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Med ændrede præmisser stadfæstede Højesteret ved en dom af 12/10 2010 
landsrettens dom ref. i TfS 2009, 80 V, hvorved en forening ikke ansås for 
lønsumsafgiftspligtig vedrørende honorarer udbetalt til medlemmer valgt af 
foreningen til at bestride bestyrelseshverv eller andre tillidshverv. Afgø-
rende for udfaldet var, at der ud fra en helhedsbedømmelse ikke var grund-
lag for at anse de pågældende medlemmer for ansatte i foreningen.  
 

Højesterets dom af 12/10 2010 drejer sig om, hvorvidt en forening skulle betale løn-

sumsafgift for 2003 og 2004 af honorarer til foreningens bestyrelsesformand, et besty-

relsesmedlem, der havde virket som kasserer, og medlemmer, der havde varetaget op-

gaver i klagenævn og udvalg på foreningens vegne. 

Efter lønsumsafgiftslovens § 2, stk. 4 i bestemmelsens dagældende udformning, jf. lov-

bekg. nr. 739 af 3/9 2002, skulle virksomheder omfattet af lovens § 1, stk. 1, 1. pkt., der 

opgjorde afgiftsgrundlaget efter § 4, stk. 2, kun anmeldes til registrering, hvis de be-

skæftigede lønnet arbejdskraft.  

Af forarbejderne til den oprindelige lov om lønsumsafgift for virksomheder inden for 

den finansielle sektor fremgår om afgrænsningen af afgiftsgrundlaget, at:  

”Væsentlige hensyn til både virksomhedernes og told- og skatteforvaltningens admini-

stration taler for, at afgiftsgrundlaget svarer til bidragsgrundlaget efter arbejdsmar-
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kedsbidragsloven. Ifølge denne lov er bidragsgrundlaget virksomhedens samlede løn-

sum med tillæg af 90 pct. Der foreslås derfor i § 5 det samme afgiftsgrundlag. 

Svarende til afgrænsningen af lønsummen i arbejdsmarkedsbidragsloven indgår i løn-

summen enhver form for lønindtægt, som virksomhedens ansatte har erhvervet i perio-

den for afregning af afgift, dvs. års-, måneds-, 14-dages-, uge-, dag- eller timeløn, ak-

kordfortjeneste, gratialer, honorarer, bonus, pensionsbidrag og andre former for ve-

derlag. Det samme gælder alle former for tillæg til lønnen, som f.eks. takstregulering, 

anciennitet, alders- og dyrtidstillæg o.lign. 

En persons løn skal medregnes til lønsummen, hvis lønnen er A-indkomst og hvis mod-

tageren er omfattet af ATP. Det er ikke afgørende, om der indeholdes A-skat, hvorfor 

f.eks. løn, der noteres på frikort, skal medregnes til lønsummen. … Det gælder endvi-

dere, at såfremt en person ikke er omfattet af ATP, men er lønnet under ferie eller be-

rettiget til feriepenge, skal lønnen medregnes til lønsummen.” 

Disse motivudtalelser er i vidt omfang integreret i senere retsforskrifter udstedt på om-

rådet, herunder bl.a. bekendtgørelsen om lønsumsafgift, jf. den dagældende bekg. nr. 

431 af 5/6 1999 § 3, hvorefter der til virksomhedens lønsum medregnes enhver form for 

løn, som virksomhedens ansatte har erhvervet inkl. alle tillæg, uanset om de indgår i 

lønnen eller ydes særskilt, jf. dog lønsumsafgiftslovens § 4, stk. 3. Ligeledes kan henvi-

ses til lønsumsafgiftsvejledningen, afsn. D.1. og D.2. 

Efter fast praksis ligger det videre fast, at bestyrelseshonorarer for egentligt bestyrelses-

arbejde ikke skal medregnes til afgiftsgrundlaget.  

