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Honorarmodtager fik rejsefradrag efter standardsatser
Af advokat Gitte Skouby, Skouby & Sigetty Skatteadvokater/Homann Advokater

Landsskatteretten har i kendelsen TfS 2015, 395 af-
gjort, at en kunstner, som SKATmente var honorar-
modtager, kunne få fradrag for sine rejseudgifter
efter standardsatserne, jf. LL § 9 A. SKAT havde
krævet retsmøde om spørgsmålet. Kendelsen har
således principiel betydning. Kendelsen vedrører
indkomståret 2010.

Honorarmodtagere
SKAT har gennem en årrække fastholdt, at der inden
for skatteretten er en gruppe personer, som SKAT be-
nævner honorarmodtagere, der beskattes efter et eget
regelsæt,1) der bl.a. inkluderer, at disse personer ikke
kan tage fradrag for rejseudgifter efter standardsatserne
i LL § 9 A. Standardsatsen gælder for lønmodtagere og
selvstændigt erhvervsdrivende og dækker udgifter til
kost og logi under rejse.
SKAT mente i sagen, at kunstneren som honorarmod-
tager kun kunne få fradrag for sine rejseudgifter mod
dokumentation, dvs. bilag for faktisk afholdte udgifter
skulle fremlægges. Dette er også anført i Den Juridiske
Vejledning (DJV) pkt. C.A.7.3.3. og tidligere i LV.
SKAT har anset visse personer som honorarmodtagere
dog uden at kunne angive en klar definition på, hvem
det er. Som hjemmel henviser SKAT til lov om arbejds-
markedsbidrag § 2, stk. 1, nr. 2, om honorar, der hverken
er løn eller indtægt ved selvstændig virksomhed, samt
til Skattekontrolloven om indberetning af honorarer, der
er B-indkomst.
I DJV pkt. C.C.1.2.3. anføres: “Der er tale om en
personkreds, som i lighed med personer, der udøver
hobbyvirksomhed, ikke er omfattet af afgrænsningen
mellem lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdriven-

de”, samt at personkredsen omfatter fx konsulenter, rå-
dgivere, freelancere.
På den anden side anføres også, at
“Vederlag, der kaldes honorar, kan vedrøre:
• Selvstændig erhvervsvirksomhed
• Tjenesteforhold (lønmodtagerforhold)
• Ikke erhvervsmæssig virksomhed, som ikke er led

i tjenesteforhold.”
Med sidstnævnte formulering tilkendegiver DJV reelt,
at honorarmodtagere kan henføres til en af de 3 katego-
rier, der i øvrigt er anerkendt inden for skatteretten, hhv.
indtjening i ansættelsesforhold, ved selvstændig virksom-
hed eller som led i ikke-erhvervsmæssig virksomhed
(hobby).
I sagen gjorde SKAT gældende, at billedkunstneren
var honorarmodtager, der ikke havde nogen økonomisk
risiko ved sin virksomhed og derfor ikke var selvstæn-
digt erhvervsdrivende. Denne argumentation er hentet
fra de elementer, der normalt henvises til ved vurdering
af, om en person er i et ansættelsesforhold eller har egen
virksomhed.
SKAT havde erklæret sig enig i, at den pågældendes
indtægter ved kunstnerisk virksomhed ikke var indtjent
i et ansættelsesforhold.

Landsskatterettens kendelse
Landsskatteretten gav billedkunstneren medhold i, at
rejseudgifter kunne fradrages efter standardsatserne.
Landsskatteretten afviste SKATs argumentation om, at
der er en gruppe skatteydere, der som honorarmodtagere
ikke kan anvende standardsatserne. I kendelsen udtaler
Landsskatteretten i overensstemmelsemed klagers argu-
mentation, at billedkunstneren var selvstændigt erhvervs-
drivende, og at dette vurderes efter de sædvanlige krite-
rier for, hvornår der foreligger selvstændig virksomhed,
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hhv. et ansættelsesforhold, jf. pkt. 3.1.1. i cirk. nr. 129
af 4/7 1994 til Personskatteloven.
Klagers argumentation var, at beskatningen af en fysisk
person afhænger af, om den pågældende er lønmodtager,
selvstændigt erhvervsdrivende eller har ikke erhvervs-
mæssig virksomhed (hobby). Da der ikke var tale om
et ansættelsesforhold, skulle landsskatteretten alene tage
stilling til, om virksomheden var erhvervsmæssig, og i
denne vurdering indgik de sædvanlige elementer, som
først og fremmest er en vurdering af virksomhedens
rentabilitet. Da billedkunstneren havde pæne overskud
i de enkelte indkomstår, var virksomheden erhvervsmæs-
sig. Dermed havde den pågældende også fradrag for
rejseudgifter efter standardsatserne.
Da Landsskatteretten var enig i, at virksomheden var
erhvervsmæssig, tog kendelsen ikke stilling til, om
standardsatserne kan anvendes af personer med hob-
byvirksomhed.

