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Kapitel 1

Indledende om indkomstopgørelsen 
for selvstændigt erhvervsdrivende 

1.1 Indledning

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst for selvstændigt erhvervsdri-
vende personer sker som udgangspunkt efter de grundlæggende be-
stemmelser i Statsskattelovens §§ 4-6. Hertil knytter der sig en betydelig 
supplerende lovgivning. En del af  den supplerende lovgivning gælder 
imidlertid kun for selvstændigt erhvervsdrivende. Endvidere gælder der 
særlige regnskabs- og oplysningspligter m.v. for selvstændigt erhvervs-
drivende. Det er derfor af afgørende betydning at få fastlagt, om den 
pågældende person i relation til den erhvervede indkomst skal anses for 
selvstændig erhvervsdrivende, lønmodtager, honorarmodtager eller om 
indkomsten er erhvervet som led i en hobbyvirksomhed eller anden 
virksomhed, der ikke kan anses som erhvervsmæssig. 

I Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III er området vedr. hobbyvirksom-
hed og anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed behandlet i kap. 4.9, og 
lønmodtagerbegrebet og afgrænsningen heraf er behandlet i kap. 5.2. 

I dette kapitel behandles nogle overordnede spørgsmål om, hvornår 
en person anses for selvstændigt erhvervsdrivende, herunder hvilken 
betydning det har skatteretligt, i kap. 1.2, og om hvilken betydning 
virksomhedens bogføring og årsregnskab har ved opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst for selvstændigt erhvervsdrivende i kap. 1.3. 

1.2 Begrebet selvstændigt erhvervsdrivende 
1.2.1 Begrebsafgrænsningens betydning 

Hvorvidt en person anses for selvstændigt erhvervsdrivende eller ej, har 
bl.a. betydning for opgørelsen af den skattepligtige indkomst, skattebe-
regningen, opgørelsen af arbejdsmarkedsbidrag, skatteopkrævningen 
og spørgsmålet om hvorvidt indkomsten er omfattet af dansk skatte-
pligt.

I relation til opgørelsen af den skattepligtige indkomst har det f.eks. 
betydning for, om udgifterne kan fradrages. Udgifter, der er afholdt for 
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at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, er fradragsberettigede, 
jf. SL § 6. Dette gælder bl.a. for selvstændigt erhvervsdrivende personer. 
Udgifter i forbindelse med en hobbyaktivitet eller anden aktivitet, der 
ikke anses for erhvervsmæssig, er ikke fradragsberettiget efter SL § 6, 
idet de ikke primært er afholdt med det formål at erhverve, sikre og 
vedligeholde indkomsten, men mere ud fra private behov og interesser. 
Udgifter til private udgifter er jo som bekendt ikke fradragsberettigede 
efter SL § 6. Som følge af nettoindkomstprincippet er det imidlertid 
anderkendt i praksis, at udgifter i forbindelse med en hobbyaktivitet 
eller anden ikke-erhvervsmæssig virksomhed kan fradrages i indtægten 
herfra ned til et 0-resultat.1 

Opstår der underskud i en erhvervsvirksomhed, modregnes dette un-
derskud som hovedregel i den skattepligtiges øvrige indkomster, som 
den skattepligtige person har haft i indkomståret, f.eks. i en lønind-
komst, jf. princippet i SL § 4, om at den skattepligtige indkomst skal 
opgøres som en samlet indkomst.2 Resulterer en hobbyaktivitet eller 
anden ikke-erhvervsmæssig aktivitet i et underskud, kan et sådant un-
derskud derimod ikke modregnes i indkomstårets øvrige indkomster, 
idet udgifterne som nævnt kun kan fradrages ned til et 0-resultet. End-
videre er der ikke hjemmel til at modregne et underskud fra en hobby-
virksomhed i overskud herfra i efterfølgende år. Selvstændigt erhvervs-
drivende personer, hvis skattepligtige indkomst udviser underskud, kan 
derimod som udgangspunkt fremføre et sådant underskud til modreg-
ning i efterfølgende indkomstårs overskud, jf. PSL § 13 eller VSL § 13.

En række af de supplerende fradragsbestemmelser i skattelovgivnin-
gen gælder kun for selvstændigt erhvervsdrivende. Det er kun selvstæn-
digt erhvervsdrivende, der f.eks. kan fratrække gaver i form af pengebe-
løb til kulturinstitutioner efter LL § 8 S, reklameudgifter efter LL § 8, 
stk. 1, eller forskningsudgifter efter LL § 8 B, og der som hovedregel 
kan foretage fradrag for erhvervsmæssige befordringsudgifter efter LL 
§ 9 B, jf. LL § 9, stk. 1.3 Modsat er det kun lønmodtagere, der f.eks. kan 
opnå fradrag for indskud på etablerings- eller iværksættekonti før etab-
leringen af en erhvervsvirksomhed, jf. ETBL § 2.

1. Se hertil Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III, kap. 4.9.2.2. om den teoretiske uenighed 
om hjemlen til fradrag for udgifter i forbindelse med en hobbyaktivitet samt Jane 
Ferniss, Det skatteretlige driftsomkostningsbegreb, 2006, kap. 3, afsnit 3.3 om de 
grundlæggende fradragskriterier i SL § 6.

2 Underskud i skattetransparente selskaber kan dog være kildeartsbegrænset, jf. PSL 
§ 13, stk. 6 og 7. Se pkt. 1.2.2.

3. Se kap. 3 og Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III, kap. 6.5.2. Honorarmodtagere kan dog 
foretage fradrag for erhvervsmæssige befordringsudgifter efter LL § 9 B. Se kap. 
6.5.2.3. 
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Lønmodtageres fradrag reduceres endvidere som hovedregel med de 
første 5.500 kr. (2010-niveau), jf. LL § 9, stk. 1.4 Endvidere er det kun 
lønmodtagere, der kan modtage skattefri rejse- og befordringsgodtgø-
relse, jf. LL § 9, stk. 4, LL § 9 A og § 9 B.

Andre specialbestemmelser finder også kun anvendelse for selvstæn-
digt erhvervsdrivende. Det er kun selvstændigt erhvervsdrivende, der 
kan anvende Varelagerloven, jf. VL § 1, stk. 1, samt overføre en del af  
virksomhedens overskud til beskatning hos en medarbejdende ægte-
fælle, jf. KSL § 25 A, stk. 3. Det er også kun i forbindelse med en selv-
stændig erhvervsvirksomhed, at der kan indgås lønaftale mellem to 
ægtefæller, der begge deltager i driften, jf. § 25 A, stk. 7, eller foretages 
en fordeling af virksomhedens overskud mellem ægtefællerne, jf. KSL 
§ 25 A, stk. 8. 

Uanset om en person efter en konkret vurdering anses som selvstæn-
digt erhvervsdrivende, kan der i de nævnte regelsæt være yderligere be-
tingelser m.v., der skal være opfyldt, for at reglerne finder anvendelse. 

Ved skatteberegningen, hvor der skal opgøres forskellige indkomstka-
tegorier i medfør af Personskatteloven, er det f.eks. som udgangspunkt 
kun selvstændigt erhvervsdrivende, der kan fratrække driftsudgifter 
ved opgørelsen af den personlige indkomst, jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 1 og 
2.5 Lønmodtageres udgifter, der er fradragsberettigede efter SL § 6, kan 
derimod som udgangspunkt kun fratrækkes i den skattepligtige ind-
komst, dvs. som ligningsmæssige fradrag, jf. PSL § 3, stk. 2, modsæt-
ningsvis, hvilket medfører, at fradragsberettigede udgifter for lønmod-
tagere har en lavere fradragsværdi end for selvstændigt erhvervsdriven-
de. 

Personer, der har tab i forbindelse med salg af formuegenstande, der 
er foretaget i spekulationsøjemed, jf. SL § 5 a, kan kun fradrage disse 
tab i den skattepligtige indkomst som et ligningsmæssigt fradrag, jf. 
PSL § 3, stk. 2 og § 4, modsætningsvis.

Personer, der udøver næring ved køb og salg af fordringer eller finan-
sielle kontrakter eller driver næringsvirksomhed med finansiering, jf. 

4. Grundbeløbet reguleres årligt efter PSL § 20. Se http://www.skm.dk/skattetal/satser/
satser-og-beloebsgraenser/satser-og-beloebsgraenser-lovfortegnelse.

5. Personer, der modtager vederlag for personligt arbejde uden for tjenesteforhold, og 
som heller ikke anses for selvstændigt erhvervsdrivende – de såkaldte honorarmod-
tagere, og personer, der har indtægter fra en hobbyvirksomhed eller anden virksom-
hed, der ikke anses for erhvervsmæssig, kan dog også i forbindelse med skattebereg-
ningen efter Personskattelovens regler i medfør af nettoindkomstprincippet og prak-
sis fratrække driftsudgifter ved opgørelse af den personlige indkomst. Dog kun til et 
0-resultat. Se om honorarmodtagere i Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III, kap. 5 og 
hobbyvirksomhed i Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III, kap. 4.9.
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KGL § 13, skal i modsætning til andre personer medregne indtægter og 
udgifter til den personlige indkomst i stedet for til kapitalindkomsten, 
jf. PSL § 4, stk. 3. 

Efter VSL § 1, stk. 1, er det alene personer, der driver selvstændig 
erhvervsvirksomhed, der kan anvende virksomhedsordningen eller ka-
pitalafkastordningen.6 Det giver bl.a. mulighed for konsolidering af 
virksomheden, ved at indkomsten skattemæssigt spares op i virksom-
hedsordningen mod betaling af en lav foreløbig skat på 22 %. Det er 
først, når virksomhedens overskud hæves fra virksomhedsordningen, 
at der sker endelig beskatning som personlig indkomst, herunder beta-
ling af eventuel topskat.

Endvidere har afgrænsningen betydning for skatteopkrævningen, da 
den foreløbige skat for selvstændigt erhvervsdrivende indbetales som 
B-skat, jf. KSL § 41, stk. 2, sidste pkt., og § 50, hvorimod lønmodtage-
res skat indbetales som A-skat, jf. KSL § 41, stk. 2 og KSL § 46.

Endelig opgøres arbejdsmarkedsbidraget for selvstændigt erhvervs-
drivende på baggrund af et nettogrundlag, dvs. efter fradrag af udgif-
ter, hvorimod lønmodtageres og honorarmodtageres arbejdsmarkeds-
bidrag beregnes på grundlag af bruttoindtægten, jf. AMBL § 2 og § 4. 

