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Lønmodtagere kan i princippet fradrage udgifter, som lønmodtageren har 
afholdt i forbindelse med jobbet. Men i praksis er det meget svært at opnå 
fradragsret – og meget sværere end for selvstændige, selv om der gælder 
samme regler. En ny afgørelse fra Landsskatteretten synes at lempe lidt på 
reglerne. Afgørelsen vil formentlig have interesse for mange offentligt an-
satte med de nuværende nedskæringer på de offentlige budgetter.  
 

I nogle tilfælde har lønmodtagere udgifter i forbindelse med jobbet, som kun afholdes 

for at varetage det pågældende job.  

 

Et klassisk eksempel er udgifter til transport mellem hjem og arbejdsplads og udgifter til 

børnepasning, medens lønmodtageren er på job.  

 

Et andet eksempel er lønmodtageres udgifter til en daglig påklædning, som opfylder 

arbejdsgiverens dress-kodeks. Går medarbejderen i joggingtøj i fritiden, og køber med-

arbejderen et jakkesæt til arbejdsbrug med det ene formål at opfylde dress-kodekset, kan 

medarbejderen jo med god ret rejse spørgsmålet, om udgiften til jakkesættet kan fra-

trækkes.   

 

Et tredje eksempel er betjentes køb af skudsikre veste med henvisning til – som det skete 

i foråret – at det ofte var svært for den enkelte betjent at finde en vest, der passede, når 

vestene skulle uddeles fra en fælles pulje på stationen.  

 

http://www.v.dk/
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I alle eksempler er der en nær sammenhæng mellem udgiften og varetagelsen af jobbet – 

udgiften er afholdt for at varetage jobbet og dermed få en løn, og denne løn er skatteplig-

tig. 

 

Men det er slet ikke givet, at lønmodtageren har skattemæssig fradragsret for udgiften. 

Efter loven og skatteretspraksis er der således på ingen måde lighedstegn mellem på den 

ene side udgifter, der efter almindelig opfattelse afholdes for at varetage jobbet, og på 

den anden side skattemæssig fradragsret.  

 

 

Skattemæssigt fradrag  
Lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende kan som udgangspunkt fratrække udgif-

ter i forbindelse med indkomsterhvervelsen efter samme grundlæggende regler. For at 

opnå skattemæssig fradragsret for en konkret udgift kræves det som udgangspunkt, at 

udgiften er anvendt til at ”erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.” Disse udgifter 

betegnes som ”driftsomkostninger”. Reglerne herom vil blive nærmere omtalt nedenfor.  

 

Herudover er der fastsat særregler for visse, konkrete udgiftstyper, der ikke kan fradra-

ges efter grundreglen. Hovedeksemplet er fradragsret for udgifter til befordring mellem 

hjem og arbejdsplads. Disse befordringsudgifter er efter skatteretspraksis ikke en drifts-

omkostning. Men udgifterne kan alligevel fradrages efter særreglerne om et standardfra-

drag for befordring ud over 24 km. pr. arbejdsdag. Særreglerne er således begrundet i 

andre hensyn end rent skatteretlige hensyn, f.eks. hensynet til at sikre mobilitet i arbejds-

styrken.  

 

 

Fradrag for driftsomkostninger 
Selv om der gælder samme regler for lønmodtagere og erhvervsdrivende om skattemæs-

sig fradragsret for driftsomkostninger, er SKATs´ praksis for lønmodtagere meget streng 

– og strengere end for erhvervsdrivende.  

 

Denne praksis er begrundet i det synspunkt, at den selvstændig erhvervsdrivende som 

udgangspunkt antages at have afholdt en udgift for at sikre ”indkomsterhvervelsen”.  
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For lønmodtagere er udgangspunktet i praksis det modsatte. Her er udgangspunktet 

nemlig, at arbejdsgiveren i almindelighed vil afholde alle nødvendige udgifter vedrøren-

de lønmodtagerens varetagelse af jobbet. Lønmodtageres indkomst vil således være uaf-

hængig af, hvilke udgifter han afholder, og hans udgifter vil derfor som udgangspunkt 

blive anset for medgået til ikke-fradragsberettiget privatforbrug eller andet ikke er-

hvervsmæssigt formål. Det har derfor - med et juridisk udtryk - formodningen imod 

sig, at en lønmodtager har behov for at afholde udgifter for at opnå lønindkomsten.  

 

På denne baggrund er det et centralt spørgsmål ved vurderingen af en lønmodtagers fra-

dragsret for en given udgift, om udgiften var nødvendig for at kunne bestride jobbet.  

 

En yderligere begrænsning for lønmodtagerens skattemæssige fradragsret drejer sig om, 

at udgiften skal vedrøre indkomsterhvervelsen - og ikke indkomstgrundlaget. For 

lønmodtageren betyder det, at udgifter, der på den ene side afholdes for at få et job, men 

som på den anden side er uden forbindelse med et konkret job, ikke kan fradrages. Ek-

sempelvis er lønmodtagerens rejseudgifter i forbindelse med en jobsamtale ikke forbun-

det med skattemæssig fradragsret. Derimod er der fradragsret for lønmodtagerens efter-

følgende rejseudgifter i arbejdsgiverens tjeneste. 

 

 

Lønmodtagerudgifter til kurser 
Disse synspunkter genfindes ligefuldt i praksis vedrørende lønmodtageres fradragsret 

for egne udgifter til deltagelse i kurser.  

