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Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 1/7 2014 ikke grundlag for at anerkende fra-

dragsret for et selskabs lønomkostninger til håndtering af en voldgiftssag om betaling af 

restkøbesummen for en virksomhed købt i 2005. 

 

Efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a kan ved opgørelsen af den skattepligtige ind-

komst fradrages ”driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at 

erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, herunder ordinære afskrivninger…” 

 

Heroverfor står statsskattelovens § 6, stk. 2, hvorefter bl.a. udgifter til ”…udvidelse af 

næring eller drift…” ikke er forbundet med skattemæssig fradragsret.  

 

De fradragsberettigede driftsomkostninger må således bl.a. afgrænses overfor de ikke-

fradragsberettigede formueudgifter, og der foreligger en mangeårig domstolspraksis og 

administrativ praksis om denne, undertiden ganske vanskelige, afgrænsning, se herved 

nærmere bl.a. Tommy V. Christiansen, Revisorbladet 1984, 10 ff., og Bet. 1221/1991 

om Driftsomkostninger, s. 72 ff., hvor afgrænsningsproblemerne, vel ganske præcist, 

skitseres derved, at ”Langt de fleste erhvervsmæssige udgifter kan imidlertid siges at 

”vedrøre” såvel indkomsten som indkomstgrundlaget. Der er kun sjældent tale om et 

enten/eller, men derimod om, hvad udgiften overvejende må siges at vedrøre.” 

 

http://www.v.dk/
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Med dette udgangspunkt og med henvisning til bl.a. UfR 1942.335 H (Skandinavisk 

Grammofon), der drejede sig om udgifter til en retssag om retten til at producere og 

sælge et givet produkt, og hvor der blev indrømmet fradragsret for disse udgifter, satte 

Skattelovrådet med Betænkning 1221/1991 om Driftsomkostninger spørgsmålstegn ved 

hensigtsmæssigheden og rimeligheden af denne afgrænsning, der udelukkede fradragsret 

for utvivlsomt erhvervsmæssige udgifter.  

 

En udvidelse af driftsomkostningsbegrebet fandt dog aldrig vej til loven.  

 

Siden starten af 1980´erne synes der dog at være sket en vis optøning på området, idet 

der i en række tilfælde har været indrømmet adgang til fradragsret efter statsskattelovens 

§ 6, jf. således de klassiske domme på området UfR 1980.712 H (Trælastdommer), TfS 

1984, 2 H (Segaltmølle-sagen), TfS 1984, 53 (Træsko-dommen), TfS 1985, 6 H (Sluse-

sagen) samt TfS 1987, 315 H (Carl Jacobsen). Se tillige førnævnte Betænkning 

1221/1991 om Driftsomkostninger. 

 

Og forud herfor, nemlig allerede i starten af 1970´erne, synes der at have været anlagt en 

lempelig administrativ praksis vedrørende fradragsret i tilfælde, hvor der ellers med 

rette kunne argumenteres for, at der var tale om udgifter knyttet til etablering eller udvi-

delse af næring, jf. eksempelvis om fradragsret for ”sædvanlige udgifter” i sagen ref. i 

LSRM 1980.142 om en kiosk, der på grund af ændringer i lukkeloven aldrig nåede at 

åbne, samt om fradragsret for udgifter til løn, reklame, stillingsannoncer og kontorartik-

ler i sagen ref. i Revision & Regnskabsvæsen 1972, SM 1 om igangsætning af et super-

marked.  

 

SKM2014.731.LSR 
Spørgsmålet om rækkevidden af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a er imidlertid ikke 

dermed blevet afklaret, og med Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2014.731.LSR er 

problemstillingen på ny kommet op til overfladen. 

 

Særligt interessant er kendelsen derved, at der afskæres fradragsret for lønudgifter til 

personale, der havde varetaget selskabets interesser i forbindelse med en voldgiftssag 
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om køb af en virksomhed. Lønudgifterne var blevet opgjort i forbindelse med voldgifts-

rettens stillingtagen til parternes sagsomkostninger ved sagsførelsen.  

