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Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse ref. i SKM2012.437.LSR, at en konsulents 

bestyrelseshonorarer ikke kunne anses som indkomst fra drift af en selvstændig er-

hvervsmæssig virksomhed. Med kendelsen er lagt afstand til Ligningsrådets bindende 

svar ref. i TfS 2003, 957 LR. Men samtidig fremgår, at bestyrelsesarbejde kan have en 

så nær tilknytning til konsulentarbejde, at det i visse tilfælde kan komme på tale at anse 

bestyrelseshonorarer som virksomhedsindkomst.  

 

Den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er ikke ganske éntydig, og der er 

i de senere år afsagt en del domme og afgørelser på området.  

 

Fra bestyrelsesmedlemmets side har hovedsynspunkterne været, at bestyrelseshonorarer 

er indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, samt at virksomhedsskatteordningen 

kan anvendes, uanset at der skal indeholdes A-skat af honorarerne efter kildeskattelo-

vens § 43, stk. 2. Videre har været anført, at indtægten kan henføres til et selskab.  

 

Efter skattemyndighedernes opfattelse er vederlag for bestyrelsesarbejde som udgangs-

punkt et honorar for personligt arbejde, og der er derfor ikke tale om indtægt ved selv-

stændig erhvervsvirksomhed – men omvendt at der ej heller er tale om lønindkomst. 

Virksomhedsskatteordningen kan følgelig som udgangspunkt ikke anvendes. Videre er 

der myndighedernes opfattelse, at et selskab som følge af de selskabsretlige regler som 

udgangspunkt ikke kan være rette indkomstmodtager for honorarerne. 

 

A-indkomst omfatter først og fremmest lønindkomst, jf. kildeskattelovens § 43, stk. 1. 

Skatteministeren er efter kildeskattelovens § 43, stk. 2 beføjet til at nærmere at regulere 
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området for A-indkomst i forhold til blandt andet pensioner m. v. og, hvad der er af sær-

lig interesse i nærværende sammenhæng, tillige godtgørelse for medlemskab af eller 

som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, jf. nærmere § 18 

i Bekendtgørelse nr. 1254 af 9/11 2010 (kildeskattebekendtgørelsen), hvor der i relation 

til bestyrelseshonorarer m.v. er fastsat ”nærmere reguleringer”, men hvor der anvendes 

præcis samme formulering som i kildeskattelovens § 43, stk. 2.  

 

Som meget korrekt anført af SKAT i sagen ref. i TfS 2003, 957 LR (SKM2003.511.LR), 

har bestemmelsen ikke den store materielle betydning for afgrænsningen af selvstændig 

virksomhed, men, som det siges: ”Det ses således, at formålet med kildeskattelovens § 

43 hovedsageligt har været af skatteinddrivelsesmæssig karakter. Reglen er ikke be-

stemmende for besvarelsen af det foreliggende spørgsmål.” (om indtægt ved bestyrel-

sesarbejde er selvstændig virksomhed). 

 

Efter Den Juridiske Vejledning, afsn. C.C.1.2.3, er et bestyrelseshonorar som udgangs-

punkt vederlag for personligt arbejde og beskattes derfor som A-indkomst, jf. kildeskat-

telovens § 43, stk. 1, og stk. 2, litra a, (honorarindkomst). 

 

I visse tilfælde anses bestyrelseshonorar imidlertid som indtægt ved selvstændig virk-

somhed, og kan indgå i virksomhedsordningen, ligesom sådanne indtægter i visse sær-

egne tilfælde kan indgå som selskabsindkomst. 

 

For advokater fandt spørgsmålet sin afklaring allerede i 1981. Advokaters bestyrelses-

arbejde er traditionelt anset for at være en integreret bestanddel af en advokatvirksom-

heds samlede ydelser, jf. herved LSRM 1981 nr. 62 LSR, med den virkning, at indtæg-

terne kan indgå i et interessentskab mellem advokaterne, samt at der kan henlægges til 

investeringsfonds af disse indtægter på linie med anden indtægt ved selvstændig er-

hvervsvirksomhed, jf. 1982.51 LSRM.  

