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www.v.dk 

  

Landsskatteretten anerkendte ved en kendelse af 19/6 2015 skattemæssig fradragsret for 

en sygeplejerskes udgifter til et kursus om sorgbearbejdning, medens hun var ansat på 

et hospice.  

  

Sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015 er et af de relativt sjældne 

tilfælde, hvor en lønmodtager har fået anerkendt skattemæssig fradragsret for udgifter til 

efteruddannelse. 

 

Fradragsret for lønmodtagerudgifter 
Skattemæssig fradragsret for lønmodtagerudgifter i tilknytning til ansættelsesforholdet 

som indkomstskabende aktivitet beror som udgangspunkt på statsskattelovens § 6, stk. 

1, litra a. Traditionelt har praksis på dette område været ganske streng.  

 

Om grundsynspunktet bag praksis anføres i Betænkning 1221/1991 om Driftsomkost-

ninger, s. 144 – 145, at: 

”I teorien har der altid været enighed om, at det eksisterende lovgrundlag ikke gi-

ver grundlag for en forskelsbehandling af lønmodtagere og selvstændig erhvervs-

drivende ved anvendelsen og opfattelsen af selve omkostningsbegrebet. 

… 

Den formodning, der i praksis eksisterer for, at selvstændige erhvervsdrivendes ud-

gifter afholdes med henblik på indkomsterhvervelsen, gør sig ikke gældende for så 

vidt angår lønmodtagere. Lønmodtageres indkomst vil i almindelighed være uaf-
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hængig af, hvilke udgifter han afholder, og de afholdte udgifter vil derfor som ud-

gangspunkt blive anset for medgået til privatforbrug eller andet ikke erhvervsmæs-

sigt formål. Arbejdsgiveren vil i almindelighed afholde samtlige nødvendige udgif-

ter, herunder de udgifter, som er forbundet med lønmodtagerens indkomstskabende 

aktivitet for arbejdsgiveren. 

Det har af denne grund formodningen imod sig, at en lønmodtager har behov for at 

afholde udgifter med henblik på erhvervelsen af sin indkomst. Selve strukturen i 

lønmodtagerens indkomstskabende aktivitet bevirker således, at lønmodtageren for 

at opnå fradrag må påvise en reel stillingsmæssig begrundelse for afholdelse af den 

pågældende udgift. 

… 

Den administrative praksis vedrørende lønmodtagerudgifter er opbygget omkring 

nødvendighedskravet.” 

 

En yderligere begrænsning for lønmodtagerens skattemæssige fradragsret drejer sig om 

kravet om, at udgiften skal vedrøre indkomsterhvervelsen – og ikke indkomstgrundla-

get, idet udgifter afholdt i forbindelse med tilvejebringelsen af et nyt indkomstgrundlag 

anses som en anlægsudgift og følgelig ikke er forbundet med skattemæssig fradragsret. 

 

Lønmodtagerudgifter til kurser 
Disse synspunkter genfindes ligefuldt i praksis vedrørende lønmodtageres fradragsret 

for udgifter til deltagelse i kurser.  

 

Med et skatteretligt udgangspunkt, hvor lønmodtageres udgifter som udgangspunkt ikke 

anses for nødvendige og dermed uden relevant forbindelse til indkomsterhvervelsen, er 

skattemæssig fradragsret for lønmodtageres kursus- og rejseudgifter kun anerkendt i 

særlige tilfælde.  

 

En yderligere begrænsende faktor følger herunder af kravet om, at alene udgifter til ved-

ligeholdelse af allerede erhvervede kundskaber, almindeligvis betegnet efteruddannel-

se, kan føre til skattemæssig fradragsret, hvorimod udgifter til grund- og videreuddan-

nelse anses som anlægsudgifter. Efter Den Juridiske Vejledning, afsn. C.A.4.3.1.4 er en 

efteruddannelse kendetegnet ved, at den har til formål at vedligeholde og ajourføre den 
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viden eller de kvalifikationer, som kræves for at kunne bestride lønmodtagerens aktuelle 

arbejdsområde. Heroverfor står grund- og videreuddannelse, der efter vejledningen er 

kendetegnet ved, at den medfører en opkvalificering til en anden og eventuel højere kva-

lificeret funktion. Men - som det anføres en passant i Den Juridiske Vejledning - er 

grænsen mellem videreuddannelse og efteruddannelse ikke skarp. 

 

Lønmodtageres fradrag for kursusudgifter har da også over tid givet anledning til mange 

sager.  

 

Landsskatterettens kendelse af 19/6 2015 peger imidlertid på en problemstilling, som 

måske kan blive mere aktuel de kommende år.  

 

Sagen drejede sig om en sygeplejerske, der var ansat på et hospice, og som i 2012 – 

2013 havde deltaget i et kursus om sorgbehandling. Kurset bestod af 6 moduler af 4 

dages varighed. Sygeplejersken havde selv betalt udgifterne til 5 af kursets 6 moduler, 

og havde i et vist omfang opnået tjenestefrihed for at kunne deltage heri. 

