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Mens afgrænsningen af erhvervsvirksomhed tidligere primært knyttede sig til spørgsmå-

let om, hvorvidt en given aktivitet kunne anses som udslag af privat interesse eller hav-

de til formål at skabe en indkomst, synes nyere domspraksis at føje en dimension til 

denne afgrænsning, forstået således, at selv om aktiviteten ikke har præg af udøvelse af 

private interesse, nægtes fradrag for underskud ud fra et mere bredt rentabilitets- og 

intensivitetssynspunkt, hvor det ikke er tilstrækkeligt, at der er udsigt til overskud, men 

hvor der skal være plads til en rimelig aflønning af ejeren. En retstilstand, der nok er 

egnet til at ramme mange iværksættere, der overvejer at etablere en virksomhed ved 

siden af lønmodtagerjobbet ud fra den betragtning, at fastholdelse af lønmodtagerjob-

bet i en overgangsfase er en sikkerhedsline, således at hus og bil ikke sættes på højkant, 

hvis virksomheden ikke bliver nogen succes. Et godt eksempel herpå er Københavns 

byrets dom af 27. januar 2012 offentliggjort i SKM 2012.51.BR. 

 

Bedømmelsen af, om en virksomhed er erhvervsmæssigt drevet, foretages ud fra en 

samlet konkret vurdering af virksomheden, hvor alle relevante forhold skal inddrages. 

 

Erhvervsmæssig virksomhed vil - i modsætning til hobbyvirksomhed - være indrettet på 

systematisk indtægtserhvervelse, dvs. det afgørende formål er den fortjeneste, der kan 

opnås. Skattesager vedrørende området for erhvervsmæssig virksomhed drejer sig som 

oftest om fradragsret for underskud. 

 

Nettoindkomsten ved hobbyvirksomhed er personlig indkomst. Opgørelsen af over-

skuddet, dvs. nettoindkomsten, sker på tidspunktet for indkomsterhvervelsen. Der kan 

http://www.v.dk/
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kun fratrækkes de omkostninger, der har været forbundet med indkomsterhvervelsen, og 

et eventuelt underskud kan ikke fratrækkes i anden indkomst. Fradragsretten er således 

kildebegrænset. Underskud ved hobbyvirksomhed kan heller ikke fremføres til modreg-

ning i medfør af ligningslovens § 15.  

 

Dette nettoindkomstprincip bevirker også, at der ikke er tale om et ligningsmæssigt fra-

drag og dermed heller ikke hjemmel til at begrænse fradraget i medfør af ligningslovens 

§ 9, stk. 1, jf. TfS 1992, 70 LSR. 

 

Renter, der knytter sig til hobbyvirksomheden, kan fratrækkes på linie med andre rente-

udgifter. 

 

Ved afståelse af aktiver, der har været anvendt til den pågældende aktivitet, vil en even-

tuel gevinst være skattefri, hvis der er tale om hobbyvirksomhed, mens der som ud-

gangspunkt udløses beskatning, hvis aktivet har været anvendt i en erhvervsmæssig 

aktivitet. 

 

Med stigende vægt på et såkaldt rentabilitetskriterium samt et intensitetskrav synes 

der at dukke et nyt område op, hvor en given aktivitet på den ene side ikke anerkendes 

som erhvervsvirksomhed, med samme konsekvenser som var der tale om hobbyvirk-

somhed, men hvor der på den anden side kun vanskeligt kan være tale om hobby. Ved 

hobbyvirksomhed vil indtægtserhvervelsen ikke være det primære formål. Virksomhe-

den vil typisk være et udslag af en personlig interesse (en hobby), og en vis personlig 

deltagelse i virksomheden er almindelig. Men hvis eksempelvis en aktivitet består af IT-

support for fremmede mod vederlag, er det vanskeligt, at rubricere denne aktivitet som 

hobby. Frakendes aktiviteten karakter af erhverv i statsskattelovens § 4-6´s forstand, er 

der altså tale om en 3. gruppe, der vel bedst kan betegnes som det negative ”ikke-

erhvervsmæssig” aktivitet. 

 

Såvel rentabilitetskriteriet som intensitetskravet er beskrevet i Ligningsvejledningen 

2012-1, afsn. E.A.1.2.2 ved følgende: 

 

Rentebilitetskriteriet  
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Rentabilitetskriteriet indebærer, at der stilles et krav om overskud på den primære drift, 

et krav om en rimelig forrentning af den investerede egenkapital og om arbejdsindsats. 

