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Advokatfirma 
Også små erhvervsvirksomheder har skattemyndighedernes bevågenhed. Her 
er et af fokuspunkterne, om der overhovedet foreligger en erhvervsmæssig 
virksomhed. Det kan være problematisk, ikke blot for start-ups, men også for 
ældre erhvervsdrivende med en mangeårig virksomhed bag sig, men nu med 
mindre aktivitet. 
 

Regler og praksis om beskatning af selvstændig erhvervsmæssig virksomhed er blevet æn-

dret flere gange i løbet af de sidste 35 år. Blandt de mest markante ændringer er reglerne 

om virksomhedsskatteordningen fra 1986. Siden er der sket en skærpelse af kravene til 

rentabilitet og intensitet for at anerkende en virksomhed som erhvervsmæssig. Endelig kan 

nævnes stramningen for deltagere i interessentskaber og partnerselskaber, hvor der i dag 

stilles større krav til deltagerens økonomisk risiko og indflydelse for at anerkende deltagel-

sen som selvstændig erhvervsmæssig virksomhed. 

 

For den erhvervsdrivende har mulighederne for at anvende skattereglerne for virksomheder 

selvsagt afgørende betydning. Det gælder både ved virksomhedens etablering, medens 

virksomheden lever, og ved virksomhedens salg eller ophør. Blandt hovedpunkterne er 

muligheden for at anvende virksomhedsskatteordningen, herunder muligheden for at op-

spare overskud til en foreløbig lav skattesats på 22 pct. med henblik på senere investeringer 

i virksomheden. Muligheden for en højere fradragsværdi for renteudgifter og fradrag for 

skattemæssigt driftsunderskud kan også spille en stor rolle.  

 

Men det er en grundlæggende forudsætning for at få adgang til at bruge reglerne for er-

hvervsdrivende, at der overhovedet er tale om en aktivitet, som kan anses som en er-

hvervsmæssig virksomhed – også i skatteretlig forstand.  

http://www.v.dk/
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Baggrunden er den enkle, at skattereglerne for erhvervsdrivende er forbeholdt netop er-

hvervsdrivende. Skattereglerne kan således ikke anvendes af personer med aktiviteter, som 

mest af alt har karakter af en ”hobby”, og hvor hensynet til indtjening indtager en mindre 

fremtrædende rolle. Skattemyndighederne stiller sig derfor med rette kritisk overfor aktivi-

teter, hvor formålet ikke har været at opnå et overskud og derfor nærmere har karakter af 

hobbyvirksomhed.  

 

Netop denne problemstilling har foreligget i talrige sager indenfor vidt forskellige virk-

somhedstyper. Mange af sagerne har drejet sig om iværksættere, som har haft svært ved at 

få økonomien til at hænge sammen i en nystartet virksomhed.  

 

 

Ældre erhvervsdrivende 

Men gennem de senere år har skattemyndighederne også rettet søgelyset mod ældre er-

hvervsdrivende.  

 

Én gruppe blandt de ældre erhvervsdrivende er personer, som er ophørt med drift af hoved-

erhvervet, f.eks. håndværkere, fiskere, personer indenfor liberale erhverv etc., og som nu 

står tilbage med en anden virksomhed med mere beskedne arbejdstidskrav, f.eks. udlejning 

af en fast ejendom. 

 

Anses en sådan virksomhed ikke som erhvervsmæssig, og har den erhvervsdrivende samti-

dig et stort opsparet overskud i virksomheden, hvor beskatningen er sket efter reglerne for 

virksomhedsskatteordningen, vil en afgørelse fra skattemyndighederne om, at der ikke fo-

religger erhvervsmæssig virksomhed, resultere i en ophørsbeskatning, herunder i første 

række efterbeskatning af det opsparede overskud i virksomhedsskatteordningen. Ligger 

virksomhedsophøret efter skattemyndighedernes opfattelse flere år tilbage i tid, vil ophørs-

beskatningen blive ledsaget af et – efter omstændighederne – væsentligt rentekrav.  

 

En anden gruppe drejer sig om tilfælde, hvor den erhvervsdrivende fortsætter sine hidtidige 

aktiviteter, men i reduceret form – svarende til ældre lønmodtageres mulighed for at gå på 

”nedsat tid”.  
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Her er det af forskellige årsager ikke givet, at kravet til rentabilitet og/eller intensitet er 

opfyldt i en overgangsfase eller på længere sigt.  

 

 

En sag om en vognmand 

I december 2020 traf Landsskatteretten afgørelse i en sådan sag, hvor processen på mange 

måder udtrykker skattemyndighedernes tilgangsvinkel til det centrale spørgsmål om, hvor-

vidt der foreligger ”erhvervsmæssig virksomhed”.   

 

Sagen drejede sig om en skatteyder, der havde drevet vognmandsvirksomhed siden 1965. 

Virksomheden omfattede godstransport i det meste af landet, og blev drevet fra en ejendom 

med vognmandens bolig og en driftsbygning på 700 m2 til parkerings- og transportanlæg. 