Vil SKAT ændre praksis?
DJV C.A.3.1.2 anfører om honorar, at honorar, der ud-
betales som led i et konkret tjenesteforhold, ikke adskil-
ler sig fra almindelig løn, men at begrebet også omfatter
vederlag for personligt arbejde, der udføres uden for
tjenesteforhold, og som heller ikke stammer fra selvstæn-
dig virksomhed.
Sideløbende med at billedkunstnerens sag blev klage-
behandlet, har SKAT foretaget en ændring i DJV pkt.
C.A.7.3. Fradrag for rejseudgifter.
I 2014-udgaven af Den Juridiske Vejledning var anført:
“Honorarmodtagere – Personer, som får honorarer (ho-
norarmodtagere), der er B-indkomst er ikke omfattet af
LL § 9A og kan derfor ikke få fradrag efter denne regel.
Honorarmodtagere kan i stedet trække deres dokumen-
terede, faktiske udgifter på erhvervsmæssig rejser fra
efter SL § 6.”
Formuleringen er i 2015-udgaven ændret til: “Personer,
som får honorarer, der er B-indkomst, samt personer,
der har indtægt fra hobbyvirksomhed, kan ikke få udbe-
talt skattefri rejsegodtgørelse eller foretage fradrag efter
LL § 9 A. Disse personer kan i stedet trække deres do-
kumenterede, faktiske udgifter på erhvervsmæssige rej-
ser fra i den personlige indkomst efter SL § 6.”
Spørgsmålet er, om SKATmed rette kan afskære visse
personer, kaldet honorarmodtagere, fra at anvende
standardsatserne. Det mener jeg ikke, at SKAT har
grundlag for, og dette vil jeg redegøre for i det følgende.
Spørgsmålet er relevant, selvom der nu er et loft på kr.
25.000 (2010-niveau) over fradrag for rejseudgifter, når
fradraget tages efter standardsatserne.

De faktiske omstændigheder i TfS
2015, 395
Billedkunstneren havde i 2010 taget fradrag for rejseud-
gifter efter standardsatserne. Kunstneren havde i de fo-
regående år modtaget honorarer for forskellige arbejder
og udstillinger i størrelsesordenen 100.000-130.000 kr.
og med overskud i alle årene, i 2009 var nettoresultatet
dog 0 kr. I 2010 var bruttoomsætningen 243.000 kr. og
efter selvangivne udgifter var der et overskud på ca.
40.000 kr. En del af de fratrukne udgifter blev i øvrigt
tilsidesat, således at det skattemæssige overskud var
større efter SKATs reguleringer for rejseudgifter og ar-
bejdsværelse.
Udover indtægterne ved kunstnerisk virksomhed var
der årlige indtægter på ca. 70.000 kr. fra en deltidsansæt-
telse. Indtægterne herfra var dermed betydeligt under
bruttoomsætningen i den kunstneriske virksomhed.

SKATs afgørelse og begrundelse
SKAT nægtede fradrag for rejseudgifterne med henvis-
ning til, at de ikke var dokumenterede og fordi kunstne-
ren måtte betragtes som honorarmodtager, jf. DJV pkt.
C.A.7.3.3. SKAT lagde vægt på følgende:
• du modtager en række enkeltstående honorarer

fra forskellige hvervgivere for diverse udsmyk-
ningsopgaver

• du har efter SKATs opfattelse ikke påtaget dig
nogen selvstændig økonomisk risiko i forbindelse
med disse hverv

• din indkomst afhænger ikke af et eventuelt over-
skud vedrørende disse hverv

• du har ikke etableret virksomhed i egne lokaler
• du har ikke afholdt væsentlige erhvervsmæssige

omkostninger.
SKAT var som nævnt enig med kunstneren i, at der
ikke var tale om et ansættelsesforhold, selvom nogle af
SKATs argumenter er elementer, der normalt inddrages
ved vurderingen af, om en person er ansat eller selvstæn-
dig.

