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Skatterådet fandt ved et bindende svar af 26/6 2012, at en læge, der drev virksomhed 

med plastikkirurgi, kunne anses som selvstændig erhvervsdrivende vedrørende indkomst 

fra to forskellige privathospitaler, med hvem han havde indgået kontrakt om behandling 

af patienter. Der er tale om en enkeltstående afgørelse, hvor udførelse af opgaver for et 

privathospital er anset som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Skatterådets bindende svar af 26/6 2012 drejer sig om den velkendte problemstilling om 

afgrænsning af lønmodtagere overfor selvstændig erhvervsdrivende – i den konkrete sag 

i forhold til en læge, der drev virksomhed med plastikkirurgi.  

 

Afgrænsningen af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed overfor lønmodtagerforhold 

foretages med udgangspunkt i kriterierne i cirkulære nr. 129 af 4/7 1994 om personskat-

teloven, se herved TfS 1996, 449 H (Tupperware-sagen), og nu Den Juridiske Vejled-

ning, afsn. C.C.1.2.1. Afgrænsningen i forhold til honorarmodtagere, der hverken er 

lønmodtagere eller erhvervsdrivende, er særligt omtalt i vejledningens afsn. C.C.1.2.3. 

og senest SKM2012.437.LSR, omtalt i JUS 2012/33. 

 

Særligt for læger har problemstillingen om, hvorvidt lægen driver selvstændig virksom-

hed, været rejst i en række sager gennem de senere år.  

 

Har lægen egen klinik og driver han virksomhed som praktiserende læge eller special-

læge, vil de skattemæssige forhold i almindelighed ikke give anledning til spørgsmål. 

Her er der normalt utvivlsomt tale om en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Er 
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der tale om en hospitalsansat læge, der er ansat på almindelige vilkår, er det omvendt 

klart, at forholdet mellem hospital og læge som det klare udgangspunkt må anses som et 

ansættelsesforhold.  

 

De sager, der har foreligget i praksis, drejer sig da også og helt traditionelt om tilfælde i 

mellemområdet, eksempelvis i tilfælde, hvor en læge sideløbende med en fuldtids- eller 

deltidsansættelsen indenfor den offentlige sektor har hverv ved privathospitaler, forsik-

ringsselskaber m.v. eller hvor han bestrider flere mindre hverv med en løsere tilknytning 

til ”ordregiveren”.  

 

Når bortset fra nogle enkelte sager i 1980´erne om den skattemæssige behandling af 

vagtlægers indkomst, se herved SO 1983, 82 DEP, TfS 1987, 327 DEP og TfS 1988, 67 

LSR, har problemstillingen i det væsentligste først meldt sig i praksis fra 2006 og frem-

efter. Skattevæsenet har siden da truffet og offentliggjort adskillige afgørelser vedrøren-

de spørgsmålet om, hvorvidt lægers konkrete hverv kunne anses som udøvelse af selv-

stændig erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Mange af disse sager har drejet sig om tilfælde, hvor en læge tilknyttes et eller flere pri-

vathospitaler med henblik på at varetage opgaver indenfor lægens speciale, eksempelvis 

anæstesiologi, plastikkirurgi, reumatologi, ortopædkirurgi etc. Efter den foreliggende 

praksis kan der kun i ganske særlige tilfælde blive tale om at anse lægens professionelle 

aktiviteter som en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed i skattelovgivningens for-

stand.  

 

Særligt afgørelsen ref. i SKM2008.836.BR, der så vidt ses er den eneste offentliggjorte 

domstolsafgørelse på området, samt Landsskatterettens kendelser ref. i henholdsvis TfS 

1997, 922 LSR og SKM2011.718.LSR er i vidt omfang blevet vejledende for Skatterå-

dets praksis på området.  

