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Driftstab - fradrag og fradragstidspunkt

Af advokat Gitte Skouby, Advokatfirmaet GS Tax ApS/Homann Advokater

ren	afgav	insolvenserklæring	over	for	fogedretten	
i	 år	 2000.	 Herefter	 anlagde	 virksomheden	 sag	
mod	sin	bank	for	at	få	erstatning	for	sit	fulde	tab	
og	for	en	mindre	del	af	beløbet,	ca.	450.000	kr.,	
tillige	mod	bedragerens	ægtefælle.	Denne	erstat-
ningssag	blev	i	2004	afsluttet	med	en	dom	i	Østre	
Landsret,	der	afviste	kravet	mod	banken,	men	an-
erkendte	kravet	mod	ægtefællen.

Østre	Landsrets	afvisning	af	erstatningskravet	
mod	banken	var	i	al	væsentlighed	begrundet	med,	
at	 det	 kun	 var	 regnskabschefen,	 der	 foretog	 af-
stemning	af	bankkonti,	og	at	bedragerierne	ville	
være	blevet	afsløret,	hvis	der	var	blevet	foretaget	
almindelig,	rettidig	og	simpel	afstemning	af	sel-
skabets	bogholderi	med	kontoudtog	 fra	banken.	
Landsretten	fandt	herefter,	at	virksomhedens	le-
delse	havde	udvist	en	betydelig	uforsigtighed	ved	
sin	organisation,	forretningsgang	og	sine	kontrol-
systemer,	og	at	dette	havde	muliggjort	regnskabs-
chefens	bedragerier.	Kravet	mod	ægtefællen	blev	
anerkendt,	da	hun	fandtes	at	have	været	i	ond	tro	
og	havde	modtaget	 en	del	designermøbler,	 som	
regnskabschefen	havde	 indrømmet	at	have	købt	
for	en	del	af	pengene.

Da	ægtefællen	i	den	mellemliggende	periode	
var	afgået	ved	døden,	 indgik	erstatningskravet	 i	
dennes	dødsbo,	der	var	insolvent,	og	i	2005	slut-
tede	 med	 en	 beskeden	 dividende,	 der	 end	 ikke	
dækkede	virksomhedens	sagsomkostninger.

Virksomheden	ønskede	fradrag	for	driftstabet	
på	3,1	mill.	kr.	i	indkomståret	2000.	Landsretten	
var	imidlertid	enig	med	Skatteministeriet	i,	at	ta-

I TfS 2011, 466 har Østre Landsret taget stil-
ling til betingelserne for skattemæssigt fra-
drag for driftstab på grund af bedrageri mod 
en personligt ejet virksomhed. Retten tog end-
videre stilling til det generelle spørgsmål, som 
også vedrører selskaber m.v., om, hvornår 
tabet kan fradrages, hvis bedrageren er ude 
af stand til at tilbagebetale beløbet, men der 
muligvis kan opnås erstatning for tabet hos 
tredjemand.Praksis på området er sparsom. 
Parterne var enige om sagens principielle be-
tydning, hvorefter der medvirkede tre dom-
mere ved byrettens behandling af sagen.

Driftstab - fradrag og  
fradragstidspunkt
Østre	 Landsret	 anerkendte	 i	 modsætning	 til	
byretten	 (TfS	 2011,	 52),	 at	 en	 personligt	 dre-
vet	 virksomhed	 havde	 fradrag	 for	 driftstab,	 der	
skyldtes,	 at	 en	 til	 virksomheden	 knyttet	 regn-
skabschef	 havde	 begået	 dokumentfalsk.	 Lands-
retten	 fandt,	 at	 indehaverens	 organisatoriske	
tilrettelæggelse	 af	 virksomhedens	 kontrol	 med	
regnskaber	og	bogholderi	var	forsvarlig.	Det	for-
hold,	at	virksomhedens	ledelse,	dvs.	indehaveren,	
ikke	 løbende	 havde	 kontrolleret	 kontoudtog	 fra	
banken	og	bogføring,	blev	ikke	tillagt	betydning	
i	relation	til	spørgsmålet	om	fradragsret.

