
- 1 – 
Offentliggjort d. 16. september 2017 
 
 

  tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

06.13.2017-37 (20170916) Beskatning bestyrelseshonorarer  
 
 

Beskatning af bestyrelseshonorarerx©  
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 
Beskatningen af bestyrelsesmedlemmer i aktie- og anpartsselskaber har ik-
ke fulgt en helt klar linie, hvilket til dels skyldes ændringer af selskabsloven 
m. v.  Det kan i praksis give anledning til misforståelser om den rette hånd-
tering og dermed uventede skattemæssige konsekvenser.     
 
Også for selskabet, som betaler honorarerne til medlemmerne af egen besty-
relse, kan der være problemer i farvandet. Skatteministeriets lovudkast om 
udvidet fradragsret for løn til egne medarbejdere, som blev omtalt i disse 
spalter sidste weekend, omfatter nemlig ikke bestyrelseshonorarer.  
 

I Skats juridiske vejledning anføres det, at ”Et bestyrelseshonorar er som udgangspunkt 

vederlag for personligt arbejde og beskattes derfor som A-indkomst … (honorarind-

komst).” 

 

Normalt er udgangspunktet, at hvis en indkomst er A-indkomst, er der tale om løn. Men 

for honorarer til bestyrelsesmedlemmer er betegnelsen ”løn” problematisk.  

 

Beskatning af en indkomst som løn forudsætter nemlig, at lønmodtageren har en ar-

bejdsgiver, der ”leder og fordeler arbejdet”, og herunder kan fastsætte retningslinier for, 

hvad lønmodtageren skal beskæftige sig med. 

 

Denne karakteristik passer imidlertid dårligt til medlemmer af en bestyrelse, der efter 

selskabsloven er det øverste ledelsesorgan i selskabet, og kun er underlagt de begræns-
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ninger, der er fastsat i selskabets vedtægter eller besluttet ved konkrete generalforsam-

lingsbeslutninger, hvor bestyrelsen kan være pålagt visse opgaver. Landsskatteretten har 

da også så sent som i 2012 endnu engang fastslået, at et bestyrelsesmedlem ikke var 

lønmodtager i relation til sine indtægter fra bestyrelsesarbejdet, da han som bestyrel-

sesmedlem ikke kunne anses som ansat i en virksomhed og underlagt instruktionsbefø-

jelse. 

 

Omvendt fremgår det af en lang række afgørelser, at Skat heller ikke anser bestyrelses-

honorarer som en indtægt fra selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Dette begrundes 

bl.a. med, at et bestyrelsesmedlem ikke bærer den økonomiske risiko, som er karakteri-

stisk for selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Et synspunkt, der dog næppe deles 

fuldt ud af de bestyrelsesmedlemmer, der gennem de senere år er blevet sagsøgt for me-

get betydelige beløb.  

 

Da der således efter skattemyndighedernes opfattelse som udgangspunkt hverken er tale 

om lønindkomst eller indtægt ved selvstændig erhvervsmæssig virksomhed, har Skat 

rubriceret vederlag til bestyrelsesmedlemmer som et ”honorar”. 

 

 

Honorarindtægter 
Begrebet ”honorar” anvendes ikke i skattelovgivningen, men er opstået så at sige ud af 

det blå og implementeret i en administrativ praksis, som domstolene har understøttet. 

 

Et honorar er efter denne praksis karakteriseret ved, at der hverken er tale om lønind-

komst eller indtægt ved selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Det indebærer, at et 

bestyrelsesmedlem ikke er undergivet samme regler som personer, der driver selvstæn-

dig erhvervsmæssig virksomhed, og derfor eksempelvis ikke uden videre kan lade be-

styrelseshonorarer indgå i virksomhedsskatteordningen eller lade indtægten tilflyde et af 

bestyrelsesmedlemmet ejet selskab. På den anden side kan et bestyrelsesmedlem ikke 

opnå de standardfradrag, som tilkommer en lønmodtager. 

