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Personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed, kan anvende virk-
somhedsskatteordningen ved beskatning af indtægter fra virksomheden.  
 
For iværksættere kan det være svært at få en aktivitet anerkendt af skatte-
væsenet som en ”erhvervsmæssig virksomhed”. Anderledes, hvis den er-
hvervsdrivende har drevet en reel virksomhed, men nu ophører med ho-
vedvirksomheden og fortsætter med en mindre virksomhed. Her kan udlej-
ning af en garage - måske - være tilstrækkeligt til at videreføre virksom-
hedsskatteordningen. Men SKAT er på tæerne og godtager ikke hvad som 
helst. 
 

Selvstændig erhvervsdrivende har mulighed for at lade indkomst fra virksomheden be-

skatte efter de særlige - og på mange måder gunstige - regler i virksomhedsskatteordnin-

gen.  

 

Med virksomhedsskatteordningen beskattes virksomhedens indkomst et langt stykke ad 

vejen efter samme principper som virksomhed, der drives i et selskab.  

 

Den del af indkomsten, der spares op i en personligt drevet virksomhed, f.eks. med hen-

blik på nye investeringer i virksomheden, beskattes med en foreløbig, lav skattesats – i 

2015 på 23½ pct. Først når ejeren ”hæver” indkomst i virksomheden til private formål, 

vil denne del af indkomsten blive undergivet en yderligere beskatning, således at den 

effektive beskatning svarer til almindelig personbeskatning.  

 

http://www.v.dk/
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En anden væsentlig fordel ved virksomhedsskatteordningen er, at renter kan fradrages 

med fuld fradragseffekt. 

 

Men virksomhedsordningen er forbeholdt netop selvstændig erhvervsdrivende. Det er 

således en helt grundlæggende forudsætning for at anvende ordningen, at aktiviteterne 

kan anses som ”erhvervsmæssig virksomhed”.  

 

Netop spørgsmålet, om en konkret aktivitet nu også kan anses som en erhvervsmæssig 

virksomhed, har optaget skattevæsenet betydeligt gennem de senere år. Tendensen har 

været, at skattevæsenet - med tilslutning fra domstolene - stiller stadig stigende krav til 

rentabilitet, intensitet og professionalisme for at anerkende en aktivitet som en er-

hvervsmæssig virksomhed. Er disse krav ikke opfyldt, vil virksomheden blive anset som 

en ”hobbyvirksomhed” med efterbeskatning af et tidligere fratrukne underskud m.v. 

Problemstillingen er nærmere beskrevet i Spørg om Penge den 27. september 2014. 

 

Det er naturligvis problematisk for iværksættere, der ofte ikke kan generere nævnevær-

dige overskud i en opstartsfase. 

 

Men det kan i nogle tilfælde også være problematisk for erhvervsdrivende, der har dre-

vet en virksomhed gennem mange år, men som nu på den ene side gerne vil drosle ned, 

men på den anden side også gerne vil forblive i virksomhedsskatteordningen.  

 

 

Virksomhedsophør 
Når den erhvervsdrivende ophører med at drive erhvervsmæssig virksomhed, der har 

været placeret i virksomhedsskatteordningen, bortfalder muligheden for at anvende virk-

somhedsskatteordningen. Der skal således gennemføres en ophørsbeskatning af den er-

hvervsdrivende, herunder ophørsbeskatning af et eventuelt opsparet overskud.  

 

Det er ikke et krav, at opsparet overskud i virksomhedsskatteordningen rent faktisk gen-

investeres i virksomheden, f.eks. en tandlægeklinik eller en håndværksvirksomhed. 

Mange erhvervsdrivende vælger at lade virksomhedens overskud forblive i virksomhe-
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den over årene og herunder eventuelt investere i anden virksomhed, f.eks. køb af en ud-

lejningsejendom. 

 

Når den erhvervsdrivende herefter til sin tid sælger eller ophører med at drive den oprin-

delige virksomhed, f.eks. tandlægeklinikken, kan virksomhedsordningen videreføres qua 

drift af virksomheden med udlejning af fast ejendom. Et overskud, der kun er blevet 

beskattet med den foreløbige virksomhedsskat, kan på denne måde forblive i virksom-

hedsskatteordningen, indtil virksomhedsejeren selv vælger at hæve overskuddet - i prin-

cippet helt frem til virksomhedsejerens dødsfald. Derved undgås en genbeskatning af 

hele det opsparede overskud i ét enkelt indkomstår med heraf følgende marginalbeskat-

ning af hovedparten af overskuddet. 