Afgrænsningen er også central i forbindelse med, hvilke indkomster 
der er omfattet af dansk skattepligt. Udenlandsk hjemmehørende per-
soner, der erhverver indkomst, der anses for vederlag for personligt ar-
bejde i tjenesteforhold udført for en dansk virksomhed, eller for en 
udenlandsk virksomhed med fast driftssted her i landet, eller for en 
udenlandsk virksomhed, men hvor personen opholder sig her i landet i 
mere end 183 dage, er omfattet af dansk skattepligt, jf. KSL § 2, stk. 1, 
nr. 1, jf. stk. 9. Derimod er indkomst for arbejde udført her i landet, der 
anses for erhvervet af en udenlandsk hjemmehørende erhvervsmæssig 
virksomhed, ikke omfattet af dansk skattepligt, når der ikke foreligger 
et fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 4, eller SEL § 2, stk. 
1, litra a.7

Det har således afgørende betydning at få fastlagt, om den skatte-
pligtige udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. 

6. Se f.eks. SKM 2014.283 SR, hvor en advokat, der var antaget af Statsforvaltningen 
som værge for en række personer, blev anset for selvstændigt erhvervsdrivende i rela-
tion til det modtagne værgevederlag og derfor kunne lade vederlaget indgå i virksom-
hedsordningen, jf. VSL § 1. Se endvidere kap. 7.3.1.

7. Se f.eks. SKM 2015.372 Ø, hvor to overlæger, der var hjemmehørende i Sverige, blev 
anset for at være lønmodtagere på et privathospital i Danmark, således at de veder-
lag, de havde modtaget, samt værdi af fri bolig blev anset for lønindkomst, der var 
skattepligtig som A-indkomst i Danmark, jf. KSL § 2, stk. 1, og ikke for indkomst, 
der kunne henføres til deres svenske selskab.
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1.2.2 Den selvstændigt erhvervsdrivendes kendetegn m.v.

Skattelovgivningen indeholder ikke nogen nærmere definition på, i 
hvilke tilfælde en person anses for at være selvstændigt erhvervsdriven-
de. Af SL § 4, litra a, fremgår der kun en række eksempler på forskellige 
typer af erhverv, såsom »… agerbrug, skovbrug, industri, handel, hånd-
værk, fabrikdrift, søfart, fiskeri, eller hvilken som helst anden næring 
eller virksomhed…«, hvor indkomsten skal medregnes til den skatte-
pligtige indkomst. Udlejningsvirksomhed anses som udgangspunkt 
også for selvstændig erhvervsvirksomhed.8 Der skal dog, ligesom ved 
andre typer af virksomheder, foretages en konkret vurdering af, hvor-
vidt virksomheden kan anses for erhvervsmæssig.9 Delvis udlejning af 

8. Se JV C.C.1.1.1 og f.eks. SKM 2016.456 LSR, hvor Landsskattesretten fandt, at 
udlejning af fast ejendom principielt er en erhvervsmæssig virksomhed, og at dette 
også gælder udlejning til nærtstående familiemedlemmer og til et selskab, hvor eje-
ren er hovedanpartshaver. 

   For at en ejendom skattemæssigt anses for udelukkende erhvervsmæssigt an-
vendt, skal ejeren have fraskrevet sig retten til at benytte ejendommen, jf. f.eks. SKM 
2002.229 H og SKM 2005.78 H.

   Udlejning af fast ejendom anses dog ikke for erhvervsmæssig virksomhed i rela-
tion til reglerne om genanbringelse af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom, jf. 
EBL § 6 A, stk. 1. Se også KSL § 33 C, stk. 1, vedr. familieoverdragelse af erhvervs-
virksomheder, hvor udlejning af anden fast ejendom end fast ejendom, som efter 
Ejendomsvurderingsloven anses for landbrugs- eller skovejendom, ikke anses for 
erhvervsvirksomhed.

9. I SKM 2014.732 LSR blev udlejning af en garage anset for udøvelse af erhvervs-
mæssig virksomhed. Skatteyderen var dermed berettiget til at anvende virksom-
hedsordningen. I SKM 2014.812 LSR blev en underskudsgivende udlejning af red-
skabsbygninger på lejet grund derimod ikke anset for erhvervsmæssig virksomhed, 
og underskuddet kunne derfor ikke modregnes i øvrig indkomst, og virksomheds-
ordningen kunne ikke anvendes. Landsskatteretten havde her lagt vægt på, at udlej-
ningen af redskabsbygningerne i alle årene havde givet underskud, og at der ikke var 
fremlagt oplysninger om, at underskuddet var forbigående, og at udlejningen ville 
komme til at give overskud, samt at omfanget af virksomheden var af så underord-
net betydning, at virksomheden ikke kunne anses for erhvervsmæssig i skattelovgiv-
ningens forstand. I SKM 2014.822 LSR blev udlejning af et redskabshus ligeledes 
ikke anset for erhvervsmæssig virksomhed, og reglerne i Virksomhedsskatteloven 
kunne derfor ikke anvendes. Landsskatteretten havde lagt vægt på, at der aldrig 
havde været – eller ville blive – realiseret et overskud i virksomheden, ligesom virk-
somheden var af ganske underordnet omfang. Afgørelsen er kommenteret af Jane 
Bolander i SR.2015.50. I SKM 2016.437 B blev en skatteyder, der både havde udle-
jet et redskabsskur og drevet fiskeri, ikke anset for at have drevet erhvervsmæssig 
virksomhed, idet begge aktiviteter havde haft et begrænset omfang. Underskuddene 
herfra kunne derfor ikke fratrækkes i hans øvrige indkomster, og virksomhedsord-
ningen kunne ikke anvendes. I SKM 2018.338 LSR blev udlejning af en garage ikke 
anset for en erhvervsmæssig virksomhed, idet virksomheden var af mindre omfang, 
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en- og tofamiliehuse til beboelse og udlejning af fritidsboliger samt 
fremleje af lejelejlighed og udlejning af andelsbolig anses ikke for er-
hvervsmæssig udlejning.10 Delvis udlejning af private biler anses ligele-
des ikke for erhvervsmæssig virksomhed.11

Afgrænsningen af begrebet selvstændigt erhvervsdrivende over for 
personer, der driver en hobbyvirksomhed eller anden ikke-erhvervs-
mæssig virksomhed, sker på baggrund af en konkret samlet vurdering 
af en lang række kriterier, der kan udledes af praksis. Disse kriterier er 
bl.a., om virksomheden er rentabel, altså om der er udsigt til, at virk-
somheden vil give overskud på et tidspunkt, om virksomheden har et 
vist omfang og varighed, om underskuddet kun er forbigående, om 
virksomheden har den fornødne intensitet og seriøsitet, om der er andre 
formål end erhvervsmæssige formål med virksomheden og ejerens fag-
lige forudsætninger.12

og resultatet af den primære drift ikke gav en rimelig forrentning af den investerede 
kapital, når en andel af revisorudgiften og driftsmæssige afskrivninger blev medreg-
net. Virksomhedsskatteordningen kunne derfor ikke finde anvendelse.

10. I SKM 2016.30 LSR blev udlejning af en andelsbolig til en søn ikke anset for er-
hvervsmæssig virksomhed. Underskuddet kunne derfor ikke fradrages i anden ind-
komst, og virksomhedsordningen kunne ikke anvendes. Afgørelsen er kommenteret 
af Liselotte Madsen i SR.2016.0128. Se også SKM 2018.530.LSR, hvor udlejning 
af en andelsbolig heller ikke blev anset for erhvervsmæssig virksomhed. Se hertil 
endvidere LL § 15 O vedr. delvis udlejning af fritidsboliger, LL § 15 P vedr. delvis 
udlejning af helårsboliger (langtidsudlejning) og LL § 15 Q vedr. delvis udlejning af 
helårsboliger (korttidsudlejning). Se L 2018.1727.

11. Jf. JV C.C.1.1.2. Se også om udlejning af private armbåndsure i SKM 2017.540 SR. 
Se endvidere LL § 15 R vedr. udlejning af personbiler, varebiler, campingvogne, 
visse påhængskøretøjer og lystbåde, der ikke sker som led i erhvervsmæssig virk-
somhed. Bestemmelsen har virkning fra og med indkomståret 2018, bortset fra den 
del af  loven, der vedrører indberetning, se nærmere herom i L 2018.1727.

12. Se mere indgående behandling herom i Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III, kap. 4.9 
samt JV C.C.1.2 og Skatteretsrådets Redegørelse af juni 1999, p. 20 ff., om økono-
misk og erhvervsmæssig virksomhed i relation til skat og moms. Om virksomheds-
begrebet i Festskrift til Ole Bjørn, p. 273. Se fra praksis f.eks. SKM 2013.241 H, 
hvor en kunstners virksomhed af Højesterets flertal ikke blev anset for erhvervs-
mæssig, idet kunstnervirksomheden ikke blev anset for drevet med udsigt til at opnå 
en rimelig fortjeneste i forhold til hans arbejdsindsats. Modtagelse af hædersbevis-
ninger og legater m.v., der ikke var vederlag for konkrete arbejder eller produkter 
eller betinget af en bestemt fremtidig kunstnerisk indsats blev ikke tillagt vægt ved 
vurderingen. Det, at kunstneren var en fagligt kompetent, dygtig og anerkendt 
kunstner, og at han havde deltaget på adskillige udstillinger m.v., var heller ikke 
blevet tillagt vægt ved vurderingen. Virksomhedens underskud kunne derfor ikke 
fradrages i medfør af SL § 6, stk. 1, litra a. I SKM 2013.745 Ø blev et rejsebureau, 
der havde været etableret i en årrække, men hvor der – bortset fra to år – havde været 
underskud, ikke anset for at have opfyldt rentabilitetskravet, idet virksomheden 
ikke blev drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste, hverken i forhold til 
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Afgrænsningen af begrebet selvstændigt erhvervsdrivende over for 
lønmodtagere skal efter retspraksis ske efter de kriterier, der er angivet 
i Personskattelovscirkulæret pkt. 3.1.1., og foretages på samme måde, 
uanset i hvilken relation inden for skattelovgivningens område spørgs-
målet er relevant.13 