 

Skatteretligt har honorarer visse lighedspunkter indkomst fra hobbyvirksomhed: I hono-

rarindtægter kan således kun modregnes udgifter, der er knyttet til erhvervelsen af hono-
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rarerne. Men udgifter kan fragå i indtægten med fuld fradragseffekt i modsætning til 

eksempelvis indkomstopgørelsen for lønmodtagere, hvor en række standardfradrag kun 

har en begrænset skatteeffekt. 

 

 

Beskatning som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed  
I visse tilfælde anses bestyrelsesmedlemmers indtægter dog som indkomst fra selvstæn-

dig erhvervsvirksomhed.  

 

Dette gælder for det første, hvis indtægterne indgår i et interessentskab, der driver virk-

somhed med bestyrelsesarbejde. 

 

Endvidere kan indtægterne blive beskattet som indtægter ved selvstændig erhvervsmæs-

sig virksomhed, når indtægter fra bestyrelsesposter i øvrigt er et naturligt led i erhvervs-

virksomheden. Det sidstnævnte har særligt haft betydning for advokater og konsulenter. 

 

 

Advokaters bestyrelsesindtægter 
Der gælder efter praksis særlige regler for advokaters indtægter ved bestyrelsesarbejde. 

For advokater anses bestyrelsesarbejde som en integreret del af advokatvirksomheden.  

 

Selve den omstændighed, at en person driver advokatvirksomhed, indebærer således, at 

indtægter ved bestyrelsesarbejde anses som indtægter ved selvstændig erhvervsmæssig 

virksomhed. Vederlag fra bestyrelsesposter kan derfor indtægtsføres i advokatvirksom-

heden, selvom vederlagene er A-indkomst for modtageren, ligesom vederlagene kan 

indgå i virksomhedsskatteordningen. Endvidere kan en advokat, der driver virksomhed i 

selskabsform, lade indtægten ved bestyrelsesarbejde indgå i dette selskab. 

 

Denne praksis har rod tilbage i en tilkendegivelse fra 1996 fra den daværende Told- og 

Skattestyrelse, der omhandlede det særlige tilfælde, at indtægter ved bestyrelsesarbejde 

kunne indgå i et selskab drevet af flere advokater i forening, dvs. det første led nævnt 

ovenfor: ”...når indtægten indgår i et interessentskab, der driver virksomhed med besty-

relsesarbejde.” 
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Som anført er dette nu udviklet til generelt at gælde for advokater. Og med den anvendte 

formulering i Skats Juridiske Vejledning gælder dette også advokater, der driver en-

keltmandsvirksomhed. 

 

 

Konsulenters bestyrelsesindtægter 
Konsulenter derimod har mere trange kår. 

 

For konsulenter kan indtægter ved bestyrelsesarbejde indgå i et af konsulenten ejet sel-

skab, hvis indtægten ved bestyrelsesarbejde er en integreret del af konsulentvirksomhe-

den og et udslag af det konsulentarbejde, der er udført for det konkrete selskab. 

 

 Dette krav var opfyldt i en afgørelse fra 2002 hvor det daværende Ligningsråd blev 

spurgt om, hvorvidt en person kunne lade sine indtægter ved bestyrelsesarbejde tilgå et 

ham tilhørende selskab. Dette forudsatte, at Skat var enig i, at der var tale om indtægter 

ved selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. 

 

Konsulenten havde ydet ledelsesrådgivning gennem sit konsulentanpartsselskab. Side-

løbende hermed havde konsulenten haft plads i bestyrelsen for en række af de selskaber, 

som havde modtaget ledelsesrådgivning. 

 

Det blev lagt til grund, at bestyrelsesarbejdet havde været tæt knyttet til og et udslag af 

det konsulentarbejde, som konsulenten igennem konsulentselskabet havde udført for de 

pågældende virksomheder 

 

Ligningsrådet fandt herefter, at bestyrelsesarbejdet under de foreliggende omstændighe-

der havde indgået som et integreret led i udførelsen af konsulentvirksomheden og fandt 

på dette grundlag, at bestyrelseshonorarerne kunne indgå i selskabet på linie med ind-

komst fra anden selvstændig erhvervsmæssig virksomhed 

 

I senere afgørelser, hvor bestyrelsesarbejdet ikke har kunnet anses som et integreret led i 

konsulentvirksomheden, har Skat ikke accepteret, at bestyrelsesarbejdet isoleret set 

kunne anses som indtægt ved selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. Dette selv om 
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indtægten ved bestyrelsesarbejdet har været ganske betydeligt, og selv om bestyrelses-

arbejdet har krævet egentlige kontorfaciliteter. Her træder hovedreglen i kraft, og veder-

lag for bestyrelsesarbejde beskattes som en honorarindtægt. 