 

 

Etablering af ny virksomhed 
For mange erhvervsdrivende, der nærmere sig pensionsalderen, har det derfor betydelig 

interesse at etablere en ny – og mindre arbejdskrævende – virksomhed, før den oprinde-

lige virksomhed sælges eller ophører.  

 

Også fra skattemyndighedernes side ses en vis interesse omkring disse problemstillinger.  

Bl.a. er SKAT´s vejlednings- og kontrolaktiviteter vedrørende ”ophør af virksomhed” 

blevet forlænget frem til udgangen af 2016.  

 

Der er i løbet af det seneste års tid fremkommet flere afgørelser vedrørende den skatte-

retlige vurdering af erhvervsdrivendes aktiviteter efter salg eller ophør med en ”hoved-

virksomhed”. Spørgsmålet har således været, om de tilbageværende aktiviteter måtte 

anses som en erhvervsmæssig virksomhed, der begrunder opretholdelse af virksomheds-

skatteordningen, eller om der skulle ske ophørsbeskatning af den tidligere erhvervsdri-

vende, herunder beskatning af et måske betydeligt opsparet overskud.  

 

Landsskatterettens praksis fra de seneste år på dette område viser, at der – i hvert fald for 

så vidt angår udlejningsvirksomhed - stilles ret beskedne krav til omfanget af den nye 

virksomhed. Men indtil videre må ét grundlæggende krav være opfyldt, nemlig at virk-

somheden giver overskud.  
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Underskudsgivende aktiviteter 
Landsskatteretten har i løbet af det seneste års tid truffet flere afgørelser om tidligere 

fiskere, der efter salg af fiskekutteren drev virksomhed med udlejning af et redskabshus 

på havnen på lejet grund.  

 

Eksempelvis kan nævnes en sag fra maj 2014, hvor fiskeren havde anskaffet to red-

skabsbygninger i hhv. 1973 og 1981, som blev anvendt i fiskerivirksomheden frem til 

salget af fiskekutteren i 2005. Herefter blev bygningerne udlejet. Lejeindtægten for de 

indkomstår, 2010 – 2011, som SKAT havde set nærmere på, ækvivalerede præcis udgif-

ten til leje af grund. Når fiskeren herefter medregnede årets udgifter til regnskabsmæssig 

assistance, gav virksomheden et underskud svarende til udgiften til revisor på henholds-

vis 1.938 kr. og 2.125 kr.  

 

Efter en konkret vurdering af fiskerens virksomhed tilkendegav Landsskatteretten, at 

fiskerens udlejning af to redskabsbygninger på lejet grund ikke kunne anses for er-

hvervsmæssig virksomhed. Landsskatteretten lagde herved vægt på, at udlejningen af 

redskabsbygningerne i alle årene havde givet underskud, og at der ikke var fremlagt op-

lysninger om, at underskuddet var forbigående, og at udlejningen ville komme til at give 

overskud. Landsskatteretten havde derudover lagt vægt på, at omfanget af virksomheden 

var af så underordnet betydning, at virksomheden ikke kan anses for erhvervsmæssig i 

skattelovgivningens forstand. 

 

Det indebar som det første – og mindste – at underskuddene ved udlejningsvirksomhe-

den ikke kunne fradrages i fiskerens øvrige indkomst. Det næste og værre var, at virk-

somhedsskatteordningen ikke kunne anvendes. Fiskeren skulle herefter ophørsbeskattes 

af det opsparede overskud, dvs. af ca. 1,2 mio. kr.  

 

Overskudsgivende aktiviteter 
En sag afgjort godt en måned senere fik derimod det modsatte udfald. Her havde en 

skatteyder drevet virksomhed med udlejning af garager. Lejeindtægterne udgjorde i de 

involverede indkomstår, 2010 – 2012, 4.800 kr. årligt, og med fradrag af fællesudgifter 

samt ejendomsskat gav udlejningsvirksomheden et overskud for de 3 indkomstår på 

henholdsvis 892 kr., 961 kr. og 938 kr.  
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Landsskatteretten udtalte i denne sag bl.a., at udleje af fast ejendom, herunder udleje af 

en privat garage, som udgangspunkt betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed. Da 

der endvidere var indgået en lejekontrakt på markedsvilkår med en uafhængig person, og 

kontrakten havde været i kraft i en årrække med det formål at opnå et overskud, hvilket 

også rent faktisk var opnået, fik skatteyderen adgang til at anvende virksomhedsskatte-

ordningen. Det kan supplerende bemærkes, at disse krav til overskuddet ikke svarer til 

de krav, der normalt stilles for at anse en virksomhed som erhvervsmæssig.  