 

Vedrørende spørgsmålet om advokaters adgang til at henføre bestyrelseshonorarer til et 

selskab udtalte Told- og Skattestyrelsen i TfS 1996, 337 på det ovenstående grundlag, at 

advokater, der driver deres forretning i selskabsform, har mulighed for at indtægtsføre 

bestyrelseshonorar i advokatselskabet. I sagen i sagen ref. i TfS 2003, 957 LR tilføjede 
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Ligningsrådet sidenhen, at advokater fra den 1/1 1991 havde haft mulighed for at drive 

advokatvirksomhed i selskabsform, jf. retsplejelovens § 124, og at bestyrelsesarbejde 

traditionelt var anset som en integreret bestanddel af en advokatvirksomheds samlede 

ydelser. Ligningsrådet bemærkede herefter, at det var på dette grundlag, at Told- og 

Skattestyrelsen i TfS 1996, 337 udtalte, at advokaters bestyrelseshonorarer kunne anses 

for at være indkomst for selskabet i de tilfælde, hvor honoraret oppebæres af advokater, 

der driver virksomhed i selskabsform, og hvor det mellem advokaten, selskabet og de 

øvrige selskabsdeltagere er aftalt, at bestyrelseshonorarer skal tilfalde selskabet. 

 

For konsulenter kan peges på visse tilfælde, hvor det ligningsmæssige udgangspunkt for 

den skattemæssige behandling af bestyrelseshonorarer er blevet fraveget i praksis.  

 

I sagen ref. i TfS 1991, 477 LR om beskatning af henholdsvis konsulent- og bestyrel-

seshonorarer fandt Ligningsrådet, at den del af honorarindtægterne, der vedrørte konsu-

lentbistand, kunne henføres til et selskab. Den del af honorarindtægterne, der måtte an-

ses for bestyrelseshonorar, ansås derimod som personlig indkomst, idet bestyrelsesmed-

lemmer ifølge (den dagældende) aktieselskabslovs § 52 og anpartsselskabslovs § 34 

skulle være personer. Bestyrelseshonorarer kunne følgelig ikke henføres til et selskab.  

 

Dette synspunkt vedrørende den skattemæssige håndtering af bestyrelseshonorarer blev 

til dels fulgt med afgørelsen ref. i TfS 2003, 957 LR (SKM2003.511.LR). Ligningsrådet 

nåede her frem til, at bestyrelseshonorarer kunne anses som virksomhedsindkomst, idet 

der henvistes til omfanget samt karakteren af bestyrelsesarbejdet, at de enkelte selska-

ber ikke ville have egentlige arbejdsgiverbeføjelser over for det udførte bestyrelsesar-

bejde, samt at såvel bestyrelsesarbejdet som konsulentarbejdet ville kræve kontorfacili-

teter herunder lokaler, driftsmidler, inventar og sekretær-/bogholderihjælp. Med samme 

begrundelse som i TfS 1991, 477 LR afviste Ligningsrådet derimod, at et selskab kunne 

være rette indkomstmodtager. 

 

For så vidt angår spørgsmålet om at anse et selskab som rette indkomstmodtager for 

bestyrelseshonorarer nåede Ligningsrådet frem til det modsatte resultat i sagen offent-

liggjort i TfS 2002, 262 LR (SKM2002.108 LR) I denne sag havde en konsulent ydet 

ledelsesrådgivning gennem sit konsulentanpartsselskab. Den pågældende person havde 
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sideløbende siddet i bestyrelsen for et antal af de selskaber, som personen havde ydet 

ledelsesrådgivning. Ligningsrådet lagde her til grund, at bestyrelsesarbejdet under de 

foreliggende omstændigheder havde indgået som et integreret led i udførelsen af konsu-

lentvirksomheden. Ligningsrådet fandt på dette grundlag, at bestyrelseshonorarerne 

kunne indtægtsføres i selskabet. At bestyrelseshverv efter de selskabsretlige regler skul-

le varetages af fysiske personer kunne efter Ligningsrådets opfattelse ikke føre til et 

andet resultat, henset til at den selskabsretlige regulering tilsigter at varetage andre hen-

syn end den skatteretlige. På linie hermed er Skatterådets afgørelse ref. i TfS 2006, 1068 

SR. 

 

I to nyere afgørelser ref. i henholdsvis TfS 2011, 257 SR (SKM2011.84.SR) og TfS 

2011, 491(SKM2011.283.SR) blev adgangen til at henføre bestyrelseshonorarer til et 

selskab afvist, da der efter Skatterådets opfattelse ikke var tale om forhold, der kunne 

sidestilles med ovennævnte sag ref. i TfS 2002, 262 LSR. 

