbindelse med omtalen af de proportionale skatter til staten (bundskatten) og 
kommunerne (kommuneskatten) skal det nævnes, at der ved skatteberegningen 
gives et såkaldt personfradrag til personer over 18 år (“frikort”) og et lidt lavere 
til unge ugifte under 18 år, PSL § 10.

Personfradraget er for personer fyldt 18 år 46.700 kr. (2021) og betyder, at der 
ikke skal betales skat af den første del af  indkomsten.

16. Nedenfor kapitel VII og Den Juridiske Vejledning C.A.2.2.1.
17. Nedenfor kapitel VIII og Den Juridiske Vejledning C.A.2.2.2.
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3 .2 .3 . Topskatten

Som endnu et led i Forårspakke 2.0 bortfaldt den ene af de to hidtidige tillægsskatter til staten, 

mellemskatten.

Mellemskatten udgjorde 6 pct. af  den personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv net-

tokapitalindkomst, når det samlede beløb oversteg et nærmere angivet bundbeløb.

Den tilbageblevne tillægsskat til staten, topskatten, udgør som hidtil 15 pct. af  
beregningsgrundlaget med en bundgrænse på 544.800 kr. (2021) efter fradrag 
af arbejdsmarkedsbidrag. Bundgrænsen er som for andre skatter, der reguleres 
i henhold til PSL § 20, baseret på 2010-niveau med et beregnet reguleringstal for 
2021 på 116,9.

Topskatten beregnes af den personlige indkomst med tillæg af bidrag og præ-
mier til pensionsordninger m.v. af  nærmere angivet størrelse og art, idet disse 
udgifter rigtignok som udgangspunkt er fradragsberettigede ved indkomstopgø-
relsen, men blot ikke kan fratrækkes ved beregningen af topskatten. Desuden 
tillægges eventuel positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et grundbeløb på 
46.800 kr. (2021), PSL § 7. Det er det samlede beregningsgrundlag efter de nævnte 
korrektioner, der udløser topskatten, når bundgrænsen overskrides.

3 .2 .4 . Skatteloft

En skatteyder, der efter sin indkomsts størrelse og sammensætning pålægges kom-
muneskat, bundskat og topskat, skal maksimalt betale 52,06 pct. af  den sidst 
tjente krone (2021), PSL § 19, stk. 1.

Den maksimale marginalskatteprocent bliver eksempelvis aktuel i følgende til-
fælde:

Kommuneskat 27,50 pct.

Bundskat til staten 12,11 pct.

Topskat til staten 15,00 pct.

54,61 pct.

Topskatten nedsættes herefter, således at “skatteloftet” ikke gennembrydes.
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3 .2 .5 . Skitse til illustration af skatteberegningen

En skatteyder, hvis bopælskommune har en skatteprocent på 24,80, har følgende 
indtægter og udgifter i 2021:

Lønindtægter 510.000 kr. (personlig indkomst) 
Renteudgifter -9.100 kr. (kapitalindkomst). 
Resultatet af  de væsentligste elementer skatteberegningen:
Kommuneskat 

Personlig indkomst 510.000 kr.

Kapitalindkomst   -9.100 kr. 

Skattepligtig indkomst 500.900 kr. Kommuneskat 24,80 pct. 
= 

124.223 kr.

Bundskat

Personlig indkomst 510.000 kr. Bundskat 12,11 pct. = 61.761 kr.

Topskat

Personlig indkomst 510.000 kr.

(bundfradrag på 
544.800)

Topskat 15 pct. = 0 kr.

3 .2 .6 . Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidraget, der hviler på alle skattepligtige arbejdsvederlag i og 
uden for lønmodtagervirksomhed og ved selvstændig erhvervsvirksomhed, fragår 
ved indkomstopgørelsen, før indkomstskatten beregnes.

Arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. af  den personlige indkomst eller 40.800 kr., 
som det vil være tilfældet i regneeksemplet ovenfor, er således trukket af arbejds-
giveren, før den øvrige skat trækkes.

4. Arbejdsmarkedsbidrag

Efter den tidligere lov om arbejdsmarkedsfonde (AMBL) skulle lønmodtagere og selvstændigt 

erhvervsdrivende betale et bidrag til medfinansiering af en række udgifter, som opregnes i lovens 

§ 1, stk. 1, og som tidligere udsondredes til en dagpengefond, der dækker statens udgifter til dag-

penge ved ledighed, efterløn og overgangsydelse, en aktiveringsfond, der dækker statens udgifter 

til en aktiv arbejdsmarkedspolitik, arbejdsmarkedsuddannelserne, efter- og videreuddannelse 

samt uddannelsesorlov, og en sygedagpengefond, der dækker statens udgifter til syge- og barsels-

dagpenge samt udgifter til forældreorlov og sabbat.

De tre arbejdsmarkedsfonde blev i 1999 slået sammen til én arbejdsmarkedsfond, som samti-

dig tilførtes udgifter til førtidspension m.v.

