
Udgifterne i forbindelse med køb af 
kunst til virksomheder kan normalt 
ikke fratrækkes i virksomhedernes skat-
teregnskaber. Dette skyldes, at værdien 
af et kunstværk normalt ikke forringes.

Der fi ndes dog et særligt regelsæt i skat-
tereglerne, som under visse betingelser 
giver virksomhederne mulighed for at 
fratrække eller afskrive udgifter til køb 
af kunst.

Afskrivningsreglerne gælder for kunst-
værker, der hænges op eller opstilles i 
virksomhedens lokaler og for kunst-
nerisk udsmykning, der udføres som 
en del af bygningen eller de nærmeste 
omgivelser.

Udgifter til kunstværker, der hæn-
ges op i virksomhedens lokaler, kan 
afskrives med 25 % om året. Det vil sige 
efter samme regler som inventar. Hvis 
købesummen er 12.800 kroner (2015) 
eller mindre per værk, kan virksomhe-

den trække hele beløbet fra i det år, hvor 
kunstværket bliver købt.

Kunstnerisk udsmykning, som udføres 
som en del af virksomhedens bygninger 
eller de nærmeste omgivelser (muret, 
fastnaglet eller på anden måde fastgjort), 
kan afskrives med 4 % om året.

Der er dog nogle betingelser, der skal 
opfyldes for at opnå disse skatteforde-
le. Kunstværket skal være et originalt 
billedkunstnerisk værk. Det vil sige et 
maleri, en skulptur, fotografi sk kunst, 
installationskunst eller lignende. Det 
kan også være grafi ske værker, men så 
skal de være fremstillet i begrænsede 
oplag, være nummererede og signeret af 
kunstneren.

Kunstværket skal være førstegangskøb 
og skal købes direkte af kunstneren 
eller et galleri, der har kunstværket i 
kommission.

Køb af kunst kan ikke afskrives, hvis 
virksomheden køber kunstværket af en 
kunstner, der er i familie med eller på 
anden måde nærtstående til virksomhe-
dens indehaver.

Når et kunstværk, der er omfattet af dis-
se særlige regler, sælges, skal der betales 
skat af en eventuel gevinst. Et eventuelt 
tab er fradragsberettiget. Når det gælder 
kunst, der er knyttet til en bygning, er 
det uden betydning om kunstværket 
sælges separat eller sammen med byg-
ningen.

En del virksomheder indgår aftaler med 
gallerier eller andre kunstformidlere om 
leje af kunstværker. Sådanne lejeudgif-
ter vil normalt kunne fratrækkes som 
en helt almindelig driftsomkostning.

Kan køb af kunst give 
en skattefordel?
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Beskatning af lejlighedsgaver
I praksis sker der ikke beskatning af lejlighedsgaver fra ar-
bejdsgiver til lønmodtager af traditionelt præg som f.eks. 
fødselsdags-, bryllups- og søvbryllupsgaver, hvis der er 
tale om gaver af mindre omfang. 

Der gælder ikke nogen faste beløbsgrænser for værdien af 
lejlighedsgaver, men værdien af gaven må dog ikke over-
stige det efter forholdene naturlige niveau for en lejlig-
hedsgave. Lejlighedsgaver med en værdi, der overstiger, 
hvad der almindeligvis anses for passende, vil være fuldt 
skattepligtige for modtageren.

Værdien af den enkelte gave skal tages i betragtning ved 
bedømmelse af, om der kun er tale om gaver af mindre 
omfang. Hvis samme gavegiver har givet fl ere gaver, skal 
der foretages en samlet bedømmelse af gavernes værdi.

Gaver af større værdi mellem forretningsforbindelser er 
ikke fritaget for beskatning.

Det er ikke alle gaver, som kan benævnes lejlighedsgaver, 
der er skattefrie, når de kommer fra arbejdsgivere. Det er 
kun sædvanlige gaver i anledning af runde fødselsdage 
og lignende begivenheder, der er skattefrie for modtage-
ren. Lignende begivenheder, der ligeledes har tilknytning 
til privatsfæren, kunne være i anledning af færdiggørelse 
af uddannelse eller fratræden i forbindelse med overgang 
til pension.

Holdingselskabers pligt til at tegne
en arbejdsskadeforsikring
Som selvstændig erhvervsdrivende eller 
medarbejdende ægtefælle kan man fri-
villigt vælge at tegne en forsikring mod 
ulykker og/eller erhvervssygdomme. 

Som arbejdsgiver har man pligt til 
at sikre sine ansatte ved at tegne en 
arbejdsskadeforsikring hos et arbejds-
skadeforsikringsselskab og melde sig ind 
i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms-
sikring (AES).

Hvis virksomheden er organiseret som 
et aktieselskab, anpartsselskab, iværk-
sætterselskab eller andelsselskab, så har 
indehaver pligt til at sikre sig selv mod 
arbejdsskader, idet indehaver betragtes 

som ansat af selskabet. Dette gælder også 
trods det, at man er den eneste ansatte i 
selskabet.