Herefter er en selvstændig erhvervsvirksomhed kendetegnet ved, at 
der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk ka-
rakter med det formål at opnå økonomisk overskud. Som lønmodtager 

den skattepligtiges arbejdsindsats eller i forhold til den investerede kapital. Det for-
hold, at han havde de fornødne faglige forudsætninger for at drive et rejsebureau og 
gjorde det på en seriøs måde, kunne under de anførte omstændigheder ikke føre til 
et andet resultat. I SKM 2014.584 B fandt byretten ikke, at en skov- og plantage-
ejendom kunne anses for en erhvervsmæssig virksomhed, idet driften af ejendom-
men ikke havde – eller i fremtiden ville have – udsigt til at opnå et sådant omfang, at 
der var tale om en erhvervsmæssig virksomhed. Der var enighed om, at vurderingen 
skulle ske på baggrund af den særlige ligningspraksis vedrørende deltidslandbrug. 
Retten havde ved vurderingen lagt vægt på, at der ikke var fremlagt uvildige udtalel-
ser om den fremtidige prognose for ejendommens udvikling og drift i økonomisk 
henseende, samt at ejendommen ifølge skatteyderens egne oplysninger i perioden 
2003-2011, med fradrag af et offentligt tilskud i 2004 på 111.420 kr., kun havde ge-
nereret et nettoresultat på i alt 189.340 kr., hvoraf sagsøgerens andel udgjorde 1/3, 
dvs. gennemsnitligt godt 7.000 kr. på årsbasis. Virksomhedsskatteordningen kunne 
derfor ikke finde anvendelse. I SKM 2015.210 B fandt byretten, at en virksomhed 
med salg af internetdomæner og klik-indtægter (indtægter fra klik på annoncer på 
virksomhedens internetdomæner) ikke kunne betegnes som erhvervsmæssig i 2009 
på grund af virksomhedens omfang og intensitet. For 2010 fandt retten derimod, at 
der var tale om en erhvervsmæssig virksomhed på grund af aktiviteterne i virksom-
heden, hvilket også indtægterne i de efterfølgende år understøttede. Underskuddet 
var således kun forbigående, og der var derfor udsigt til en rentabel drift og ind-
komst. Underskuddet for 2010 kunne således fradrages, jf. SL § 6. I SKM 2017.463 
B blev en tandlægepraksis ikke anset for erhvervsmæssig for indkomstårene 2010 og 
2011. Virksomheden havde tidligere haft en rimelig omsætning og et pænt overskud, 
men fra 2008 – hvor ejeren var blevet syg – havde der været en begrænset omsætning, 
og i perioden 2008-2015 havde den været drevet med et samlet underskud på 2 mio. 
kr. Hverken de tidligere positive resultater, ejerens faglige forudsætninger, virksom-
hedens karakter og formål eller hendes sygdom kunne medføre en anden vurdering. 
Se Liselotte Madsens kommentarer hertil i SR.2018.10. 

   I øvrigt skal sygedagpenge ikke længere indgå i virksomhedsindkomsten, uanset 
om virksomheden er erhvervsmæssigt drevet eller ej, jf. SKM 2003.416 Ø og SKM 
2015.262 H. 

13. Jf. Cirk.1994.129 samt TfS 1996, 449 H, hvor Højesteret fastslår, at den skatteretlige 
sondring mellem lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende skal ske efter de 
kriterier, der er angivet i dette cirkulære. Se endvidere JV C.C.1.2 samt Skatteretten 
1, 8. udg., afsnit III, kap. 5.2., Anne Marie Abrahamson og Jan Storgaard Hove, 
Selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere – i skatteretligt og ansættelsesret-
ligt perspektiv, Karnov Group Denmark A/S, 2014, og Carsten Led Jensen, Beskat-
ning af lønindkomst, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2000, afsnit 1, p. 23 ff. 
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anses derimod den, der modtager vederlag for personligt arbejde i et 
tjenesteforhold. I cirkulæret er nævnt en række kriterier, der kan ind-
drages ved vurderingen af, hvorvidt der er tale om en selvstændig er-
hvervsvirksomhed eller ej. Det, der kan tale for, at indkomstmodtage-
ren er selvstændigt erhvervsdrivende, er bl.a., at indkomstmodtageren 
tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden 
instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgiv-
ne ordre, at hvervgiverens forpligtelse over for indkomstmodtageren er 
begrænset til det enkelte ordreforhold, at indkomstmodtageren ikke på 
grund af ordren er begrænset i sin adgang til samtidig at udføre arbejde 
for andre, at vederlaget erlægges efter regning, og betaling først ydes 
fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt, og eventuelle mangler af-
hjulpet, og at indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af hvervgi-
vere. Endvidere kan væsentlige, erhvervsmæssige omkostninger, f.eks. 
løn til personale, erhvervslokaler m.v., der forudsættes afholdt af ind-
komstmodtageren i kontaktforholdet til hvervgiveren, indikere, at der 
er tale om en selvstændig erhvervsvirksomhed. Tilsvarende er der en 
række kriterier, der kan tale for, at indkomstmodtageren er lønmodta-
ger, bl.a. at hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte gene-
relle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder tilsyn og 
kontrol, at indkomstmodtageren udelukkende eller i overvejende grad 
har samme hvervgiver, at aftalen angår løbende ydelser, at arbejdstiden 
er fastsat af hvervgiveren m.v. Ingen af kriterierne, der taler henholds-
vis for et tjenesteforhold eller for en selvstændig erhvervsvirksomhed, er 
i sig selv afgørende. De anførte momenter har endvidere ikke lige stor 
betydning i alle situationer.14

14. Se f.eks. SKM 2017.99 SR, hvor en skatteyder, der havde etableret en rådgivnings-/
konsulentvirksomhed i selskabsform inden for fødevareindustrien, efter en samlet 
konkret vurdering blev anset for at være selvstændigt erhvervsdrivende, selvom hun 
kun havde haft én hvervgiver, og kontrakten indeholdt vilkår om ansvarsbegræns-
ning. Skatterådet havde tillagt det vægt, at hun havde etableret eget kontor, hvorfra 
arbejdet helt eller delvist blev udført. Hun var ikke underlagt hvervgiverens instruk-
tionsbeføjelser og bestemte selv sin arbejdstid. Hun afholdt selv sine udgifter til it, 
udstyr, abbonnementer, kontor og arbejdsplads. Begge parter kunne opsige kon-
trakten og uden økonomisk kompensation. Ydelserne blev faktureret løbende. Skat-
terådet havde derfor tiltrådt, at hun i henhold til kontrakten arbejdede for egen 
regning og risiko. Det blev dog afslutningsvist bemærket, at der ikke var taget stil-
ling til, om hun fortsat ville kunne anses for selvstændigt erhvervsdrivende ved en 
eventuel forlængelse af konsulentaftalen. I SKM 2017.739 Ø blev en skatteyder, der 
ifølge en aftale med kommunen havde to piger i døgnpleje, efter en samlet bedøm-
melse anset for lønmodtager i relation til dette hverv. Retten fandt ikke, at hun 
havde godtgjort, at hun i væsentlig grad havde afholdt udgifter, der oversteg den 
fastsatte godtgørelse for plejeforholdet, som denne skulle dække.
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Deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab, f.eks. et interessent-
skab, partner- eller et kommanditselskab, er ikke længere i sig selv til-
strækkeligt til, at deltagernes indkomst fra det skattemæssige transpa-
rente selskab anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, 
jf. LL § 4.15 Der skal i stedet – ligesom når det skal afgøres, hvorvidt en 
fysisk person skattemæssigt kan anses for selvstændigt erhvervsdriven-
de – foretages en samlet konkret vurdering af alle forhold, der gælder 
for den pågældende, for at fastslå om der reelt er tale om en erhvervs-
mæssig virksomhed. Det er således de sædvanlige kriterier, der fremgår 
af Personskattelovscirkulæret, pkt. 3.1.1., der også her skal finde an-
vendelse. Det vil dog især være vurderingen af omfanget af den økono-
miske risiko, som den enkeltes ejerskab indebærer, herunder vederlags-
form, og omfanget af den enkeltes indflydelse i virksomheden, som er 
centrale ved disse virksomhedsformer.16 Er der efter disse kriterier tale 
om en selvstændig erhvervsvirksomhed, vil den pågældende kunne 
opnå de hermed forbundne skattevilkår, der gælder herved. Underskud 
fra drift af  en selvstændig erhvervsvirksomhed kan f.eks. som hovedre-
gel fradrages i den skattepligtiges øvrige indkomster. Udviser den skat-
tepligtige indkomst underskud, kan dette underskud fremføres til fra-
drag i senere års positive skattepligtige indkomst. Der gælder dog visse 
begrænsninger hertil, bl.a. når der mere er tale om investeringsprojek-
ter. 

Skattepligtige, der deltager i et efter danske skatteregler skattetrans-
parent selskab m.v., hvis forhold er reguleret af selskabslovgivning, en 
selskabsaftale eller lignende, kan som udgangspunkt ikke fratrække 
virksomhedens underskud i årets øvrige skattepligtige indkomster.17 

15. Jf. L 2017.684. Loven blev indført med virkning for indkomstår, der er påbegyndt 
den 1. januar 2018 eller senere. Formålet med bestemmelsen var at sikre, at indkom-
sten for en lønmodtager, der er ansat i et skattemæssigt transparent selskab, f.eks. et 
partner- eller kommanditselskab, og som erhverver en andel af selskabet, ikke alene 
som følge af selve erhvervelsen af ejerandelen, anses for indkomst ved selvstændig 
erhvervsvirksomhed, og ikke anses for lønindtægt. 

16. Jf. forarbejderne til L 2017.684 ad de særlige bemærkninger til § 1.
17. Jf. L 2017.682. Baggrunden for indførelse af kildeartsbegrænsning af underskud 

var at ændre den asymmetri i beskatningen, der var ved at fysiske personer ved inve-
stering i visse anpartsprojekter (de såkaldte 10-mandsprojekter), herunder bl.a. i 
solcelleparker og ejendomme i udlandet, i de første år, hvor disse projekter ofte giver 
store skattemæssige underskud, kunne fradrage disse underskud i anden indkomst 
og ved skatteberegningen reducere den personlige indkomst og derved nedbringe 
topskatten. Når investeringen i efterfølgende år gav overskud, skulle Danmark som 
følge af lempelsesreglerne vedr. betalt skat i udlandet dele beskatningsretten med 
den udenlandske stat. Lovforslaget om kildeartsbegrænsning af underskud fra fysi-
ske personers investeringer i visse anpartsprojekter blev ændret betydeligt under 
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Underskuddet skal i stedet fremføres til fradrag i senere års positive 
skattepligtige indkomst fra samme virksomhed, jf. PSL § 13, stk. 7.18 
Underskuddet er således kildeartsbegrænset, medmindre den skatte-
pligtige har deltaget eller i mindst 36 måneder af sin ejertid har deltaget 
i virksomhedens drift i væsentligt omfang.19 

Deltager den skattepligtige ikke i væsentligt omfang i driften, og er 
antallet af  ejere af virksomheden større end 10 (eller 2 ved selvstændig 
virksomhed med juletræsproduktion m.v., omfattet af LL § 8 K, stk. 2), 
beskattes virksomhedens indkomst ikke som personlig indkomst, men 
derimod som kapitalindkomst, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 9, og underskud 
kan kun modregnes i tilsvarende indkomst i de efterfølgende ind-
komstår, jf. PSL § 13, stk. 6. Det samme gælder for indkomst ved udlej-
ning af afskrivningsberettigede driftsmidler og skibe, uanset antal ejere, 
når den skattepligtige ikke i væsentligt omfang deltager i virksomhe-
dens drift, jf. PSL § 4, stk. 1, nr. 11.

