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Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 8/5 2017, at en hovedaktionær i et selskab i 

ejendomsbranchen efter en konkret vurdering ikke var skattepligtig af værdien af veder-

lagsfri deltagelse i en række jagtarrangementer arrangeret og betalt af en forretnings-

forbindelse i branchen. Landsskatterettens synspunkt var, at det ikke kunne afvises, at 

hovedaktionærens deltagelse havde haft en konkret og direkte sammenhæng med hoved-

aktionærens indkomsterhvervelse, og at hovedaktionærens erhvervsmæssige interesse i 

at deltage i jagtarrangementerne havde været det primære hensyn bag hovedaktionæ-

rens deltagelse. 

 

Fradrag for udgifter til repræsentation  

Efter ligningslovens § 8, stk. 4 kan udgifter til repræsentation kun fradrages med et be-

løb svarende til 25 pct. af de afholdte udgifter. 

 

Fradragsbegrænsningen blev gennemført i 1985, jf. lov nr. 534 af 13/12 1985, med det 

formål og i den erkendelse, jf. FT 1985/86, tillæg A, sp. 1225, at:  

”Selv om man med forslaget begrænser fradragsret for omkostninger, der efter de 

gældende regler er fuldt fradrag for, fordi de anses for driftsomkostninger, er en be-

skæring af repræsentationsfradraget forsvarlig, når henses til de betydelige fordele, 

der generelt er forbundet med skattereformen. Man kan heller ikke se bort fra, at fuld 

fradragsret for repræsentationsudgifter i visse tilfælde må antages at medvirke til, at 

udgifterne, der grænser tæt op til privatforbrugsudgifter, kommer til at ligge på et 

højere niveau, end det er rimeligt og nødvendigt.” 

 

http://www.v.dk/
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Forslaget til den senere vedtagne § 8, stk. 4 indeholder en række bemærkninger om, 

hvad der i denne sammenhæng skal anses som repræsentation med begrænset fradrags-

ret, jf. FT 1985/86, tillæg A, sp. 1225 ff. Af forslaget fremgår således - i tilknytning til 

forslagets beskrivelse af gældende regler - bl.a. den klassiske og ofte gengivne afgræns-

ning, hvorefter: 

”Begrebet repræsentation er ikke defineret noget sted i skattelovgivningen. Re-

præsentationsudgifter kan imidlertid beskrives som udgifter, som en skatteyder af-

holder for at få afsluttet forretninger eller for at knytte eller bevare forretningsfor-

bindelser, og de må være afholdt overfor personer, som ikke er knyttet som medar-

bejdere til erhvervsvirksomheden. Repræsentation har karakter af opmærksomhed el-

ler kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser.  

Den kommercielle gæstfrihed antager i mange tilfælde samme former som privat 

gæstfrihed. Repræsentationsudgifter er således typisk udgifter til måltider, restaura-

tionsbesøg, tobaks- og drikkevarer, gaver og opmærksomheder over for forretnings-

forbindelser og deres familier, afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsind-

vielser samt endvidere udgifter til underholdning og fornøjelser og deltagelse f.eks. i 

rejser, udflugter og ferieophold.”  

 

Beskatning af modtageren  
For modtageren af en repræsentationsydelse må ydelsen som udgangspunkt antages at 

være omfattet af statsskattelovens § 4. 

 

Om den skattemæssige behandling af modtageren af en repræsentationsydelse fremgår 

imidlertid i tilknytning til beskrivelsen af de gældende regler i forslaget til den senere 

ligningslovs § 8, stk. 4, jf. FT 1985/86, tillæg A, sp. 1227, at:  

”Værdien af repræsentation beskattes i almindelighed ikke hos den, der modta-

ger repræsentationsydelserne (f.eks. gaverne eller bespisningen). Den gældende 

praksis med hensyn til beskatning af modtagne repræsentationsydelser tilsigtes ikke 

ændret med det foreliggende lovforslag.” 

 

Man må antage, at denne tilkendegivelse, på linie med al anden lovgivning, naturligvis 

har været overvejet ganske nøje, da de samlede repræsentationsudgifter i forslaget til § 

8, stk. 4 blev anslået at være i størrelsesordenen 4 mia. kr., om end på grundlag af et 

yderst usikkert skøn.  
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Den Juridiske Vejledning indeholder ikke mange bemærkninger om problemstillingen. 

Eksempelvis fremgår af Den Juridiske Vejledning, afsn. ”C.A.6.3.1 Lejlighedsgaver”, 

blot, at ”Gaver af større værdi imellem forretningsforbindelser er ikke fritaget for be-

skatning.”  

 

Praksis i form af konkrete afgørelser på området er ganske sparsom, og meget tyder på, 

at SKAT i overensstemmelse med motivudtalelserne til § 8, stk. 4 har anlagt en ret for-

sigtig tilgangsvinkel til dette beskatningsområde.  