 

Med et skatteretligt udgangspunkt, hvor lønmodtageres udgifter som udgangspunkt ikke 

anses for nødvendige og dermed uden relevant forbindelse til indkomsterhvervelsen, er 

skattemæssig fradragsret for lønmodtageres egne kursusudgifter kun anerkendt i særlige 

tilfælde.  

 

En yderligere begrænsende faktor følger herunder af kravet om, at kursusudgiften skal 

vedrøre indkomsterhvervelsen, jf. ovenfor. Det betyder, at der ikke er fradragsret for 

udgifter til en grund- eller videreuddannelse. Kun udgifter til efteruddannelse kan 

således fradrages.  
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Efteruddannelse eller videreuddannelse? 
Skat har det udgangspunkt, at en efteruddannelse har til formål at vedligeholde og 

ajourføre den viden eller de kvalifikationer, som kræves for at kunne bestride lønmodta-

gerens aktuelle arbejdsområde. Heroverfor står grund- og videreuddannelse, der efter 

Skat´s egen vejledning er kendetegnet ved, at den medfører en opkvalificering til en 

anden og eventuel højere kvalificeret funktion. Men det ligger i sagens natur, at grænsen 

mellem videreuddannelse og efteruddannelse ikke er skarp.  

 

Oveni kommer, at Skat traditionelt har anvendt en meget snæver afgrænsning af områ-

det for fradragsberettigede udgifter til efteruddannelse.  

 

Området har da også over tid givet anledning til mange sager. En del af sagerne har dre-

jet sig om offentligt ansattes udgifter til kurser og rejser m.v., hvor kursusbudgetterne 

måske i nogle tilfælde er mindre svulmende end hos private arbejdsgivere, og hvor løn-

modtageren så for egen regning vælger at betale for kurser m.v.  

 

 

En ny afgørelse fra Landsskatteretten af 19. juni 2015 
En sag afgjort af Landsskatteretten denne sommer omhandler denne problemstilling, 

som måske endda kan blive mere aktuel de kommende år som følge af offentlige ned-

skæringer.  

 

Sagen drejede sig om en sygeplejerske, der var ansat på et hospice, og som i 2012 – 

2013 havde deltaget i et kursus om sorgbehandling. Kurset bestod af 6 moduler af 4 

dages varighed. Sygeplejersken havde selv betalt udgifterne til 5 af kursets 6 moduler, 

og havde i et vist omfang opnået tjenestefrihed for at kunne deltage heri. 

 

Af en erklæring fra det pågældende hospice som arbejdsgiver fremgik bl.a., at instituti-

onen tidligere havde sendt medarbejdere på denne efteruddannelse, men at institutionen 

i uddannelsesbudgettet for 2012/2013 ikke havde afsat penge til dette formål. Videre 

fremgik af erklæringen, at institutionen betragtede uddannelsen som en efteruddannelse 

til brug for arbejdet på hospicet, samt at uddannelsen var opkvalificerende i forhold til 
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det daglige arbejde, men ikke kvalificerede til eksempelvis en højere stilling, og heller 

ikke havde givet sygeplejersken et lønløft.  

 

SKAT afviste at anerkende fradragsret for sygeplejerskens egne udgifter til kurset med 

henvisning til, at kurset ikke kunne anses som vedligeholdelse eller ajourføring af den 

tidligere uddannelse som sygeplejerske, men måtte anses som uddannelse eller videre-

uddannelse.  

 

SKAT´s vurdering blev imidlertid underkendt af Landsskatteretten, der om sondringen 

mellem efteruddannelse og videreuddannelse bl.a. bemærkede, at:  

”Som udgangspunkt er der tale om en efteruddannelse, hvis kurset har til formål at 

vedligeholde den faglige viden f.eks. ajourføringskurser. Herunder falder også kor-

te eller kortere kursusforløb, hvor den ansatte sættes i stand til at bestride en anden 

arbejdsfunktion f.eks. betjening af en ny maskine, nye teknikker eller ændret ar-

bejdsproces. 

Som udgangspunkt er der tale om videreuddannelse, hvis uddannelsesaktiviteterne 

bevirker et egentligt kompetenceløft, således at den ansatte efterfølgende sættes i 

stand til at bestride en stilling eller hverv med et nyt eller større indhold.” 
 

I den konkrete sag konkluderede Landsskatteretten, at uddannelsen kunne anses som en 

efteruddannelse, som var et led i at understøtte den arbejdsfunktion, som sygeplejersken 

havde, og dermed at kunne bestride den stilling, hun var ansat i. Landsskatteretten be-

mærkede i den forbindelse bl.a., at sygeplejersken ikke havde opnået en ny stilling, en 

ny betegnelse eller højere løn, og at uddannelsen var delvist støttet af arbejdsgiveren, 

der ikke havde tilstrækkelige kursusmidler til at betale for hele kurset.  

 

 

Fradragsberettiget efteruddannelse 

Landsskatterettens uddybning af området for fradragsberettigede kurser som omfattende 

også korte eller kortere kursusforløb, hvor den ansatte sættes i stand til at bestride en 

anden arbejdsfunktion, f.eks. betjening af en ny maskine, nye teknikker eller ændret 
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arbejdsproces, er en praktisk væsentlig tilføjelse til SKAT´s meget snævre afgrænsning 

af de fradragsberettigede efteruddannelsesudgifter. 

 

Med væsentligt pressede budgetter i den offentlige sektor må der formentlig imødeses 

flere eksempler på bl.a. lønansattes egenfinansierede kurser.  

 

 
_______ o _______ 

 