Afgrænsningen af begrebet selvstændigt erhvervsdrivende over for 
honorarmodtagere, der ikke er i et egentligt tjenesteforhold til en hverv-
giver, er f.eks., hvor den skattepligtige har indkomst fra forskellige for-
mer for bierhverv, men hvor disse ikke anses for selvstændig erhvervs-
virksomhed på grund af et for beskedent omfang, og den pågældende 
ikke har påtaget sig en økonomisk risiko eller har haft væsentlige er-
hvervsmæssige udgifter ved aktiviteten m.v.20

folketingsbehandlingen, bl.a. blev anvendelsesområdet for kildeartsbegrænsningen 
udvidet til også at omfatte underskud i interessentskaber, og ikke kun partnerselska-
ber og kommanditselskaber, som det oprindeligt var foreslået.

18. Se også VSL § 13, stk. 5, om kildeartsbegrænsning af underskud når virksomheds-
ordningen anvendes, og kap. 7.5.3.

19. Se nærmere herom i afsnit XI, kap. 1.3. vedr. beskatning af deltagere i personselska-
ber. 

20. Se herom i Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III, kap. 5.2. I SKM 2007.35 Ø blev en hi-
storieprofessor af et flertal i landsretten anset for at være omfattet af den kategori, 
der hverken betegnes som lønmodtagervirksomhed eller selvstændig erhvervsvirk-
somhed, idet denne virksomhed blev anset for en bibeskæftigelse, idet han ikke 
havde påtaget sig en økonomisk risiko, og der havde ikke været væsentlige udgifter 
ved aktiviteten. Da han ikke blev anset for selvstændigt erhvervsdrivende, kunne 
han ikke anvende reglerne om virksomhedsskatteordningen, jf. VSL § 1. Se også TfS 
1998, 695 LSR, hvor en gymnasielærer, der havde en bibeskæftigelse som forfatter, 
hverken blev anset for lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende i relation til 
forfatterindtægterne. Der blev anerkendt fradragsret for de kildeartsrelaterede ud-
gifter i indkomsten fra forfatterarbejdet. I SKM 2012.437 LSR blev en konsulent, 
der havde en række bestyrelsesposter, og som forventede at have en honorarind-
komst herfra på ca. 2-3 millioner kr. samt honorarindtægter fra andre konsulentop-
gaver, ikke anset for selvstændigt erhvervsdrivende i relation til disse indtægter. Han 
blev derimod anset for honorarmodtager, således at han ikke kunne anvende virk-
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Begrebet selvstændigt erhvervsdrivende skal endelig afgrænses over 
for personer, der har solgt formuegenstande i spekulationsøjemed, jf. 
SL § 5, litra a, idet de specialbestemmelser, skatteberegningsregler m.v., 
der finder anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende, ofte ikke finder 
anvendelse for disse personer. 

Fortjeneste ved salg af formuegenstande, der er foretaget i spekulati-
onsøjemed, henregnes til den skattepligtige indkomst, ligesom eventu-
elle tab kan fradrages i den skattepligtige indkomst, jf. SL § 4, jf. § 5, li-
tra a. Ved spekulationsøjemed forstås, at den skattepligtige ved erhver-
velsen af den pågældende formuegenstand har haft til hensigt at opnå 
en fortjeneste ved videresalg.21 Den næringsdrivende har sædvanligvis 
samme hensigt, men spekulation foreligger typisk i de tilfælde, hvor der 
er tale om et enkeltstående salg og ikke den professionelle og systemati-
ske handel med den pågældende type formuegenstand, som den næ-
ringsdrivende foretager. 

1.3  Bogføringens og årsregnskabets betydning for opgørelsen af den 
skattepligtige indkomst

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den selvstændigt er-
hvervsdrivende tages der udgangspunkt i virksomhedens regnskabs-
mæssige resultat, der er udarbejdet på baggrund af reglerne i Bogfø-
ringsloven22 og Årsregnskabsloven.23 Bogføringsloven, der bl.a. om-
handler reglerne for virksomhedens økonomiske registreringer, doku-
mentation og opbevaring af regnskabsmateriale m.v., gælder som ud-
gangspunkt for alle erhvervsdrivende virksomheder her i landet, uanset 
ejer- og hæftelsesforhold, samt erhvervsaktiviteter, der udøves her i 
landet af virksomheder, som er hjemmehørende i udlandet, jf. BFL § 1. 

somhedsordningen. Der blev herved primært henset til, at han ikke kunne anses for 
at have båret den for selvstændig erhvervsvirksomhed karakteristiske økonomiske 
risiko. Bestyrelsesarbejdet kunne ikke karakteriseres som erhvervsvirksomhed, der 
blev udført for egen regning og risiko. Hans eventuelle mulighed for at ifalde et er-
statningsansvar blev ikke anset for en sådan økonomisk risiko, som vedrører den 
økonomiske risiko i en selvstændig erhvervsvirksomhed. Endvidere fandt retten 
ikke, at omfanget af hans forventede indtægter ved bestyrelsesarbejdet kunne føre 
til et andet resultat. Se også om bestyrelseshonorarer til advokater og visse konsu-
lenter, som kan anses for en integreret del af  en advokatvirksomhed m.v., i JV. 
C.C.1.2.3.

21. Se herom i Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III, kap. 3.3. Se fra praksis bl.a. SKM 
2014.226 SR, SKM 2018.104 SR og SKM 2018.130 SR, SKM 2018.288 SR og 
SKM 2018.458 SR vedr. handel med Bitcoins. 

22. Lbkg. nr. 2006.648 som senest ændret ved L 2015.55.
23. Lbkg. nr. 2015.1580 som senest ændret ved L 2017.665.
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Det er virksomhedens registreringer af de økonomiske transaktioner, 
der danner grundlag for virksomhedens årsrapport. Årsregnskabsloven 
gælder som udgangspunkt for alle erhvervsdrivende virksomheder, jf. 
ÅRL § 1.24 Af lovens §§ 3-6 fremgår, hvilke virksomheder der skal af-
lægge årsrapport. Kravene til omfanget af årsrapportens indhold er 
inddelt i fire regnskabsklasser – A, B, C og D, hvor kravene til regn-
skabsklasse A er de mindst omfattende, jf. bl.a. ÅRL § 7.

Årsregnskabet skal give et retvisende billede af virksomhedens akti-
ver, passiver, finansielle stilling samt resultat, jf. ÅRL § 11, stk. 1. Akti-
verne omfatter anlægsaktiver, dvs. de aktiver, der er bestemt til vedva-
rende eje eller brug i virksomheden, og omsætningsaktiver, dvs. de akti-
ver, der ikke er anlægsaktiver. Anlægsaktiverne er dels de immaterielle 
anlægsaktiver, som f.eks. patenter, varemærker og goodwill, dels de ma-
terielle anlægsaktiver, som f.eks. grunde, bygninger, produktionsanlæg, 
maskiner, inventar, og endelig de finansielle anlægsaktiver som f.eks. 
kapitalandele i andre virksomheder og værdipapirer. Omsætningsakti-
verne omfatter varebeholdninger, tilgodehavender – herunder igangvæ-
rende arbejder for fremmed regning – værdipapirer og likvide midler. 
Passiverne omfatter dels egenkapitalen, som bl.a. er virksomhedens ka-
pital, og forskellige reserver, dels hensatte forpligtelser, f.eks. til udskudt 
skat og andre forpligtelser, og endelig gældsforpligtelser såsom gæld til 
realkreditinstitutter, modtagne forudbetalinger fra kunder, gæld til le-
verandører m.v. 

Virksomheden udarbejder sædvanligvis regnskaber til eget brug, f.
eks. interne årsregnskaber, perioderegnskaber m.v. Desuden udarbejder 
de fleste et årsregnskab til offentliggørelse for at give virksomhedens 
aktionærer, leverandører, långivere, offentlige myndigheder m.fl. mulig-
hed for at bedømme virksomhedens økonomiske stilling og resultat. 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst for den selvstændigt er-
hvervsdrivende udgør grundlaget for skatteberegningen og den deraf 
følgende skattebetaling. Skattelovgivningen udvikler sig løbende i takt 
med samfundsudviklingen og skattepolitikken. Den skattemæssige op-
gørelse har således et helt andet formål end årsregnskabet. Der skal 

24. Efter Årsregnskabslovens § 1, stk. 2, anses en virksomhed for erhvervsdrivende, hvis 
den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den nor-
malt modtager vederlag. Hvis en virksomhed er omfattet af Selskabsloven, Lov om 
erhvervsdrivende fonde, Lov om visse erhvervsdrivende virksomheder eller i øvrigt 
er erhvervsdrivende i henhold til lov, anses en virksomhed dog altid som en er-
hvervsdrivende virksomhed. Se en næsten, men ikke helt, enslydende definition i 
Bogføringslovens § 2.

Skatteretten 2.indd   45 25/01/2019   12.20



Kapitel 1: Indledende om indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende

46

derfor foretages en række korrektioner fra det regnskabsmæssige ud-
gangspunkt til den skattemæssige opgørelse.25

Visse af de erhvervsmæssige indtægter og udgifter, der er indregnet i 
den regnskabsmæssige opgørelse, er ikke nødvendigvis skattepligtige, 
henholdsvis fradragsberettigede, efter skattelovgivningen. F.eks. er ud-
gifter, der er afholdt til etablering og udvidelse af en virksomheds ind-
komstgrundlag, og udgifter, der knytter sig hertil, som f.eks. rådgiver-
udgifter, ikke fradragsberettigede efter SL § 6. Repræsentationsudgifter 
er kun fradragsberettigede med 25 % efter LL § 8, stk. 4, og udgifter til 
bøder, bestikkelse og tobak kan slet ikke fradrages ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst, jf. hhv. SL § 6, LL § 8 D og LL § 8 T. 

Endvidere skal de regnskabsmæssige afskrivninger så vidt muligt 
svare til de faktiske værdiforringelser af maskiner, inventar, ejendomme 
m.v., hvorimod de skattemæssige afskrivninger er standardiserede fra-
drag for værdiforringelsen, der også er fastlagt ud fra skattepolitiske 
hensyn. 