Da der var tale om øremærkede bidrag, var arbejdsmarkedsbidragene ikke i juridisk forstand 

skatter.

I forbindelse med lovændringer i 2007 blev Arbejdsmarkedsfonden afskaffet, og 
loven blev omdøbt til lov om arbejdsmarkedsbidrag.
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Bidraget blev fastsat til 8 pct. af  afgiftsgrundlaget uden indeksering og uden 
den hidtidige øremærkning af bidragene.

Arbejdsmarkedsbidraget er herefter ikke længere et socialt bidrag, men en ind-
komstskat på linje med andre indkomstskatter.

Efter AMBL § 2, stk. 1 og 2, skal arbejdsmarkedsbidraget betales af alle, der 
har lønindkomst ved beskæftigelse i et ansættelsesforhold. Bidragspligten om-
fatter også personer, der modtager fratrædelsesgodtgørelser, efterbetalinger og 
andre ydelser, der har karakter af en efterindtægt. Desuden omfattes personer, 
der er fuldt skattepligtige af vederlag, honorarer eller anden indkomst for per-
sonligt arbejde uden for ansættelsesforhold, som ikke kan henføres til selvstændig 
erhvervsvirksomhed, samt hovedaktionærer, der modtager udbytte i form af rå-
dighed over bil, sommerbolig, lystbåd og helårsbolig.

Kredsen af bidragspligtige lønmodtagere blev ved en lovrevision i 2004 udvi-
det, således at der tilvejebragtes større sammenhæng mellem skattepligt og social 
sikring i Danmark på den ene side og betaling af arbejdsmarkedsbidrag på den 
anden.

Bidragsgrundlaget, som også omfatter vederlag i form af naturalier, udgøres 
af alle skattepligtige vederlag som f.eks. løn, aktieløn, feriepenge, godtgørelser, 
honorarer, tantiemer og provisioner m.v., der er optjent i et ansættelsesforhold.

Vederlag, honorarer eller anden indkomst for personligt arbejde uden for an-
sættelsesforhold, som ikke kan henføres til selvstændig erhvervsvirksomhed, om-
fattes også af bidragsgrundlaget.

Efter AMBL § 4 omfatter bidragspligten desuden personer, som driver selv-
stændig erhvervsvirksomhed her i landet.

Bidragsgrundlaget for selvstændigt erhvervsdrivende består som udgangs-
punkt af den del af  den personlige indkomst, der hidrører fra virksomheden.

Indtægter, der ikke udtrykkeligt er nævnt i loven, er ikke omfattet af  afgifts-
pligten. Personer, der modtager følgende ydelser, skal ikke betale arbejdsmar-
kedsbidrag af disse ydelser:

Statens Uddannelsesstøtte, syge- og arbejdsløshedsdagpenge, udbetalinger fra 
pensions-, ulykkes- og livsforsikringsordninger, tjenestemandspension, sociale 
ydelser og andre overførselsindkomster, efterløn, folkepension, førtidspension og 
underholdsbidrag.

Arbejdsmarkedsbidrag fragår ved opgørelse af den skattepligtige indkomst og 
den personlige indkomst for de bidragspligtige. Ved skatteberegningen skal den 
bidragspligtige indkomst således først reduceres med arbejdsmarkedsbidrag, før 
der bliver tale om at beregne skatter af skattepligtig indkomst og personlig ind-
komst.

For lønmodtagere opnås fradraget ved, at arbejdsmarkedsbidraget slet ikke 
medregnes ved indkomstopgørelsen.

For selvstændigt erhvervsdrivende og andre bidragspligtige, hvor arbejdsgi-
veren ikke har indeholdt arbejdsmarkedsbidraget ved udbetaling af vederlaget, 
fragår arbejdsmarkedsbidraget ved indkomstopgørelsen, LL § 8 M.
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Eftersom arbejdsmarkedsbidraget ikke længere betragtes som et socialt bi-
drag, men som en del af  indkomstskattesystemet, udstrækkes bidragsgrundlaget 
til også at omfatte nogle arbejdsindkomster og indkomster ved selvstændig er-
hvervsvirksomhed, som hidtil har været fritaget for arbejdsmarkedsbidrag.

Integreringen i indkomstskattesystemet bevirker, at arbejdsmarkedsbidraget 
omfatter indkomst både fra Danmark og – når dobbeltbeskatningsaftaler ikke 
forhindrer det – fra udlandet, uanset om den pågældende er socialt sikret i Dan-
mark eller i udlandet, ganske som han skal betale sine øvrige indkomstskatter. 
Arbejdsmarkedsbidrag betales herved også af indkomst fra fast driftssted i ud-
landet og fast ejendom beliggende i udlandet.

5. Andre indkomst- og beskatningsformer

5 .1 . Aktieindkomst

Blandt de indtægter, der indgår i den almindelige indkomstopgørelse, nævner SL 
§ 4, litra e, jf. LL § 16 A, udbytte fra aktie- og anpartsselskaber m.v.

