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Det kan være svært at blive anerkendt som erhvervsdrivende kunstner hos 
Skat. 
 
Anerkendte billedkunstnere, skulptører, forfattere m.v. er sjældent fastansat hos en ar-

bejdsgiver, der aflønner kunstneren og i øvrigt opfylder alle sædvanlige arbejdsgiverfor-

pligtelser – herunder betaler udgifterne til at skabe kunsten.  

 

Særligt på to punkter kan skattereglerne derfor have væsentlig betydning for kunstnerens 

økonomiske vilkår: 

 

Dels i forhold til mulighederne for skattemæssigt fradrag for udgifter forbundet med de 

kunstneriske aktiviteter. Eksempelvis om en billedkunstner har fradrag for udgifter til 

maling, pensler, etablering og drift af atelier og udstillingsfaciliteter, annoncering, tele-

fon etc. 

 

Og dels i forhold til mulighederne for at udjævne eventuelt ekstraordinære indtægter 

over flere år og dermed mindske den effektive beskatning. Dette kan have særlig stor 

betydning, hvis kunstneren ikke anerkendes som selvstændig erhvervsdrivende. I så fald 

vil der ikke være skattemæssig fradragsret for underskud i de år, hvor et sådant opstår, 

selv om der over en årrække sammenlagt er overskud. 

 

Der er dog i lovgivningen flere muligheder for at opnå en udjævning af større indkom-

ster, herunder den såkaldte udligningsordning. Disse muligheder vil ikke blive omtalt 

nærmere her.  

http://www.v.dk/
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Erhverv eller hobby? 
Hovedspørgsmålet for selvstændigt arbejdende kunstnere er typisk, om kunstneren i 

skatteretlig forstand kan anses at drive en erhvervsmæssig virksomhed med frembringel-

se og salg af kunstnerens værker - eller om der snarere er tale om udøvelse af en hobby, 

som Skat ikke skal bidrage til at finansiere.  

 

Er der tale om en erhvervsmæssig virksomhed, har kunstneren fradragsret for omkost-

ningerne forbundet med de kunstneriske aktiviteter. Ligeledes kan et underskud ved drif-

ten fradrages i anden indkomst, overføres til modregning i en ægtefælles indkomst og 

fremføres til modregning i senere års indkomst.  

 

Endvidere vil kunstneren kunne anvende virksomhedsskatteordningen. Det har bl.a. be-

tydning, hvis kunstnerens indkomst er meget ujævnt fordelt over tid, dvs. at kunstneren 

har ekstraordinært store indtægter i nogle år og færre indtægter i andre indkomstår. Be-

nyttes virksomhedsskatteordningen, kan en stor indtægt i ét indkomstår opspares i virk-

somhedsordningen til en foreløbig lav beskatning, og herefter hæves (bruges privat) til 

en lavere beskatning i et senere indkomstår. 

 

Er der derimod tale om en hobbyaktivitet, vil udgifter i et givet indkomstår kun kunne 

fratrækkes i samme års indtægter ved denne aktivitet, og da kun, hvis udgifterne er di-

rekte forbundet med denne aktivitet. Et underskud i et givet år kan altså ikke overføres 

til fradrag i et senere indkomstår, hvor kunstneren måtte have et overskud ved salg af ét 

af sine værker. Endvidere kan et underskud ikke modregnes i kunstnerens øvrige indtæg-

ter, eksempelvis en lønindtægt, eller overføres til modregning i ægtefællens indtægter. 

Det vil heller ikke være muligt at anvende virksomhedsordningen.  

 

 

To højesteretsdomme 
To kunstnere fik i 2013 vurderet deres forhold af Højesteret, men med et nedslående 

resultat set fra kunstnerens synsvinkel.  

 

Den første af de to sager vedrørte en billedkunstner mv., der havde drevet virksomhed 

som kunstner siden 1968, og som var fagligt kompetent, dygtig og anerkendt.  
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I stort set alle år havde virksomheden været underskudsgivende – kunstnerens udgifter 

ved de kunstneriske aktiviteter oversteg altså kunstnerens indtægter fra salg af kunst-

værker m.v.  