Han arbejdede ca. 3 dage om ugen i vognmandsvirksomheden, alt afhængigt af modtagne 

ordrer og havde herudover fra 2010 lønindkomst fra anden side. I 2013 – 2016 havde han 

udlejet et parkeringsareal til et busselskab. I 2016 solgte han den hidtidige bopæl og flytte-

de til en ny bolig, hvorfra han drev virksomhed.  

 

Efter en ubrudt række af overskud fra 1965 og fremefter gav vognmandsvirksomheden i 

perioden 2010 – 2015 underskud, men fra 2016 på ny overskud. Skattemyndighederne af-

viste skattemæssig fradragsret for underskuddene fra 2012 og frem. Endvidere traf myn-

dighederne beslutning om ophørsbeskatning af vognmanden i 2012, herunder efterbeskat-

ning i 2012 af tidligere års opsparede overskud i virksomhedsskatteordningen. 

 

Til grund for denne afgørelse lå en nærmere vurdering af vognmandens driftsresultater i 

perioden, og dermed af virksomhedens rentabilitet med udgangspunkt i virksomhedens 

resultat efter driftsøkonomiske afskrivninger.  

 

Skattemyndighederne tilkendegav i den forbindelse bl.a., at en avance ved salg af drifts-

midler og småinventar ikke kunne indgå ved vurderingen af rentabiliteten, da avancen ikke 

var udtryk for en varig forbedring af driftsresultatet.  

 

Omvendt skulle der efter skattemyndighedernes opfattelse medregnes bygningsafskrivnin-
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ger, og skattemyndighederne medregnede derfor ved rentabilitetsvurderingen en (fiktiv) 

driftsøkonomisk bygningsafskrivning på 4 pct. af et skønnet afskrivningsgrundlag for 

driftsbygningen. Et synspunkt, der kom noget bag på vognmanden. Var en sådan afskriv-

ning blevet foretaget i hele ejertiden, ville driftsbygningen, der var opført i 1972, således 

være blevet afskrevet med 205 pct. driftsøkonomisk. 

 

 

Landsskatterettens afgørelse af 22. december 2020 

Ved Landsskatteretten fik vognmanden medhold i, at vognmandsvirksomheden måtte anses 

som en erhvervsmæssig virksomhed også i skattemæssig forstand på trods af driftsunder-

skuddene i 2010 – 2015. Landsskatteretten henviste herved til, at virksomheden viste 

driftsoverskud fra og med 2016, og herunder at driftsoverskuddet fra 2017 også levnede 

plads til en passende driftsherreløn. Videre pegede Landsskatteretten på, at virksomheden 

havde givet overskud fra 1965 og frem til 2009, og at der var sket en tilpasning af virksom-

heden ved salg af den hidtidige ejendom og enkelte driftsmidler, hvilket måtte anses som 

velbegrundet.  

 

Herudover bemærkede Landsskatteretten, at der var en positiv udviklingstendens, selv om 

lejeindtægterne ikke blev taget i betragtning. Efter Landsskatterettens opfattelse skulle leje-

indtægterne fra busselskabet nemlig ikke tages i betragtning ved vurderingen af vogn-

mandsvirksomhedens rentabilitet.   

 

Ligeledes viste vognmandsvirksomheden efter Landsskatterettens opfattelse en positiv ud-

viklingstendens, selv om der blev indregnet en driftsmæssig afskrivning på driftsbygnin-

gen.  

 

Hertil kan bemærkes, at selv om det måtte give mening frem til 2016 ”fortsat” at medregne 

en driftsøkonomisk afskrivning på en bygning anskaffet i 1972, giver det næppe meget 

mening for den erhvervsdrivende pensionist, der gerne vil fastholde en vis forbindelse til 

arbejdslivet, og som for længst fuldstændigt har afskrevet bygningen både driftsøkonomisk 

og skattemæssigt.  
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Erhvervsdrivende pensionister 

Der er efterhånden mange eksempler på, at erhvervsdrivende – på samme måde som løn-

modtagere – har et ønske om at bevare en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, når pensions-

alderen nås.  De samfundsøkonomiske fordele ved denne udvikling er indlysende.  

 

Og det er med rette, at Landsskatteretten tillagde mange års forudgående virke vægt i denne 

sag. Dette element har formentligt indgået med en ikke ubetydelig vægt ved afgørelsen, da 

det ligger meget tungt med at få accept af, at der foreligger erhvervsmæssig virksomhed, 

når driften gennem 6 år har givet underskud.  

 

Normalt accepteres kun et kortvarigt åremål med underskud, før aktiviteten ikke længere 

kan anses for erhvervsmæssig, medmindre der er ganske særlige omstændigheder, der kan 

forklare dette underskud. Det er min vurdering, at covid-19 krisen formentligt giver anled-

ning til generel accept af en længere periode med underskud for berørte virksomheder end 

hidtil accepteret, før aktiviteten ikke længere anerkendes som selvstændig erhvervsmæssig 

virksomhed. 

 

 
_______ o _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