Virksomheden	havde	forsøgt	at	få	bedrageren	
til	at	tilbagebetale	de	3,1	mill.	kr.,	han	havde	til-
egnet	sig	hen	over	en	periode	på	ca.	1	år	i	1998-
1999.	Pengene	var	imidlertid	brugt,	og	bedrage-
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Virksomhedens	 indehaver	 var	 ofte	 på	 for-
retningsrejser	 i	 udlandet,	 men	 modtog	 jævnligt	
salgsrapporter,	 således	 at	 han	 kunne	 følge	 sel-
skabets	 indtjening.	Selskabets	 indtjening	bestod	
af	provisioner,	der	blev	afregnet	med	faste	satser,	
således	at	det	umiddelbart	var	muligt	for	indeha-
veren	at	følge	selskabets	økonomiske	udvikling,	
da	omkostningerne	var	nogenlunde	faste.

Regnskabschefen	 foretog	 checkfalsknerierne	
over	 en	periode	på	 ca.	1	 år.	Falsknerierne	 fore-
gik	på	den	måde,	at	når	han	fra	virksomheden	fik	
betaling	for	udlæg,	kørsel	m.v.,	skete	dette	med	
en	check	 trukket	på	virksomhedens	driftskonto.	
Checks	blev	underskrevet	af	sagsøger	eller	i	hans	
fravær	af	en	medarbejder	sammen	med	virksom-
hedens	 kasserer.	 Regnskabschefen	 ændrede	 ef-
terfølgende	på	tallene.	Bogholderen	fik	en	check-
kopi	 med	 de	 rigtige	 tal	 på,	 og	 regnskabschefen	
sørgede	for,	at	det	kun	var	ham,	der	fik	kontoud-
tog	 fra	 banken	 at	 se.	 I	 forbindelse	 med	 straffe-
sagen	mod	regnskabschefen	viste	det	sig,	at	han	
også	 et	 par	 år	 forinden	 havde	 foretaget	 enkelte	
andre	bedragerier	mod	virksomheden,	men	for	et	
betydeligt	lavere	beløb	end	de	3,1	mio.	kr.,	som	
sagen	her	drejede	sig	om.	Parterne	var	enige	om,	
at	tabet	udgjorde	disse	3,1	mio.	kr.

Skattesagen
Skattesagen	drejer	sig	således	kun	om	to	spørgs-
mål.	Det	 første	var,	om	sagsøger	havde	 fradrag	
for	 det	 driftstab,	 han	 realiserede	 som	 følge	 af	
regnskabschefens	dokumentfalsk.	Det	andet	var	
fradragstidspunktet.

Tabsfradrag
Kursgevinstlovens	 §	 17,	 jf.	 LBK	 nr.	 1002	 af	
26/10	2009,	fastsætter	vedrørende	fysiske	perso-
ners	tab	på	fordringer:

"For	 tab	 på	 fordringer,	 der	 er	 erhvervet	 som	
vederlag	i	næring	og	for	tab	på	fordringer,	der	i	
øvrigt	er	erhvervet	i	tilknytning	til	den	erhvervs-
mæssige	drift	af	virksomheden,	finder	reglerne	i	
statsskattelovens	§	6	a	anvendelse,	jf.	dog	§	18".

Bestemmelsen	fik	denne	formulering	i	forbin-
delse	 med	 Kursgevinstloven	 fra	 1997,	 hvor	 ad-
gangen	til	at	fradrage	tab	på	fordringer	blev	ud-
videt.	Tabsfradraget	afhænger	herefter	af,	om	der	
efter	 Statsskatteloven	 kan	 anses	 at	 foreligge	 en	

bet	 først	 kunne	 gøres	 endeligt	 op,	 og	 fradraget	
derfor	 ikke	 kunne	 foretages	 før	 i	 indkomståret	
2005.

Sagens baggrund
Sagsøger	var	agent	for	en	række	større	udenland-
ske	flyselskaber.	På	det	tidspunkt,	hvor	bedrage-
rierne	foregik,	var	virksomheden	personligt	ejet,	
men	i	løbet	af	1999	blev	agenturerne	overdraget	
til	et	dansk	selskab	i	sagsøgers	koncern.
I	virksomheden	var	der	årligt	et	stort	likviditets-
flow.	Der	var	en	omsætning	på	mellem	20	og	30	
mio.	kr.,	som	virksomheden	optjente	provision	af.

