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En del lønmodtagere har enten hjemmearbejdsplads eller har – udover en 
arbejdsplads hos arbejdsgiveren – etableret en arbejdsstation eller et ar-
bejdsværelse i hjemmet. Men selv om de eksisterende og kommende kom-
munikationsmuligheder giver nye muligheder for at udføre en del af eller 
måske alle arbejdsopgaver i hjemmet, gælder der fortsat meget stramme 
regler om fradrag for udgifter til et arbejdsværelse eller en ”hjemmear-
bejdsplads”. 
 
Både selvstændigt erhvervsdrivende og lønmodtagere kan ved indkomstopgørelsen fra-

trække driftsomkostninger, dvs. de udgifter, som i årets løb er anvendt til at erhverve, 

sikre og vedligeholde indkomsten. Omvendt kan bl.a. private udgifter ikke fratrækkes.  

 

Der er snævre grænser for, hvornår en udgift kan anses som en driftsomkostning og føl-

gelig kan fratrækkes. I modsat fald ville der være fare for, at en lang række egentlige 

privatudgifter iklædes formen af fradragsberettigede driftsudgifter. Selv om udgiften er 

afholdt med det formål at erhverve en indkomst, er det derfor ikke givet, at udgiften kan 

trækkes fra skattemæssigt. Eksempelvis kan nævnes udgifter til fortæring i arbejdstiden 

og arbejdsbeklædning. Selv om udgiften er nødvendig for at kunne bestride stillingen, er 

der som udgangspunkt ikke fradragsret. Begrundelsen er, at udgifterne typisk er fælles 

for alle eller typisk må afholdes, uanset om borgeren har indtægtsgivende arbejde eller 

ej. 

 

http://www.v.dk/
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Et andet eksempel er udgifter til befordring mellem hjem og arbejde. Her er der ikke 

tvivl om, at udgiften afholdes for at erhverve indkomsten. Men i skatteretten anses ud-

giften som en privatudgift. En skatteadvokat har engang spøgefuldt sat forholdet i relief 

med bemærkningen om, at det jo er svært at vurdere, om der er tale om en driftsomkost-

ning, fordi arbejdspladsen ligger langt fra hjemmet eller tale om privatudgift, fordi 

hjemmet ligger langt fra arbejdspladsen. 

 

Når befordringsudgifter alligevel i et vist omfang kan fratrækkes, skyldes det, at Folke-

tinget har fastsat særlige regler om befordringsfradrag. Særreglerne har været nødvendi-

ge for at afbøde de værste uhensigtsmæssigheder ved ordningen – i første række mang-

lende mobilitet på arbejdsmarkedet.  

 

 
Arbejdsværelse i hjemmet  
Udgifter til arbejdsværelse i hjemmet er traditionelt også anset som en privat udgift. 

Skattevæsenets synspunkt er her, at selv om et værelse er møbleret med kontormøbler, 

musikinstrumenter eller lignende indretninger med forbindelse til skatteyderens erhverv, 

har værelset ikke kunnet anses som uanvendeligt som opholdsrum for skatteyderen og 

hans familie. Og boligudgifter er i sagens natur af privat karakter.  

 

Der skal meget til for accept af fradragsret for arbejdsværelse. Den ledende dom på om-

rådet er en, efterhånden aldrende, Højesteretsdom fra 1960. Denne sag vedrørte en 

gymnasielektor, der - udover sin stilling som lektor - havde haft ekstra indtægter på 

10.000 kr. ved yderligere undervisningsvirksomhed samt forfattervirksomhed. Til brug 

for disse aktiviteter havde lektoren indrettet et arbejdsværelse, der udelukkende blev 

brugt til lektorens undervisnings- og forfattervirksomhed. Værelset var udstyret med 

bogreoler langs væggene fra gulv til loft og var i øvrigt møbleret med et stort skrivebord 

og stol, en sofa samt to mindre træstole og et tidsskriftsbord.  

 

Efter Højesterets opfattelse kunne lektorens arbejde ikke bevirke, at arbejdsværelset 

kunne anses som et særligt arbejdsværelse, der ikke hørte med til boligens almindelige 

opholdsrum. Udgifterne til arbejdsværelset var følgelig en ikke-fradragsberettiget pri-

vatudgift.  
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Lønmodtagere 
Højesteretsdommen fra 1960 har siden hen haft meget stor betydning for mulighederne 

for at opnå fradrag. Dette hvad enten borgeren har drevet egen virksomhed fra sit hjem 

eller har været lønmodtager.  