  

I den nedenfor omtalte afgørelse fra Landsskatteretten af 8/5 2017 var bl.a. peget på 

SKM2001.469.LSR, SKM2011.256.BR samt Landsskatterettens kendelse af 16/5 2012, 

jr. nr. 11-02685.  

 

 

SKM2001.469.LSR drejede sig om beskatningen af den ansatte direktør og hovedaktio-

nær i et vognmandsselskab vedrørende en rejse til Brasilien arrangeret af en bilimportør 

som led i en salgskampagne.  

 

Efter Landsskatterettens opfattelse kunne rejsen ikke anses som en indkøbstur, men måt-

te anses som en studietur af generel karakter og med et ikke ubetydeligt turistmæssigt 

islæt. Rejsen fandtes derfor ikke at have haft en så konkret og direkte sammenhæng med 

direktørens indkomsterhvervelse, at der var tale om en erhvervsmæssig rejse, jf. stats-

skattelovens § 6, stk. 1, litra a. Retten henså herved til bl.a. rejseprogrammet samt til, at 

der deltog ægtefæller i rejsen. Det kan tilføjes, at værdien af rejsen passende fandtes at 

kunne ansættes til 50 pct. af importørens rejseudgifter.  

 

 

I sagen ref. i SKM2011.256.BR blev en salgsmedarbejder beskattet af værdien af 2 fod-

boldrejser, som salgsmedarbejderen havde deltaget i sammen med kunder inviteret af 

arbejdsgivervirksomheden.  

 

Byretten lagde til grund, at arbejdsgiverselskabets formål med at sende en medarbejder 

og tre kunder med på de fodboldrejser, som virksomheden fik billetter til som led i en 

sponsorkontrakt, var kundepleje med henblik på at øge salget af virksomhedens produk-
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ter. I forhold til arbejdsgiverselskabet måtte rejserne derfor anses for forretningsmæssigt 

begrundet. Selve programmerne for turene var dog efter byrettens opfattelse helt overve-

jende af turistmæssig karakter og uden fagligt indhold eller forretningsmæssigt islæt set i 

forhold til arbejdsgiverselskabet. Værdien af medarbejderens deltagelse i rejserne måtte 

derfor som udgangspunkt anses for skattepligtig for ham, jf. statsskattelovens § 4 og 

ligningslovens § 16, stk. 1. Dette udgangspunkt ansås ikke for fraveget i den konkrete 

sag, og medarbejderen blev herefter beskattet af den fulde værdi af rejserne som et eks-

tra vederlag for hans arbejde for arbejdsgiverselskabet. 

 

I sagen afgjort ved Landsskatterettens senere kendelse af 16/5 2012, jr. nr. 11-02685, 

var en indkøbschef blevet inviteret på en 4-dages jagtrejse til Polen af arbejdsgiverens 

forretningsforbindelser, og forretningsforbindelsen havde behandlet udgiften som repræ-

sentation.  

 

På grundlag af bl.a. oplysningerne i rejseprogrammet sammenholdt med oplysningerne 

om rejsens forretningsmæssige indhold og omfang var det Landsskatterettens vurdering, 

at indkøbschefens deltagelse i jagtrejsen primært havde været begrundet i varetagelse af 

indkøbschefens private jagtinteresser. Den økonomiske nytteværdi af rejsen for klageren 

fandt Landsskatteretten skulle ansættes til 50 pct. af rejsens markedsværdi, jf. 

SKM2011.256.BR. Landsskatteretten tiltrådte herefter, at indkøbschefen var blevet be-

skattet af 50 pct. af rejsens markedsværdi. 

 

Som det ses, vedrører sagerne ref. i henholdsvis SKM2001.469.LSR og Landsskatteret-

tens senere kendelse af 16/5 2012, jr. nr. 11-02685, begge repræsentation i traditionel 

forstand, og beskatningen af deltagerne blev i begge tilfælde fastholdt.  

 

 

Landsskatterettens kendelse af 8/5 2017, jr. nr. 16-0441894 
I sagen afgjort ved den nu foreliggende kendelse af 8/5 2017 fra Landsskatteretten forelå 

ligeledes spørgsmålet om, hvorvidt en modtager af en repræsentationsydelse var skatte-

pligtig af værdien af denne ydelse.  

 

Sagen drejede sig om en hovedaktionær i en koncern indenfor bygge- og anlægssekto-

ren, der havde deltaget i en række jagter betalt af en forretningsforbindelse i branchen. 
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Flere af de øvrige deltagere på de pågældende jagter havde erhvervsmæssig tilknytning 

til virksomheder, der havde samhandelsforhold med ét eller flere af hovedaktionærens 

koncernselskaber. Under sagens behandling havde Skatteankestyrelsen forespurgt til, om 

hovedaktionæren havde deltaget ved brug af eget jagtvåben, om han i øvrigt gik på jagt 

privat, og om hvor længe han havde haft jagttegn. Denne henvendelse blev ikke besva-

ret.  