 

Om en virksomheds lønudgifter har Ligningsvejledningen siden de første udgivelser 

sidst i 1970´erne indeholdt det klare, betingelsesløse udsagn, at ”Alle erhvervsmæssigt 

betingede lønudgifter kan fradrages”. I en række administrative afgørelser har der såle-

des været indrømmet fradragsret for lønomkostninger i tilfælde, hvor disse udgifter klart 

knyttede sig til udvidelse af næring.  

 

Med overførslen af det pågældende afsnit til Den Juridiske Vejledning i januar 2013 

blev udsagnet imidlertid - og dette uden stjernemarkering - modificeret derhen, at ”Den 

erhvervsdrivende mv. kan i sin indkomstopgørelse fratrække udgifter til løn samt en 

række andre ydelser til personalet, hvis udgifterne er knyttet direkte til driften af virk-

somheden. Se SL § 6, stk. 1, litra a.” 

 

Sagen ref. i SKM2014.731.LSR drejede sig om et børsnoteret selskab i medicinalbran-

chen, der i maj 2005 købte aktierne i et udenlandsk selskab i samme branche. Af købe-

summen på 23 mio. € skulle 20 mio. € betales ved closing, mens de resterende 3 mio. € 

ville komme til udbetaling efter 1 år, forudsat en række betingelser i købsaftalen blev 

opfyldt. Videre købte det danske selskab kort tid efter et internationalt varemærke, som 

skulle udnyttes af det købte selskab. Købesummen for varemærket var 3 mio. €, hvoraf 

det danske selskab havde ret til at tilbageholde 10 pct., dvs. 300.000 €, indtil varemær-

ket var blevet registreret, medens den resterende købesum skulle betales i rater efter en 

nærmere aftalt plan. 
 

Da det danske selskab skulle betale den resterende købesum på 3 mio. € for aktierne i 

datterselskabet, afviste det danske selskab at betale købesummen, da sælgerne efter det 

danske selskabs opfattelse ikke havde givet retvisende informationer. Sælgerne nægtede 

på sin side at være erstatningsansvarlig overfor det danske selskab og krævede den re-

sterende købesum på 3 mio. € betalt. 

 

Tvisten blev afgjort af ved ICC International Court of Arbitration (ICC), hvor det dan-

ske selskab ved en afgørelse fra september 2008 fik selskab medhold i, at selskabet ikke 
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skulle betale den resterende købesum for aktierne på 3 mio. €, og at selskabet havde 

betalt første afdrag på varemærket. Selskabet fik derimod ikke medhold i et krav om 

erstatning for tab af markedsandele.  

 

Det danske selskab opgjorde selskabets omkostninger til voldgiftssagen til 11,665 mio. 

kr., herunder udgifter på 7,4 mio. kr. til advokatbistand og udgifter til ”egne ansatte” på 

2,143 mio. kr.  

 

Lønudgifter til voldgiftssagen 
Selskabet ønskede fradrag for udgifter på i alt 11,162 mio. kr., herunder lønomkostnin-

gerne på 2,143 mio. kr. Lønomkostningerne omfattede efter det af selskabet oplyste af-

givelse af vidneforklaringer, fremskaffelse af dokumentation, redegørelse for forløb 

m.v. Videre var oplyst, at de medarbejdere, som udførte arbejdet, ikke havde fået ekstra 

løn for arbejdet, og at lønudgiften følgelig var dækket af den ordinære løn. Der var efter 

selskabets opfattelse således tale om ordinære lønudgifter, som i årets løb var anvendt til 

at erhverve, sikre og vedligeholde selskabets ordinære indkomst, og videre, at der forelå 

en direkte og umiddelbar forbindelse mellem afholdelse af lønudgiften og erhvervelsen 

af selskabets ordinære indkomst.  