I sagen afgjort ved Højesterets dom af 12/10 2010 var en forening, Ringkøbing-Viborg 

Amters Tandlægeforening, afkrævet lønsumsafgift af honorarer til foreningens bestyrel-

sesformand, et bestyrelsesmedlem, der havde virket som kasserer, samt bestyrelsesmed-

lemmer, der havde varetaget opgaver i klagenævn og udvalg på foreningens vegne. For-

eningen var en kredsforening under Dansk Tandlægeforening.  
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Bestyrelsesmedlemmerne, herunder medlemmerne af klagenævn og udvalg, blev valgt 

af kredsens generalforsamling, og der var ikke oprettet ansættelseskontrakter. Bestyrel-

sesmedlemmerne fik ikke feriepenge, og der blev ikke betalt bidrag til ATP. Efter det i 

sagen oplyste var honorarerne til de enkelte bestyrelsesmedlemmer blevet udbetalt som 

A-indkomst, da kørselsgodtgørelse derved kunne udbetales skattefrit.  

I modsætning til Landsskatteretten nåede både Vestre Landsret og Højesteret frem til, at 

de omhandlede honorarer ikke var omfattet af afgiftspligten. 

Højesteret konstaterede, at der efter lønsumsafgiftsloven skal betales afgift af enhver 

form for løn til ansatte. Ved afgrænsningen af, hvornår der er tale om en ansat, henviste 

Højesteret til de fortolkningsbidrag, som landsretten havde lagt til grund, og tilkende-

gav, at der kun skulle betales afgift af de vederlag, der var udbetalt af foreningen til de 

enkelte medlemmer, hvis de pågældende ved varetagelsen af deres hverv måtte anses 

som lønmodtagere i foreningen, f.eks. fordi arbejdet udførtes på vilkår vedrørende af-

lønning, ATP, opsigelse, ferie osv. svarende til sædvanlige ansættelsesforhold.  

Fra landsrettens præmisser kan i den forbindelse fremhæves landsrettens synspunkt, 

hvorefter det ” … i denne forbindelse anses for centralt, om modtageren kan anses for 

at være i tjenesteforhold til hvervgiveren. Det kan derimod ikke i sig selv anses for afgø-

rende, at den pågældende ikke er selvstændigt erhvervsdrivende. Lønsumsafgiftsloven 

indeholder således ikke en bestemmelse, svarende til loven om en arbejdsmarkedsfond, 

§ 7, stk. 1, litra c, om personligt arbejde uden for tjenesteforhold, som ikke kan henføres 

til selvstændig erhvervsvirksomhed. Det anføres da også i lønsumsvejledningen, at ho-

norarer til personer, der hverken kan anses som lønmodtagere eller som selvstændigt 

erhvervsdrivende, ikke medregnes til afgiftsgrundlaget. En sådan mellemgruppe er også 

omtalt i cirkulæret om personskatteloven, hvorved der f.eks. tænkes på forskellige for-

mer for bivirksomhed af beskedent omfang.” 

Som præmisserne i Højesterets dom er formuleret, må Højesteret anses at have tiltrådt 

eksistensen af en ”mellemgruppe”, og at honorarer til en sådan mellemgruppe ikke er 

omfattet af lønsumsafgiftsloven.  
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Ved vurderingen af, om de pågældende måtte anses som lønmodtagere i foreningen, 

tiltrådte Højesteret dernæst – af de grunde, der var anført af landsretten - at der ud fra en 

helhedsbedømmelse ikke var grundlag for at anse hverken bestyrelsesformanden, kasse-

reren eller klagenævnsmedlemmer m.v. for ansatte i foreningen.   

Det kan tilføjes, at landsretten ved vurderingen af den skattemæssige kvalifikation af 

den omhandlede personkreds har taget stort set hele den palet af karakteristika i brug, 

som anvendes ved den skatteretlige afgrænsning af lønmodtagere.  

Højesteret, der var sat med 9 dommere, anså sagen for principiel. Der er næppe nogen 

tvivl om, at den med dommen fastlagte afgrænsning vil sætte sit præg på retstilstanden.s 

 
 