Skatteankestyrelsens første forslag
Skatteankestyrelsen var på linje med SKATs argumen-
tation i første omgang. Det blev i forslaget til afgørelse
anført, at honorarindtægter behandles i skattemæssig
henseende som indtægter ved ikke erhvervsmæssig
virksomhed.
Angående fradrag for rejseudgifter henviste forslaget
til forarbejderne til bestemmelsen i LL § 9A, jf. lovfor-
slag L 88 1999/2000, og skatteministerens kommentarer
til et forslag fra Dansk Musikerforbund, der foreslog at
indføre regler om, at honorarmodtagere har ret til fradrag

TfS 2015, 385© Karnov Group Denmark A/Swww.karnovgroup.dk

2675Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2015/22



for rejseudgifter efter standardsatserne i lighed med
reglerne for lønmodtagere. Hertil svarede skatteministe-
ren, at “Personer, som skattemæssigt betragtes om ho-
norarmodtagere, er i praksis en stor og uhomogen
gruppe med forskellige arbejdsvilkår og -omfang.
Der er visse honorarmodtagere, som det er rimeligt at
ligestille med lønmodtagere på rejseområdet. det gælder
medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg,
kommissioner, råd og lignende som er omfattet af både
det gældende og det foreslåede regelsæt. Jeg vil ikke
afvise, at andre honorarmodtagere med rimelighed vil
kunne ligestilles med lønmodtagere, men jeg tror til
gengæld også, at der findes honorarmodtagere, som
ikke bør ligestilles med lønmodtagere … Jeg finder
derfor, at det vil være uhensigtsmæssigt at foreslå detail-
regulering for honorarmodtagere vedrørende særlige
typer af udgifter uden en grundig undersøgelse.”
På dette grundlag indstillede skatteankestyrelsen, at
kunstneren skulle anses for honorarmodtager, og at
standardsatserne for rejsefradrag, jf. LL § 9A, ikke
kunne anvendes.

Kunstnerens argumentation
Heroverfor gjorde kunstneren gældende, at det omtalte
ministersvar netop havde afvist, at der eksisterer en
særlig kategori af skatteydere, der er honorarmodtagere,
idet ministeren netop gav udtryk for, at de kunne place-
res i de sædvanlige 3 “kasser”, endvidere
1) at virksomheden måtte anses for erhvervsmæssig,
og
2) selvom dette ikke var tilfældet, kan personer med
hobbyvirksomhed anvende standardsatserne.
1) Erhverv eller ikke erhverv
Kunstnerisk virksomhed beskattes enten i henhold til
reglerne for erhvervsmæssig virksomhed eller i henhold
til praksis for beskatning af hobbyvirksomhed, dvs. ikke
erhvervsmæssig virksomhed. Skattelovgivningen inde-
holder ingen regler eller definition af, hvad der forstås
ved honorarindkomst.
Personskatteloven skelner mellem personlig indkomst,
kapitalindkomst, aktieindkomst, CFC-indkomst og
bygger endvidere på statsskattelovens principper og den
traditionelle praksis for afgræsningmellem lønmodtage-
re og selvstændige erhvervsdrivende og hobbyvirksom-
hed, jf. lovens § 3. Begrebet honorarmodtager er alene
omtalt i lov om arbejdsmarkedsbidrag, der oprindeligt
ikke var en skattelov men en lov om sociale bidrag. Bi-
dragspligt for honorarindkomst efter denne lov har i
øvrigt som forudsætning, at indkomsten hverken er op-
tjent i ansættelsesforhold, indtjent i erhvervsmæssig
virksomhed eller i ikke-erhvervsmæssig virksomhed
(hobbyvirksomhed). Sidstnævnte er ikke omfattet af