Kravet om en rimelig forrentning af den investerede egenkapital indebærer, at der også 

sker en forrentning af en eventuel fremmedkapital. I tilfælde, hvor der ydes en arbejds-

indsats i virksomheden, stilles tillige krav om en rimelig driftsherreløn.  

 

Rentabilitetskriteriet udelukker ikke, at virksomheden kan være erhvervsmæssig, selv-

om den giver underskud i en periode. En virksomhed kan dermed anses for erhvervs-

mæssig, uanset at den f.eks. i opstartsfasen eller i en forbigående periode på grund af 

dårlige konjunkturer er underskudsgivende, herunder at der i disse perioder ikke er mu-

lighed for forrentning af fremmed- og/eller egenkapital eller for en driftsherreløn, når 

blot der er udsigt til, at virksomheden kan blive rentabel over en lidt længere periode. 

 

Intensitetskravet  
I retspraksis er det yderligere stillet som betingelse for at anse en virksomhed som er-

hvervsmæssig, at omsætningen har en vis minimumsstørrelse - det såkaldte intensitets-

krav. Der er tale om et objektivt krav, og konkrete omstændigheder som eksempelvis 

sygdom hos den skattepligtige har ifølge praksis ikke kunnet give grundlag for at bortse 

fra kravet om en vis omsætning.  

 

Af Skatteministeriets kommentar, SKM2008.854.DEP, til SKM2008.641.BR om fra-

drag for udgifter til udvikling og patentering fremgår det, at der i visse (specielle) til-

fælde kan være tale om erhvervsmæssig virksomhed, uanset virksomheden (endnu) ikke 

har opnået en vis afsætning af virksomhedens produkt(er). Hvor det sædvanlige intensi-

tetskrav ikke er opfyldt, vil det være afgørende, om virksomheden udøves med henblik 

på rentabel drift, dvs. om rentabilitetskravet er opfyldt. Der skal således være grundlag 

for at antage, at virksomheden på sigt vil kunne give en rimelig fortjeneste. Konkret kan 

der være grundlag for en sådan antagelse, selvom virksomheden i det eller de første år 

har beskeden eller ingen omsætning. Har virksomheden derimod beskeden eller ingen 

omsætning i en længere periode, vil dette i sig selv føre til, at virksomheden ikke længe-

re kan anses som erhvervsmæssig.  

 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1788403&chk=205104#pos
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1775430&chk=205104#pos
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Den 27/1 2012 afsagde Københavns Byret dom i en sag, ref. i SKM 2012.51 BR, hvor 

netop de to kriterier - intensitetskravet og rentabilitetskriteriet - var afgørende for sa-

gens udfald.  

 

I den pågældende sag var skatteankenævnet nået frem til, at der for indkomstårene 2004 

- 2006 ikke var tale om erhvervsmæssig virksomhed. Afgørelsen var krydret med et 

overflødighedshorn af begrundelser, hvor stort alle traditionelle momenter ved afgræns-

ningen af en erhvervsvirksomhed var i spil. Sagen var herefter indbragt for Landsskatte-

retten, som gav SKAT medhold, og dernæst indbragt for Københavns Byret. 

 

Det blev under sagen for byretten forklaret, at skatteyderen (i denne sag sagsøgeren) 

havde drevet 3 virksomheder under samme CVR-nummer, dels en IT-virksomhed, dels 

en rejsebureauvirksomhed, der dog var lukket ned samme år uden omsætning, og dels 

en aktivitet, som skatteyderen erkendte var hobbyvirksomhed.  

 

Om IT-virksomheden var oplyst, at skatteyderen var uddannet civilingeniør, certificeret 

med EU-standard og medlem af Dansk Ingeniør Forening. Han havde taget flere forret-

ningsorienterede superbrugerkurser i it-anvendelse m.m., herunder 3 ICC-kurser og 6 

kurser ved Oracel. I de påklagede år, 2004-2006, havde han haft lønnet arbejde, herun-

der blandt andet fra et universitet, og han havde indenfor sit fag arbejdet med IT- pro-

jekter. 