 

Kurset var i kursusmaterialet beskrevet som: ”Efteruddannelsen ”Tab og traumer – 

komplicererede livsforandringer” har til formål at inspirere, støtte og kvalificere delta-

gerne i deres arbejde med mennesker i forskellige livssammenhænge. Gennem de sene-

ste år er der en øget viden om nødvendigheden af at gennemgå en sorgproces ved tab. 

Der stilles krav til de professionelles viden om mennesker, der er ramt af tab og traumer, 

og til deres evne til at møde dem kvalificeret.” En tilmelding til kurset krævede en mo-

tiveret ansøgning, hvor der blev lagt vægt på baggrunden for at deltage i kurset og mu-

lighederne for at bruge det i ansøgerens daglige arbejde. 

 

Af en erklæring fra arbejdsgiveren, dvs. det pågældende hospice, til brug for sagen 

fremgik bl.a., at institutionen tidligere havde sendt medarbejdere på denne efteruddan-

nelse, men at institutionen i uddannelsesbudgettet for 2012/2013 ikke havde afsat penge 

til dette formål. Videre fremgik af erklæringen, at institutionen betragtede uddannelsen 

som en efteruddannelse til brug for arbejdet på hospicet, samt at uddannelsen var opkva-

lificerende i forhold til det daglige arbejde, men ikke kvalificerede til eksempelvis en 

højere stilling, og heller ikke havde givet sygeplejersken et lønløft.  
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SKAT afviste at anerkende fradragsret for sygeplejerskens egne udgifter til kurset med 

henvisning til, at kurset ikke kunne anses som vedligeholdelse eller ajourføring af den 

tidligere uddannelse som sygeplejerske, men måtte anses som uddannelse eller videre-

uddannelse.  

 

SKAT´s vurdering blev imidlertid underkendt af Landsskatteretten, der om sondringen 

mellem efteruddannelse og videreuddannelse bl.a. bemærkede, at:  

”Som udgangspunkt er der tale om en efteruddannelse, hvis kurset har til formål at 

vedligeholde den faglige viden f.eks. ajourføringskurser. Herunder falder også kor-

te eller kortere kursusforløb, hvor den ansatte sættes i stand til at bestride en anden 

arbejdsfunktion f.eks. betjening af en ny maskine, nye teknikker eller ændret ar-

bejdsproces. 

Som udgangspunkt er der tale om videreuddannelse, hvis uddannelsesaktiviteterne 

bevirker et egentligt kompetenceløft, således at den ansatte efterfølgende sættes i 

stand til at bestride en stilling eller hverv med et nyt eller større indhold.” 
 

Om den konkrete sag anførte Landsskatteretten herefter, at uddannelsen kunne anses 

som en efteruddannelse, som var et led i at understøtte den arbejdsfunktion, som syge-

plejersken havde, og dermed at kunne bestride den stilling, hun var ansat i. Landsskatte-

retten bemærkede i den forbindelse, at sygeplejersken ikke havde opnået en ny stilling, 

en ny betegnelse eller højere løn.  

 

Videre henviste Landsskatteretten til, at uddannelsen var delvist støttet af arbejdsgive-

ren med betaling af ét modul af kursets i alt 6 moduler samt 50 % tjenestefri under 3 af 

de 6 moduler, samt at den ikke-fulde understøttelse beroede på manglende kursusmid-

ler. 

 

Landsskatteretten fandt endelig, at kurset havde en sådan konkret og direkte forbindelse 

med klagerens indkomsterhvervelse som sygeplejerske på det pågældende hospice, at 

sygeplejerskens udgifter hertil kunne anses for fradragsberettigede i henhold til stats-

skattelovens § 6, stk. 1, litra a.  
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Landsskatterettens kendelse ligger på linie med bl.a. kendelsen ref. i TfS 1998, 716 LSR 

om en afdelingssygeplejerskes udgifter til deltagelse i et kursus i gestaltterapi og super-

vision, som Landsskatteretten anså for fradragsberettiget.  

 

Landsskatterettens uddybning af området for fradragsberettigede kurser som omfattende 

også korte eller kortere kursusforløb, hvor den ansatte sættes i stand til at bestride en 

anden arbejdsfunktion, f.eks. betjening af en ny maskine, nye teknikker eller ændret 

arbejdsproces, er en praktisk væsentlig tilføjelse til Den Juridiske Vejlednings meget 

snævre afgrænsning af de fradragsberettigede efteruddannelsesudgifter. 

 

Men det må i alle tilfælde give anledning til en vis undren, at sager af denne karakter 

overhovedet rejses mod en skatteyder under de foreliggende omstændigheder – en syge-

plejerske på et hospice, der føler et behov for en øget faglig viden om sorgbehandling, 

og som i et vist omfang har fået støtte til kursusdeltagelsen fra arbejdsgiverside.   

 

Med væsentligt pressede budgetter i den offentlige, borgernære sektor må der formentlig 

imødeses flere eksempler på lønansattes egenfinansierede kurser.  

 

 
_______ o _______ 

 