 

Sagen ref. i SKM2012.437.LSR vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt varetagelsen af et 

større antal bestyrelsesposter kunne betragtes som selvstændig erhvervsmæssig virk-

somhed med den virkning, at indkomsten fra virksomheden kunne indgå i virksomheds-

skatteordningen. Skatterådet besvarede dette spørgsmål benægtende i det bindende svar 

ref. i SKM2011.623.SR. Med kendelsen ref. i SKM2012.437.LSR har Landsskatteretten 

nu truffet afgørelse i sagen.   

 

I sagen var bl.a. oplyst, at skatteyderen havde opbygget en portefølje på 12 bestyrelses-

poster, heraf 4 formandsposter. En væsentlig del af bestyrelsesposterne var tilgået skat-

teyderen i perioden 2008 - 2009. Det forventedes, at det samlede honorar for ovenståen-

de bestyrelsesposter i 2011 ville udgøre ca. 2-3 mio. kr. Skatteyderen havde herudover i 

perioden 2009 - 2011 haft væsentlige indkomster fra konsulentarbejde udført sideløben-

de med bestyrelseshvervene. Der var tale om konsulentbistand ydet til både de virksom-

heder, hvor skatteyderen var indvalgt i bestyrelsen og til andre opdragsgivere. De væ-

sentligste konsulentopgaver omfattede konsulentarbejde i tilknytning til revisionsudval-

get for et selskab, hvor konsulenten tillige var bestyrelsesmedlem, for et særskilt konsu-

lenthonorar på 200.000 kr. årligt samt konsulentbistand til et honorar på 60.000 € for 

hvert af årene 2009 og 2010 ydet til et selskab, hvor skatteyderen ikke tillige varetog 
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bestyrelseshverv. Konsulentbistanden til sidstnævnte omfattede bl.a. gennemgang af 

mulige investeringsobjekter, særligt indenfor sundhedsområdet, eller danske ”targets” 

og kontaktformidling.  

 

Med henvisning til særligt Ligningsrådets bindende svar ref. i TfS 2003, 957 LR 

(SKM2003.511.LR) var det skatteyderens opfattelse, at bestyrelseshonorarerne måtte 

anses som indtægt ved erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Skatteministeriet anførte heroverfor en flerhed af forskelligartede synspunkter:  

 

I Skatteministeriets indstilling, som blev tiltrådt af Skatterådet, er som begrundelse bl.a. 

anført det - noget overraskende - synspunkt, at afgørelsen ref. i TfS 2003, 957 LR 

(SKM2003.511.LR). LR var koncentreret omkring, hvorvidt bestyrelseshonorarer kunne 

indgå som selskabsindkomst, og videre, at afgørelsen ikke indeholdte argumentation for, 

at bestyrelseshonorarer kunne indgå som virksomhedsindkomst. Efter ministeriets opfat-

telse tog afgørelsen således ikke stilling til, hvorvidt der var tale om selvstændig er-

hvervsvirksomhed, eller om virksomhedsordningen kunne finde anvendelse.  

 

Skatteministeriets synspunkt harmonerer dog dårligt med Told- og Skattestyrelsens ind-

stilling i den pågældende sag, hvor styrelsen indstillede til Ligningsrådet, at honorarerne 

for bestyrelsesarbejde ikke kunne indgå som selskabsindkomst, men kunne indgå som 

virksomhedsindkomst, og hvor styrelsen som begrundelse for indstillingen havde hen-

vist til en række konkrete forhold i sagen.  

 

I den foreliggende sag, SKM2012.437.LSR, jf. tidligere TfS 2011, 865 SR  

(SKM2011.623.SR) , henviste Skatteministeriet videre til, at flere af de i ligningsvejled-

ningen afsnit E.A.4.1 (nu overført til Den Juridiske Vejledning, afsn. C.C.1.2.) angivne 

kriterier for at anse en indkomst som erhvervsindkomst frem for lønindkomst ikke var 

opfyldt, herunder særligt at arbejdet ikke udføres for egen regning og risiko. Videre 

henviste ministeriet til, at Skatterådet ved konkrete afgørelser - herunder senest TfS 

2011, 257 SR (SKM2011.84.SR) og TfS 2011, 491(SKM2011.283.SR) - havde fastslå-

et, at bestyrelseshonorarer (når bortses fra specifikke undtagelser) er vederlag for per-
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sonligt arbejde - og ikke indkomst erhvervet som led i selvstændig erhvervsmæssig 

virksomhed. 