 

I princippet gælder der samme regler om fradrag for selvstændige erhvervsdrivende og 

lønmodtagere. Alligevel har det i praksis vist sig, at det er sværere for lønmodtagere at 

opnå fradrag for udgifter forbundet med arbejdets udførelse. Det skyldes, at der i skatte-

retten gælder en formodning for, at arbejdsgiveren - og ikke lønmodtageren - afholder 

de relevante udgifter i forbindelse med arbejdets udførelse. Fradragsretten forudsætter 

almindeligvis, at det var ”nødvendigt” for lønmodtageren at afholde udgiften. Men ofte 

er det ikke muligt for lønmodtageren at bevise, at udgiften var nødvendig for at bibehol-

de lønindtægten.  

 

På denne baggrund er det vanskeligt for lønmodtagere at opnå fradragsret for arbejds-

værelse.. I skattevæsenets egne vejledende retningslinier om fradrag for arbejdsværelse 

siges det da også, at ”Lønmodtagere kun i ganske særlige tilfælde (har) fradrag for ud-

gifter til et arbejdsværelse i hjemmet eller til et arbejdsværelse som bliver lejet uden for 

hjemmet.”   

 

Der foreligger dog eksempler på, at borgere har fået fradragsret for arbejdsværelse. Men 

det kræver, at der er tale om en særlig indretning og at værelset i væsentlig grad bliver 

benyttet indenfor normal arbejdstid.  

 

 

Særlig indretning 

Fradragsret for arbejdsværelse vil kunne komme på tale, hvis det pågældende værelse 

på grund af møblering, udstyr, adgangsforhold m.v. har skiftet karakter, og derfor ikke 

hører med til boligens almindelige opholdsrum; eksempelvis hvis værelset er blevet til 

et laboratorium, værksted, tegnestue eller lignende.  
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En afgørelse fra midt i 1990´ene er meget illustrerende: Sagen drejede sig om en musik-

lærers udgifter til et musikværelse. Stillingen som musiklærer krævede undervisnings-

forberedelse og vedligeholdelse af færdigheder. Men han havde ikke mulighed for at 

anvende skolens lokaler. Derfor havde han indrettet et lydisoleret musikværelse i sin 

bolig. Ud over lydisoleringen var der ikke foretaget særlige bygningsmæssige foran-

dringer af værelset. Men i værelset var der anbragt mange, herunder store, musikinstru-

menter, reoler med musikplader, -bånd og lignende, højtalere og andre genstande, der 

kun var egnet til musikudøvelse. Landsretten konkluderede, at værelset ikke var egnet 

til almindeligt boligophold. Da værelset endvidere blev brugt 4 – 5 timer dagligt alle 

ugens dage, fik musiklæreren fradragsret for udgifterne til arbejdsværelset.  

 

 

Væsentlig benyttelse  

Udover en særlig indretning stiller skattevæsenet stiller krav om, at værelset i væsentlig 

grad bliver benyttet til arbejde indenfor normal arbejdstid. 

 

Eksempelvis kan nævnes en sag om en gymnasielektor, der anvendte 1/3 af sin arbejds-

tid på undervisning og 2/3 af arbejdstiden på sit arbejde som fagkonsulent ved under-

visningsministeriet. Højesteret tillagde det stor betydning, at lektoren efter sin aftale 

med Undervisningsministeriet selv skulle stille kontorfaciliteter til rådighed for arbejdet 

som fagkonsulent. Der blev også lagt vægt på, at han – indenfor normal arbejdstid - 

skulle udføre sit arbejde fra dette kontor (arbejdsværelset), og at han kan kunne opbeva-

re materialer af fortrolig karakter på kontoret, herunder eksamensopgaver. Af samme 

grund var det påkrævet, at arbejdsværelset var aflåst.    

 

Efter Højesterets opfattelse var dette værelse et særligt arbejdsværelse, der ikke hørte 

med til boligens almindelige opholdsrum. Lektoren kunne derfor hér fratrække udgifter-

ne til sit arbejdsværelse. 