 

Blandt de gennemgående præmisser i Skatterådets praksis ses bl.a., at de pågældende 

læger ikke findes at have afholdt driftsudgifter, der i art eller omfang overstiger, hvad 

der er normalt i lønmodtagerforhold, og at hvervgiveren fuldt ud eller i det væsentligste 

afholder omkostninger til lokaler, medicinsk udstyr, administration m.v. Selv ikke helt 
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ubetydelige udgifter afholdt af lægen personligt er i praksis ikke fundet at kunne be-

grunde, at virksomheden anses som selvstændig erhvervsvirksomhed.  

 

Videre er peget på, at virksomheden ikke har været forbundet med den for selvstændig 

erhvervsvirksomhed karakteristiske økonomiske risiko, og idet risikoen for svigtende 

patienttilgang ikke er anset for tilstrækkelig til, at den svarer til den økonomiske risiko i 

erhvervsforhold.  

 

Som et væsentligt moment indgår tillige, om lægens vederlag afregnes periodisk, som 

det ofte er tilfældet.   

 

Som yderligere momenter er peget på, at den pågældende læge er underlagt hvervgive-

rens generelle instrukser, procedurer, vejledninger mv. for arbejdets udførelse, og i nog-

le tilfælde præsenteres som en del af hvervgivers faste bemanding i hvervgiverens mar-

kedsføringsmateriale.  

 

Også spørgsmålet om en eventuel ansvarsforsikring vedrørende lægens udførelse af 

hvervet har været fremme. Skatterådet har her anført det synspunkt, at skader som ud-

gangspunkt er omfattet af patientforsikringen, og at udgifter til forsikringsafdækning af 

skader, der falder udenfor patientforsikringen, er i størrelsesordenen 400 kr. om året, og 

dermed ikke findes at overstige, hvad der er normalt for en lønmodtager, og i øvrigt og-

så tegnes af ansatte læger.  

 

I Skatterådets afgørelse ref. i SKM2012.472.SR har Skatterådet dog anerkendt, at en 

læge måtte anses som selvstændig erhvervsdrivende. Der var her tale om en læge, der 

som ejer af et privathospital tidligere havde drevet selvstændig virksomhed med kosme-

tisk plastikkirurgi. Dette hospital var imidlertid lukket, og han havde derfor nu skriftlige 

aftaler med to andre privathospitaler om udførelse af opgaver, og havde endvidere 

mundtlige aftaler med yderligere tre privathospitaler. Lægen opererede til dels med sit 

eget kirurgiske udstyr. Lægen drev sin nuværende virksomhed i selskabsform. Selskabet 

havde ikke aktuelt nogen ansatte, men havde tilknyttet en sekretær og bogholder på free-

lance basis. Udgifterne til disse er ifølge regnskabet hhv. 4.875 kr. til regnskabsassi-

stance og 12.500 kr. til revision. 



- 4 – 
Offentliggjort d. 18. september 2012 
 

 

 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

Mens Skatteministeriet i indstillingen til Skatterådet afviste at anse lægen som selv-

stændig erhvervsdrivende, fandt Skatterådet efter en konkret vurdering, at lægen kunne 

anses for selvstændig erhvervsdrivende i relation til de to privathospitaler, som han hav-

de skriftlige aftaler med. Skatterådet, der således fraveg Skatteministeriets indstilling i 

sagen, lagde herved vægt på, at lægen tidligere havde arbejdet som selvstændig er-

hvervsdrivende som ejer af det nu lukkede privathospital og at det var denne virksom-

hed, som lægen havde videreført. Videre henviste Skatterådet til, at lægens virksomhed 

var hans hovederhverv, og at lægen - som det anføres i præmisserne - i høj grad selv 

skaffede sine patienter, idet langt de fleste af lægens patienter enten var tidligere patien-

ter eller havde fået ham anbefalet, og at patienterne derfor henvendte sig til de hospita-

ler, hvor de vidste, at han opererede.  

 

Som præmisserne for Skatterådets afgørelse er formuleret, har skattevæsenet ikke med 

denne afgørelse lagt an til en lempelse af den ganske hårde og meget konsekvente prak-

sis på området.  

 
_______ o _______ 

 
 