bidragspligt. Der er ikke i forarbejderne til lov om ar-
bejdsmarkedsbidrag fortolkningsbidrag til, hvad der skal
forstås ved honorarmodtager.1) Der er heller ikke taget
stilling til dette i forbindelse med, at am-bidraget blev
ændret til at være en skat.
Skatteankestyrelsen første forslag angav, at kunstneren
hverken har haft omkostninger eller økonomisk risiko,
men de faktiske forhold viste, at der i 2010 var afholdt
og selvangivet udgifter i tilknytning til den kunstneriske
virksomhedmed kr. 203.642. Billedkunstnere har desu-
den i deres virksomhed den generelle erhvervsmæssige
risiko, at der er udgifter til markedsføring (udstillings-
virksomhed og projekter) til research for udarbejdelse
af projekter med henblik på senere at opnå en indtjening
på det pågældende projekt (udstilling, udsmykningmv.).
Det er alt sammen udgifter, der udover de faste udgifter
til arbejdsværelse, atelier, medlemsskaber mv. skal
dækkes af den indtjening, kunstneren opnår i form af
de udbetalte honorarer for værker, udstillinger,
udsmykningsopgaver, foredrag mv.
Disse kunstnere har dermed samme økonomiske risiko
i deres virksomhed, som andre selvstændige, f.eks. en
håndværker, der udfører almindeligt reparationsarbejde
eller selvstændige, der driver konsulent- eller service-
virksomhed. Sådannemindre selvstændige virksomheder
er normalt i skattemæssig forstand anerkendt at være
selvstændig virksomhed, når der er tale om en rentabel
virksomhed, der også har en vis intensitet, der dog ikke
behøver at være markant.
Dette er fast skattemæssig praksis for afgrænsning
mellem erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virk-
somhed jf. DJV pkt. C.C.1.3.2, der indholdsmæssigt
svarer til Ligningsvejledningen i det pågældende ind-
komstår, Ligningsvejledningen 2010 afsnit E.B.8.2.1.,
der anfører: “…Selvstændig erhvervsvirksomhed er
normalt kendetegnet ved, at virksomheden drives for
egen regning og risiko med det formål at opnå et over-
skud…”
Ved afvejningen af, om der foreligger hobby eller
selvstændig virksomhed opregner LV E.A.1.2.2. i alt
12 elementer, der inddrages ved vurdering af spørgsmå-
let:
“Erhvervsmæssig virksomhed vil - i modsætning til
hobbyvirksomhed - være indrettet på systematisk ind-
tægtserhvervelse, dvs. det afgørende formål er den
fortjeneste, der kan opnås.
De relevante momenter, der har været lagt vægt på i
praksis, har bl.a. været:
• om der er udsigt til, at virksomheden før eller si-

den vil give overskud (er rentabel)
• om virksomhedens underskud er forbigående,

f.eks. indkøringsvanskeligheder, eller om virksom-
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heden vedvarende forudsætter, at ejeren har sta-
bile indtægter fra anden side for at neutralisere
et underskud

• om der forud for virksomhedens start har været
foretaget undersøgelse af lønsomheden/udsigterne
til rentabel drift, herunder om der har været lagt
budgetter m.v.

• om virksomheden har den fornødne intensitet og
seriøsitet

• om ejeren har særlige faglige forudsætninger for
at drive virksomheden, og om virksomheden har
en naturlig sammenhæng med skatteyderens
eventuelle øvrige indtægtsgivende erhverv

• om der er andre end erhvervsmæssige formål med
virksomheden

• om skatteyderen har været afskåret fra at anvende
virksomhedens aktiver til privat brug

• om virksomhedens omfang/varighed er af en vis
størrelse

• om driftsformen er sædvanlig for virksomheder
af den pågældende art

• om virksomheden lever op til den erhvervsmæssi-
ge standard, der er gældende for det pågældende
erhverv

• om virksomheden i givet fald kunne sælges til
tredjemand, dvs. om den trods hidtidigt underskud
i tredjemands øjne måtte have potentiel indtje-
ningsværdi, eller om den slet ikke kunne tænkes
drevet løsrevet fra den ejendom, person eller det
regi, hvor den hidtil har været drevet.”

Ved TfS 2013, 286 lagde Højesteret til grund, at af-
grænsningen også for kunstnerisk virksomhed skal fore-
tages på grundlag af en vurdering af virksomhedens in-
tensitet og rentabilitet, men det skal ske med hensynta-
gen til de særlige forhold for kunstnerisk virksomhed.
Det skal vurderes, om virksomheden er drevet med ud-
sigt til at opnå en rimelig fortjeneste i forhold til den
personlige arbejdsindsats, som kendetegner den kunst-
neriske virksomhed.
I TfS 2015, 395 var det som anført dokumenteret, at
kunstneren drev sin virksomhedmed henblik på at opnå
et overskud og rent faktisk havde haft overskud på pri-
mær drift i en årrække. Virksomheden var intensivt
drevet og rentabel. Selvom der var en indtjening som
lønmodtager ved siden den af kunstneriske virksomhed,
der eventuelt kunne betragtes som bivirksomhed på
grund af de realiserede nettoresultater, skulle den aner-
kendes som erhvervsmæssig på grund af det positive
bidrag til dækning af leveomkostninger mv.
Endelig viser landsskatterettens praksis, at indtægter,
der udspringer af det kunstneriske virke, skal indgå ved
opgørelse af nettoresultatet af den kunstneriske virksom-