Direktører betragtes som ansatte – uan-
set om selskabet udbetaler løn eller ej, 
fordi man lægger til grund, at direktører 
udfører aktiviteter i selskabets interesse. 

Holdingselskaber skal have en direkti-
on, hvormed et holdingselskab også vil 
have minimum en ansat. Holdingsel-
skaber har derfor på lige fod med andre 
selskaber pligt til at tegne en arbejdsska-
deforsikring.

En sikringspligtig arbejdsgiver, der 
ikke tegner forsikring eller tilslutter sig 
Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms-
sikring, straffes med bøde jf. Arbejdsska-
deloven § 82, stk. 1.



SKAT kan kræve, at arbejdsgiver betaler
medarbejderens restskat!
Dette kan forekomme, hvis reglerne for 
udbetaling af skattefrie godtgørelser 
ikke overholdes, og skattefriheden for 
medarbejderen dermed bortfalder.

Hvert år bliver der udbetalt meget store 
beløb i skattefrie godtgørelser til danske 
virksomheders medarbejdere. Det kan 
være befordringsgodtgørelser og godt-
gørelser til dækning af udgifter til logi 
og andre småfornødenheder.

Fejl på dette område skyldes formentlig 
uvidenhed, eller at arbejdsgiver ikke 
har kontrolleret de oplysninger, som 
medarbejderne har afgivet til brug for 
udbetalingen.

Hvis betingelserne for skattefrihed ikke 
er opfyldt, og SKAT bliver bekendt med 
dette – for eksempel i forbindelse med 
en kontrol – bliver konsekvensen, at 
skattefriheden bortfalder med tilbage-
virkende kraft, og at medarbejdernes 

skatteansættelser derfor i princippet 
skal forhøjes med det udbetalte beløb.

Dette sker dog ikke altid, hvorfor reg-
ningen havner ved arbejdsgiveren – 
enten fordi arbejdsgiveren påtager sig 
ansvaret for fejlene og frivilligt tilbyder 
at betale skatten på medarbejderens 
vegne – eller fordi SKAT pålægger ar-
bejdsgiveren at gøre dette.

Frivillig betaling kræver tilladelse fra 
SKAT, og der må ikke være tale om mis-
brug af reglerne i den konkrete situa-
tion. Arbejdsgiveren skal ved frivillig 
betaling betale et beløb svarende til 
56 % af de godtgørelser, der er udbetalt 
med urette. Arbejdsgiver kan ikke opnå 
skattefradrag for udgiften. Til gengæld 
beskattes medarbejderen ikke af forde-
len ved at slippe for restskatten.

Hvis arbejdsgiveren derimod har udvist 
forsømmelighed, vil arbejdsgiveren 
blive tvunget til at betale for ikke inde-

holdt A-skat og AM-bidrag af de udbetal-
te godtgørelser.

Arbejdsgiverens betaling er et udlæg 
for medarbejderen, og kan fordringerne 
ikke inddrives hos medarbejderen, har 
arbejdsgiveren fradrag for tabet. Hvis 
arbejdsgiver vælger ikke at inddrive sit 
tilgodehavende hos medarbejderen, vil 
SKAT anse dette for værende et løntil-
læg, som den ansatte skal beskattes af.

SKAT kan frit vælge, om de vil gennem-
føre indkomstforhøjelser hos de enkelte 
medarbejdere, eller om de vil gøre det 
samlede krav gældende over for arbejds-
giver. SKAT er nemlig ikke forpligtet til 
først at søge skatten inddrevet hos de 
ansatte, og SKAT er heller ikke forplig-
tet til at begrunde, hvorfor de vælger at 
rette kravet mod arbejdsgiver.

Håndværkerfradraget genindført
Regeringen har indgået en aftale om 
genindførelse af håndværkerfradraget 
– også kendt som BoligJobordningen - 
med tilbagevirkende kraft for hele 2015.

Ordningen i 2015 har samme udform-
ning som i 2014, hvor der kan fratræk-
kes udgifter til arbejdsløn inklusive 
moms, men ikke udgifter til materialer. 
Der kan fratrækkes udgifter til hjælp i 
hjemmet og dels til istandsættelse af hel-
årsboliger og sommerhuse. Arbejdet skal 
stå på listen med godkendte ydelser og 
være betalt senest den 29. februar 2016.

Det maksimale fradrag udgør 15.000 
kroner per person, hvilket vil sige 
30.000 kroner for ægtepar. Omkring 
1. oktober 2015 kan man indberette sit 
fradrag til årsopgørelsen for 2015 i et 
særligt modul. Man skal bruge doku-
mentation for arbejde og betaling, når 
man indberetter.