 

Skatteyderen havde videre oplyst, at IT-markedet i perioden 2000/2002 og frem til 

2004/2005 kom ind i en krise, hvor mange eBusiness´es og andre højt IT-krævende fir-

maer lukkede. Dette satte sit præg på branchen i form at større tab og underskud i de 

fleste IT-konsulent- og rådgivningsvirksomheder. Han havde haft en navngiven virk-

somhed, benævnt G1, som den største kunde, hvor han blandt andet skulle holde IT-

kurser for elever. Den pågældende virksomhed havde imidlertid haft likviditetsproble-

mer, og da han havde sendt fakturaer for sit arbejde, blev han af en navngiven projekt-

leder bedt om at sende kreditnotaer for arbejderne med henvisning til, at virksomheden 

afventede at modtage en bevilling fra EU. Det var hele tiden meningen, at han skulle 

have sine penge. Det viste sig dog efterfølgende, at virksomheden blev enten lukket 

eller opløst, og at der ikke var nogen penge i virksomheden.  
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I indkomståret 2004 var der en samlet omsætning på 91.500 kr. Heraf androg omsæt-

ningen med den ovennævnte virksomhed 88.000 kr. Der var, som nævnt, senere skrevet 

kreditnotaer til virksomheden på 88.000 kr. som følge virksomhedens betalingsproble-

mer.  

 

SKAT anførte til støtte for, at der ikke var tale om erhvervsvirksomhed bl.a., at skatte-

yderen ikke opfyldte de sædvanlige skatteretlige kriterier for erhvervsmæssig virksom-

hed. Virksomheden havde således ikke det fornødne omfang (intensitetskriteriet), og 

dels var den ikke etableret med udsigt til at opnå en fortjeneste, der stod i et rimeligt 

forhold til den investerede kapital og arbejdsindsats (rentabilitetskriteriet), jf. UfR 

1996.229/2 H, UfR 2000.313 H, SKM2003.366.ØLR og SKM2011.364.VLR. 

 

Skat anlagde videre nogle ret vidtgående synspunkter omkring rentabilitetskravet samt 

intensitetskriteriet. Det blev således af SKAT bl.a. anført, at hvis virksomhedens samle-

de resultat i indkomstårene 1998 - 2009 blev taget i betragtning, havde virksomheden 

alene haft et samlet overskud på 9.269 kr., svarende til et gennemsnitligt overskud på 

773 kr. om året. Dette kunne ifølge SKAT ikke anses for en rimelig fortjeneste, og skat-

teyderen havde således været afhængig af sine indtægter fra sit fuldtidsjob som ingeni-

ør. Det blev videre anført, at rentabilitetskriteriet indebærer et krav om en drift, der 

giver indtægter, der er så store, at virksomheden ikke blot giver overskud, men at over-

skuddet er tilstrækkeligt stort til at bevare og forrente den investerede kapital og tillige 

give en rimelig honorering af den arbejdsindsats, der lægges i virksomheden, i hvilken 

sammenhæng SKAT henviste til bl.a. UfR 2000.313.H, SKM2003.366.ØLR, 

SKM2005.66.VLR, SKM2011.364.VLR, og SKM2011.450.ØLR. Skatteyderen havde 

ikke godtgjort, at der var udsigt til, at virksomheden ville blive rentabel i nævnte for-

stand.  

 

 

 

 

 
Københavns Byret gav herefter SKAT medhold med følgende begrundelse: 
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”Sagsøgeren har drevet H1 (IT-aktiviteten) siden 1998. Fra virksomhedens start og 

frem til 2009 er der et samlet overskud på 9.269 kr., hvilket svarer til et gennemsnitligt 

årligt overskud på 773 kr. For så vidt angår perioden 2004 - 2006 har virksomheden 

haft et underskud på 86.369 kr. 

 

Retten må på baggrund heraf lægge til grund, at H1 i perioden 2004 - 2006 ikke blev 

drevet med udsigt til at opnå en rimelig fortjeneste. Det forhold, at H1 fra 2005 og 

fremefter har opnået positive resultater, kan ikke føre til et andet resultat. Retten lægger 

herved vægt på, at de opnåede positive resultater er af beskeden størrelse, og at virk-

somheden siden starten således ikke har givet A en rimelig honorering af hans arbejds-

indsats.” 

 

Endelig anfører retten, at da skatteyderen som følge heraf ikke opfyldte betingelsen, 

hvorefter en virksomhed skal være rentabel for at blive anerkendt som erhvervsmæssig, 

fandt retten det ikke nødvendigt at tage stilling til, om virksomhedens omfang levede op 

til kriterierne for at blive anset som erhvervsmæssig.  

 

Det bemærkes, at retten som begrundelse for at nægte at anderkende en aktivitet som 

erhvervsmæssig virksomhed anførte, at ”Retten lægger herved vægt på, at de opnåede 

positive resultater er af beskeden størrelse, og at virksomheden siden starten således 

ikke har givet (sagsøger) en rimelig honorering af hans arbejdsindsats.” Dvs. fradrag 

nægtes alene med henvisning til rentabilitetskravet, hvorfor retten fandt det unødvendigt 

at forholde sig til intensitetskravet. 

