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Forord

Af alle de spørgsmål, vi får fra Regnskabsskolens kunder, er der  

et enkelt, som ofte er gentaget: Hvad kan jeg trække fra? Svaret 

er forskelligt fra gang til gang. Vi kan nemlig ikke alle trække 

det samme fra. Der er store forskelle fra branche til branche 

og endda fra virksomhed til virksomhed inden for den samme 

branche.

Der er skrevet hyldemetervis af værker om, hvordan man skal 

læse og forstå statsskatteloven og SKATs juridiske vejledninger. 

Det kan vi lade andre tygge drøv på. Denne bog er tænkt som en 

kortfattet vejledning, som skal gøre dig i stand til selv at vur-

dere, om en udgift kan trækkes fra i din egen virksomhed.

Bogen gælder som hovedregel både for selvstændige (almindelige 

enkeltmandsvirksomheder og I/S’er) samt kapitalselskaber (ApS, 

IVS og A/S). Skattereglerne er nemlig som udgangspunkt ens; 

også når man skal vurdere om et fradrag er relevant.

Mange lere bliver rige af at fokusere på at tjene pengene end ved 
at forsøge at spare dem i skat. Hermed siger vi velkommen til 

bogen om fradrag!

Søren Revsbæk og Anette Sand
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1. Reglerne

Den første regel om fradrag
Brug alle dine fradrag, men træk ikke mere fra, end der tilkom-

mer dig.

Bogen her er ikke velegnet for dem, som er på research efter 

ureglementerede skattebesparelser. Vores holdning til reglerne er, 

at de er der for at blive brugt. Vi skal kende dem. Gå til grænsen, 

men ikke over.

Den anden regel om fradrag
Køb ikke noget bare for at ”have noget at trække fra”. Køb det til 

din virksomhed som er forretningsmæssigt fornuftigt.

Man skal aldrig købe kun på grund af skat, men fordi man har 

brug for det, man køber. Ja, det lyder elementært, og det er det 

også. Men mon ikke mange har været fristet – navnlig op til 

31/12 – til at købe en ny computer eller en ny lækker stol eller en 

ny plov eller en ny bil – selvom man ikke helt har brug for det – 

fordi så kan vi jo afskrive og trække fra i skat.

Der skal man altid huske: Selvom SKAT betaler ved at du får ca. 

56 % i fradrag, så skal du jo stadig selv betale de 44 % af egen 

lomme. Penge, som ellers kunne være brugt til at konsolidere 

virksomheden – eller privat. 

1.1 Hvad betyder fradrag

For selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber taler man om to 

typer fradrag:

Fradrag i den skattepligtige indkomst
Det vigtigste er skattefradraget, og når vi almindeligvis taler om 

fradrag, er det fradraget i den skattepligtige indkomst, vi tænker 

på. Det foregår sådan:

Skattepligtige indtægter 

- fradrag i den skattepligtige indkomst 

= grundlaget, der skal betales skat af

Det vil sige, at hvis vi har tjent 1.000 kr. men har fradragsberet-

tigede udgifter for 600 kr., skal der betales skat af de sidste 400 

kr. Hvis vi glemmer nogle fradrag, kommer vi til at betale skat 

af et højere beløb end reglerne angiver, vi skal.

Momsfradrag
Momsfradrag er noget andet. Faktisk er det helt forkert at tale 

om fradrag. I stedet for hedder det at aløfte moms. Altså at 
fjerne momsen fra udgiften.