Der	var	en	revisionspåtegning	på	årsregnska-
bet	 for	 1999	 for	 det	 danske	 selskab,	 hvor	 der	
var	taget	forbehold	for,	at	der	i	forbindelse	med	
overdragelse	af	generalagenturerne	ikke	var	sket	
en	 korrekt	 periodisering	 af	 indtægter	 og	 udgif-
ter,	ligesom	der	var	forbehold	for	afstemning	af	
mellemregningskonti	med	det	 udenlandske	mo-
derselskab	og	et	søsterselskab.	Sidstnævnte	for-
behold	fremgik	også	vedrørende	tidligere	år.

Af	revisionsprotokollen	for	selskabet	fremgik,	
at	der	var	foretaget	en	lang	række	efterposteringer	
i	 indkomståret	1999.	Revisor	havde	 som	vidne	 i	
erstatningssagen	 mod	 banken	 og	 regnskabsche-
fens	ægtefælle	oplyst,	at	bogholderiet	i	forbindelse	
med	skift	af	bogholder	var	bagud	i	en	periode.

Besvigelserne	 var	 foretaget	 af	 en	 registreret	
revisor,	 der	 på	 deltid	 varetog	 funktionen	 som	
regnskabschef	i	virksomheden.	Den	registrerede	
revisor	 havde	 tidligere	 været	 ansat	 i	 det	 stats-
autoriserede	 revisionsfirma,	 som	 virksomheden	
nogle	år	tidligere	havde	benyttet.	Den	pågælden-
de	revisor	var	på	et	tidspunkt	blevet	selvstændig,	
hvorefter	han	udførte	noget	konsulentarbejde	for	
virksomheden.	 Efterhånden	 blev	 samarbejdet	
tættere	 og	 mundede	 endelig	 ud	 i,	 at	 den	 regi-
strerede	 revisor	 fungerede	 som	 regnskabschef	 i	
virksomheden.	Han	havde	kontor	i	virksomheden	
og	varetog	løbende	arbejdsopgaver,	som	han	af-
regnede	på	timebasis.	Han	havde	det	overordnede	
ansvar	for	bogholderiet	og	foretog	afstemninger	
af	bankkonti	m.v.,	ligesom	han	stod	for	udarbej-
delse	 af	 årsregnskab,	 momsafregning	 og	 selv-
angivelse	 i	den	periode,	hvor	virksomheden	var	
drevet	 personligt.	 Han	 havde	 ikke	 underskrifts-
fuldmagt.
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indehaverens	 subjektive	 adfærd,	 gjorde	 Skatte-
ministeriet	i	sagen	gældende,	at	fradrag	for	tabet	
forudsætter,	at	det	er	udslag	af	en	naturlig	drifts-
risiko,	og	at	indehaverens	grove	uagtsomhed	ude-
lukkede	tabsfradrag.

Ligningsvejledning	 E.A.2.6,	 "Tab	 ved	 tyveri	
og	 lignende"	 anfører	 i	 afsnittet	 om	 underslæb	 -	
bedrageri,	at	fradragsretten	også	omfatter	tab	ved	
underslæb	fra	ansattes	side,	men	normalt	ikke	tab,	
der	 skyldes	 ikke-ansattes	 besvigelser.	 I	 afsnittet	
er	bl.a.	henvist	til	Landsskatterettens	afgørelse,	jf.	
TfS	2001,	963,	der	ifølge	resumeet	vedrører	tab	
ved	en	medarbejders	underslæb,	som	blev	anset	
som	fradragsberettiget.	Af	sagsreferatet	 fremgår	
imidlertid,	at	 tabet	skyldtes	underslæb	begået	af	
en	samarbejdspartner,	 som	udførte	 tjenesteydel-
ser	for	virksomheden	i	henhold	til	en	samarbejds-
aftale,	således	at	der	 ikke	umiddelbart	 forelå	en	
aftale	om	et	ansættelsesforhold,	hvilket	fuldstæn-
dig	svarede	til	omstændighederne	i	sagen	her.

Uanset	 Ligningsvejledningens	 formulering	
har	der	således	i	et	vist	omfang	været	anerkendt	
fradragsret,	også	for	ikke-ansattes	underslæb.

