Lovforslag om udvidet adgang til fradrag for lønudgifter mv.
Højesteret har afsagt dom i de såkaldte banksager. Dommen var, at løn til egne medarbejdere i
forbindelse med udvidelse af virksomhed ikke er en skattemæssigt fradragsberettiget udgift.
Skatteministeren har derfor fremsat lovforslag, der udvider adgangen til fradrag for erhvervsmæssige
lønudgifter og bestyrelseshonorarer.

Baggrunden for lovforslaget
Højesteret har taget stilling til, om en bank skattemæssigt kunne fratrække løn til egne medarbejdere,
der havde udført arbejde i forbindelse med overtagelse af bankaktiviteter fra Finansiel Stabilitet.
Højesteret fandt, at der ikke var tale om en driftsomkostning, og lønudgiften kunne derfor ikke
fratrækkes.

Ved en driftsomkostning forstås en udgift, som i årets løb er anvendt til at erhverve, sikre og
vedligeholde indkomsten. Driftsomkostningsbegrebet indebærer, at eksempelvis omkostninger
forbundet med etablering og udvidelse af en eksisterende virksomhed som altovervejende hovedregel
ikke kan fratrækkes, idet udgifterne ikke vedrører den løbende drift, men indkomstgrundlaget. Dette
gælder uanset omkostningstype, og dermed også løn til egne medarbejdere.

Skatteministeren havde bebudet, at hvis højesteretsdommens udfald blev, at der ikke var fradrag for
de omtvistede lønudgifter til bankens ansatte, ville han fremsætte et lovforslag, der udvidede
adgangen til fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter.

Lovforslaget
Der foreslås indført en bestemmelse, som giver fradrag for erhvervsmæssige lønudgifter til personer i
ansættelsesforhold og bestyrelseshonorarer, samt erhvervsmæssige udgifter tilknyttet hertil.

Den særlige hjemmel til fradrag for lønudgifter, bestyrelseshonorarer og accessoriske udgifter med
tilknytning hertil betyder, at en virksomhed ikke længere behøver at tage stilling til, om det arbejde,
en medarbejder eller et bestyrelsesmedlem har udført, vedrører den løbende drift eller etablering af et
nyt indkomstgrundlag mv. Når der er tale om løn til egne medarbejdere og bestyrelseshonorarer, er
udgiften skattemæssigt fradragsberettiget. Det vil eksempelvis betyde, at ved opkøb af en anden
virksomhed vil der være fradrag for lønudgifter til egne medarbejdere og honorar til
bestyrelsesmedlemmer, selv om disse personer har deltaget i forhandlinger mv. om opkøbet. Der vil

være fradrag, uanset om det er aktiviteten (aktiver og passiver), der købes, eller eksempelvis
anparterne i et ApS, som bliver et datterselskab.
Forslaget udvider kun adgangen til fradrag for lønudgifter for personer i ansættelsesforhold –
virksomhedens egne medarbejdere og vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Anvendes eksterne
konsulenter og rådgivere, er det fortsat det almindelige driftsomkostningsbegreb, der afgør, om
udgiften skattemæssigt er fradragsberettiget. Det betyder eksempelvis, at der ikke vil være fradrag for
sådanne udgifter, hvis assistancen vedrører etablering, udvidelse eller indskrænkning af virksomhed.

Fremstilling af anlægsaktiver til brug i virksomheden
I særlige tilfælde er der dog fortsat pligt til aktivering af lønudgifter. Ved fremstilling af anlægsaktiver
til virksomhedens eget brug, eksempelvis opførelse af en kontorbygning, skal udgifterne til bygningen
aktiveres, herunder løn mv. til egne medarbejdere.

Gælder også for tiden, der er gået
Den udvidede adgang til fradrag for lønudgifter og bestyrelseshonorarer gælder fra og med
indkomståret 2008. Har en virksomhed ikke fratrukket sådanne udgifter, da der har været tale om
etablering mv. af virksomhed, kan der rettes henvendelse til SKAT med anmodning om fradrag. Hvis
anmodning til SKAT indgives senest den 1. juli 2018, er man sikker på ikke at blive ramt af
forældelsesregler.