Der er ofte forskel på den regnskabsmæssige og den skattemæssigt 
opgjorte fortjeneste og tab ved afståelse af forskellige aktiver, ligesom 
en fortjeneste henholdsvis et tab herpå skal indregnes i den regnskabs-
mæssige opgørelse, men ikke altid ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst. Nogle fortjenester ved afståelse af formuegoder er f.eks. 
skattefrie i medfør af SL § 5, fordi der ikke er tale om næring eller spe-
kulation, og skal heller ikke beskattes, hvis de ikke er omfattet af de 
supplerende avancelove. Og hvis de er, kan de være skattefrie herefter, 
eller en eventuel beskatning kan udskydes til et senere indkomstår, f.eks. 
kan en fortjeneste ved salg af en erhvervsejendom i visse tilfælde udsky-
des i medfør af genanbringelsesreglen i EBL § 6 A. 

Tidspunktet for indregning af indtægter og udgifter i den regnskabs-
mæssige opgørelse er ofte ikke det samme som beskatningstidspunktet, 
henholdsvis fradragstidspunktet, ved opgørelsen af den skattepligtige 
indkomst. Hensatte forpligtelser, som er sandsynlige, men som endnu 
ikke er realiserede omkostninger, skal indregnes i årsregnskabets ba-
lance under passiverne og i resultatopgørelsen som en omkostning, jf. 
ÅRL §§ 33 og 47. Der er som udgangspunkt ikke skattemæssig fra-
dragsret for hensættelser til imødegåelse af fremtidige udgifter efter SL 
§ 6, idet en hensættelse ikke repræsenterer et forbrug i den løbende ind-
komsterhvervelse og derfor endnu ikke reducerer den skattepligtiges 
formue. En hensættelse er således en postering i regnskabet, der angiver, 
hvilke udgifter man forventer senere vil kunne opstå. Udgiften er endnu 

25. Se nærmere herom i f.eks. Jan Storgaard Hove m.fl., Fra regnskab til selvangivelse 
for selvstændige erhvervsdrivende, 2014, Forlaget Karnov Group.
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ikke blevet aktuel og kan opgøres, og den selvstændigt erhvervsdriven-
de er endnu ikke blevet forpligtet til at betale udgiften. Fradraget kan 
derfor først ske skattemæssigt, når dette sker.

Værdiansættelsen af varelageret skal ligeledes korrigeres, hvis den 
regnskabsmæssige værdiansættelse ikke svarer til den skattemæssige 
værdiansættelse efter Varelagerlovens regler, idet varelagerets værdi 
indgår ved opgørelsen af vareforbruget og dermed ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst.

Erhvervsdrivende virksomheder skal derfor udarbejde et særligt 
skattemæssigt årsregnskab efter skattelovgivningens regler og princip-
per. Den 1. januar 2019 trådte en ny Skattekontrollov i kraft, hvor bl.a. 
selvangivelsesbegrebet blev afskaffet og erstattet af et oplysningsbe-
greb.26 Herefter skal erhvervsdrivende virksomheder, der er skatteplig-
tige her til landet,27 årligt oplyse om deres indkomst m.v. til Skattefor-
valtningen, hvad enten indkomsten er positiv eller negativ, jf. SKL § 2. 
Den skattepligtige har dog, når visse betingelser er opfyldt, ikke pligt til 
at give oplysninger, hvis oplysningerne er indberettet af tredjemand ef-
ter Skatteindberetningsloven. I medfør af SKL § 6 kan skatteministeren 
efter indstilling fra Skatterådet bestemme, hvilke oplysninger m.v. de 
erhvervsdrivende skal indgive digitalt, og fastsætte regler om pligten for 
erhvervsdrivende til – inden for visse frister – at udarbejde og indgive et 
skattemæssigt årsregnskab m.v. til Skatteforvaltningen samt fastsætte 
regler om opbevaring af det skattemæssige årsregnskab, regnskabsma-
teriale m.v.28 Disse regler gælder for oplysninger, der skal indgives efter 
1. januar 2019, og loven vil derfor som udgangspunkt gælde for oplys-
ninger fra og med indkomståret 2018.29 

26. Jf. L 2017.1535.
27. Visse fysiske og juridiske personer er dog undtaget fra oplysningspligten, jf. SKL 

§§ 3 og 4.
28. Bkg. 2018.1295 om krav til det skattemæssige årsregnskab for større virksomheder 

og Bkg. 2018.1296 om krav til det skattemæssige årsregnskab for mindre virksom-
heder. 

29. Jf. forarbejderne til L 2017.1536 ad de særlige bemærkninger til § 90.
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Kapitel 2

Beskatnings- og fradragstidspunktet 
for visse erhvervsmæssige indtægter 
og udgifter m.v. 

2.1 Hovedprincipperne for periodisering

Den selvstændigt erhvervsdrivende person skal medregne årets samlede 
indtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller fra udlandet, be-
stående i penge og formuegoder af pengeværdi, og kan fratrække de 
udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 
indkomsten ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst efter de reg-
ler og principper, der kan udledes af SL §§ 4-6 samt den øvrige supple-
rende skattelovgivning.

Den skattepligtige indkomst skal således opgøres som en årsind-
komst. Der skal derfor ske en periodisering af den skattepligtiges ind-
tægter og udgifter, så de placeres i det korrekte indkomstår.

Den almindelige hovedregel i dansk skatteret, for hvornår en indtægt 
skal medregnes ved indkomstopgørelsen, er det tidspunkt, hvorpå der 
er erhvervet endelig ret til indtægten, det vil sige på retserhvervelsestids-
punktet (retserhvervelsesprincippet). Dette fremgår af SL § 4, der hen-
viser til, at der til den skattepligtige indkomst, med visse undtagelser, 
henregnes den skattepligtiges samlede årsindtægter bestående i penge 
eller formuegoder af pengeværdi. Af SL § 6 kan der udledes en række 
kriterier, der er afgørende for, om en udgift kan fradrages ved opgørel-
sen af den skattepligtige indkomst. Udgiften skal bl.a. udgøre et for-
brug, nedslidning eller værdiforringelse i forbindelse med den løbende 
indkomsterhvervelse og kan fradrages på det tidspunkt, hvor der er op-
stået en endelig retlig forpligtelse til at betale udgiften (pligtpådragel-
sesprincippet). Disse principper er dog i en række tilfælde fraveget i 
praksis eller ved speciallovgivning. 

Det principielle udgangspunkt i SL § 5 er, at formueforøgelse, der frem-
kommer ved, at de formuegenstande, en skattepligtig ejer, stiger i værdi, 
ikke skal henregnes til indkomsten, ligesom der på den anden side ikke 
gives fradrag i indkomsten for tab, hvis de falder i værdi. Det er således 
først, når der sker salg af den skattepligtiges ejendele (realisationsprin-
cippet), og hvis disse salg henhører til vedkommendes næringsvej eller er 
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foretaget i spekulation, at den indvundne handelsfortjeneste henregnes til 
indkomst, ligesom et eventuelt tab kan fradrages i denne. Indkomsten 
beskattes herefter med hjemmel i SL § 4, jf. § 5 og § 6. Der gælder imidler-
tid en række undtagelser hertil, bl.a. i varelagerreglerne, således at de vær-
disvingninger, der er på varelageret, påvirker indkomstopgørelsen.

I Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III, er SL §§ 4-6 nærmere behandlet, 
herunder retserhvervelsesprincippet i kap. 2.5, pligtpådragelsesprincip-
pet i kap. 4.10 og realisationsprincippet i kap. 3.

Da der ved opgørelsen af den personlige erhvervsdrivendes skatte-
pligtige indkomst tages udgangspunkt i årsregnskabet, skal der som 
nævnt i kap. 1 foretages en række korrektioner hertil. I dette kapitel 
redegøres der for den type af korrektioner, hvor især beskatningstids-
punktet eller fradragstidspunktet afviger fra de regnskabsmæssige reg-
ler og principper for de mest sædvanligt forekommende indtægter og 
udgifter i kap. 2.2.-2.5. Herunder behandles også den skattemæssige 
opgørelse og værdiansættelse af varelageret, der har direkte indvirknin-
ger på indkomstårets vareforbrug og dermed opgørelsen af den skatte-
pligtige indkomst. I kap. 2.6 behandles afslutningsvis nogle særlige ind-
tægter, der især angår personligt erhvervsdrivende. 

2.2 Almindelige salg af varer og andre ydelser m.v. 
2.2.1 Beskatning af indtægter fra salg af varer m.v.

Indtægter ved salg af varer, tjenesteydelser m.v. skal medregnes ved op-
gørelsen af den skattepligtige indkomst og på det tidspunkt, hvor der er 
erhvervet endelig ret til indkomsten, jf. SL § 4. I kontraktforhold er be-
skatningstidspunktet som hovedregel det tidspunkt, hvor en kontrakt-
part har udført det, som denne ifølge den gensidigt bebyrdende aftale 
har forpligtet sig til at yde, således at denne kontraktpart mod den an-
den kontraktpart har erhvervet et endeligt og ubetinget krav på en 
modydelse, der er opgjort eller kan opgøres i penge eller penges værdi. 
Ved almindeligt køb og salg af løsøre anvendes Købelovens regler, såle-
des at sælger har opfyldt sin forpligtelse og erhvervet ret til modydelsen, 
når der er sket levering.1

1. Se Jan Pedersen i Skatteretten 1, 8. udg., afsnit III, kap. 2.5, Inge Langhave Jeppesen 
i Skatteretlig periodisering, 2005, p. 105 ff. samt JV C.C.2.5.3.2.2. I SKM 2003.166 
H fandt Højesteret, at et interessentskab, som drev byggevirksomhed, og som havde 
leveret materialer, arbejdskraft og underleverandørydelser til et interesseforbundet 
selskab, der var kontraktpart i forhold til bygherrerne, havde erhvervet ret til veder-
laget fra selskabet ved levering af ydelserne, og vederlaget var derfor umiddelbart 
skattepligtig indkomst for interessentskabet, også selvom leverancerne ikke blev fak-
tureret straks ved leveringen. 
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De hertil knyttede udgifter til køb af varer eller til produktion af de 
varer, der er solgt i perioden, kan fradrages ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst efter SL § 6.2

 Det er således ikke tilstrækkeligt, at 
den erhvervsdrivende er endeligt retligt forpligtet til at betale udgiften. 
Fradragsretten kræver også, at udgifterne er anvendt til at erhverve, 
sikre og vedligeholde indkomsten, for at der i det aktuelle indkomstår 
er fradragsret for udgiften. Der skal derfor opgøres et egentligt varefor-
brug. 