hed, uanset om der er tale om vederlag for udstillinger
eller foredrag, salg af værker, projektstøtte mv., jf.
Landsskatterettens kendelse af 17/12 2013, der ændrer
Skatterådets bindende svar på spm. 7 a og b (j.nr. 13-
0093169). Disse aktiviteter betragtes som én virksom-
hed.
Ankestyrelsens forslag om, at der forelå indtægter ved
honorarvirksomhed, var baseret på præmisserne i Østre
Landsrets dom, TfS 2007, 203. I denne dom fandt et
flertal på 2 ud af 3 dommere, at en professor, der ved
siden af den faste stilling ved universitetet havde indtæg-
ter ved forfatter- og foredragsvirksomhed, ikke kunne
benytte virksomhedsordningen på denne virksomhed.
Begrundelsen var, at disse indtægter “måtte henregnes
til den kategori, som forudsat i forarbejderne til virksom-
hedsskatteloven og senere ændringslov, der hverken kan
betegnes som lønmodtagervirksomhed eller selvstændigt
erhvervsvirksomhed”. Flertallet udtalte i øvrigt, at
virksomheden var, uanset den betydelige merindkomst
den medførte, en bibeskæftigelse for professoren. End-
videre forelå ikke en selvstændig økonomisk risiko eller
væsentlige udgifter ved denne bivirksomhed.
Østre Landsrets flertal antog således med henvisning
til lovforarbejderne, at indkomst i form af forfatter- og
foredragshonorarer som bivirksomhed til et ansættelses-
forhold ikke kan være selvstændig virksomhed.
Forarbejderne til virksomhedsskatteloven (lovforslag
L 107 1985/1986 Tillæg A sp. 2620) anfører, at den fo-
religgende praksis inden for skattelovgivningen må
lægges til grund ved afgørelsen af, om der i det enkelte
tilfælde er tale om erhvervsmæssig virksomhed, samt
at hobbyvirksomhed ikke anses for selvstændig virksom-
hed. Herudover anføres en række eksempler på indtæg-
ter, der ikke kan henføres til selvstændig virksomhed,
men må henføres til lønindkomst. Udgangspunktet har
dermed været, at indkomst, bortset fra lønindkomst og
hobbyindkomst, har været indkomst ved selvstændig
virksomhed.
Spørgsmålet om afgrænsning af lønmodtagere over for
selvstændigt erhvervsdrivende er der redegjort for i cir-
kulære til Personskatteloven nr. 129 af 4/7 1994 pkt.
3.1.1., som efterfølgende blev indarbejdet i Ligningsvej-
ledningen/Den Juridiske Vejledning.
De lovforarbejder, som Landsrettens flertal henviser
til, vedrører således udelukkende sondringen mellem
lønmodtagere og selvstændig virksomhed. I denne for-
bindelse anføres som eksempel på indtægter, der i almin-
delighed ikke kan henføres til selvstændig virksomhed,
honorarer til musikere og skuespillere samt bestyrelses-
honorarer. Dette er således eksempel på lønmodtagerind-
tægter - uanset at bestyrelseshonorarer kun i kraft af
KSL § 43 og kildeskattebekendtgørelsen er gjort til A-
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indkomst, men principielt ikke er indtægt i et ansættel-
sesforhold. Om skatten opkræves som A- eller B-ind-
komst har i øvrigt ikke selvstændig betydning ved vur-
deringen af, om en given indkomst skyldes et ansættel-
sesforhold eller selvstændig virksomhed.
Lovforarbejderne beskriver den traditionelle sondring
mellem lønmodtagere og selvstændige, ligesom det an-
føres, at hobbyvirksomhed ikke er selvstændig virksom-
hed. Derimod er der intet i lovbemærkningerne til støtte
for, at der skattemæssigt eksisterer en særskilt gruppe
kaldet honorarmodtagere.
Disse lovbemærkninger er i øvrigt baseret på den da-
værende restriktive praksis på skatteområdet, der normalt
anså bestyrelseshonorar for et personligt hverv, hvor
vederlaget aldrig kunne henføres til selvstændig virksom-
hed henholdsvis til selskabsindkomst. Tilsvarende var
tilfældet for indtægter optjent af musikere, sportsudøvere
mv. frem til Højesterets dom vedrørende operasangeren
Aage Haugland, jf. TfS 1998, 485 H. I dommen aner-
kendte Skatteministeriet på trods af manglende ret til
substitution, at Aage Hauglands honorarer ved engage-
menter som operasanger, bortset fra et fast ansættelses-
forhold på Det Kongelige Teater, var indkomst ved
selvstændig virksomhed, men bestred at sådan indkomst
kunne være selskabsindkomst. Højesteret anerkendte
selskabsindkomst. Praksis er således ændret, hvorefter
et vederlag eller honorar til kunstnere mv., der ikke er
løn i ansættelsesforhold, enten må henføres til erhvervs-
mæssig virksomhed eller til hobby (ikke erhvervsmæssig
virksomhed).
Det bemærkes videre, at når Østre Landsrets flertal
synes at forudsætte, at bivirksomhed ikke kan være
selvstændig virksomhed i skattemæssig forstand, har
det ikke støtte i lovgivningen. Dette fremgår bl.a. klart
af den oprindelige VSL § 1 (Lov nr. 144 af 19/3 1986)
om beskatning af personer, som driver selvstændig
virksomhed, men undtager virksomhed, der i henhold
til PSL § 4, stk. 1, nr. 10, beskattes som kapitalindkomst.
§ 4, stk. 1, nr. 10, omhandlede skibsvirksomhed som
bierhverv. Bestemmelsen har derfor som forudsætning,
at indkomst fra bivirksomhed som udgangspunkt ikke
er hobbyindkomst, men principielt er selvstændig virk-
somhed. Denne form for bivirksomhed var i øvrigt ofte
karakteriseret ved at være uden økonomisk risiko, idet
kapitalindskuddet i mange skibsprojekter alene bestod
i en andel af den sparede skat. Det krævede derfor spe-
cifik lovhjemmel, hvis en bivirksomhed ikke skulle
kunne beskattes som andre erhvervsmæssige virksomhe-
der under virksomhedsordningen.
Som det fremgår af den ovenfor refererede højesterets-
dom TfS 2013, 286lægges afgørende vægt på, om virk-
somheden er rentabel, og Højesteret henviser her til fast