På	 trods	 af	 denne	klart	 tilkendegivne	praksis	
gjorde	 Skatteministeriet	 under	 sagen	 gældende,	
at	 tabet	 lå	uden	 for	 sædvanlig	driftsrisiko,	 fordi	
der,	 jf.	dommen	i	erstatningssagen,	var	mangler	
ved	tilrettelæggelsen,	organiseringen	og	kontrol-
len	 af	 virksomhedens	 bogholderi	 og	 regnskabs-
funktion.	 Desuden	 gjorde	 ministeriet	 gældende,	
at	det	var	usædvanligt	at	overlade	afstemning	af	
bankkonto	m.v.	til	en	ikke-ansat	regnskabschef.

Byretten	fulgte	ministeriets	synspunkter,	hvil-
ket	professor	Jan	Pedersen	kritiserede	i	sin	kom-
mentar	 Revision	 &	 Regnskabsvæsen	 2010,	 SM	
209	ff.

Landsretten	 fastslår	 i	 sin	dom,	 at	 det	 ikke	 er	
usædvanligt	 eller	 forkert	 at	 anvende	 en	 revisor,	
der	 ikke	var	ansat,	som	kontrollør	af	og	ansvar-
lig	for	regnskab	og	bogholderi,	herunder	bankaf-
stemning.	Landsretten	lægger	videre	vægt	på,	at	
hverken	revisor	eller	bogholder	havde	checkfuld-
magt,	og	at	gyldig	underskrift	på	checks	krævede	
underskrift	enten	af	indehaveren	eller	af	to	med-
arbejdere	med	delt	fuldmagt.

Det	er	herefter	uden	betydning	for	adgang	til	
fradrag	for	driftstab	på	grund	af	besvigelser,	om	
disse	er	begået	af	ansatte	eller	ikke-ansatte.

driftsomkostning.	 I	 bemærkningerne	 til	 lovfor-
slaget	er	nogle	eksempler,	der	viser,	at	i	det	om-
fang	tabet	kan	karakteriseres	som	et	driftstab,	vil	
der	være	fradrag	svarende	til	den	praksis,	der	er	
udviklet	i	relation	til	Statsskattelovens	§	6	stk.	1,	
litra	a.	Dette	var	parterne	under	sagen	enige	om.1

Det	er	fast	antaget	i	praksis,	jf.	i	denne	forbin-
delse	Ligningsvejledningen	E.A.2.5,	"Driftstab",	
at	uanset	statsskattelovens	§	6	ikke	direkte	hjem-
ler	 fradrag	 for	 driftstab	 er	 der	 efter	 fast	 praksis	
adgang	 til	 at	 fratrække	 egentlige	 driftstab	 ved	
indkomstopgørelsen	 ud	 fra	 et	 omkostningslig-
nende	synspunkt.

I	teorien	har	det	været	diskuteret,	om	fradrag	
for	driftstab	skal	følge	et	genstandskriterium	el-
ler	et	årsagskriterium.	Efter	genstandskriteriet	er	
der	 fradrag	 for	 driftstab,	 når	 der	 er	 tale	 om	 tab	
på	et	omsætningsaktiv.	Efter	dette	kriterium	an-
erkendes	fradrag	for	tab,	selvom	virksomhedens	
indehaver	 har	 udvist	 uagtsom	 adfærd.	 Efter	 år-
sagskriteriet	 forudsætter	 fradrag	 derimod,	 at	 ta-
bet	er	udslag	af	en	naturlig	driftsrisiko,	og	her	vil	
grov	 uagtsomhed	 fra	 indehavers	 side	 udelukke	
tabsfradrag2.

I	sagen	her	var	parterne	enige	om,	at	der	var	
tale	om	tab	på	et	omsætningsaktiv,	idet	tabet	ved-
rørte	virksomhedens	driftskonto.