2.2.2 Vareforbruget
2.2.2.1 Varelagerets betydning ved opgørelse af bruttofortjenesten

De solgte varer kan både være varer, der er taget fra det varelager, der 
tilhørte erhvervsvirksomheden ved årets begyndelse, og varer, der er 
købt i løbet af året. På den anden side er det ikke nødvendigvis alle de 
varer, der er købt i løbet af året, der er blevet solgt. Der vil derfor ved 
årets udgang være et lager af varer, som kan sælges i de efterfølgende år. 
Det er således kun årets omkostninger, der er anvendt til erhvervelse af 
de solgte varer, dvs. forbruget af varer, der er fradragsberettigede ved 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det pågældende indkomstår. 
Varelageret i begyndelsen af året og slutningen af året har derfor di-
rekte indvirkning på opgørelsen af den skattepligtige indkomst for et 
givent indkomstår. Dette kan illustreres med følgende eksempel:

Årets salg (omsætning)  10.000.000 kr.
- Årets vareforbrug:
Varelagerets værdi ved indkomstårets 
begyndelse (primolageret) 3.000.000 kr.
+ varekøb i løbet af indkomståret 8.000.000 kr.
- varelagerets værdi ved indkomstårets
udløb (ultimolageret)  2.000.000 kr. 9.000.000 kr.
= Bruttofortjenesten  1.000.000 kr.

Som nævnt tidligere i kap. 2.1. er udgangspunktet i SL § 5, at de for-
mueforøgelser og formuefald, der forekommer på den skattepligtiges 
formuegenstande, er indkomstopgørelsen uvedkommende. For virk-

2. I f.eks. SKM 2012.570 Ø kunne en forsker, der havde udarbejdet nogle bøger, først 
opnå fradrag for udgifter til fremstilling heraf i de år, hvori de enkelte eksemplarer 
af bøger udgik af varelageret – typisk ved salg. Der var derfor ikke hjemmel til at 
henføre en uforholdsmæssig stor del af  produktionsudgifterne til de første eksempla-
rer af de enkelte bogudgivelser.
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somhedsindkomst gælder der imidlertid bl.a. en undtagelse hertil i for-
bindelse med opgørelse af vareforbruget, hvor også varelagerets værdi-
svingninger påvirker årets vareforbrug og dermed indkomstopgørelsen.

Det regnskabsmæssigt opgjorte varelager er ofte opgjort efter andre 
regler end efter skattemæssige regler. Der skal derfor i sådanne tilfælde 
foretages en korrektion fra det regnskabsmæssige udgangspunkt til det 
skattemæssigt opgjorte varelager. 

I Varelagerloven er der fastsat regler for næringsdrivende personer, 
selskaber, foreninger m.v., om hvorledes opgørelsen af den skattemæs-
sige værdi af varelageret ved indkomstårets udløb skal foretages.3 Den-
ne værdiansættelse skal benyttes ved værdiansættelsen af det samme 
varelager ved begyndelsen af det efterfølgende indkomstår, jf. VL § 2. 

Ved varelageropgørelsen skal det således både fastlægges, hvilke ak-
tiver der indgår i varelageret, og hvilken værdi varelageret skal fastsæt-
tes til.4

2.2.2.2 Varelagerbegrebet i Varelagerloven

Det er ikke nærmere defineret i Varelagerloven eller andre steder i skat-
telovgivningen, hvilke varer der er omfattet af varelageret, men Varela-
gerloven omfatter i hvert fald virksomhedens lagre af varer, råstoffer, 
hel- og halvfærdige produkter, emballage samt hjælpevarer i produkti-
onsvirksomheder, hvorpå der tidligere kunne foretages nedskrivninger, 
jf. § 1, stk. 5. De varer, der herefter – og efter praksis – anses for omfat-
tet, er de løsøregenstande, der hører til erhvervsvirksomheden, og som 
er bestemt til videresalg, eller som indgår i produktionen af varer, der 
er bestemt til videresalg.5 Både varer, der er købt, og varer, der er under 
fremstilling, er således omfattet af varelageret.6 Emballage, bæreposer 

3. Jf. Lbkg. 2015.1037 som ændret ved L 2017.1555. Se tillige Lbkg. 2014.1143, som 
ændret ved L 2017.1555, om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger, 
der ikke behandles nærmere her. Der gælder også særlige regler for kunstnere, se 
hertil JV C.C.2.3.1.7.

4. Se om varelagerreglerne i bl.a. Thøger Nielsen, Indkomstbeskatning, Bind 1, 1965, p. 
479-508, Inge Langhave Jeppsen i Lærebog om indkomstskat, 2017, kap. 7, p. 203-
212 samt JV C.C.2.3.1. 

5. Jf. Thøger Nielsen, Indkomstbeskatning, Bind 1, 1965, p. 483 samt JV C.C.2.3.1.2.
6. I TfS 1995,539 LSR blev skrabelodder anset for løsøregenstande, der tilhørte den 

skattepligtiges virksomhed, idet det udtrykkeligt fremgik af kontrakten med Dansk 
Tipstjeneste, at klageren ikke havde returret på leverede lodder, ligesom ansvaret for 
lodderne overgik til den skattepligtige ved modtagelsen, og at lodderne var bestemt 
til videresalg i den skattepligtiges virksomhed. I SKM 2012.570 Ø var en forskers 
usolgte bøger også omfattet af Varelagerloven.
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og etiketter er ligeledes omfattet.7 Derimod er returemballage, der bli-
ver ved med at være leverandørens ejendom, f.eks. bryggeriets kasser og 
flasker ikke omfattet, fordi de ikke er bestemt til videresalg. Hjælpeva-
rer er materialer, der anvendes i produktionen uden at kunne ses i det 
færdige produkt, eksempelvis benzin, slibe- og smøremidler, ilt, gas 
m.v. Disse varer er også omfattet af varelageret.8 Byggematerialer, der 
ligger på en byggeplads, er omfattet af Varelagerloven, når håndværke-
ren har ejendomsretten til materialerne, men kun indtil de er blevet an-
vendt i det, der bygges. Kundegaver, som f.eks. vingaver, er omfattet. 
Varelagerloven omfatter også landbrugets indkøbte beholdninger af 
f.eks. foder, såsæd, kunstgødning m.v., lagre, som er beregnet til salg og 
levende dyr, såfremt de er erhvervet med henblik på salg som f.eks. dy-
rehandlerens fugle, fisk og dyr.9 Landbrugenes husdyrbesætninger fal-
der derimod uden for Varelagerloven.10 Jordbeholdninger som f.eks. 
afgrøder, der endnu ikke er høstet, falder også uden for Varelagerlo-
ven.11 Aktiver, der ikke har karakter af løsøregenstande, som f.eks. fast 
ejendom, værdipapirer, immaterielle rettigheder m.v., falder også uden 
for Varelagerloven, selvom de er anskaffet med henblik på videresalg.12 
Endvidere er igangværende arbejder for fremmed regning ikke omfattet 
af Varelagerloven, idet ejendomsretten til de medgåede og indkøbte – 
men endnu ikke forbrugte – materialer m.v. er kundens, for hvis regning 
arbejdet udføres. Ligeledes er omkostningsvarer såsom papir, tryksager, 
vejsalt, el-artikler, skruer og almindeligt forekommende beholdninger, 

 7. I TfS 1999, 474 LSR fandt Landsskatteretten, at paller og emballage, bæreposer og 
etiketter m.v. skulle anses for omsætningsaktiver, idet ejendomsretten hertil overgik 
til erhververen sammen med hovedproduktet, hvorfor disse varer skulle medregnes 
ved opgørelsen af varelagrene, jf. VL § 1, stk. 5. 

 8. I SKM 2001.67 V blev hjælpevarer i form af syre og flux, der anvendes i produkti-
onsprocessen til varmegalvanisering, anset for omfattet af galvaniseringsvirksom-
hedens varelager, idet de også efter en sammenblanding med vand og gammel syre 
og flux i kar stadig udgjorde en værdi som hjælpevarer. I medfør af Varelagerloven 
skulle der derfor foretages en aktivering af beholdningerne af syre og flux i kar på 
statustidspunktet.

 9. I TfS 1988, 344 V blev en kreaturhandlers levende kreaturbesætning, der udeluk-
kende var bestemt til videresalg, anset for omfattet af Varelagerloven.

10. Se de særlige regler om husdyrbesætninger i Lov om den skattemæssige behandling 
af husdyrbesætninger, som senest er bekendtgjort ved Lbkg. 2014.1143 som er æn-
dret ved L 2017.1555. 

11. Se JV C.C.2.3.1.2.
12. Personer, der er næringsdrivende med aktier og visse fordringer og gæld, kan dog i 

stedet for realisationsprincippet vælge at anvende lagerprincippet, så urealiserede 
gevinster og tab på aktier og kursgevinster medregnes ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst, jf. hhv. ABL § 23 og KGL § 25. Se herom i Skatteretten 1, 8. 
udg., Afsnit IV, hhv. kap. 3 og 4.
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som kun anvendes til vedligeholdelse og reparation af driftsmidler og 
bygninger, samt magasinvarer, dvs. bygge- og maskinmaterialer, der an-
vendes til anlæg og vedligeholdelse, ikke omfattet af Varelagerloven. De 
anvendes sædvanligvis i erhvervsvirksomhedens løbende drift og skal 
derfor ikke aktiveres, dvs. optages som en varelagerværdi, men derimod 
fradrages løbende efter SL § 6.13 

Det er således kun omsætningsaktiver, dvs. løsøreaktiver, der er be-
stemt til videresalg i erhvervsvirksomheden, der er omfattet af Varela-
gerloven. Anlægsaktiver, der anvendes i virksomheden, eller aktiver, der 
anvendes privat, er derimod ikke omfattet af Varelagerloven. Det afgø-
rende er, med hvilket formål et aktiv primært er anskaffet, eksempelvis 
kan de biler, som en bilforhandler anskaffer, være anskaffet med for-
skellige formål, og om benyttelsen af aktivet i virksomheden medfører 
en værdiforringelse. Nogle biler er anskaffet til brug som værksteds-
vogne, udlejningsvogne og lignende i virksomheden, andre er anskaffet 
med henblik på videresalg. Det er alene de biler, der er anskaffet med 
henblik på videresalg, der anses som omsætningsaktiver, og som derfor 
er omfattet af Varelagerloven, mens de øvrige biler anses for anlægsak-
tiver.14 Et aktiv, der er anskaffet med videresalg for øje og derfor egent-
lig skulle indgå i varelageret, kan dog ved anvendelse i virksomheden i 
stedet for skulle anses som et driftsmiddel efter Afskrivningsloven.15

13. Jf. JV C.C.2.3.1.3.4 og C.C.2.3.1.3.5. I SKM 2002.140 LR fandt Ligningsrådet, at 
egentlige reservedele såsom stempler, motor- og lugepakninger, skibsskruer, kran- og 
rullehjul m.v., der var anskaffet i forbindelse med køb af et skib, således at det var 
muligt at foretage en hurtig reparation af skibet, skulle aktiveres ved levering af skibet 
og afskrives sammen med skibet. De var derfor ikke en del af skibsværftets varelager.