 

 

Når bestyrelseshonorarer indgår i et selskab 
Efter selskabsloven skal det være en myndig, fysisk person, der har sæde i bestyrelsen. 

Man kan derfor rejse spørgsmålet om, hvorvidt et selskab overhovedet kan være rette 

indkomstmodtagere af et bestyrelseshonorar. 

 

Skat var her oprindeligt af den opfattelse, at selskabsloven udelukkede, at bestyrelses-

honorarer tilfaldt et selskab, og i 1991 afviste det daværende Ligningsråd følgelig denne 

konstruktion.  

 

Dette blev dog ændret ved en afgørelse i 2002, hvor Ligningsrådet i forbindelse med et 

bindende svar anførte, at det forhold, at bestyrelseshverv efter de selskabsretlige regler 

skal varetages af fysiske personer, ikke udelukkede, at et selskab kunne blive beskattet 

af bestyrelseshonorarer, ”… henset til at den selskabsretlige regulering tilsigter at vare-

tage andre hensyn end den skatteretlige”. 

 

 

Selskabets fradrag for bestyrelseshonorarer 
Hidtil har Skat ikke sat spørgsmålstegn ved selskabers fradragsret for udgifter vedrøren-

de selskabets egen bestyrelse, selv om bestyrelsens opgave er at forestå den overordnede 

ledelse, herunder udforme strategier mv. for selskabet.  

 

Med bl.a. Højesterets dom af 30. juni 2017 vedrørende A/S Arbejdernes Landsbank, 

hvor der blev nægtet fradrag for selskabets lønudgifter som følge af, at de pågældende 

medarbejdere var beskæftiget med virksomhedens indkomstgrundlag, er fradragsretten 

for bestyrelseshonorarer følgelig i farezonen. 

 

Skatteministeriet har, som det fremgår af artiklen den 9. september 2017 i disse spalter, 

søgt at imødegå de uheldige konsekvenser af denne dom med et lovudkast som forløber 
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for et lovforslag, hvorefter selskaber ubetinget kan fradrage udgifter til egne erhvervs-

mæssige lønudgifter. 

 

Da vederlag til bestyrelsesmedlemmer imidlertid ikke er løn, omfatter lovudkastet i sin 

nuværende formulering ikke honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Det er min vurdering, 

at der vil blive rettet op på dette. I modsat fald vil lovens intentioner ikke blive opfyldt. 

 

 

Fejl i praksis 
Det er min erfaring, at bestyrelsesmedlemmer ofte ikke er bevidste, at et bestyrelsesho-

norar som udgangspunkt er en honorarindtægt og ikke indtægt ved selvstændig er-

hvervsmæssig virksomhed med den virkning, at bestyrelseshonoraret ikke kan indgå i 

virksomhedsskatteordningen. Denne rubricering af bestyrelseshonorarer kan give anled-

ning til problemer i flere henseender.  

 

Som et enkelt eksempel kan nævnes, at såfremt bestyrelsesmedlemmet driver erhvervs-

virksomhed i virksomhedsskatteordningen og anvender en bil placeret i virksomheds-

skatteordningen til kørsel til bestyrelsesmødet, er denne kørsel i realiteten udtryk for 

privat anvendelse af bilen. En sådan anvendelse kan få ubehagelige konsekvenser, hvis 

der eksempelvis er tale om bil, der skattemæssigt er behandlet som en udelukkende er-

hvervsmæssigt anvendt bil. Helt galt bliver det, hvis der er tale om en bil på gule plader, 

da sanktionerne her er ret voldsomme.  

 

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