 

I 2003 fik kunstneren tildelt en livsvarig kunstnerydelse fra Statens Kunstfond. Ydelsen 

tildeles på grundlag af en vurdering af kvaliteten af den hidtidige kunstneriske produkti-

on. Også efter modregning af underskuddet i kunstnerydelsen gav virksomheden i nogle 

år underskud.  

 

Han modtog endvidere pension som følge af nedsat arbejdsevne.  

 

For Højesteret forelå for det første spørgsmålet om, hvorvidt kunstneren måtte anses at 

drive en erhvervsmæssig virksomhed i skattelovgivningens forstand. I givet fald ville 

kunstneren være berettiget til at fratrække nettoudgifterne ved kunstnervirksomheden i 

sin øvrige skattepligtige indkomst for disse år, herunder i eksempelvis ydelsen fra Sta-

tens Kunstfond  

 

I praksis er udgangspunktet, at en virksomhed dels må have et vist omfang, og dels må 

være etableret med udsigt til at opnå en fortjeneste, der står i et rimeligt forhold til den 

investerede kapital og arbejdsindsats for at anerkende virksomheden som erhvervsmæs-

sig.  

 

Men Højesteret anerkendte at der som følge af de særlige forhold, der gør sig gældende 

for kunstnervirksomhed, oftere end ellers kan være tvivl om, hvorvidt der ved virksom-

heden opnås eller er udsigt til at opnå et rimeligt vederlag for kunstnerens arbejdsindsats 

i virksomheden. I administrativ praksis er der i sådanne tvivlstilfælde bl.a. blevet lagt 

vægt på virksomhedens omfang, om kunstneren har deltaget i udstillinger samt på 

kunstnerens faglige baggrund.  

 

Reelt er der således måske tale om, at Skat´s praksis for anerkendelse af kunstneres akti-

viteter som en erhvervsmæssig virksomhed er mere lempelig end praksis på andre områ-

der.  
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Uanset en sådan lempeligere praksis fik kunstneren i den konkrete sag dog ikke medhold 

i, at hans kunstneriske virksomhed måtte anses som erhvervsmæssig.  

 

Efter oplysningerne om indtægter og udgifter i kunstnervirksomheden gennem årene var 

det således Højesterets opfattelse, at kunstnervirksomheden ikke blev drevet med udsigt 

til at opnå en rimelig fortjeneste i forhold til hans arbejdsindsats. At kunstneren var en 

fagligt kompetent, dygtig og anerkendt kunstner, og at han havde deltaget på adskillige 

udstillinger mv. kunne efter Højesterets opfattelse under disse omstændigheder ikke føre 

til et andet resultat. 

 

Med det afsæt, at der ikke var tale om selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, rejste 

der sig spørgsmålet, om hvorvidt ydelsen fra Statens Kunstfond skulle medregnes ved 

opgørelsen af kunstnerens indtægter ved kunstnervirksomheden. Som allerede nævnt 

kan underskud ved hobbyvirksomhed ikke modregnes i ”anden indkomst”. Spørgsmålet 

var med andre ord, om ydelsen fra Statens Kunstfond var ”anden indkomst” og som føl-

gelig skulle beskattes fuldt ud, eller om underskuddet ved kunstnervirksomhede kunne 

modregnes i nævnte ydelse fra Statens Kunstfond så at sige ”så langt denne ydelse rak-

te”. 

 

Højesteret tog her afsæt i, at ydelsen fra Statens Kunstfond tildeles udelukkende på 

grundlag af en vurdering af kvaliteten af den hidtidige kunstneriske produktion, og at 

ydelsen således ikke var et vederlag for konkrete arbejder eller produkter. Med henvis-

ning til, at ydelsen således blev udbetalt uden nogen sammenhæng med, hvilke kunstne-

riske aktiviteter kunstneren måtte udføre, kunne ydelsen efter Højesterets opfattelse ikke 

kan anses som en indtægt, der var erhvervet ved driften af kunstnerens kunstnervirk-

somhed.  