Med virkning fra 1991 skete der imidlertid en væsentlig ændring af dette al-
mindelige udgangspunkt, idet der i de fleste praktisk forekommende tilfælde ind-
førtes en helt ny indkomst- og beskatningsform.

I de af PSL § 4 a omfattede tilfælde betegnedes udbytteindtægterne nemlig som 
udbytteindkomst, som ikke længere skulle indgå i den almindelige skattepligtige 
indkomstopgørelse efter statsskattelovens hovedprincipper, og senere er der des-
uden indført nye regler om beskatning ved afståelse af aktier og andelsbeviser 
m.v., således at ikke blot løbende udbytte, men også salgsgevinster skal beskattes 
efter nye principper.

Som følge heraf er betegnelsen udbytteindkomst ændret til aktieindkomst.18

Aktieindkomst, der ikke overstiger et grundbeløb på 56.500 kr. (2021), beskat-
tes med 27 pct., PSL § 8 a, stk. 1.

Samlevende ægtefæller har hver en beløbsgrænse på 56.500 kr. Er den ene æg-
tefælles aktieindkomst lavere, forhøjes den anden ægtefælles beløbsgrænse, så æg-
tefællerne tilsammen har en beløbsgrænse på 113.000 kr. Det er en forudsætning 
for overførsel af  uudnyttet grundbeløb mellem ægtefæller, at de er samlevende 
ved indkomstårets udløb, jf. PSL § 8 a, stk. 4.

Skatten af aktieudbytte, der ikke overstiger de regulerede grundbeløb, er en-
delig afregnet ved den udbytteskat, som selskabet skal indeholde efter KSL § 65.

Aktieindkomst, der overstiger grundbeløbene, beskattes med 42 pct. af  det 
overskydende beløb, PSL § 8, a, stk. 2. 

18. Se nedenfor IX om aktieindkomst og XVI om aktieavancer.
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5 .2 . Gaveafgift

Den praktiske hovedregel om beskatning ved gaveoverdragelser er ikke SL § 4, 
litra c, men BAL §§ 22-24.

Den personkreds, der omfattes af BAL § 22, stk. 1, litra a-f, udgør det typiske 
gavemiljø, nemlig:

• giverens afkom og stedbørn og disses afkom,
• afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle,
• giverens forældre,
• personer, der har haft fælles bopæl med giveren i de sidste 2 år før modtagelsen 

af gaven, og personer, der tidligere har haft fælles bopæl med giveren i en sam-
menhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på 
grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig,

• under visse omstændigheder plejebørn, der har haft bopæl hos giveren i en 
sammenhængende periode på mindst 5 år,

• stedforældre og bedsteforældre.

Som det vil ses, omfattes søskende ikke i deres egenskab af søskende, men skal 
som udgangspunkt indkomstbeskattes efter SL § 4, litra c.

I den omhandlede personkreds betales 15 pct. i afgift af  gaver i det omfang, ga-
verne i et kalenderår overstiger et afgiftsfrit grundbeløb på 68.700 kr. (2021), § 23. 
Gaver til stedforældre og bedsteforældre belægges dog med en afgift på 36,25 pct. 
i det omfang, gaverne overstiger grundbeløbet.

I live værende barns eller stedbarns ægtefælle beskattes med 15 pct. af  gaver ud 
over et skattefrit grundbeløb på 24.000 kr. (2021).

Forældre kan efter disse regler årligt give hvert barn i alt 137.400 kr. (2021) 
afgiftsfrit. 

Ud over den afgiftsfrihed, der ligger i de respektive grundbeløb, skal det næv-
nes, at gaver mellem ægtefæller, som ikke er fraseparerede, er helt afgiftsfrie.

5 .3 . Ejendomsværdiskat

Lejeværdien af bolig i egen ejendom var tidligere skattepligtig som kapitalind-
komst, men denne indkomstbeskatning er nu afløst af en særlig ejendomsskat 
betegnet som ejendomsværdiskatten.

5 .4 . CFC-indkomst

Indkomstformen CFC-indkomst (Controlled Foreign Company-indkomst) be-
skrives i LL §§ 16 H og 16 I, jf. PSL § 4 b.

CFC-beskatning efter LL §  16 H finder sted, når skatteyderen kontrollerer 
eller har væsentlig indflydelse på et udenlandsk selskab, hvis virksomhed er af 
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 væsentlig finansiel karakter, og hvis indkomst beskattes væsentligt lavere end efter 
danske beskatningsregler.19 

Af CFC-indkomst svares skat som af selskabsindkomst, dvs. 22 pct., PSL § 8 
b, jf. SEL § 17, stk. 1.

6. Oversigt over personbeskatningen

Skattepligtig indkomst Andre beskatningsgrundlag

Kapitalindkomst Personlig 
indkomst

Aktieindkomst Visse gaver Ejendoms- 
værdi

CFC-indkomst

19. Se LL §  16 H, stk. 2, om begrænsningen i anvendelsesområdet, når det drejer sig om sel-
skaber inden for EU.
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