 

Heroverfor anførte skatteyderen bl.a., at spørgsmålet ikke drejede sig om, hvorvidt der 

kunne være tale om lønindkomst, jf. herved TfS 2001, 847 (SKM2001.415.TSS -

Retningslinier om konsekvenserne af en ikke offentliggjort Landsskatteretskendelse af 

14. december 1999 om lønsumsafgift), hvorefter det anerkendes, at bestyrelseshonorar 

ikke er lønindkomst. Videre blev det bestridt, at der ikke var nogen økonomisk risiko 

med henvisning til, dels at virksomheden nødvendiggjorde et kontorhold, og dels var 

forbundet med et ansvar for det enkelte medlem af bestyrelsen. Videre henviste skatte-

yderen til, at udøvelsen af bestyrelsesarbejdet ikke var underlagt generelle eller konkrete 

instrukser for arbejdets udførelse andet end eventuelle retningslinjer udstukket af sel-

skabernes generalforsamlinger, idet det tværtimod er bestyrelsens opgave at lede og 

kontrollere virksomheden i henhold til selskabsloven, jf. lovens § 115.  

 

Dernæst henviste skatteyderen til, at der ikke kan gælde særlige regler for advokater, 

idet det afgørende måtte være, om de almindelige betingelser for at udøve selvstændig 

erhvervsvirksomhed var opfyldt. 

 

Videre anførte skatteyderen, at konsulentarbejdet i sagen havde et omfang tidsmæssigt 

såvel som økonomisk, som understøttede og medførte, at bestyrelseshonorarerne kunne 

behandles som erhvervsmæssig indkomst sammen med konsulentindtægterne og beskat-

tes via virksomhedsskatteordningen. Bestyrelseshonorarerne kunne således anses som 

en integreret del af konsulentvirksomheden. 

 

Skatterådet afviste, som allerede nævnt, ved det bindende svar ref. i SKM2011.623.SR, 

at bestyrelseshonorarerne kunne anses som indtægt ved selvstændig erhvervsvirksom-

hed.   

 

Skatteyderen indbragte denne afgørelse for Landsskatteretten, der nu har truffet afgørel-

se i sagen ved kendelsen ref. i SKM2012.437.LSR. 
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Landsskatteretten anførte for det første, at skatteyderen ikke i relation til sine indtægter 

fra bestyrelsesarbejdet ansås for lønmodtager, idet han som bestyrelsesmedlem ikke 

kunne anses som ansat i en virksomhed og underlagt instruktionsbeføjelse.  

 

Efter Landsskatterettens præmisser var det afgørende herefter, om skatteyderens indtæg-

ter fra bestyrelsesarbejdet kunne anses som indtægter fra selvstændig erhvervsvirksom-

hed, eller om indtægterne var honorarindtægter. Ved denne vurdering fandt Landsskatte-

retten, at der kunne henses til de i cirkulære nr. 129 af 4/7 1994, pkt. 3.1.1. angivne kri-

terier om afgrænsningen mellem selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere. 

 

Om denne problemstilling fandt Landsskatteretten ud fra de foreliggende oplysninger 

om karakteren af skatteyderens bestyrelsesarbejde, at indtægterne fra skatteyderens be-

styrelsesposter måtte anses for honorarindtægter. Skatteyderen kunne herefter ikke anses 

for selvstændig erhvervsdrivende i sit hverv som bestyrelsesmedlem i forskellige besty-

relser. Landsskatteretten henså herved primært til, at skatteyderen ikke kunne siges at 

have båret den for selvstændig erhvervsvirksomhed karakteristiske økonomiske risiko. 

Bestyrelsesarbejdet kunne ikke karakteriseres som erhvervsvirksomhed, der var udført 

for egen regning og risiko, og skatteyderens eventuelle mulighed for at ifalde et erstat-

ningsansvar ansås ikke for en sådan økonomisk risiko, som vedrørte den økonomiske 

risiko i en selvstændig virksomhed. Omfanget af skatteyderens forventede indtægter ved 

bestyrelsesarbejdet fandtes ikke at kunne føre til et andet resultat. Landsskatteretten 

henviste endvidere til, at det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget om virksom-

hedsordningen, at bestyrelseshonorarer i almindelighed ikke kan anses for overskud ved 

selvstændig virksomhed. 