skattemæssig praksis. Ikke desto mindre ser Østre
Landsrets flertal i den refererede dom helt bort fra, at
virksomheden var overskudsgivende, og henviser til, at
der ikke fandtes at være en selvstændig økonomisk risiko
eller særlige udgifter forbundet med virksomheden.
Dette er derimod kriterier, der ofte henvises til ved af-
græsning af, om en indtægt skyldes ansættelsesforhold
eller er optjent ved selvstændig virksomhed. I sagen
havde Landsskatteretten da også begrundet sin afgørelse
med, at der var tale om hobbyindkomst. I Østre Lands-
rets vurdering synes endelig ikke at være inddraget, at
forarbejderne til Virksomhedsskatteloven specifikt anfø-
rer, at forfattervirksomhed normalt måtte anses for
selvstændig virksomhed – i modsætning til et ansættel-
sesforhold. Med højesteretsdommen er praksis fastslået,
og praksis i hht. Østre Landsretsdommen er forladt.
Konklusionen var derfor, at Landsskatteretten skulle
anerkende, at billedkunstneren drev erhvervsmæssig
virksomhed, da virksomheden opfyldte såvel kravet om
rentabilitet og intensitet, og da begrebet honorarindkomst
ikke er hjemlet i skattelovgivningen med forarbejder,
der alene sondrer mellem indtægt i ansættelsesforhold,
selvstændig virksomhed og hobbyvirksomhed.
Denne argumentation fulgte Skatteankestyrelsen i et
efterfølgende nyt forslag til afgørelse, som SKAT kræ-
vede behandlet ved retsmøde, men som Landsskatteret-
ten tiltrådte.
Hermed var det givet, at billedkunstneren kunne anven-
de standardsatser for opgørelse af fradrag for rejseom-
kostninger, jf. LL § 9A, stk. 5.
Som anført ovenfor opretholder SKAT i Den Juridiske
Vejledning, at honorarmodtagere og personer med hob-
byvirksomhed ikke kan anvende standardsatserne. Ho-
norarmodtager gruppen blev aflivet med Landsskatteret-
tens kendelse. Tilbage står at vurdere, om personer med
hobbyvirksomhed kan anvende satserne.
2) Godtgørelse eller fradrag efter standardsatserne i

