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Beskatning af kunstnere© 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

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

  
I Spørg om Penge den 8. oktober 2011 er omtalt de særlige skatteregler om 
virksomheders fradrag for udgifter til køb af kunstnerisk udsmykning. I den-
ne artikel omtales nogle særregler om beskatning af forfattere og kunstnere. 
Reglerne har til formål at lempe beskatningen ved indkomstudjævning af 
ekstraordinært store indkomster.  
 
Mange forfattere og kunstnere har oplevet den situation, at den skattepligtige indkomst i 

et enkelt år er ekstraordinært stor. Eksempelvis kan nævnes forfatteren, der har arbejdet 

på en bog i flere år og først opnår en indkomst ved bogudgivelsen.  

 

I en sådan situation medfører skattelovene, at indkomsten beskattes progressivt med op til 

højeste marginale skattesats. Hvis det følgende år nu udviser en mere behersket skatte-

pligtig indkomst, der højest udløser bundskat, kan marginalbeskatningen i det gode år 

virke meget hård.  

 

De særlige skatteregler for forfattere og kunstnere har til formål at ”udjævne” indkomsten, 

således at der opnås en mere rimelig beskatning set over en flerårig periode.  

 

Der er i loven fastsat flere modeller for beskatning af forfattere og kunstnere, der kan tage 

højde for disse problemer.  

 

http://www.v.dk/
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Egen virksomhed, honorarer og lønansættelse 
Helt grundlæggende sondres her mellem, om forfatteren eller kunstneren kan anses at dri-

ve en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, eller om forfatteren eller kunstnerens ind-

komst må anses som løn i et ansættelsesforhold, dvs. A-indkomst. 

 

En tredje gruppe indtægter omfatter de såkaldte honorarer, der på den ene side ikke er 

indkomst i et ansættelsesforhold, men som på den anden side heller ikke kan anses som 

indtægter ved erhvervsmæssig virksomhed. Mange forfattere og kunstnere oppebærer 

indtægter, der efter skatteretlig praksis henføres til denne tredje kategori.  

 

De gunstige regler omfatter indtægter i form af indkomst fra selvstændig erhvervsvirk-

somhed og honorarer.  

 

Selvstændig erhvervsvirksomhed i skatteretlig forstand er normalt kendetegnet ved, at der 

for egen regning og risiko udøves en virksomhed af økonomisk karakter og med det for-

mål at opnå et overskud. Endvidere er det efter skattemyndighedernes praksis en forud-

sætning for at anse en virksomhed som erhvervsmæsig, at virksomheden udøves nogen-

lunde regelmæssigt og gennem en ikke helt kort periode, samt at virksomheden ikke er af 

ganske underordnet omfang. Derimod er det som udgangspunkt uden betydning, om skat-

teyderen herudover har indkomst som lønmodtager. 

 

Det beror på en konkret vurdering af samtlige forhold i hver enkelt sag, om en skatteyder, 

herunder forfattere og kunstnere, kan anses som selvstændige erhvervsdrivende i skatte-

retlig forstand. 

 

Der foreligger en mangeårig skatteretlig praksis om, hvornår forfattere og kunstnere kan 

anses at drive en erhvervsmæssig virksomhed i skatteretlig forstand. Og der er i nogle 

tilfælde tale om en ganske hårfin afgrænsning. Eksempelvis anses indtægt ved ”alminde-

lig forfattervirksomhed” efter skattemyndighedernes praksis som erhvervet ved selvstæn-

dig erhvervsvirksomhed. Men denne praksis omfatter f.eks. ikke en gymnasielærers ind-

komst fra virksomhed som medforfatter til lærebøger.   
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Er man som forfatter eller kunstner i tvivl om den skattemæssige behandling af indtægter-

ne fra de litterære eller kunstneriske aktiviteter, er det en god ide at forelægge sagen for 

skattemyndighederne, der kan foretage en nærmere vurdering af sagen og træffe afgørelse 

med virkning for nogle år frem i tiden.  

 

 

Selvstændig virksomhed og virksomhedsskatteordningen 
Driver forfatteren eller kunstneren en selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, beskattes 

denne efter samme regler som andre erhvervsdrivende.  

 

Det betyder i korte træk, at indtægter fra virksomheden skal beskattes som personlig ind-

komst, medens udgifter vedrørende virksomheden som udgangspunkt kan fratrækkes i 

personlig indkomst.  

 

Helt på linie med andre selvstændige erhvervsdrivende kan forfatteren og kunstneren an-

vende den såkaldte ”virksomhedsskatteordning” ved opgørelsen og beskatningen af 

kunstnerens indtægter.  

 

Anvendelse af virksomhedsskatteordningen giver forfatteren m.v. mulighed for at opspare 

indkomst til en lav, foreløbig beskatning i virksomhedsskatteordningen - enten med hen-

blik på senere investeringer i virksomheden eller med henblik på at udskyde den endelige 

beskatning af indkomsten til et indkomstår, hvor indkomsten måske er knap så stor, og 

derfor kan hæves til en lavere marginal beskatning. Der er også andre fordele knyttet til 

brug af denne beskatningsordning.  

 

I nogle tilfælde vil den såkaldte ”kapitalafkastordning”, herunder reglerne om hensættel-

ser til konjunkturudligning, være et brugbart alternativ til at anvende virksomhedsskatte-

ordningen. Kapitalafkastordningen er i nogle tilfælde mere enkel at håndtere. 