 

Retten fandt heller ikke at kunne følge skatteyderens subsidiære anbringende om, at 

skatteyderens bestyrelsesarbejde lå inden for rammerne af konsulentpraksis, og at besty-

relsesarbejdet kunne anses for en integreret del af klagerens konsulentarbejde. Lands-

skatteretten henså herved til de forventede indtægter ved bestyrelsesarbejdet sammen-

holdt med de forventede indtægter ved konsulentarbejde. 
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Sammenfattende kunne skatteyderens indkomst fra bestyrelsesposter derfor ikke anses 

som indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed, der kunne indgå i virksomhedsord-

ningen. 

 

I den juridiske vejledning 2012-2 synes afgrænsningen at være mindre restriktiv: 

 

Det konstateres indledningsvis i afsnit C.C.1.2.3, at et bestyrelseshonorar som udgangs-

punkt er vederlag for personligt arbejde og derfor beskattes derfor som A-indkomst. 

 

Videre fremgår af vejledningen, at bestyrelseshonorarer til advokater og visse konsulen-

ter anses for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed, når indtægten indgår i et 

interessentskab, der driver virksomhed med bestyrelsesarbejde, eller når indtægter fra 

bestyrelsesposter i øvrigt er et naturligt led i erhvervsvirksomheden. 

 

Uanset dette ikke fremgår eksplicit af Den Juridiske Vejledning, må dette dog også gæl-

de, hvis der er tale om et aktie- eller anpartsselskab. Og særligt, hvis der er etableret et 

partnerselskab. 

 

Særligt for advokater anføres det videre i vejledningen, at bestyrelsesarbejde anses for 

en integreret del af advokatvirksomheden. Vederlaget kan derfor indtægtsføres i advo-

katvirksomheden. selvom honoraret er A-indkomst for modtageren.  

 

Sidstnævnte udsagn må efter ordlyden forstås således, at også, hvor advokaten ikke dri-

ver virksomhed i selskabsform med andre advokater, vil indtægten blive betragtet som 

indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed.  

 

Dette synes at føre frem til, at også i tilfælde, hvor advokaten driver virksomhed i sel-

skabsform uden andre aktionærer, kan indtægten indgå i selskabets indkomst.  

 

Hvad dernæst angår konsulenter, anføres det i Den juridiske Vejledning at bestyrelses-

arbejdet kan indgå i konsulentvirksomheden. hvis bestyrelsesarbejdet anses som et inte-

greret led i og et udslag af det konsulentarbejde, der er udført for det konkrete selskab.  
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I Den juridiske Vejledning synes kravet om ”integreret led” at bestå i, at bestyrelsesar-

bejdet skal være en biindtægt i forhold til konsulentydelsen. Det anføres således, at ”Se 

også SKM2011.716.SR, hvor Skatterådet bekræftede, at virksomheden A var rette ind-

komstmodtager af vederlag for konsulentydelser, som partneraktionærerne udførte som 

et integreret led i A's konsulentvirksomhed. Sagen adskilte sig fra SKM2011.623.SR ved, 

at A's hovedaktivitet bestod af rådgivning og konsulent ydelser, og der blev ved afgørel-

sen lagt vægt på. at hovedaktiviteten netop var konsulentydelser, og at bestyrelsesarbej-

det udsprang af dette konsulentarbejde.”  

 

Det fremgår ikke klart af Den Juridiske Vejledning, hvorvidt der kræves flere partnere i 

en konsulentvirksomhed drevet i selskabsform for at acceptere, at selskabet er rette ind-

komstmodtager. Der henvises i Den juridiske Vejledning til SKM2002.108.LR. hvor 

bestyrelsesarbejdet havde været tæt knyttet til og et udslag af det konsulentarbejde, som 

bestyrelsesmedlemmet havde udført for de pågældende virksomheder. I denne sag var 

der på den ene side tale om et ”konsulentselskab”, men der var intet oplyst om andre 

selskabsdeltagere i dette konsulentselskab, hvilket synes at føre frem til, at beskatningen 

i selskabet ikke forudsatte andre selskabsdeltagere. 

 
_______ o _______ 

 
 