Årsagskriteriet	er	fulgt	i	f.eks.	varelagerloven	
og	afskrivningsloven,	hvor	der	generelt	er	fradrag	
for	 værditab.	 Samme	 kriterium	 er	 fulgt	 for	 sel-
skabers	adgang	til	at	 fradrage	tab	på	fordringer,	
jf.	 Kursgevinstlovens	 §	 3,	 der	 fastsætter,	 at	 sel-
skaber	skal	medregne	gevinst	og	tab	på	fordrin-
ger	ved	opgørelse	af	den	skattepligtige	indkomst.	
Uanset	 bestemmelsens	 klare	 formulering,	 har	
tabsfradrag	dog	været	afvist	i	selskabstømmersa-
gen	SKM2010.194.ØLR(TfS	2010,	470),	selvom	
tabet	 ikke	 skyldtes	 forsætlig	 adfærd	 udvist	 af	
selskabets	ansatte	eller	dets	ledelse.	Dommen	er	
anket	til	Højesteret.

Ligningsvejledningen	 anfører	 i	 afsnittet	
E.A.2.5.	 "Driftstab",	 at	 tab	 på	 omsætningsakti-
ver	normalt	er	fradragsberettigede	som	driftstab,	
f.eks.	tab	på	varelager	i	form	af	svind,	tyveri	og	
mere	ekstraordinære	tab,	medmindre	tabet	er	op-
stået	ved	ejerens	forsætlige	skadevoldelse.

Selvom	ligningsvejledningen	anfører,	at	et	så-
dan	driftstab	normalt	er	fradragsberettiget	uanset	
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selvom	 virksomhedens	 indehaver	 udviser	 uagt-
somhed,	mens	dette	ikke	vil	være	tilfældet,	hvis	
virksomhedens	ansatte	foretager	besvigelser	som	
i	den	foreliggende	sag.	Om	dette	er	berettiget	kan	
diskuteres.	Det	kan	i	hvert	fald	anføres,	at	der	må	
være	en	formodning	for,	at	virksomheder	gene-
relt	søger	at	undgå	at	lide	sådanne	tab	på	omsæt-
ningsformuen,	idet	tabet	udover	skatteværdien	af	
fradraget	 altid	 skal	 bæres	 af	 virksomhedens	 in-
dehaver	selv.	Virksomheders	indehaver	vil	derfor	
efter	bedste	evne	prøve	at	undgå	 tab.	Nogle	vil	
være	bedre	til	det	end	andre,	men	formodningen	
må	være,	at	tab	søges	undgået,	således	at	det	bur-
de	være	SKAT,	der	har	bevisbyrden	for,	at	tabet	
eventuelt	ligger	uden	for	normal	driftsrisiko	med	
den	virkning,	at	det	ikke	kan	fradrages.

Der	er	i	øvrigt	en	vis	indikation	af,	at	Højeste-
ret	ikke	følger	årsagskriteriet,	jf.	TfS	1996,	297	H	
om	tyveri	af	kontantbeholdning	fra	baglokale	til	
forretning.	Dommens	resultat	kan	dog	muligt	til-
skrives	en	vurdering	af,	at	den	udviste	uagtsom-
hed	ikke	var	grov.	I	administrativ	praksis	findes	
også	 eksempler	 på,	 at	 indehaverens	 subjektive	
adfærd	ikke	tillægges	betydning	for	adgangen	til	
tabsfradrag.	Men	denne	praksis	er	generelt	af	æl-
dre	dato	og	kan	derfor	ikke	tillægges	stor	vægt.

Der	 er	 en	 række	 højesteretsdomme,	 der	 vi-
ser,	at	 interessenter	og	kommanditister	 ikke	har	
fradrag	for	 tab	som	følge	af	svig	 fra	en	medin-
teressent	 eller	 partners	 side,	 men	 disse	 domme	
kan	dog	ses	som	udslag	af,	at	der	ikke	er	fradrag	
for	tab	på	fordringer,	der	skyldes	den	solidariske	
hæftelse	i	sådanne	interessentskaber	m.v.	og	der-
med	udgør	tab	på	anlægsformue.	Er	tabet	opstået	
som	 følge	af	den	egentlige	drift,	har	Højesteret	
derimod	 anerkendt	 medinteressentens	 fradrag,	
selvom	 tabet	 skyldtes	 grov	 uagtsomhed	 udvist	
af	partneren	i	forbindelse	med	udøvelse	af	advo-
katvirksomhed,	jf.	TfS	1987,	59.	Her	anerkender	
Højesteret	med	andre	ord,	at	en	virksomhedsejer	
-	eller	en	medejer,	der	har	et	afledt	tab	-	har	lov	
til	 at	 foretage	 skattemæssigt	 fradrag	 for	 sit	 tab,	
selvom	det	skyldes,	at	han	har	handlet	groft	uagt-
somt.	Dommen	kan	således	ses	som	udtryk	for	en	
anerkendelse	af	genstandskriteriet.