 

Der foreligger flere andre lignende afgørelser.  

 

De ovenomtalte afgørelser antyder en knivskarp sondring mellem aktiviteter, for hvilke 

der kan fremvises henholdsvis et overskud og et underskud. Og der opereres med små 

margener. En større revisorregning kan således tippe resultatet.  

 

Men der foreligger også afgørelser, hvor virksomheder med beskedne overskud ikke er 

anerkendt som erhvervsmæssig virksomhed, og som derfor ikke giver grundlag for fort-

sat brug af virksomhedsskatteordningen.  

 

Eksempelvis kan nævnes en sag, der sidste år blev afgjort af Retten i Herning, om drift 

af en bygningsløs skov- og hedeejendom på ca. 90 ha. Her var byretten overraskende 

hård i sin afvisning af at anerkende skovdriften som en erhvervsmæssig aktivitet. Skov-

ejendommen, der omfattede 30 ha fredskov og 60 ha hede., havde efter skovejerens op-

lysninger i perioden 2003 - 2011 med fradrag af et offentligt tilskud i 2004 på 111.420 

kr. genereret et nettoresultat på 189.340 kr., hvoraf skatteyderens andel udgjorde 1/3 

eller gennemsnitlig på årsbasis godt 7.000 kr. Efter byrettens opfattelse havde skatteyde-

ren ikke bevist, at hans andel af skovejendommen havde eller i fremtiden ville have ud-

sigt til at opnå et sådant omfang, at det vil kunne betegnes som en erhvervsmæssig virk-

somhed. Skatteyderen fik herefter ikke adgang til at opretholde virksomhedsordningen, 

som bl.a. omfattede et større opsparet overskud.  

 

Afgørelsen er vidtgående særligt set i lyset af, at ejendommen var overskudsgivende 

sammenholdt med, at der under sagen var enighed om, at rentabilitetsvurderingen skulle 

foretages på grundlag af bondegårdspraksis, hvor et driftsresultat omkring 0 normalt vil 
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indebære, at virksomheden anerkendes som erhvervsmæssig. Afgørelsen vakte en vis 

opsigt blandt skatterådgivere, da der forelå en årelang praksis, hvorefter investering i et 

beskedent skovareal blev anset for tilstrækkeligt til at forblive i virksomhedsskatteord-

ningen.  

 

 

Konklusion 
Noget tyder på, at praksis endnu ikke har fundet et endeligt leje. Og det et vel på denne 

baggrund næppe givet, at udlejning af et beskedent garageanlæg med et årligt afkast i 

størrelsesordenen 1.000 kr. fremover vil blive accepteret som en erhvervsmæssig aktivi-

tet, der giver grundlag for at opretholde et opsparet overskud i virksomhedsordningen på 

måske adskillige mio. kr.  Omvendt er det dog tvivlsomt, om afgørelsen fra Retten i 

Herning er udtryk for gældende ret.  

 

En afgørelse fra Landsskatteretten fra 20. juli 2015 viser da også, at SKAT holder grun-

digt øje med dette retsområde.   

 

Her havde en skatteyder i et bindende svar fra maj 2007 fra SKAT fået oplyst, at udlej-

ning af en garage måtte anses som en erhvervsmæssig virksomhed, og at skatteyderen 

derfor kunne forblive i virksomhedsskatteordningen. Der var ikke i det bindende svar 

angivet noget vedrørende forventninger til resultat, og SKAT havde ikke ved det bin-

dende svar forudsat, at virksomheden var overskudsgivende.  

 

Det bindende svar gjaldt i 5 år og dermed frem til maj 2012. Alligevel tilsidesatte SKAT 

for 2010 og 2011 det bindende svar med henvisning til, at udlejningen af garagen ganske 

vist gav et lille overskud på godt 3.000 kr. efter fradrag af forsikring og ejendomsskat, 

men et underskud på ca. 5.000 kr. efter fradrag af udgift til revisor. Da virksomheden 

således gav underskud, mente SKAT ikke at være bundet af det bindende svar.  

 

Men ved Landsskatteretten fik skatteyderen medhold i, at garageudlejningen måtte be-

tragtes som erhvervsmæssig virksomhed. SKAT var for det første ”bundet” af det bin-

dende svar. Men herudover opfyldte udlejningen i øvrigt kriterierne for at kunne anses 

som erhvervsmæssig virksomhed, da det reelt kun var en mindre del af revisorregningen, 
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der rent faktisk vedrørte garageudlejningen, og virksomheden derfor var overskudsgi-

vende.   

 
_______ o _______ 

 