LL § 9A
Bestemmelsen fastsætter, at lønmodtagere, herunder
medlemmer eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg,
kommissioner mv., og selvstændige erhvervsdrivende
har fradrag for rejseudgifter og kan benytte standardsat-
serne for opgørelse af dette fradrag.
Der er efter bestemmelsen nogle særligt opregnede
grupper af lønmodtagere, der ikke kan foretage fradrag
for rejseudgifter (værnepligtige, søfolk mv.) grundet
disses særlige indkomst- eller beskatningsforhold.
Bestemmelsen anfører intet om personer med ikke-er-
hvervsmæssig virksomhed. Det er imidlertid fast antaget
i praksis, at opgørelsen af resultatet i en hobbyvirksom-
hed sker efter samme regler som for selvstændige, og
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herunder at der i hobbyvirksomhed kan afskrives efter
principperne i Afskrivningsloven. Forskellen i beskat-
ning er alene, at der sker en kildeartsbegrænsning for
driftsomkostninger og afskrivninger, og at underskud
ved virksomheden normalt ikke kan fremføres til
modregning i efterfølgende års overskud ved samme
virksomhed.
Disse principper har Skatteministeriet gjort rede for i,
Redegørelse fra Skatteretsrådet 2001, s.171ff., og følger
også i praksis, således som det senest fremgår af Højeste-
rets dom SKM 2015. 262 (der i øvrigt omhandlede en
praksisændring for sygedagpenge til selvstændige, som
ikke blev anset for virksomhedsindkomst, uanset om
virksomheden var erhverv eller hobby).
Den ensartede opgørelse fremgår også af DJV pkt.
C.C.1.2.3 om indkomst, der hverken er lønindkomst eller
erhvervsmæssig indkomst:
“Nettoindkomstprincippet betyder også, at fradrag,
herunder for afskrivninger, ikke kan overstige indtægten
ved den enkelte virksomhed (dvs. vederlag efter fradrag
af arbejdsmarkedsbidrag efter PSL § 3 stk. 2, nr. 7, jf
LL § 8 M).
Underskud fra honorarvirksomheden kan ikke trækkes
fra i årets anden indkomst eller fremføres til modregning
i efterfølgende års indkomst.
Honorarmodtagere kan efter praksis foretage afskriv-
ninger, jf. AL kapitel 2 og 3, som fratrækkes efter netto-
indkomstprincippet, jf. SL § 4. De almindelige betingel-
ser for afskrivning skal imidlertid være opfyldt. Det er
fx en betingelse, at driftsmidler bruges udelukkende eller
delvist i honorarvirksomheden. Privat benyttelse giver
ikke adgang til afskrivning. Se TfS 1999, 90 LSR.”
Selvom afskrivningsloven ikke omtaler hobbyvirksom-
hed, og afskrivning efter lovens formulering forudsætter,
at et aktiv anvendes erhvervsmæssigt, er det således
anerkendt, at også hobbyvirksomhed kan afskrive efter
afskrivningslovensprincipper.

Forarbejderne til LL § 9A om fradrag
efter standardsatser
Det fremgår direkte af bestemmelsen i LL § 9A stk. 8,
at selvstændige kan anvende standardsatserne. Når ind-
komstopgørelsen for hobbyvirksomhed opgøres efter
samme principper som for erhvervsvirksomhed er ud-
gangspunktet således, at standardsatserne kan anvendes
af alle personer på rejse. Der gøres en undtagelse fra
denne hovedregel for de specifikt nævnte personer/er-
hvervsgrene, der er nævnt i bestemmelsen stk. 11.
Tilsvarende er praksis i relation til fradrag for befor-
dring i ht. LL § 9B, jf. TfS 1997, 562 LSR, der anfører,
at personer, der modtager honorarindtægter, dvs. andre