Hvornår kan tabet fradrages?
Det	andet	spørgsmål,	som	Østre	Landsret	skulle	

Afgørende	 for	 fradrag	 er	 derimod,	 om	 virk-
somhedens	 kontrolorganisation	 og	 fuldmagts-
forhold	er	 forsvarlige.	 I	 sagen	fandt	 landsretten,	
at	 dette	 var	 tilfældet,	 efter	 at	 revisor	 som	 vidne	
havde	forklaret,	at	virksomhedens	organisatoriske	
kontrolmiljø	var	bedre	end	gennemsnittet	for	til-
svarende	virksomheder,	hvor	der	typisk	kun	ville	
være	en	bogholder,	og	ikke	som	i	sagen	her	både	
en	bogholder	og	en	regnskabschef,	ligesom	fuld-
magtsforholdene	 var	 forsvarlige,	 fordi	 de	 kon-
trolansvarlige	 ikke	 havde	 underskriftsfuldmagt.	
Det	blev	endvidere	dokumenteret,	at	det	forhold,	
at	 bogføringen	 i	 en	periode	 ikke	var	 ajour,	 ikke	
havde	haft	 indflydelse	på	 regnskabschefens	mu-
lighed	for	at	begå	besvigelserne,	da	bogholderiet	
først	var	kommet	bagud	sidst	i	den	periode,	hvor	
besvigelserne	foregik.	Besvigelserne	kunne	kon-
stateres	uden	at	foretage	afstemning	af	konti,	men	
blot	ved	gennemgang	af	kontoudtogene.	Proble-
met	var	derfor	alene,	at	den	person,	der	skulle	stå	
for	kontrol	af	bankudtog,	foretog	besvigelserne.

Byrettens	dom	var,	som	Jan	Petersen	påpeger	
i	 sin	kommentar,	udtryk	 for	 en	meget	 restriktiv	
praksis,	 idet	byretten	 forudsatte,	at	erhvervsdri-
vende	har	en	selvstændig	forpligtelse	til	at	fore-
tage	 afstemninger	 af	virksomhedens	bogholderi	
med	 udtog	 af	 bankkonti	 m.v.	 Dermed	 pålagde	
byretten	 i	 virkeligheden	 virksomhedens	 ejer	 en	
pligt	til	selv	at	foretage	den	løbende	kontrol	med	
enkeltposteringer	 i	 virksomhedens	 bogholderi.	
Landsrettens	dom	er	således	et	udtryk	for,	at	virk-
somhedens	ejer	kan	gennemføre	den	nødvendige	
kontrol	ved	at	etablere	en	forsvarlig	organisation	
i	virksomheden.

Landsrettens	 dom	 pålægger	 virksomheden	
bevisbyrden	 for,	 at	 tabet	 er	 udslag	 af	 sædvanlig	
driftsrisiko.	 Denne	 bevisbyrde	 er	 løftet,	 når	 det	
påvises,	 at	 virksomheden	 har	 en	 organisatorisk	
opbygning,	 der	 opfylder	 normal	 standard	 med	
hensyn	til	kontrolfunktioner	og	fuldmagtsforhold.

Østre	 Landsrets	 dom	 er	 tillige	 udtryk	 for,	 at	
tabet	skal	være	udslag	af	en	naturlig	driftsrisiko,	
dvs.	 landsretten	følger	et	årsagskriterium	og	af-
viser	 dermed	 genstandskriteriet,	 idet	 det	 under	
sagen	var	ubestridt,	at	tabet	vedrørte	virksomhe-
dens	omsætningsformue.

Som	praksis	ser	ud	pt.	vil	den	personlige	virk-
somhed	 have	 fradrag	 for	 tyveri	 fra	 varelager,	
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naturligt	 at	 antage,	 når	 problematikken	 omtales	
som	et	spørgsmål	om	at	indtægtsføre	erstatnings-
beløbet.