 

Ydelse fra Statens Kunstfond blev altså betragtet som en ”anden indtægt”, i hvilken, der 

ikke kunne se modregning af underskuddet fra aktiviteten som kunstner. 

 

Resultatet blev altså, at kunstnerens underskud hidrørende fra aktiviteten som kunstner 

ikke kunne modregnes i ydelsen fra Statens Kunstfond, og kunstneren skulle derfor be-

skattes fuldt ud af denne ydelse.  
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Højesterets dom indebar, at kunstneren kun kunne fratrække sine direkte udgifter ved 

kunstnervirksomheden i de forholdsvis beskedne indtægter fra virksomheden – og altså 

ikke i kunstnerens øvrige indtægter, dvs. hverken i ydelsen fra Statens Kunstfond eller i 

pensionen. Disse to indtægter skulle i stedet beskattes fuldt ud som personlig indkomst 

med gældende marginalbeskatning.  

 

Nogle måneder senere afsagde Højesteret en dom baseret på tilsvarende betragtninger 

for en anden kunstner.  

 

 

En ny afgørelse 
I en afgørelse fra Landsskatteretten, der netop er blevet offentliggjort, fandt Landsskatte-

retten derimod grundlag for at anerkende en billedkunstners aktiviteter som erhvervs-

mæssig.  

 

Billedkunstnerens virksomhed havde været underskudsgivende i hele perioden fra 1995 

– 2012, når bortset fra 1995, 2004 og 2005.  

 

I 2010 anerkendte Skat, at kunstnerens virksomhed var erhvervsmæssig.  

 

Efterfølgende kunne imidlertid konstateres, at virksomheden havde været underskudsgi-

vende også i 2010, 2011 og 2012. Skat rejste på denne baggrund en ny skattesag mod 

kunstneren og afviste således ved en afgørelse fra 2014 fradrag for underskud for 2010, 

2011 og 2012, som kunstneren ellers havde kunnet modregne i hendes øvrige indkomst, 

henholdsvis pension og en livsvarig kunstnerydelse fra Statens Kunstfond.  

 

Under sagens behandling ved Landsskatteretten viste det sig imidlertid, at virksomheden 

fik et beskedent overskud i 2013 og et overskud på 194.373 kr. i 2014, ligesom der var 

udsigt til overskud i 2015.  

 

På denne baggrund anerkendte Landsskatteretten, at kunstneren havde drevet en er-

hvervsmæssig virksomhed i 2010 – 2012, og accepterede følgelig, at skatteyderen kunne 

fradrage underskud i kunstnerens øvrige indtægter.  
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Kommentar til praksis 
Uanset om en kunstner - som det formuleres af Højesteret - er både fagligt kompetent, 

dygtig og anerkendt, og uanset at kunstneren har deltaget på adskillige udstillinger mv., 

er det altså afgørende for at opnå en skattemæssige position som erhvervsdrivende, at 

kunstneren i sidste ende rent faktisk kan præstere et relevant overskud på de kunstneri-

ske aktiviteter.  

 

Det er ikke nok, at der er udsigt til berømmelse efter kunstnerens død 

 

På denne måde adskiller praksis sig ikke fra andre fagområder, måske bortset lige fra 

landbrugsområdet.  

 

Men de foreliggende domme fra Højesteret og nu Landsskatterettens afgørelse efterlader 

også det indtryk, at anerkendte kunstnere, i hvert fald i nogle tilfælde, har en længere 

respit end skatteydere fra andre faggrupper til at dokumentere, at kunstnerens aktiviteter 

rent faktisk opfylder kravene til at kunne anses som en erhvervsmæssig virksomhed.  

 

Noget andet er, at det måske ikke forekommer meget logisk, at den livsvarige kunstner-

ydelse ikke skal medregnes ved opgørelsen af en indkomst fra den kunstneriske virk-

somhed, da ydelsen vel ret beset forudsætter, at der foreligger en kunstnerisk virksom-

hed. 

 
_______ o _______ 

 
 