 

Vedrørende kravet om, aktiviteten skal give en rimelig forrentning af den investerede 

kapital, har Højesteret tiltrådt dette i dommen ref. i UfR 1984.740 H, hvor fradrag for 

underskud ved udlejning af en båd blev nægtet som følge af, at der – trods normale ud-

lejningsbestræbelser og trods en forudsætning om, at båden ikke blev anvendt privat – 

ikke var udsigt til en rimelig forrentning af den investerede kapital. Men som anført 

nedenfor, antog Retssikkerhedsudvalget i 1992, at en sådan bedømmelse alene omfatte-

de udlejningsvirksomhed. 
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For så vidt angår kravet om, at der skal være en rimelig honorering af ejerens arbejds-

indsats, synes dette at være meget vidtgående. Det må på den ene side medgives, at 

dommen har en vis støtte i Ligningsvejledningen 2012-2 afsnit, hvor det vedrørende 

rentebilitetskriteriet anføres, at ”I tilfælde, hvor der ydes en arbejdsindsats i virksomhe-

den, stilles tillige krav om en rimelig driftsherreløn.” 

 

Det er imidlertid stærkt betænkeligt, at det på den ene side lægges til grund, at der er 

ydet en given arbejdsindsats, men samtidig konkluderes, at der ikke har været en rime-

lig honorering af denne arbejdsindsat. Dette særligt, når henses til, at undervisning m.v., 

som var aktiviteten i nærværende sag, næppe har det mindste hobbybetonede islæt. Det-

te måske særligt når henses til, at det i dommen er lagt til grund, at der i den betragtede 

periode under ét kunne konstateres et mindre overskud. 

 

De domme, som SKAT påberåbte sig under sagen til støtte for det vidtgående rentabili-

tetskrav, drejede sig om mere eksotiske aktiviteter, således UfR 1996.229/2H (bådud-

lejning), UfR 2000.313 H (galleri, hvor flertallet i Højesteret anførte, at man fandt, at 

det ved bedømmelsen af, om en sådan virksomhed kunne anses for erhvervsmæssig, 

måtte indgå med betydelig vægt, om den kunne anses for etableret og drevet med udsigt 

til at opnå en rimelig fortjeneste), SKM2005.66.VLR  (biavl) og SKM2011.364.VLR 

(kunster). 

 

I Redegørelse om Retssikkerhed fra 1992, kap. VII, Den skatteretlige sondring mellem 

hobby-virksomhed og erhvervsvirksomhed, er anført, at styrken af de forskellige mo-

menter varierer alt efter hvilken virksomhedsart, der er tale om. Dette gælder eksempel-

vis i forhold til, hvilke krav, der stilles til udsigten til, at virksomheden vil give et rime-

ligt afkast i forhold til den investerede kapital. Dette moment er af afgørende betydning 

i forhold til udlejningsvirksomhed, mens rentabilitetskravet er svækket ved egentlig 

landbrugsvirksomhed, hvor der i stedet lægges vægt på, at virksomheden ud fra en tek-

nisk-/landbrugsfaglig vurdering er hensigtsmæssigt anlagt og drevet. 

 

Kravet om, at der i tilfælde, hvor der ydes en arbejdsindsats i virksomheden, tillige er 

plads til en rimelig driftsherreløn, er imidlertid meget vidtgående. Der er med indholdet 

af disse krav, rentabilitetskriteriet samt intensitetskravet, grundlag for en langt videre 
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underkendelse af en given aktivitet som erhvervsmæssig. En skærpelse, der må antages 

særligt at ramme lønmodtagere, der starter virksomhed i det små og som i disse usikre 

tider ikke skipper en fast lønindkomst. 

 

Tilbage står herefter spørgsmålet om, hvorvidt rentabilitetsbetragtningen som i dommen 

UfR 1984.740 H om bådudlejning kan føre frem til, at aktiviteten – også når der ikke er 

tale om udlejningsvirksomhed - ikke kan anses for erhvervsmæssig, uanset at den måtte 

være tilrettelagt forsvarligt, og uanset at der er udfoldet normale bestræbelser fra ejerens 

side for salg m.v., samt uanset at ejeren har de fornødne forudsætninger for at drive 

virksomheden. 

 
_______ o _______ 

 
 