 

 

Udligningsordning for kunstnere  
For nogle år siden blev der endvidere vedtaget særlige regler om indkomstudligning, der 

var direkte møntet på forfattere og skabende kunstnere. Efter disse regler kan forfattere og 
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skabende kunstnere, der har indkomst fra et arbejde af litterær eller skabende kunstnerisk 

karakter, foretage såkaldte ”henlæggelser” til indkomstudligning.  

 

Udligningsordningen kan anvendes både af personer, der kan anses som selvstændige 

erhvervsdrivende i skattemæssig sammenhæng, og personer, der oppebærer de såkaldte 

honorarer, dvs. personer fra den såkaldt ”3. gruppe”. Men ordningen kan ikke anvendes 

samtidig med virksomhedsskatteordningen eller konjunkturudligningsordningen knyttet til 

kapitalafkastordningen. Er arbejdet udført i et ansættelsesforhold, er det ikke muligt at 

gøre brug af udligningsordningen. 

 

Ved en henlæggelse forstås, at et bestemt beløb indsættes i et pengeinstitut på en bunden 

konto benævnt en ”indkomstudligningskonto”. Det henlagte beløb kan fradrages ved op-

gørelsen af den skattepligtige, personlige indkomst for det indkomstår, hvor henlæggelsen 

foretages. Beløbet skal indsættes på kontoen efter henlæggelsesårets udløb, men inden 

udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for henlæggelsesåret. Ved indskud på 

udligningskontoen skal der betales en foreløbig skat på 25 pct. af det hensatte beløb.  

 

Når henlæggelsen senere hæves helt eller delvist i et af de magre år, skal det hævede be-

løb beskattes fuldt ud som personlig indkomst – men skatten reduceres med den betalte a-

conto skat på 25 pct. Indskuddet kan hæves efter udløbet af henlæggelsesåret og skal hæ-

ves senest i det 10. indkomstår efter henlæggelsesårets udløb.  

 

Der skal være en direkte sammenhæng mellem den indkomst, der henlægges, og det ar-

bejde af litterær eller skabende kunstnerisk karakter, som forfatteren eller kunstneren har 

lavet. Det betyder, at indkomst fra legater, stipendier, tilskud, priser m.v. ikke kan danne 

baggrund for henlæggelser, uanset hvad begrundelsen for ydelsen er. Eksempler på ind-

tægter, der kan henlægges, vil således være indtægter fra salg af billedkunst, skulpturer, 

malerier, grafik etc., indtægt fra salg af kunsthåndværk, indtægt fra royalties, biblioteks-

afgifter m.v. fra forfatteres bøger, komponisters indtægter fra deres musik, f.eks. royalties 

m.v., og koreografers indtægt fra de indstuderede værker. 

 

Der er fastsat flere beløbsmæssige rammer for at foretage henlæggelser. Der kan således 

kun foretages henlæggelse, hvis indkomstårets skattepligtige indkomst efter fradrag for 
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henlæggelsen vil overstige et grundbeløb på 176.400 kr. (2011-niveau). Henlæggelsen 

skal mindst udgøre 5.000 kr. og kan højst udgøre et grundbeløb på 587.800 kr. (2011-

niveau) pr. indkomstår. Endvidere kan de samlede indskud på kontoen højst udgøre et 

grundbeløb på 587.800 kr. (2011-niveau). 

 

 

Særlig lempelsesregel 
Skattelovene indeholder – udover de ovennævnte regler om indkomstudligning - en særlig 

skattelempelsesregel for indkomster, som en skatteyder har haft fra et udført opfinderar-

bejde eller et arbejde af litterær karakter, skabende kunstnerisk eller videnskabelig karak-

ter.  

 

Reglen kan anvendes både af personer, der kan anses som selvstændigt erhvervsdrivende, 

og personer, der modtager de såkaldte honorarer. Er arbejdet udført i et ansættelsesfor-

hold, kan reglen ikke anvendes.  

 

Reglen medfører – kort fortalt – at hvis en indtægt efter arbejdsmarkedsbidrag fra et så-

dant arbejde overstiger 25 pct. af gennemsnittet af skatteyderens skattepligtige indkomst i 

de 3 forudgående år, skal det overskydende beløb beskattes efter særligt gunstige regler. 

Således er de første 25.000 kr. af det overskydende beløb skattefrit, og af det resterende 

beløb skal der kun betales skat af de 85 pct.   

 

Som det fremgår, er reglen temmelig teknisk. Skattemyndighederne har imidlertid i myn-

dighedernes egne vejledende retningslinier udarbejdet et eksempel til belysning af reglen. 

For en forfatter, der ud over sin normalindkomst på 250.000 kr. har haft en ekstraordinær 

honorarindtægt på 100.000 kr., oplyser skattevæsenet således, at forfatteren kan opgøre 

sin skattepligtige indkomst i anledning af honorarindtægten på de 100.000 kr. på følgende 

måde som vist nedenfor:  
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Ekstraordinær honorarindtægt 100.000  100.000 

Arbejdsmarkedsbidrag (8 pct.) - 8.000  

  92.000  

Normalindtægt 250.000 kr.     

Heraf 25 pct. (sammenligningsbelø-
bet) 

- 
62.500 

 

Til rest 29.500 29.500 

Grundbeløb i 2011 - 
25.000 

       

Rest 4.500  

Nedsættelse med 15 pct.  675  

Personlig indkomst 3.825  70.500 

 

Som det fremgår, medregnes 85 pct. af beløbet på 4.500, dvs. 3.825 kr., i den personlige 

indkomst sammen med beløbet på 70.500 kr., eller i alt 74.325 kr. Der skal kun betales 

arbejdsmarkedsbidrag med 8 pct. af beløbet på 74.325 kr.  

 

 
_______ o _______ 

 
 


