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Fradragsret for kurser og kongresser 

 – eller er det turistrejser© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Efter skattelovgivningen kan man få fradrag for driftsomkostninger, dvs. 
udgifter, der er anvendt til at erhverve sikre og vedligeholde indkomsten. I 
praksis opstår der ofte spørgsmål om, hvorvidt en konkret udgift er privat 
og der følgelig nægtes fradrag i den skattepligtige indkomst. Dette gælder 
særligt udgifter, hvor SKAT med en vis ret kan have skatteyderen mistænkt 
for at have andre motiver en rent erhvervsmæssige, således at udgiften må-
ske primært er afholdt for at tilgodese private – og ikke erhvervsmæssige 
interesser. Især kurser afholdt i syden har været genstand for særlig op-
mærksomhed.  
 

Når det skal vurderes, om en konkret udgift til en kongres eller et kursus kan fratrækkes, 

må det først og fremmest vurderes, hvorvidt der er tale om en rejse, som med rette kan 

karakteriseres som erhvervsmæssig, eller om rejsen måske mere har karakter af en ferie. 

 

Tidligere havde SKAT megen medgang, allerede fordi der forelå objektive data, der 

viste, at der ikke var megen faglighed knyttet til studierejser m.v. Ofte var det branche-

foreninger, der arrangerede rejserne, og for nu at lokke medlemmerne til at deltage, var 

prospektet krydret med arrangementer af ikke faglig karakter, herunder besøg på udpræ-

gede turiststeder, deltagelse i ikke-faglige arrangementer, besøg på indbydende strande 

etc. etc., der kunne friste mange til at tage på en sådan rejse med forventning om fuld 

skattemæssig fradragsret.  

http://www.v.dk/
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Når SKAT sidenhen skulle vurdere, om der var tale om en rejse med skattemæssig fra-

dragsret, var der tale om et oplagt selvmål, når det af prospektet fremgik, at den faglige 

del af turen var endog temmelig beskeden. Med den lektie kan det i dag konstateres, at 

sådanne prospekter er spækket med faglige arrangementer og kun megen lidt tid til 

events af turistmæssig karakter. Om så deltagerne ”pjækker” fra en større eller mindre 

del af de faglige arrangementer, er en anden sag. 

 

Tidligere havde SKAT med Højesterets tiltrædelse den meget klare opfattelse, at var der 

tale om et arrangement på typiske turiststeder, var det stort set umuligt at opnår fra-

dragsret for rejsen, selv om programmet var spækket med faglige arrangementer. Høje-

steret gav således SKAT medhold i en lang række afgørelser i tiden frem til slutningen 

af 1990´erne. 

 

Af SKAT´s juridiske vejledninge fremgår imidlertid nu følgende: ”I en dom af 28. okto-

ber 1999 har EF-domstolen fastslået, at EF-traktatens artikel 59 (nu art. 49) er til hin-

der for en formodningsregel om, at der som udgangspunkt ikke kan indrømmes fradrag 

ved deltagelse i kurser, der afholdes på et almindeligt turiststed i en anden medlemsstat, 

når kursusstedet ikke som sådan er fagligt velbegrundet, hvis der ikke gælder en tilsva-

rende formodningsregel ved deltagelse i indenlandske kurser, jf. TfS 1999, 850 EF-

dom” 

 

Den pågældende sag, som jeg kender indefra, var måske nok lidt mere nuanceret: Her 

havde en gruppe danske revisorer slået sig sammen og arrangeret et skattekursus på 

Kreta. Undervisningen havde til formål at ajourføre deltagernes viden på området. Kur-

set blev afholdt på Kreta, da det var væsentligt billigere at afholde kurset her end i 

Danmark. 

 

Skattevæsenet afviste fradragsret for kursusudgifterne, da der efter skattevæsenets opfat-

telse – udelukkende som følge af det valgte kursussted – var en formodning for, at rej-

sen havde et betydeligt turistmæssigt islæt.  

 

Skattevæsenets afgørelse blev indbragt for domstolene, og siden hen forelagt for EF-

Domstolen, mens sagen verserede for Højesteret. Det var under sagen dokumenteret, at 
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der var et ret presset program, samt at der ikke var mange huller i tidsskemaet til fornø-

jelser indenfor dagtimerne. 

 

Èt af problemerne var, at flere deltageres hustruer var taget med på turen. Og SKAT har 

med rette den opfattelse, at deltager også ægtefællen, selv om sidstnævnte ikke har no-

gen tilknytning til virksomheden, er der en endog meget stærk formodning for, at der er 

tale om en ferierejse og ikke en studierejse med fradragsret. (Man kan så ikke undlade at 

komme på den tanke, at det var lettere at opnå skattemæssig fradragsret, hvis man i ste-

det for havde taget sin sekretær med på rejsen. Og onde tunger vil vide, at dette måske 

endda kunne være noget mere fornøjeligt). Det kunne dog under sagen godtgøres, at 

ægtefællerne selv havde betalt deres del af rejsen, samt at revisorerne, som nævnt, del-

tog i et endog meget presset kursus i dagtimerne, hvorfor dette forhold ikke førte frem 

til et negativt resultat. 

 

Særligt kunne det godtgøres, at det pågældende arrangement trods rejsen var billigere 

for deltagerne som følge af lavere opholdsudgifter i den pågældende uge. 

 

Under sagen forfægtede SKAT det synspunkt, at der ikke kunne udøves kontrol med, 

om deltagerne nu deltog i undervisningen, eller i stedet valgte at ligge på stranden. Dette 

synspunkt vakte nok ikke megen gehør, når hensås til, at det ingensinde er set, at SKAT 

er dukket op på Hotel Nyborg Strand for at checke, om alle kursister nu også sad pligt-

skyldigt i undervisningslokalet eller befandt sig på stranden i undervisningstiden. Dette 

gjaldt såvel når revisorerne holdt kursus på Hotel Nyborg Strand, som når SKAT selv 

holdt kursus dér. 

 

Som nævnt konkluderede EF-Domstolen, at skattevæsenets formodningsregel om kurser 

afholdt i udlandet ikke var forenelig med EF-Traktaten, når der ikke gjaldt en tilsvaren-

de formodningsregel for kurser afholdt i Danmark. Ved vurderingen af spørgsmålet om 

fradragsret for et kursus eller en studierejse er det altså ikke længere lovligt at lægge 

vægt på, om kursusstedet ligger i Danmark eller i udlandet. Om et kursus eller en studie-

rejse har et sådant turistmæssigt islæt, at fradragsret må afvises, skal således udelukken-

de afgøres på grundlag af kursets eller rejsens sammensætning. 
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Den rådgiver, der særligt beskæftiger sig med skat, kan måske undertiden undre sig 

over, at der tilsyneladende ingensinde er rejst spørgsmål om fradragsret for deltagelse i 

den årlige skattekongres, der typisk afholdes i eksotiske lande. Men det skyldes måske 

blandt andet, at der blandt deltagerne kan findes de mest prominente personer indenfor 

skatteforvaltningen. Og hvilken sagsbehandler, der har sin karriere kær, vil nå frem til, 

at eksempelvis skatteministerens deltagelse i en sådan kongres ikke har den fornødne 

faglige relevans. 

 
—— o —— 

 