Der	er	i	administrativ	praksis	en	enkelt	afgø-
relse,	 der	 direkte	 tager	 stilling	 til	 spørgsmålet.	
Det	 er	 landsskatterettens	 kendelse	 i	 TfS	 1999,	
494,	 der	 under	 omstændigheder,	 der	 er	 meget	
lig	forholdene	i	denne	sag,	fastslår,	at	 tabet	kan	
fradrages	i	det	indkomstår,	hvor	det	er	realiseret,	
mens	en	efterfølgende	tilkendt	erstatning	fra	den	
involverede	 bank,	 skal	 indtægtsføres	 i	 det	 ind-
komstår,	hvor	erstatningskravet	fastslås	ved	dom.

Situationen	 forekommer	 også	 på	 afgørende	
måde	at	 adskille	 sig	 fra	de	 aftalebaserede	 erstat-
nings-	eller	forsikringskrav,	hvor	der	ikke	er	uenig-
hed	om	selve	kravets	beståen.	Her	vil	det	være	vel-
begrundet	at	foretage	en	nettoopgørelse,	således	at	
der	kun	anerkendes	fradrag	i	det	omfang,	at	erstat-
ningen	ikke	dækker	det	fulde	tab.	Dette	princip	er	
lovfæstet	i	f.eks.	afskrivningsloven.

Andre	 teoretikere	ses	 ikke	at	 forholde	sig	 til,	
om	der	er	anledning	til	at	skelne	mellem	aftaleba-
serede	 hæftelser	 henholdsvis	 forsikringskrav	 og	
krav	på	erstatning	uden	for	kontrakt.

Landsretten	 fulgte	 som	 det	 fremgår	 af	 dom-
men	Skatteministeriet	på	dette	punkt.

Konsekvensen	af	dommen	er	herefter,	at	virk-
somheder	udover	sandsynligheden	for	at	få	kravet	
erstattet,	nøje	må	overveje	de	likviditetsmæssige	
konsekvenser	 af	 at	 anlægge	 erstatningssag	 mod	
tredjemand,	 da	 kravet	 mod	 bedrageren	 først	 er	
endelig	 gjort	 op	 og	 vil	 kunne	 fradrages,	 når	 en	
sådan	erstatningssag	er	afgjort	og	et	eventuelt	er-
statningskrav	ydermere	er	søgt	inddrevet.

På	den	anden	side	vil	det	i	et	vist	omfang	være	
muligt	 at	 udskyde	 det	 tidspunkt,	 hvor	 tab	 skal	
fradrages	ved	at	anlægge	sag	om	erstatning	mod	
tredjemand,	 uanset	 om	 et	 sådant	 krav	 eventuelt	
ikke	har	større	udsigt	til	at	blive	anerkendt	eller	
honoreret,	ligesom	det	synes	uden	betydning,	om	
erstatningskravet	kun	vedrører	en	del	af	tabet.

Dette	kan	medføre	en	vis	vilkårlighed	og	mu-
lighed	for	at	placere	tab,	som	en	virksomhed	kan	
drage	fordel	af	f.eks.	i	forbindelse	med	forhand-
ling	om	akkord	og	ved	sambeskatning.

tage	stilling	til,	var,	hvornår	 tabet	kunne	fradra-
ges.	Spørgsmålet	var,	om	kravet	mod	bedrageren	
kunne	gøres	endeligt	op	i	indkomståret	2000,	el-
ler	om	tabet	skulle	opgøres	netto,	således	at	det	
først	 kunne	 gøres	 op,	 når	 erstatningssagen	 var	
afgjort	og	en	eventuel	erstatning	søgt	inddrevet.
Dette	 spørgsmål	 har	 betydning	 generelt,	 det	 vil	
sige	både	for	personer	og	selskaber,	fonde	m.v.

Virksomheden	gjorde	under	 sagen	gældende,	
at	 tabet	 skulle	 fradrages	 i	 indkomståret	 2000,	
hvor	der	var	gennemført	 forgæves	 inkasso	mod	
bedrageren.

