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Skattefradrag ved kunstkøb© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

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

  
I skattelovene er der optaget nogle særlige regler for beskatning, dels når 
erhvervsdrivende køber kunst og dels for de udøvende kunstnere. Formålet 
med reglerne er - på forskellige måder - at støtte kunsten og kulturen. Jeg 
har nedenfor omtalt de særlige regler om skattemæssige fradrag ved kunst-
køb.  
 

Ved køb af kunst er udgangspunktet for alle skatteydere, at kunstkøbet er uden skatte-

mæssig betydning. Som hovedregel kan kunstkøbet således hverken fratrækkes, afskri-

ves eller på anden måde søges godtgjort skattemæssigt.  

 

Bruges kunsten til private formål, dvs. til udsmykning i privatboligen, er der ganske en-

kelt tale om en privat udgift. 

 

Selv om kunsten anvendes som led i en erhvervsmæssig virksomhed, f.eks. til udsmyk-

ning på kontorer og i venteværelser, kan et kunstværk, der efter sin art og anvendelse 

normalt ikke udsættes for værdiforringelse, som udgangspunkt hverken fratrækkes, af-

skrives eller på anden måde godtgøres skattemæssigt.  

 

Hovedreglen er altså, at der ikke kan foretages skattemæssige fradrag. 

 

 

http://www.v.dk/
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Afskrivning på erhvervsmæssige kunstkøb 
Som en undtagelse til denne hovedregel blev der for nogle år siden og i flere tempi gen-

nemført nogle særlige regler om adgang til at afskrive på kunstnerisk udsmykning af 

erhvervsmæssigt anvendte bygninger.  

 

I loven sondres mellem to former for kunst:  

 

Dels kunstnerisk udsmykning, der er indføjet i bygningen eller dens nære omgivelser, og 

som kan afskrives med op til 4 pct. årligt.  

 

Dels kunstnerisk udsmykning, der ophænges eller opstilles i bygningen, og som kan af-

skrives med op til 25 pct. årligt. Er anskaffelsessummen for kunstværket mindre end 

12.300 kr. (2011), kan kunstværket straksafskrives.   

 

Ved kunstneriske udsmykning, der er indføjet fysisk i bygningen tænkes i første række 

på kunst, der er muret, fastnaglet, eller på anden vis fastgjort til bygningen eller dens 

nære omgivelser.  

 

 

Betingelser for skattemæssige afskrivninger 

Uanset kunstform skal en række betingelser være opfyldt for at opnå adgang til at foreta-

ge skattemæssige afskrivninger.  

 

 

Erhvervsbygning 
For det første skal kunsten være placeret i en bygning, der anvendes erhvervsmæssigt. Er 

der tale om en bygning, der huser både en virksomhed og beboelse, kan der kun afskri-

ves på kunst placeret i den del af bygningen, hvor virksomheden er beliggende. Er byg-

ningen et én- eller tofamiliehus, kan der i ingen tilfælde afskrives på kunst. 
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Original billedkunst.  
Skattemæssige afskrivninger kan efter loven kun foretages på original billedkunst.   

 

Afskrivningsret forudsætter således efter loven for det første, at den kunstneriske ud-

smykning er et originalt billedkunstnerisk værk såsom maleri, skulptur, grafik, fotogra-

fisk kunst, installationskunst m.v. Grafiske værker er omfattet af afskrivningsadgangen, 

men det er en betingelse, at værkerne er nummererede, at de er fremstillet i et begrænset 

oplag og er signeret af kunstneren. Samme krav stilles til fotografiske kunstværker. Re-

produktioner er derimod ikke omfattet af afskrivningsadgangen. 

 

Er der tvivl om, hvorvidt en kunstnerisk udsmykning er kunst eller ej, vurderer Akade-

miraadet den kunstneriske udsmykning. Denne vurdering foretages efter samme kriterier, 

som Akademiraadet almindeligvis lægger til grund. Akademiraadet kan også vurdere 

værdien af den kunstneriske udsmykning, når udsmykningen anses for solgt, uden at der 

foreligger en salgsum, f.eks. ved overgang til privat anvendelse af kunstværket. Virk-

somheder, der påtænker at investere i kunstnerisk udsmykning, har også mulighed for at 

spørge Akademiraadet om rådets vurdering af kunstværket.  

 

Akademiraadets stillingtagen skal ses i lyset af ønsket om at undgå et misbrug af regler-

ne om skattemæssige afskrivninger på kunstkøb, og hensynet til at opnå en højere grad af 

retssikkerhed ved mulighed for en central stillingtagen. 

 

 

Førstegangskøb  

Det er endvidere en betingelse for at foretage skattemæssige afskrivninger efter loven, at 

der er tale om et ”førstegangskøb” af original billedkunst.  

 

Det betyder, at der kan foretages skattemæssige afskrivninger på kunstværker købt direk-

te af kunstneren eller gennem gallerier og andre formidlere af billedkunst, der har kunst-

værket i kommission fra kunstneren. Det er altså ikke muligt at anvende de skattemæssi-

ge regler om fradragsret ved køb af et maleri på auktion, hvor det ikke er kunstneren 

selv, der sælger. 
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Kravet om, at der skal foreligge et førstegangskøb, skal ses i lyset af, at hele formålet 

med de gunstige skattemæssige regler for kunstkøb. Tanken med reglerne var således 

helt grundlæggende dels at forbedre vilkårene for kunstnere og dels og herved at gøre det 

mere attraktivt for virksomheder at investere i kunst for herigennem at fremme trivsel og 

miljø på arbejdspladsen. Forbedringen af kunstnernes vilkår skulle således ikke ske gen-

nem større tilskud, men derimod ved at stimulere efterspørgslen efter kunst. 

 

 

Nærtståendes køb  
For at undgå misbrug af reglerne, er der i loven optaget en udtrykkelig bestemmelse om, 

at kunstnerens nærtstående ikke kan gøre brug af de særlige regler om skattemæssige 

afskrivninger på kunstkøb.  

 

Som nærtstående til kunstneren anses i denne forbindelse kunstnerens ægtefælle, foræl-

dre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter 

disse personer. 

 

Skattemæssige afskrivninger kan heller ikke foretages af selskaber, som kunstneren selv 

eller kunstnerens nærtstående udøver en bestemmende indflydelse over.  

 

 

Afskrivningsrettens bortfald 

Der er i loven endvidere fastsat særlige regler om beskatningen, hvor bygningen ikke 

længere anvendes erhvervsmæssigt eller hvor den kunstneriske udsmykning fjernes fra 

bygningen, sælges eller på anden måde ikke længere anvendes efter sit formål.  

 

Som kunstkøber skal man således være opmærksom på, at en ændret anvendelse eller 

fjernelse af kunsten kan medføre en – måske lidt uventet – efterbeskatning.  

 

 
_______ o _______ 

 


