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Udlodning fra kunstforeninger© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Skatterådet har med flere nye afgørelser indskærpet beskatningen i tilfælde, 
hvor en kunstforening på en virksomhed udlodder kunst til personalet. Det 
står klart, at skattevæsenet ikke giver ved dørene. Der skal ske beskatning 
af det modtagne. 
 

Kunstordninger på arbejdspladsen er et af de få personalegoder, der efter skattevæsenets 

mangeårige praksis fortsat er skattefri. Kunstordninger behandles således på lige fod 

med eksempelvis kaffe- og kantineordninger på arbejdspladsen.  

 

Sådanne ordninger er skattefri, når visse betingelser er opfyldt. For det første kræves, at 

godet, dvs. kunst-, kaffe- eller kantineordningen, er uden væsentlig økonomisk værdi. 

Dernæst er det en betingelse, at godet kun er til rådighed på arbejdspladsen. Endelig 

kræves, at godet er stillet til rådighed som led i den almindelige personalepleje.  

 

 

Kunstordninger  
I skattevæsenets egne vejledende retningslinier er ikke uddybet, hvad der nærmere me-

nes med de skattefri kunstordninger. Det står ikke helt klart, hvad der rent faktisk er 

skattefrit. Formentlig sigtes der til ”nydelsesværdien” af billeder – hvortil det i parentes 

bemærkes, at der kan peges på tilfælde, hvor der er sket beskatning af en ”nydelsesvær-

di”. Det er tvivlsomt, om en medarbejders hjemlån af billeder vil udløse beskatning. Jeg 

er ikke bekendt med, at skattevæsenet har rejst sådanne sager, men i princippet er der 
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risiko herfor, da kunstværket i så fald ikke kun er til rådighed på arbejdspladsen, men 

også i hjemmet. 

 

Ofte er der tale om, at der er oprettet en selvstændig forening, som medarbejderne på den 

enkelte arbejdsplads efter eget valg kan deltage i. Foreningens vedtægter vil i mange 

tilfælde bestå, dels i kontingentbetalinger fra medarbejderne og dels tilskud fra den på-

gældende virksomhed, der altså i et vist omfang sponsorerer foreningen. Kontingentind-

tægterne anvendes herefter til foreningens arrangementer og indkøb af kunst.  

 

For arbejdsgiveren er sådanne tilskud til kunstforeninger efter domstolspraksis som ud-

gangspunkt fradragsberettiget som en personaleudgift på linie med lønomkostninger og 

andre personaleudgifter. 

 

 

Uddeling af kunst 
Skatterådet har for nylig fået forelagt flere sager, hvor der er blevet spurgt til beskatnin-

gen, når der som led et kunstordningen uddeles kunstværker, f.eks. billeder eller skulptu-

rer, til medarbejderne som et led i denne kunstordning. Problemstillingen er nærmere, 

om den enkelte medarbejder skal beskattes af eksempelvis et billede, som medarbejderen 

modtager.  

 

 

Beskatning af kunstværket  

Ved flere afgørelser fra april og maj måned 2011 er det her fastslået, at kunstværker, der 

udloddes til medarbejdere ved lodtrækning, er skattepligtige for medarbejderen. Dette 

resultat følger både af skattelovene og efter skattevæsenets langvarige praksis om be-

skatning af lotterigevinster. 

 

Dette gælder, uanset om kunstforeningens indtægter udelukkende består af kontingentbe-

talinger fra medlemmerne eller om kunstforeningerne tillige modtager tilskud fra ar-

bejdsgiveren.  
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Den skattepligtige værdi 
Beskatningen af uddelte kunstværker rejser dernæst spørgsmålet om, hvilken værdi 

kunstværket skal fastsættes til ved beskatningen. Problemet er nærmere, om der reelt må 

anses at foreligge et personalegode betalt af arbejdsgiveren, eller om der er tale om 

kunstværker købt for medlemmernes kontingentindbetalinger. Her har det betydning, 

hvordan kunstforeningens indtægter er sammensat.  

 

I flere af de sager, der har været forelagt for Skatterådet, var der tale om, at kunstfor-

eningens indtægter for halvdelens vedkommende bestod af kontingentindbetalinger, og 

for halvdelens vedkommende bestod af tilskud fra arbejdsgiveren. I en sådan situation 

har Skatterådet fastslået, at der ikke er tale om et personalegode. I stedet skal kunstvær-

ket beskattes efter skattelovenes hovedregel om beskatning af alle indtægter.  

 

Det har den betydning, at kunstværket ikke skal værdiansættes til den objektive værdi, 

svarende til den værdi, som det må antages at koste medarbejderen at købe kunstværket i 

almindelig fri handel, men derimod til den subjektive værdi, svarende til værdien for 

netop denne medarbejder. Den subjektive værdi er typisk en lavere værdi.  

 

I tilfælde, hvor arbejdsgiveren har ydet et tilskud på halvdelen af foreningens indtægter, 

har været rejst spørgsmålet, om medarbejderen så kun var skattepligtig af halvdelen af 

kunstværkets værdi, svarende til ”tilskuddet” fra arbejdsgiveren Dette er dog ikke tilfæl-

det. Medarbejderen skal altså beskattes af den subjektive værdi af hele kunstværket.  

 

 

Fradrag for kontingentbetalinger  
Skatterådet har endvidere fået forelagt spørgsmålet om, hvorvidt den omstændighed, at 

der skal ske beskatning af de udloddede kunstværker, medfører, at medarbejderen kan 

fratrække kontingentindbetalingerne ved opgørelsen af kunstværkets skattepligtige vær-

di.  

 

Skatterådet har her tilkendegivet, at i en situation, hvor den enkelte medarbejder ved 

indmeldelse i kunstforeningen bandt sig for 12 mdr. af gangen, og hvor der fandt en lod-
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trækning sted hvert halve år, kunne den medarbejder, der måtte vinde et kunstværk ved 

lodtrækningen, fratrække sit eget kontingent for det pågældende år ved fastsættelsen af 

værdien af kunstværket.  

 

For en forening, der udloddede kunstværker en gang om året, kunne den medarbejder, 

der måtte vinde et kunstværk ved lodtrækning, fratrække egne indbetalinger til forenin-

gen, hvis indbetalingen vedrørte det år, hvor kunstværket blev vundet, og endvidere ved-

rørte den periode, hvor det konkrete kunstværk var blevet udloddet.  

 

 

Indberetningspligt  
For den enkelte medarbejder, der er medlem af en kunstforening, og som vinder et 

kunstværk, har det også betydning, om vedkommende selv skal selvangive værdien af 

kunstværket.  

 

Her har Skatterådet oplyst, at hvis godet – her kunstværket – ikke er stillet til rådighed af 

arbejdsgiveren, er det den enkelte medarbejder, der vinder et kunstværk, som selv skal 

selvangive værdien af kunstværket. Der er tale om B-indkomst.  

 

I de foreninger, hvor arbejdsgiveren sponsorerer halvdelen af kunstforeningens indtæg-

ter, medfører det, at medarbejderen selv skal selvangive de vundne kunstværker. Det 

samme gælder, hvor foreningens indtægter udelukkende består af kontingentbetalinger 

fra medarbejderne.  

 

 
_______ o _______ 

 