 

SKAT forhøjede hovedaktionærens skatteansættelser for 2012, 2013 og 2014 med hen-

holdsvis 31.132 kr., 12.751 kr. og 17.026 kr., svarende til 50 pct. af den relative andel af 

de medgåede udgifter til afholdelse af de pågældende jagter. SKAT anfægtede ikke, at 

der under arrangementerne havde været forretningsmæssige overvejelser og samtaler, 

men iværksatte beskatning med henvisning til arrangementernes store private islæt i 

form af jagterne.  

 

Landsskatteretten underkendte dog SKAT´s ansættelse med følgende præmisser:  

”Som skattepligtig indkomst betragtes med visse undtagelser den skattepligtiges sam-

lede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke, bestående i penge 

eller formuegoder af pengeværdi, jf. statsskattelovens § 4. 

Vederlagsfri deltagelse i aktiviteter med et betydeligt privat islæt anses for skatteplig-

tig, såfremt deltagelsen ikke har en konkret og direkte sammenhæng med indkomster-

hvervelsen, som overstiger deltagerens private interesse i at deltage, jf. 

SKM2001.469LSR og SKM2011.256BR.  

Det er oplyst, at klageren deltog i jagtarrangementerne, med henblik på at pleje og 

bevare det forretningsmæssige forhold mellem de af klageren ejede koncernselskaber 

og de øvrige virksomheder i [arrangøren] A/S’ samhandelskreds. 

Af invitationerne og fakturaerne for arrangementerne fremgår alene, at der har været 

programsat deltagelse i jagt, samt bespisning af deltagerne, hvilket overvejende må 

anses som aktiviteter af privat karakter. Derimod fremgår der ikke programsatte ak-

tiviteter som entydigt må anses som erhvervsmæssige.  

De øvrige deltagere ved arrangementerne har været en kreds af tidligere, nuværende 

og potentielle samhandelspartnere for klagerens virksomhed. 
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Under henvisning til, at deltagelse i jagt forudsætter erhvervelse af jagtvåben, såvel 

som det forudsætter adgang til lovpligtigt opbevaringsskab, og erhvervelse af jagt-

tegn, findes det overvejende sandsynligt, at klageren har en privat interesse for jagt. 

Landsskatteretten finder efter en konkret vurdering, at det ikke kan afvises, at klage-

rens deltagelse har haft en konkret og direkte sammenhæng med klagerens indkomst-

erhvervelse, og at klagerens erhvervsmæssige interesse, i at deltage i jagtarrange-

menterne, har været det primære hensyn bag klagerens deltagelse. 

Der er bl.a. henset til det oplyste om deltagerkredsen, der har været vigtige forret-

ningsforbindelser for klageren, og hvor muligheden for erhvervsmæssige drøftelser 

har været til stede, og til det oplyste om den økonomiske værdi for klageren, som in-

vitationen til endagsarrangementer som de foreliggende har udgjort. 

Klageren er herefter ikke skattepligtig af vederlagsfri deltagelse i jagtarrangementer 

betalt af [virksomhed1] A/S.” 

 

 

Kommentar  
Med Landsskatterettens præmisser synes udgangspunktet for den skattemæssige behand-

ling af repræsentationsydelser for modtageren, jf. motivudtalelserne til ligningslovens § 

8, stk. 4, nemlig at ”Værdien af repræsentation beskattes i almindelighed ikke hos den, 

der modtager repræsentationsydelserne (f.eks. gaverne eller bespisningen).” at være 

blevet forladt i praksis efter 2000 til fordel for en praksis, hvorefter ”Vederlagsfri delta-

gelse i aktiviteter med et betydeligt privat islæt anses for skattepligtig, såfremt deltagel-

sen ikke har en konkret og direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen, som over-

stiger deltagerens private interesse i at deltage”, jf. umiddelbart ovenfor. 

 

Man synes at måtte stille spørgsmålet, om ikke overgangen fra et i motivudtalelserne 

hjemlet udgangspunkt om skattefritagelse af en repræsentationsydelse til et krav om en 

konkret og direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen, som overstiger deltagerens 

private interesse i at deltage forudsætter ændret lovgivning eller - som et minimum - en 

meddelelse om den ændrede praksis. 
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Der er med kendelsen næppe nogen tvivl om, at SKAT fremover vil interessere sig en 

del for, om deltagelsen har en konkret og direkte sammenhæng med indkomsterhvervel-

sen, og om denne interesse overstiger deltagerens private interesse i at deltage. 

 

SKAT har her en meget let adgang til en skærpet kontrol ved ganske enkelt at sammen-

hold deltagerkredsen i forskellige arrangementer, og herunder særligt vurdere, hvorvidt 

der foreligger en gensidig udveksling af ydelser af mere systematisk karakter.  

 
_______ o _______ 

n 