Synspunktet	 var,	 at	 på	 dette	 tidspunktet	 var	
tabet	på	fordringen	mod	bedrageren	ifølge	almin-
delig	 fulgt	 praksis	 gjort	 endeligt	 op,	 da	 der	 var	
foretaget	forgæves	incasso.	Virksomheden	havde	
ganske	vidst	anlagt	erstatningssag	mod	bank	og	
ægtefælle,	 men	 begge	 erstatningskrav	 var	 be-
stridt,	 og	 der	 kørte	 en	 retssag	 om	 erstatningen.	
Det	 var	 følgelig	 usikkert,	 om	 der	 overhovedet	
bestod	 noget	 erstatningskrav	 mod	 tredjemand.	
Skulle	 det	 være	 tilfældet,	 ville	 en	 sådan	 erstat-
ning	skulle	indtægtsføres,	når	kravet	var	fastslået	
ved	dom,	dvs.	 i	2004.	Var	kravet,	 som	det	viste	
sig,	i	det	hele	uerholdeligt,	måtte	det	medføre,	at	
der	efterfølgende	ville	være	et	fradragsberettiget	
tab	svarende	 til	det	anerkendte	erstatningskrav	 i	
indkomståret	2005.

Skatteministeriet	 gjorde	 gældende,	 at	 virk-
somhedens	 tab	 først	var	gjort	endeligt	op	 i	 ind-
komståret	2005,	hvor	det	på	grund	af	den	ringe	
dividende	viste	sig,	at	dividendekravet	ikke	dæk-
kede	de	afholdte	omkostninger.

Spørgsmål	 om	 sådanne	 efterfølgende	 tabsbe-
grænsende	 skridt	 er	 kun	 sparsomt	 omtalt	 i	 teo-
rien.	Thøger	Nielsen3	anfører,	at:

"Erhvervelser, der tjener til genoprettelse af tab 
der er lidt i tidligere regnskabsperioder, må nor-
malt tages til indtægt på erhvervelsestidspunk-
tet."
Det	antages	endvidere,	at	hvor	der	er	tale	om	gen-
nemførelse	 af	 erstatningskrav	 mod	 tredjemand,	
må	erstatningen	tages	til	indtægt	ex	nunc	dvs.	fra	
det	tidspunkt	hvor	erstatningskravet	retserhverves.

Om	 dette	 synspunkt	 har	 som	 konsekvens,	 at	
tabet	kan	fradrages	på	det	tidspunkt,	hvor	det	har	
vist	sig	uerholdeligt	i	forhold	til	bedrager,	synes	
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Noter
1.		Det	bemærkes,	at	L	2010	724	indførte	generel	skattepligt	

af	gevinst	og	tab	på	personligt	ejede	fordringer,	jf.	KGL	§	

14.	Bestemmelsen	gælder	fordringer,	der	er	erhvervet	fra	

og	med	27.	januar	2010.	Som	bestemmelsen	er	formuleret	

gælder	den	ikke	for	fordringer,	der	er	undtaget	beskatning	

efter	 kursgevinstlovens	 regler	 i	 henhold	 til	 §	 17,	 hvilket	

kunne	give	anledning	til	at	antage,	at	hvis	der	ikke	er	fra-

drag	efter	statsskatteloven	§	6a,	for	tab	på	fordringer	med	

tilknytning	 til	 erhvervsvirksomhed,	 vil	 tabet	 heller	 ikke	

være	fradragsberettiget	i	henhold	til	§	14.	Skatteministeren	

gav	dog	under	lovforslagets	behandling	udtryk	for,	at	der	

dog	så	rent	faktisk	er	fradrag	i	henhold	til	§	14.	Tabet	vil	i	

så	fald	indgå	i	opgørelsen	af	kapitalindkomst,	og	der	gæl-

der	en	bagatelgrænse	på	kr.	2000.

2.		Se	hertil	Thøger	Nielsen	i	-Indkomstbeskatning",	1.	bind,	

1965,	 DJØF	 Forlaget,	 s.	 687-688,	 desuden	 Jan	 Pedersen	

m.fl.,	i	-Skatteretten	2",	5.	udg.,	2009,	Forlaget	Thomson,	

s.	181-182,	samt	Aage	Michelsen	m.fl.	i	-Lærebog	om	ind-

komstskat",	13.	udgave,	2009,	DJØF	Forlaget,	s.	291-293.

3.		"Indkomstbeskatning",	1.	bind,	1965,	s.	379.
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