Partierne er enige om at videreføre ord-
ningen i 2016 og 2017, og skal i efteråret 
drøfte, hvordan den konkrete udform-
ning af ordningen skal se ud for disse år.

Det er dog blevet foreslået, at fradraget 
hæves fra 15.000 kroner til 18.000 kro-
ner per person i 2016 og 2017, men deles 
til gengæld i to, således at udgifter til ser-
viceydelser (rengøring, børnepasning, 
havearbejde mv.) kun kan fradrages 
med op til 6.000 kroner. Til gengæld kan 
udgifter til håndværksydelser fradrages 
med op til 12.000 kroner.

Regeringen ønsker en grønnere profi l 
for ordningen i 2016 og 2017, så den i 
højere grad understøtter den grønne 
omstilling, øget bæredygtighed og kli-
maindsatsen. Listen over de former for 
hjælp/arbejder, der berettiger til fradrag, 
ændres, så der alene gives fradrag for 
ydelser, som modvirker sort arbejde, 
og for arbejder, der har et grønt sigte. 

Fradraget fjernes for de typer af arbejde, 
der ikke har et grønt sigte. 
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Sygeferiepenge fra 2. sygedag
Nye regler vedrørende sygeferiepenge 
trådte i kraft den 1. januar 2015. De nye 
regler gælder kun ansatte uden ret til 
løn under sygdom, og gælder derfor ikke 
for funktionærer eller ansatte på funk-
tionærlignende vilkår, der har ret til løn 
under sygdom. 

Alle medarbejdere optjener nu sygefe-
riepenge uanset anciennitet. Hidtil var 
det et krav, at medarbejderen havde 
12 måneders anciennitet, før retten til 
sygeferiepenge indtrådte. 

Optjeningen begynder fra den 2. fra-
værsdag og indtil medarbejderen er 
rask, hvilket vil sige, at hvis en medar-
bejder er syg i 4 dage, får medarbejderen 
således beregnet sygeferiepenge for 3 
sygedage. Hvis medarbejderen kun er 
syg 1 dag, så skal der ikke beregnes syge-
feriepenge.

Har medarbejderen haft mere end 
52 sygeperioder i optjeningsåret, har 
medarbejderen ret til sygeferiepenge fra 
første sygedag.

Der er ikke længere en grænse for, hvor 
lang tid sygeferiepenge skal beregnes, 
hvorfor der nu skal beregnes for den 
fulde sygdomsperiode.

Sygeferiepenge skal beregnes ud fra 
medarbejderens normale løn 4 uger før, 
at medarbejderen blev syg, selvom med-
arbejderen under sygdomsforløbet får 
sygedagpenge.

Afgifter på spil og konkurrencer
Virksomheder, organisationer mv., der 
udbyder spil, skal registreres efter lov 
om afgifter af spil på virk.dk og betale 
spilleafgift til SKAT. Man skal registre-
res efter spilafgiftsloven inden, konkur-
rencen afholdes.

Der findes en række forskellige typer 
af spil. Afgiftsreglerne er forskellige alt 
efter, hvilken spiltype man udbyder. For 
alle spiltyper gælder dog, at der er en 
registreringspligt.

Hvis man holder et almennyttigt lot-
teri – for eksempel en tombola - med 
gevinster med en værdi på over 200,00 
kroner, skal man registreres hos Er-
hvervsstyrelsen og derefter indberette 
og betale en afgift til SKAT. Der skal også 

betales afgift, hvis en sponsor har done-
ret gevinsterne til foreningen som gaver.

Man skal indberette og betale afgiften se-
nest 15 dage efter, man har offentliggjort 
resultatet af lotteriet. Afgiften indberet-
tes digitalt på skat.dk/ tastselverhverv.

Gevinstgivende spilleautomater i spil-
lehaller og restauranter skal der også 
betales afgift af. Man skal have tilladelse 
af Spillemyndigheden til at drive spil-
levirksomhed, og afgiften skal opgøres 
særskilt for hver enkelt restauration 
eller spillehal.

På spillemyndigheden.dk kan man un-
dersøge, om man skal have tilladelse til 
at udbyde spil.

Ved spil uden indsats – for eksempel 
gættekonkurrencer, konkurrencer i 
blade og magasiner, på hjemmesiden, 
Facebook mv. – hvor deltagerne ikke be-
taler for at deltage, skal der også betales 
afgift. Det er et krav, at der er et element 
af tilfældighed til stede i spillet/konkur-
rencen, og spillet skal være offentligt.

Opkræver man betaling for at deltage i 
konkurrencen eller spillet, bør man un-
dersøge, om det kræver registrering in-
den, konkurrencen eller spillet afholdes.

Hvis man ikke er opmærksom på reg-
lerne om afgifter af spil eller spilleloven, 
risikerer man ud over afgiftsbetalin-
gen at få en bøde for ikke at overholde 
reglerne. 


