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Skal en kunstner udstede en faktura, eller er kontrakten om 
projektet tilstrækkeligt som dokumentation overfor SKAT? © 
 
  Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

 
 
 

Spørgsmål 1085 

Interessant gennemgang af forholdet omkring lønmodtager/honorar/selvstændig i Spørg 

om Penge den 6. marts 2010. Tak for en facetteret artikel. 

  

Imidlertid kunne jeg godt tænke mig at høre nærmere om følgende:  

  

For en selvstændig kunstners (dansk eller udenlandsk) ydelse, er selve aftalen (det fysiske 

"papir" som indeholder detaljerne vedr. denne immaterielle handel) da et tilstrækkeligt 

bilag for det danske skattevæsen som bilag ved betalingen, eller er en decideret reg-

ning/faktura nødvendig?  

 

Eller vil udstedelse af en faktura blot være en fordel for de 2 parter eller er det ligegyl-

digt? 

   

J 

 

Svar  

Indgår 2 parter en skriftlig aftale om, at den ene part skal levere en nærmere angiven ydel-

se til den anden part mod betaling af et bestemt beløb, er denne skriftlige først og frem-
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mest et bevis dels på aftalens eksistens og dels på aftalens nærmere vilkår, f.eks. hvilken 

ydelse drejer det sig om, hvornår skal den leveres etc.  

 

En skriftlig aftale indgås i første række for at undgå senere tvister mellem parterne.  

 

Også i skatteretlig henseende er aftalen dokumentation for størrelsen og karakteren af den 

ydelse, som hver part skal levere.  

 

Afvikles aftalen som planlagt og afregnes der i henhold til aftalen, er der for så vidt ikke 

tvivl om, hvad der er leveret og hvad der betales for.  

 

Ofte vil den part, der udfører realydelsen, eksempelvis en entreprenør, dog vælge at frem-

sende faktura for det udførte arbejde og således markere, at arbejdet efter entreprenørens 

opfattelse nu er udført og udført som aftalt. Og betales der for flere forskellige ydelser, 

eksempelvis dels for udført arbejde, og dels for byggematerialer, har entreprenøren natur-

ligvis en interesse i at få udspecificeret betalingen.  

 

Skattevæsenet vil givet opfatte forholdet på samme måde. Men udstedelse af en faktura er 

i sagens natur ikke en nødvendig forudsætning for at beskatte entreprenøren af den beta-

ling, som han har modtaget for det udførte arbejde. Og skattevæsenet vil i første række 

interessere sig for, om entreprenøren husker at medregne alle betalinger for udført arbejde 

ved selvangivelsen. For køberen kan indholdet af fakturaen have stor betydning, når skat-

tevæsenet skal vurdere, hvad der er leveret (eksempelvis om der er leveret kontormøbler 

eller privat indbo).  

 

Disse synspunkter gælder i princippet for alle erhvervsdrivende, der leverer en ydelse, 

herunder også for musikere, der leverer eksempelvis en koncert.  

 

Ud fra flere forskellige synspunkter må det anbefales at følge en forudgående aftale om 

levering af en konkret ydelse op af en faktura for udført arbejde.   

 
_______ o _______ 

 