F.eks.: Hvis du køber en ting til 100 kr. inkl. moms, så er de 20 

kr. moms. Sælgeren har nemlig beregnet sin salgspris til 80 kr. + 

25 % moms. Det er 80 kr. + 20 kr. = 100 kr. Når du laver moms-

regnskab, skal du have momsen retur så din reelle udgift bliver 

80 kr. Som altovervejende hovedregel kan momsregistrerede 

virksomheder altid få moms retur, når de køber ting i virksom-

heden. Men det er altså ikke et fradrag i den forstand. Det er 

bare at få momsen retur.
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Nogle gange har virksomheden et skattemæssigt fradrag for en 

udgift, men ikke momsfradrag. Nogle gange er der tale om et 

delvist momsfradrag. Derfor vil der under emnerne i kapitel 3, 

hvor forskellige fradrag bliver gennemgået, være en lille note om 

momsfradraget også. Bogen som helhed handler om fradrag i 

den skattemæssige indkomst. Vi henviser til ”Bogen om moms” 

af Anette Sand, som er udgivet i samme serie som denne bog, 

hvis du vil læse mere om momsreglerne.

1.2 Om at erhverve, sikre og 

vedligeholde indkomsten

Skattelovgivningen har sin egen ”grundlov,” nemlig Statsskatte-

loven fra 1922, hvor der i §6 står:

”Ved Beregningen af den skattepligtige Indkomst bliver at 

fradrage:  

a. Driftsomkostninger, d.v.s. de Udgifter, som i Aarets Løb 

er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde Indkom-

sten, derunder ordinære Afskrivninger.”

Selvom loven er gammel, gælder den endnu og nøgleordene er 

”erhverve, sikre og vedligeholde” indkomsten. Med andre ord: 

De udgifter, du mener, er nødvendige, for at du kan tjene penge i 

virksomheden, kan du også trække fra.

Diskussionen af, hvordan det begreb skal forstås, er næsten ende-

løs. Vi kan starte med at se på, hvad teksten siger og ikke siger:

•  Der står ”i årets løb”. Ikke ”sidste år” eller ”næste år”. Det 

vil sige, at der ikke er nogen leksibilitet omkring årsskif-
tet: Udgifter kan fratrækkes, i det år de vedrører.

•  Der står ”erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten”.

Indkomsten står i bestemt lertal. Så der er tale om vores eksiste-

rende indkomst. Ikke kommende projekter, idéudvikling vedrø-

rende nye virksomheder eller erobring af nye markeder.

Allerede her begynder det at blive kompliceret: Hvornår er en 

omkostning en naturlig del af virksomhedens almindelige drift 
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og udvikling for at følge med marked og kunder? Og hvornår er 

der tale om en ny aktivitet, som ikke er fradragsberettiget? Eller 

er der tale om en udgift, som vi i virkeligheden har på grund af 

private forhold?

I praksis er det op til den enkelte at afgøre. Især i små virk-

somheder kan udviklingsaktiviteterne sjældent isoleres fra den 

almindelige drift. De nye ideer og spændende projekter dukker 

spontant op i form af ønsker fra eksisterende kunder eller som 

en naturlig fortsættelse af de aktiviteter, virksomheden allerede 

tjener penge på, og så er det godt nok. Det kan jo være du mister 

kunden, hvis du ikke kan levere det, som kunden vil have. Vi må 

følge med kunderne for at beholde dem.

Ny branche
I andre tilfælde vil man sige, at når der afsættes penge i bud-

gettet til udvikling, skal der samtidig tages stilling til, om 

aktiviteten kan betragtes som en almindelig fradragsberettiget 

driftsudgift eller nærmere som udviklingsaktivitet, der ikke er 

fradragsberettiget, fordi hensigten er at skabe noget nyt: en ny 

virksomhed eller et nyt marked.

Ofte vil det dog være helt åbenlyst: Hvis man etablerer sig i 

en ny branche, vil udgiften ikke være fradragsberettiget i den 

eksisterende virksomhed. Er du f.eks. cykelbud og vil gerne tage 

stort kørekort for at køre lastbil, så er udgiften til køretimerne 

ikke fradragsberettiget. For det at køre lastbil er en helt ny bran-

che for dig og at have et stort kørekort er ikke nødvendigt som 

cykelbud. Men er du i forvejen vognmand med en lille varebil 

og kræver dine kunder, at du skal have en større bil (som kræver 

stort kørekort) for at blive ved at handle med dig, så kan du godt 

trække udgiften fra. Ellers kan du jo ikke sikre din indkomst.