 

Videre henviste selskabet til udsagnet i ligningsvejledningens afsn. E.B.3.1, hvorefter 

”alle erhvervsmæssigt betingede lønudgifter kan fradrages” samt til, at de af SKAT på-

beråbte afgørelser til støtte for SKAT´s synspunkt, henholdsvis SKM2009.271.HR, 

SKM2007.384.LSR og SKM2008.719.ØLR, efter selskabets opfattelse ikke gav belæg 

for SKAT´s synspunkt. Det samme gjaldt efter selskabets opfattelse for afgørelserne ref. 

i SKM2007.534.VLR og SKM2013.557.ØLR, hvor de faktiske forhold efter selskabets 

opfattelse ikke var sammenlignelige med den foreliggende sag.  

 

På denne baggrund måtte lønudgifterne efter selskabets opfattelse anses som fradragsbe-

rettigede driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.  

 

SKAT fandt imidlertid ikke grundlag for at anerkende fradrag for lønomkostningerne, 

som SKAT med henvisning SKM2009.271.HR, SKM2007.384.LSR og 

SKM2008.719.ØLR fandt at måtte anse som formueudgifter.  
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Landsskatterettens kendelse 
Selskabet indbragte herefter sagen for Landsskatteretten, men fik ikke medhold i klagen.  

 

Vedrørende det juridiske grundlag for vurderingen af spørgsmålet om fradragsret for 

lønomkostninger henviste Landsskatteretten til Ligningsvejledningen 2008, afsnit 

E.B.3.1, hvorefter alle erhvervsmæssigt betingede lønudgifter kan fradrages, men be-

mærkede samtidig, at der i samme afsnit var henvist til bl.a. SKM2007.534.VLR, hvor 

landsretten fandt, at en bonus til to direktører for en ekstraordinær arbejdsindsats i for-

bindelse med salg af selskabet ikke blev anset for en fradragsberettiget driftsomkostning 

i selskabet. 

 

For så vidt angik den konkrete sag lagde Landsskatteretten til grund, at selskabet ved 

købet af aktierne i datterselskabet og varemærket i 2005 udvidede sin erhvervsvirksom-

hed. Videre bemærkede Landsskatteretten, at tvisten i voldgiftssagen var, om det danske 

selskab var forpligtet til at betale den resterende købesum på 3 mio. € for aktierne, som i 

henhold til overdragelsesaftalen skulle betales, når nærmere opregnede betingelser var 

opfyldt, om hvorvidt sælgerne havde afgivet urigtige oplysninger, der havde medført, at 

datterselskabet havde tabt markedsandele, samt om hvorvidt det danske selskab havde 

betalt første afdrag på købesummen for varemærket, som skulle udnyttes af dattersel-

skabet. Det var på den baggrund Landsskatterettens opfattelse, at voldgiftssagen drejede 

sig om sikring af det danske selskabs formueinteresser. 

 

Vedrørende selskabets omkostninger til voldgiftssagen lagde Landsskatteretten i over-

ensstemmelse med selskabets omkostningsopgørelse i voldgiftssagen til grund, at sel-

skabet afholdte sagsomkostninger på i alt 11.665.022 kr., herunder bl.a. indeholdt løn-

udgifter til egne ansatte og advokatudgifter på hhv. 2.142.769 kr. og 7.375.001 kr.  Vi-

dere konstaterede Landsskatteretten, at det - bortset fra lønudgifterne på 2.142.769 kr. - 

var ubestridt, at de øvrige udgifter på i alt 9.522 mio. kr. ikke kunne fratrækkes som 

driftsudgifter i henhold til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, idet udgifterne ikke direk-

te kan henføres til en skattepligtig indkomst. 

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1657962
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Vedrørende disse lønudgifter lagde Landsskatteretten endvidere i overensstemmelse 

med selskabets forklaringer uprøvet til grund, at de ansatte personer, som varetog sel-

skabets interesser i voldgiftssagen, ikke fik ekstra betaling for deres arbejde med vold-

giftssagen, og at de lønudgifter, som selskabet havde allokeret til voldgiftssagen, kun 

udgjorde en mindre del af den samlede løn, som selskabet i indkomståret udbetalte til de 

omhandlede medarbejdere. 