arbejdsvederlag end løn, behandles skattemæssigt på
samme måde som selvstændige.
Det fremgår endvidere af forarbejderne til bestemmel-
sen i Ligningsloven § 9 A, jf. LFF 1997-06-10 om æn-
dring af Ligningsloven (ændrede satser og regler for
skattefri rejsegodtgørelse), L 1997 nr. 452, at alle på
rejse kan anvende standardsatser, bortset fra de særligt
opregnede erhvervsgrupper, jf. bestemmelsen i § 9A
stk. 11.
Tilsvarende anfører lovforarbejderne til ændring af
bestemmelsen i ligningsloven § 9A (LFF 1999-
2000.1.88, Alm. bemærkninger pkt. 1.1. og 3.1.), at
forslagets formål var en ligestilling af personer på rejse,
således at der i ingen tilfælde skulle ske beskatning af
sparet hjemmeforbrug, ligesom standardsatserne var
fastsat ud fra rent administrative hensyn, hvorfor der
genindførtes standardfradrag for udokumenterede logi-
udgifter.
Forarbejderne indeholder derimod ingen støtte for, at
personer, der driver ikke-erhvervsmæssig virksomhed,
er afskåret fra at tage fradrag efter standardsatserne. En
sådan fortolkning af bestemmelserne strider direkte mod
det erklærede overordnede mål med bestemmelserne,
nemlig ligestilling af personer på tjenesterejse, hvortil
kom administrative hensyn. Der ligger ikke nogen re-
striktion i anvendelse af udtrykket tjenesterejse, idet
standardsatser ifølge bestemmelserne i stk. 9 og 10 kan
anvendes også af medlemmer eller medhjælpere af be-
styrelser, udvalg, råd mv., dvs. af personer, der ikke er
ansat, men netop ofte modtager et enkeltstående honorar
for udvalgsarbejde mv. samt af modtagere af tilskudsbe-
villinger. Det anføres i de specielle bemærkninger til
bestemmelsen, at standardsatserne kan anvendes af alle
persongrupper, der er omfattet af regelsættet. Der skelnes
således ikke mellem personer i ansættelsesforhold eller
i virksomhed, uanset om det er erhverv eller ikke-er-
hverv. Derimod undtager bestemmelsen direkte enkelt-
stående grupper inden for visse erhverv, fx søfolk og
værnepligtige, der har særlige forhold. Det anføres i
forarbejderne til bestemmelsen i stk. 11:
“I de nuværende regler kan standardsatserne ikke an-
vendes af personer, der har særlige forhold eller andre
ordninger, der medfører skattefrihed eller fradrag.
Det foreslås, at bestemmelsen ændres således, at kun
grupper med særlige skatteordninger er udelukket fra
at anvende standardreglerne, idet det vurderes, at visse
af de grupper, der i dag er udelukket fra anvendelse af
standardsatsen, ikke har arbejds- og opholdsforhold,
som i væsentlig grad adskiller dem fra de grupper, der
i dag kan anvende reglerne.
Det foreslås derfor, at … søfolk m.fl. … ikke kan anven-
de standardsatser.”

TfS 2015, 385© Karnov Group Denmark A/Swww.karnovgroup.dk

2679Tidsskrift for Skatter og Afgifter - 2015/22



Forarbejderne har dermed direkte taget stilling til,
hvilke personer på rejse, der ikke kan anvende standard-
fradrag, og har i øvrigt som forudsætning, at alle andre
har samme arbejds- og opholdsvilkår og derfor skal
kunne benytte standardsatserne. Det af skatteministeren
afgivne svar, som er refereret i Ankestyrelsens første
forslag til afgørelse, er i overensstemmelse hermed, idet
skatteministeren blot afviser at lave en særlig regulering
for honorarmodtagere, netop med henvisning til, at ho-
norarmodtagere ikke er nogen veldefineret gruppe,
hvorfor de ikke entydigt kan henføres til gruppen af
lønmodtagere.

Konklusion
De af SKAT anførte nyformulerede retningslinjer,
hvorefter hverken honorarmodtagere eller personer med

ikke-erhvervsmæssig virksomhed kan tage rejsefradrag
efter standardsatserne, strider således mod overordnede
retskilder, jf. kendelsen i TfS 2015, 395. Landsskatteret-
ten afviser begrebet honorarmodtagere og for så vidt
angår personer med hobbyvirksomhed kan Landsskatte-
retten afviser begrebet honorarmodtagere, i henhold til
meget klare lovforarbejder og en fast ogmeget langvarig
praksis, der også er lagt til grund af domstolene, hvoref-
ter resultat af hobbyvirksomhed opgøres efter samme
retningslinjer som for erhvervsmæssig virksomhed.

Noter
(1) Se om den uklare afgrænsning af personer med honorarvirk-
somhed i relation til arbejdsmarkedsbidrag og kritik af SKATs
praksis, min artikel TfS 2012, 457, der omhandler to Landsskat-
teretskendelser om operasangere, TfS 2012, 465 og 466.
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