14. I SKM 2005.147 H fandt Højesteret, at to biler, som en bilforhandler havde anskaffet, 
og som kun i meget begrænset omfang havde været anvendt som demobiler, inden de 
var blevet solgt, skulle anses for indkøbt med henblik på videresalg og derfor var om-
fattet af Varelagerloven, hvorfor der ikke kunne foretages afskrivning efter Afskriv-
ningsloven. Fire andre biler, hvoraf to var blevet anvendt som personalebiler og i be-
grænset omfang som demobiler, blev anset for at have medført en værdiforringelse. 
Betingelserne for at foretage skattemæssige afskrivninger på disse to biler som drifts-
midler blev derfor anset for opfyldt. De sidste to biler havde været anvendt som udlej-
ningsbiler til kunder, der havde deres egen bil på værksted, som demobiler og til at 
dække virksomhedens transportbehov i øvrigt. Den erhvervsmæssige benyttelse af 
disse biler blev anset for at have medført en værdiforringelse. Betingelserne for at fore-
tage skattemæssige afskrivninger på disse to biler som driftsmidler blev også her anset 
for opfyldt. Disse sidstnævnte fire biler var således ikke omfattet af Varelagerloven. 

15. Jf. LSRM 1982.165, hvor en grosserer havde erhvervet ni trailere fra et konkursbo 
med videresalg for øje. I anskaffelsesåret og det følgende år havde han solgt syv af 
trailerne. Da det ikke havde været muligt at afhænde de to sidste trailere, var disse 
blevet udlejet i henhold til indgåede leasingkontrakter. Landsskatteretten anså her-
efter disse trailere for driftsmidler. 
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Ved fastlæggelsen af hvilke varer der hører til erhvervsvirksomhe-
dens varelager ved regnskabsårets udgang anvendes Købelovens regler 
og praksis for, hvornår en vare anses for leveret til køber, og dermed 
også hvornår risikoen for varens hændelige undergang er overgået fra 
sælger til køber.16 Det er således leveringstidspunktet, der er afgørende 
for, om en vare skal anses for at tilhøre købers eller sælgers varelager 
ved regnskabsårets udgang.17 Reglen er præceptiv, og kontraktmæssige 
aftaler om anvendelse af et andet leveringstidspunkt kan ikke ændre 
det leveringstidspunkt, der er lagt til grund i relation til varelageropgø-
relsen.18 

Der skal foretages en fysisk optælling af varelageret, hvor størrelsen 
skal kunne dokumenteres ved en optællingsliste, hvori de enkelte varer 
er anført og identificeret i nødvendigt omfang, jf. hhv. § 15 og § 14 i de 
to mindstekravbekendtgørelser.19 Optællingen skal som udgangspunkt 
ske ved regnskabsårets udløb, men kan, såfremt der er ført et betryg-
gende lagerregnskab eller lignende, ske på et andet tidspunkt.20

Ukurante varer medtages i varelageroptællingen, idet ukurans kun er 
et spørgsmål om værdiansættelsen heraf.

16. Jf. TfS 1995, 804 LSR, hvor Landsskatteretten udtalte, at »selskabet ved opgørelse 
af sit varelager alene var berettiget til at medregne varer med hensyn til hvilke, der 
på statustidspunktet ikke var sket levering til køberen. Det blev i praksis antaget, at 
varelagerlovens leveringstidspunkt var sammenfaldende med købelovens leverings-
tidspunkt. Varelagerlovens leveringstidspunkt kunne herefter fastlægges som det 
tidspunkt, hvor genstanden var overgivet til køberen eller, hvis der var tale om af-
sendelseskøb, var overgivet til fremmed fragtfører eller bragt inden for skibssiden.« 
Se også JV C.C.2.3.1.3.1.

17. I TfS 1989, 318 H fandt Højesteret ikke, at en landmands køb af kunstgødning – der 
stadig befandt sig på sælgerens lager, hvor det kunne afhentes når som helst, men 
ikke var individualiseret – kunne anses for leveret inden indkomstårets udløb, og der 
var ikke sket en sådan adskillelse fra sælgers øvrige beholdninger, at risikoen for 
hændelig undergang var overgået til køber. Beholdningen af kunstgødning tilhørte 
således ikke landmanden ved årets udgang, således at der kunne ske varelagerned-
skrivning efter de dagældende regler. Se også hertil TfS 1991, 147, hvor TSS udtalte, 
at dommen medførte, at sælgeren kunne medtage varerne ved opgørelsen af sit va-
relager ved årets udgang og foretage nedskrivning herpå efter de dagældende regler.

18. Jf. TfS 1995, 804 LSR.
19. Bkg. 2018.1295 og Bkg. 2018.1296.
20. I SKM 2011.175 B, fik en skatteyder, der havde drevet en frimærkehandel i en år-

række, ikke anerkendt fradrag for tab på varelager i forbindelse med virksomheds-
ophør, jf. SL § 6, idet han ikke kunne dokumentere, at varelageret ved realiseringen 
havde en lavere værdi end ved indkomstårets begyndelse, idet han ikke havde foreta-
get en fysisk optælling af varelageret, og retten fandt heller ikke, at der forelå det 
fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte det af Landsskatteretten udøvede skøn. 
Se tillige SKM 2010.722 B, hvor der bl.a. ikke havde været foretaget en fysisk optæl-
ling af varelageret over DVD-film, hvorfor opgørelsen heraf ikke blev godkendt.
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2.2.2.3 Værdiansættelsen af varelageret

Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan næringsdrivende 
personer, selskaber m.v. vælge at opgøre deres varelagre ved regnskabs-
årets udløb på tre forskellige måder, jf. VL § 1:

1. Dagsprisen ved regnskabsårets slutning eller
2. Indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (fakturaprisen) 

eller
3. Fremstillingsprisen, såfremt varen er fremstillet i egen virksomhed.

Momsregistrerede virksomheder skal opgøre varelagerets værdi uden 
moms, jf. VL § 1, stk. 2. 

For hver enkelt varegruppe inden for varelageret har den erhvervsdri-
vende mulighed for frit at vælge, hvilken opgørelsesmåde der ønskes 
anvendt, jf. VL § 1, stk. 3. Den erhvervsdrivende har endvidere mulig-
hed for at skifte opgørelsesprincip fra år til år for den enkelte vare-
gruppe eller for hele varelageret, såfremt der gives oplysning herom i 
regnskabet. Anvendes fremstillingsprisen, kan den erhvervsdrivende 
endvidere vælge at opgøre denne med eller uden tillæg af indirekte pro-
duktionsomkostninger.21

Værdiansættelse af varelagre til dagsprisen
Anvendes dagsprisen, jf. VL § 1, stk. 1, nr. 1 – der i praksis svarer til 
genanskaffelsesprisen ved indkomstårets slutning – ved værdiansættel-
sen af varelageret, medfører det, at der ved opgørelsen af årets varefor-
brug medregnes en urealiseret gevinst eller et urealiseret tab ved opgø-
relsen af den skattepligtige indkomst. Dagsprisen for egne producerede 
varer er den pris, som varerne kan produceres til ved regnskabsårets 
slutning.22

Værdiansættelse af varelagre til indkøbsprisen
Anvendes indkøbsprisen med tillæg af fragt, told og lignende (faktura-
prisen), jf. VL § 1, stk. 1, nr. 2, medfører det, at de prisstigninger eller 

21. Jf. JV C.C.2.3.1.6.1 og TfS 2000, 1018 LSR.
22. I TfS 1992, 121 LSR fik et andelsselskab, der producerede foderpiller af græs og 

lucerne, der i helt overvejende grad blev solgt til eksport, medhold i, at den i loven 
hjemlede mulighed for at vælge dagsprisen ved opgørelsen af værdien af varelageret 
– dvs. genanskaffelsesprisen på statustidspunktet – også kunne udnyttes af en pro-
duktionsvirksomhed. Varerne kunne således værdiansættes ekskl. produktionsstøt-
te fra EU, der havde medført, at produktionsprisen oversteg den pris, som tilsva-
rende varer kunne erhverves til. 
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prisfald, der er sket efter købet af varerne, ikke påvirker årets varefor-
brug og dermed indkomstopgørelsen. Direkte afholdte udgifter, som 
f.eks. hvis den erhvervsdrivende selv har afhentet varerne, medregnes 
ligeledes til indkøbsprisen, ligesom eventuelle punktafgifter skal med-
regnes, hvis afgiftspligten er indtrådt.23 

Værdiansættelse af varelagre til fremstillingsprisen
Anvendes fremstillingsprisen, dvs. de udgifter, som direkte kan henfø-
res til fremstilling af varen, jf. VL § 1, stk. 1, nr. 3, medfører det, at de 
prisstigninger eller prisfald, der er sket efter fremstillingen af varerne, 
ikke påvirker årets vareforbrug og dermed indkomstopgørelsen. Frem-
stillingsprisen skal efter administrativ praksis mindst indeholde følgen-
de poster:24

• Råvarer, inkl. told og fragt,
• Udgifter til fremmed forarbejdning,
• Direkte investeret arbejdsløn,25

• Forbrug af hjælpestoffer,
• Forbrug af hjælpevarer, herunder brændsel,
• Energiforbrug ved produktionsprocessen,26

• Udgifter til emballage.

Med hensyn til de indirekte produktionsomkostninger såsom admini-
stration, husleje, lys, varme, rengøring m.v. kan den erhvervsdrivende 
efter administrativ praksis selv vælge, om disse skal medregnes til frem-
stillingsprisen, og valget kan træffes fra år til år.27 

23. Jf. JV C.C.2.3.1.6.1.
24. Jf. JV C.C.2.3.1.6.1.
25. I TfS 1985, 657 LSR fandt Landsskatteretten, at de medgåede udgifter til lønninger 

ved produktion af teglsten var direkte produktionsomkostninger, som skulle med-
regnes ved opgørelsen af varelagerets fremstillingspris.

26. I TfS 1985, 341 LSR fandt Landsskatteretten, at såvel arbejdslønnen som energifor-
bruget skulle indgå i varelagerets fremstillingspris.