 

Højesteretsdommen er ganske interessant derved, at 2 dommere ville nægte fradragsret 

blandt andet som følge af at arbejdsværelset ikke ved sin indretning eller beliggenhed 

var klart udskilt fra boligens almindelige opholdsrum, og at der følgelig generelt forelå 

en nærliggende mulighed for, at værelset også blev brugt til andet end arbejde Disse 2 
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dommere tilkendegav i dommen, at fik skatteyderen medhold, ville dette fremover ska-

be betydelige afgrænsningsproblemer i henseende til, hvornår der skulle indrømmes 

fradragsret for arbejdsværelse, og at der i øvrigt efter deres opfattelse ville være tale om 

en lempelse af hidtidig praksis. Disse to dommere ville derfor ikke give fradragsret for 

arbejdsværelse. De 3 øvrige dommere mente derimod, at der ikke var tale om nogen 

praksisændring, og gav skatteyderen medhold trods disse betænkeligheder.  

 

Bortset fra sådanne særlige tilfælde er det særdeles vanskeligt at opnå fradragsret for 

arbejdsværelse som lønmodtager. At man efter aftale med sin arbejdsgiver har mulighed 

for at udføre sit arbejde hjemme fra et skrivebord i hjørnet af stuen er altså langt fra til-

strækkeligt.   

 

 
Hvilke udgifter  
Er man som lønmodtager overhovedet berettiget til fradrag for arbejdsværelse i egen 

bolig, beregnes fradraget efter praksis som en forholdsmæssig del af udgiften til el og 

varme m.v.  

 

Er der godkendt arbejdsværelse, kan der efter praksis opnås et forholdsmæssigt nedslag 

i ejendomsværdiskatten for ejendommen. Hvis arbejdsværelset udgør mere end 10 pct. 

af ejendommen, kan der endvidere opnås fradrag for den del af ejendomsskatten, der 

kan henføres til ejendommens erhvervsmæssige anvendelse. 

 
 
Selvstændigt erhvervsdrivende 

Selvstændige erhvervsdrivende kan – som det klare udgangspunkt – også kun undtagel-

sesvist opnå fradrag for arbejdsværelse.  

 

I de ganske særlige tilfælde, hvor retspraksis har accepteret fradrag, er der – på samme 

måde som for lønmodtagere - lagt vægt på, at det pågældende værelse har skiftet karak-

ter, således at det ikke længere kan anses anvendeligt som opholdsrum, men gennem 

møblering, udstyr og adgangsforhold m.v. er blevet omdannet til et værksted, et atelier, 
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et laboratorium, en tegnestue el.lign. Det er endvidere tillagt væsentlig betydning, at 

arbejdsværelset har været anvendt i betydeligt omfang indenfor normal arbejdstid.  

 

Eksempelvis kan peges på flere afgørelser, hvor forfattere er indrømmet fradragsret for 

udgifter til arbejdsværelse. Her er der navnlig lagt vægt på, at arbejdsværelset kun om-

fatter ”kontormøbler”, en omfattende bogsamling og lignende erhvervsrelaterede gen-

stande, at værelset benyttes i mere end blot nogle få timer om dagen, og at det hverv, 

der drives fra hjemmet, er borgerens væsentligste eller eneste beskæftigelse.  

 

Selve den omstændighed, at en virksomhed rent faktisk drives fra et arbejdsværelse i 

hjemmet, er altså ikke i sig tilstrækkeligt til at opnå fradrag for udgifterne til et arbejds-

værelse.  

 

 
Hvilke udgifter  
Drives der erhvervsmæssig virksomhed fra ejendommen, og anvendes mindre end 25 

pct. af ejendommen til arbejdsværelse, kan der foretages et forholdsmæssigt fradrag for 

udgifter til el og varme m.v. Der kan opnås et forholdsmæssigt nedslag i ejendomsvær-

diskatten for ejendommen. Der er endvidere fradragsret for den del af ejendomsskatter-

ne, som kan henføres til ejendommens anvendelse til erhverv, hvis arbejdsværelset ud-

gør mere end 10 pct. af ejendommen. 

 

Anvendes mere end 25 pct. af ejendommen til erhvervsmæssige formål, og er der fore-

taget en vurderingsfordeling, kan der foretages fradrag for faktiske driftsudgifter vedrø-

rende den erhvervsmæssige del af ejendommen.  

 

 

 
_______ o _______ 

 