Nye kunder
Udgifter, som er afholdt for at tiltrække kunder, få aftaler i stand 

med kunder og levere til kunder og drive virksomheden, er der 

fradrag for. Oftest fuldt fradrag, nogle gange kun delvist fradrag. 

Læs mere om fuldt og delvist fradrag i afsnit 2.5 om blandede 

driftsmidler og under de forskellige eksempler i kapitel 3.

Der står ikke i §6, at udgiften skal være nødvendig efter SKAT’s 

vurdering. Det er ikke sådan, at udgifter ikke kan trækkes fra i 

den skattepligtige indkomst, hvis SKAT vurderer, at man kunne 

klare sig uden. SKAT kan altså ikke nægte dig fradrag for en bil, 

hvis du i stedet kunne have taget bussen.

Men der skal være en driftsmæssig begrundelse. Altså skal 

udgiften være et led i det at drive virksomhed. Det er op til dig 

som ejer og leder af virksomheden at vurdere, hvad du skal 

bruge for at skabe din indtjening. Og hvis du i øvrigt opnår dit 

mål (indkomst og overskud), er der god grund til at tro, at du har 

vurderet rigtigt, og at SKAT vil være enig med dig.

Hvis der er tale om udgifter som reelt vedrører noget privat, kan 

udgiften naturligvis ikke trækkes fra, men grænsen mellem hvad 

der vedrører virksomheden og hvad der er privat er ikke altid 

soleklar. Det som er virksomhed for den ene, kan meget vel være 

privat for den anden, og det er ejeren af virksomheden, som i 

første omgang afgør, hvad der er hvad. Så tænk argumenterne 

godt igennem før du fratrækker noget, der kan være tvivl om.

Researchtur, nyt marked
En velfungerende servicevirksomhed i Danmark 

overvejer at udvide sin virksomhed til også at om-

fatte Grønland og Færøerne. Mens en rejse til en ny 
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kunde i en anden landsdel er en fradragsberettiget 

udgift, er en researchtur langs Grønlands østkyst for 

at inde mulige kunder og samarbejdspartnere det 
ikke. Der er tale om et nyt marked, og researchturen 

medgår ikke til at erhverve, sikre eller vedligeholde 

den eksisterende indkomst.

Anskaffelse, nyt forretningsområde
En indehaver af en vognmandsforretning beslutter 

sig for at supplere sin indkomst med snerydning. 

Indkøb af de nødvendige maskiner – og afskrivnin-

gen af dem – vedrører ikke vognmandsforretningens 

regnskab, fordi udstyr til glatførebekæmpelse ikke 

kan siges at være anskaffet af hensyn til erhver-

velse, sikring eller vedligeholdelse af indkomsten 

som vognmand. Starter man en ny virksomhed med 

snerydning, kan udstyret trækkes fra i denne.

14 højrøde dametasker
I december måned købte ilmproducenten 14 høj-
røde dametasker af forskelligt design. Da han blev 

udtaget til kontrol, blev der stillet spørgsmål ved 

relevansen af disse indkøb. Filmproducenten kunne 

imidlertid fremvise et stykke råilm, hvor taskerne 
blev brugt som oplæg til en reklameilm, og taskene 
var at inde på virksomhedens adresse. Fradraget 
blev godkendt, da taskerne bidrog til indkomst-

erhvervelsen.

Flyudgift var privat
Et selskab havde ikke fradrag for udgifter til et ly, 
i det udgifterne måtte anses for afholdt i anparts-

haverens private interesse. Indehaveren havde selv 

lycertiikat, og han brugte det også til meget privat 
lyvning.1

Kaffestel var privat
En softwareudvikler købte et kaffestel til brug i sin 

virksomhed, men da virksomheden var drevet fra 

en beboelseslejlighed og lejligheden var indrettet til 

beboelse og ikke til virksomhed, blev han nægtet 

fradrag for udgiften.2

 

1 Højesteret SKM 2009.235

2 Byretten SKM 2008.416