 

Landsskatteretten tilkendegav herefter at være enig med selskabet i, at erhvervsmæssigt 

betingede lønudgifter i almindelighed vil kunne fratrækkes, idet der heri lå en forudsæt-

ning om, at udgifterne var medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde den løbende 

indkomst. Herefter tilføjede Landsskatteretten, at denne formodning dog kunne afkræf-

tes i det enkelte tilfælde. 

 

Med henvisning til, at det var ubestridt, at en del af lønnen til de ansatte, nemlig et beløb 

på 2.142.769 kr., var afholdt í forbindelse med varetagelse af selskabets interesser i en 

voldgiftssag, der drejede sig om sikring af selskabets formue, var lønudgiften - efter 

Landsskatterettens opfattelse - ikke medgået til at erhverve, sikre og vedligeholde sel-

skabets løbende skattepligtige indkomst i indkomståret, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, 

litra a. 

 

Om Ligningsvejledningens udsagn bemærkede Landsskatteretten afslutningsvist, at ind-

holdet i ligningsvejledningen for 2008 ikke, som anført af selskabet, førte til, at de om-

handlede lønudgifter til varetagelse af selskabets interesser i voldgiftssagen kunne fra-

trækkes som driftsomkostninger. Landsskatteretten anførte herved, at en lønkrone, der 

var anvendt af hensyn til formuen, ikke samtidigt havde tjent til erhvervelsen, sikringen 

og vedligeholdelsen af den løbende indkomst i året. 

 

Herefter stadfæstede Landsskatteretten SKAT´s afgørelse om afvisning af fradragsret 

for lønudgiften på 2,143 mio. kr.  

 

Kommentar 
Der synes at måtte sættes spørgsmålstegn ved Landsskatterettens inddragelse af sagen 

ref. i SKM2007.534.VLR i retsgrundlaget for vurdering af spørgsmålet om fradragsret 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1657962
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for lønomkostningerne i den foreliggende sag. SKM2007.534.VLR drejede sig således 

om udbetaling af en bonus på knap 30 mio. kr. til to direktører i forbindelse med salg af 

en produktionsvirksomhed i vindmøllebranchen, og bonussen var snævert knyttet til 

dette salg, herunder derved, at bonussen kun blev udløst ved salg. Der var således tale 

om en ganske anden situation end de tilfælde, hvor en medarbejder som et led i vareta-

gelsen af medarbejderens løbende opgaver indenfor den ordinære ansættelsesaftale bi-

står virksomheden med forefaldende opgaver.    

 

Et synspunkt om omkvalifikation af lønomkostninger til formueudgifter ses heller ikke 

at have støtte i Landsskatterettens hidtidige praksis på området, se herved LSR jr. nr. 

13-4885342, jr. nr. 13-5682534 og 10-0217394. Vedrørende sidstnævnte sag bemærkes 

herved, at det pågældende selskab siden tog bekræftende til genmæle ved Østre Lands-

ret, jf. TfS 2014, 192 ØLR, og at det er uoplyst, hvad der er baggrunden for dette forlig.  

   

På dette spinkle retsgrundlag og med henvisning til udtalelserne i Den Juridiske Vejled-

ning er der imidlertid med Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2014.731.LSR taget 

de første skridt til en opdeling af lønomkostninger i henholdsvis fradragsberettigede 

driftsomkostninger og ikke-fradragsberettigede formueudgifter – og hvem ved måske 

fremover tillige ikke fradragsberettigede privatudgifter, når kontorbuddet henter direktø-

rens tøj på renseriet etc. eller bogholderiet styrer direktørens private udgifter.  

 

Et synspunkt om opdeling af lønudgifter i henholdsvis fradragsberettigede og ikke-

fradragsberettigede beløb synes at kunne få vidtrækkende implikationer, ikke mindst for 

så vidt angår afgrænsningen af fradragsberettigede lønudgifter overfor ikke-

fradragsberettigede lønudgifter anvendt til formueadministration. Eksempelvis kan 

nævnes holdingselskabers lønudgifter til aktionærkontrol- og tilsynsvirksomhed vedrø-

rende datterselskaber, drift af Corporate Finance-afdelinger m.v.  

 

 
_______ o _______ 
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