27. I TfS 2000, 1018 LSR, der omhandlede et selskab, der drev virksomhed med frem-
stilling af kontormøbler, fastslog Landsskatteretten, at den erhvervsdrivende ved 
opgørelse af varelageret til fremstillingspris efter VL § 1 havde adgang til, efter eget 
valg, at opgøre denne med eller uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger. 
Der fandtes endvidere at være adgang til fra år til år at opgøre fremstillingsprisen 
med eller uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger. Se hertil Inge Lang-
have Jeppesen, Skatteretlig periodisering, 2005, p. 271 ff.
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Manglende mulighed for identifikation af varerne
Varelageret skal i princippet værdiansættes til den enkelte vares kostpris 
eller fremstillingspris. Det er imidlertid vanskeligt at foretage en sådan 
nøjagtig identifikation i praksis, når samme varer løbende er indkøbt 
eller produceret til forskellige priser. Det er derfor anerkendt i admini-
strativ praksis, at der anvendes et FIFO-princip, dvs. »first in, first out«, 
således at varelageret, ved fastlæggelsen af den skattemæssige værdian-
sættelse af varelageret ved indkomstårets udgang, anses for at bestå af 
de senest indkøbte eller producerede varer. Et gennemsnitsprincip, 
hvorefter priserne fastsættes som et vejet gennemsnit af prisansættelsen 
for varelageret ved årets begyndelse og priserne på de varer, som i årets 
løb er købt eller fremstillet, kan ifølge administrativ praksis også ac-
cepteres.28 

Værdiansættelsen af ukurante varer
Ukurante varer er varer, der er blevet beskadiget, er defekte eller lig-
nende, og varer, der er blevet teknisk/økonomisk ukurante, eksempelvis 
pga. ændrede markeds- eller efterspørgselsforhold, nye produktionsme-
toder, teknologisk forældelse, fejlslagne indkøbsdispositioner m.v. Ved 
vurderingen af om der foreligger teknisk/økonomisk ukurans, vil det 
ofte være vejledende, at varen ikke er indkøbt eller produceret inden for 
det seneste år forud for statustidspunktet, at varen ikke genanskaffes 
eller genfremstilles efter statustidspunktet, samt at der er sket et væ-
sentligt fald i omsætningshastigheden for den pågældende vare på 
grund af manglende efterspørgsel.29 

28. Jf. JV C.C.2.3.1.6.3. Et såkaldt LIFO, dvs. »last in, first out«, hvorefter de først er-
hvervede eller producerede varer antages stadig at ligge på lager ved årets udgang, 
anerkendes ikke skatteretligt efter administrativ praksis. 

29. Jf. JV C.C.2.3.1.6.2. I SKM 2008.344 LSR fandt Landsskatteretten ikke, at der 
kunne foretages ukuransnedskrivning på vielsesringe, idet en syns- og skønsmand 
havde vurderet, at vielsesringe ikke undergår nogen væsentlig værdiforringelse ved 
fremvisning i butikken. Ringene kunne endvidere som regel slibes og pudses op, 
hvilket ikke var voldsomt bekosteligt for guldsmeden. Da vielsesringene ifølge syns- 
og skønsmanden i langt de fleste tilfælde kunne laves i mål til kunderne uden værdi-
forringelse, blev de derfor anset for at udgøre en del af  selskabets varelager. Da sel-
skabet i øvrigt ikke havde ført særskilt regnskab over de ringe, der var indkøbt til 
demonstration, og de, der var indkøbt efter mål, stadfæstede Landsskatteretten af-
gørelsen. I SKM 2017.707 LSR fik et selskab, der var leverandør af store og små 
professionelle entreprenørmaskiner og tilbehør til pleje og vedligeholdelse af vej- og 
græsarealer, anerkendt fradrag for ukuransnedskrivning af selskabets varelager for 
henholdsvis nye og brugte maskiner ud fra et skøn, og for reservedele, idet retten 
fandt, at varelageret i et vist omfang havde mistet værdi som følge af teknisk/øko-
nomisk ukurans. 
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Varelagerloven indeholder ikke særlige regler om værdiansættelse af 
ukurante varer. Udgangspunktet ved opgørelsen af ukurans er derfor 
den værdiansættelse, der var gældende for kurante varer, dvs. enten 
dagsprisen på statustidspunktet, indkøbsprisen med tillæg af fragt, told 
m.v. eller fremstillingsprisen. Nedskrivning for ukurans er herefter for-
skellen mellem den faktisk opgjorte indkøbspris eller fremstillingspri-
sen i henhold til VL § 1, stk. 1, og dagsprisen, hvorved må forstås gen-
anskaffelsesprisen på statustidspunktet.30

Foreligger der ukurans, og kan genanskaffelsesprisen ikke fastslås, 
kan der efter administrativ praksis foretages en skønsmæssigt nedsat 
værdi på lagerbeholdningen.31

Hvis der ikke foreligger et andet og mere sikkert værdiansættelses-
grundlag, kan en virksomhed foretage procentvise nedskrivninger un-
der visse nærmere betingelser. Ifølge en afgørelse truffet af  det tidligere 
Statsskattedirektorat kan varer, der kan betegnes som teknisk/økono-
misk ukurante, værdiansættes til hhv. 50 % i det første år, 25 % i det 
andet år og 0 % i det tredje år af den værdi, varen er optaget til ved 1. 
års begyndelse eller den lavere værdi, hvortil varen kan optages efter 
Varelagerloven, såfremt omsætningshastigheden er faldet væsentligt i 
forhold til den normale omsætningshastighed for den pågældende va-
re.32

30. Jf. TfS 2000, 827 LSR, hvor Landsskatteretten foretog et skøn over, hvor stor en 
andel af et el- og elektronikvarelager der måtte anses for at være ukurant.

31. I SKM 2010.722 B fandt byretten, at en skatteyder – der havde drevet en butik med 
salg af bl.a. DVD-film fra USA, som efter ændringen af Ophavsretslovens § 19 ikke 
længere kunne sælges i Danmark og derfor var uden værdi – hverken helt eller del-
vist havde godtgjort eller sandsynliggjort størrelsen af varelageret over filmene eller 
værdien heraf. Da kravene om fysisk optælling i Mindstekravsbekendtgørelsen ikke 
var iagttaget, årsrapporten ikke var blevet revideret, og der ved udøvelse af skønnet 
over varelagerets værdi ikke var blevet skelnet mellem disse og andre film, var tabet/
nedskrivning ikke fradragsberettiget. I SKM 2010.608 SR bekræftede Skatterådet, 
at en virksomhed, der ønskede at donere fejlbehæftet tøj uden vederlag til velgø-
rende organisationer, kunne foretage nedskrivning for ukurans efter en konkret vur-
dering baseret på sammensætningen af lageret, herunder primært i forhold til fejl-
behæftede og sæsonbetonede varer. Ukuransnedskrivningen kunne dog ikke foreta-
ges løbende i regnskabsåret, f.eks. ved udgangen af hvert kvartal, idet nedskrivnin-
gen kun finder sted ved regnskabsårets afslutning. 

32. Jf. JV C.C.2.3.1.6.2. I TfS 1992, 517 LSR har Landsskatteretten dog, selv om der 
ikke var taget hensyn til omsætningshastigheden, tilladt ukuransnedskrivning på en 
automobilforhandlers reservedelslager efter ovennævnte procentregel, idet der blev 
henset til, at forhandleren var forpligtet til at sælge reservedele, der var over et år 
gamle, til en anden forhandlers værksted med en rabat på 60 %. Den daværende 
Told- og Skattestyrelse har kommenteret afgørelsen i TfS 1993, 47 TSS. 
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Såfremt der ved opgørelsen af varelagerets værdi er beregnet nedslag 
for ukurans, skal de pågældende beløb oplyses særskilt i det skattemæs-
sige årsregnskab, jf. hhv. § 15, stk. 3, og § 16 i mindstekravbekendtgørel-
serne.33

2.3  Flerårige entreprisekontrakter – igangværende arbejde for fremmed 
regning

Den skattepligtige indkomst skal som nævnt indledningsvist opgøres 
som en årsindkomst, jf. SL §§ 4-6. Der skal derfor ske en periodisering 
af den skattepligtiges indtægter og udgifter, så de placeres i det kor-
rekte indkomstår. Ved igangværende arbejder, der strækker sig over 
flere indkomstår, skal det fastlægges hvordan de indtægter og udgifter, 
der knytter sig hertil, skal periodiseres. 

Når en selvstændigt erhvervsdrivende har arbejdsopgaver som f.eks. 
et byggeprojekt, der strækker sig over flere indkomstår, skal fortjene-
sten eller tabet i medfør af retserhvervelsesprincippet i SL § 4 først med-
regnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i det indkomstår, 
hvor arbejdet er færdiggjort i henhold til det, som den erhvervsdrivende 
har forpligtet sig til ifølge aftale, f.eks. en byggekontrakt, og projektet 
– og dermed ejendomsretten hertil – overdrages til kunden. Først på 
dette tidspunkt er der erhvervet endelig ret til indtægten.34 De udgifter, 
der løbende afholdes i de år, hvor opgaven er under udførelse, kan ikke 
fradrages løbende ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, men 
skal derimod opgøres som en investering i arbejdet og derfor optages 
som en værdi i skatteregnskabet – som et omsætningsaktiv benævnt 
igangværende arbejder for fremmed regning. Baggrunden herfor er, at 
udgifterne endnu ikke er anvendt, idet det ikke er tilstækkeligt for fra-
dragsret, at den skattepligtige er blevet forpligtet til at betale en udgift. 
De afholdte udgifter har resulteret i et formuegode (aktiv), og der er 
således blot sket en omplacering af formuen. Først når overdragelsen 
til kunden sker, er der et forbrug. Tilsvarende skal eventuelle acontobe-

33. Bkg. 2018.1295 og Bkg. 2018.1296.
34. Selv om der mangler at blive udført uvæsentlige dele af arbejdet, f.eks. mindre 

mangler ved arbejdet eller mindre vedligeholdelsesarbejder, anses arbejdet for fær-
diggjort, jf. JV C.C.2.3.2.1. I SKM 2013.897 SR kunne Skatterådet bekræfte, at en 
underentreprenør til et anlægsarbejde, når faktureringsprincippet blev anvendt, 
skulle medregne fortjeneste og tab vedrørende en entreprisesum på det tidspunkt, 
hvor overdragelsesforretningen uden påviste væsentlige mangler skulle finde sted 
imellem spørger og hovedentreprenøren. Dette også i det konkrete tilfælde, uanset 
at spørgerens vedligeholdelsespligt og risikoen for værket ikke overgik til hoveden-
treprenøren fra selvsamme tidspunkt. 
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