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Selskabsbeskatning

Indfør fradrag for eksterne 
omkostninger til udvidelse mv. af 
virksomheder    

UDFORDRINGEN
I 2017 blev det lovfæstet, at virksomheder kan fratrække erhvervsmæssige lønudgifter til virksomhedens 
ansatte samt erhvervsmæssige udgifter tilknyttet ansættelsesforholdet. 

Formålet var på en enkel og administrerbar måde at sikre virksomhederne fradrag for erhvervsmæssige lønud-
gifter mv., uanset om medarbejderne beskæftiger sig med virksomhedens løbende drift eller eksempelvis 
udfører arbejde i forbindelse med udvidelse af virksomheden også i de tilfælde, hvor overvejelserne om udvi-
delse af virksomheden ikke konkret ef fektueres. 

Hensigten var ikke alene at udvide fradragsretten i forbindelse med etablering og udvidelse af virksomheden, 
men generelt at udvide fradragsretten for erhvervsmæssige lønudgifter mv., der ikke anses for løbende drifts-
omkostninger, men anses for at være anlægsudgifter. 

Baggrunden var to domme fra Højesteret i 2017, der fastslog, at der ikke var hjemmel i skattelovgivningen til 
at fradrage lønudgifter, der vedrører etablering af ny virksomhed eller udvidelse af eksisterende virksomhed. 

Imidlertid gives ikke fradrag for virksomheders eventuelle eksterne omkostninger i forbindelse med udvidelse 
eller omstrukturering. 

Denne manglende fradragsadgang giver anledning til administrativt bøvl i virksomhederne, idet det fordrer, at 
der løbende tages stilling til eksterne omkostninger med henblik på at afklare, om omkostningerne relaterer sig 
til at ”erhverve, sikre og vedligeholde indkomst”, eller om de relaterer sig til egentlige udvidelser af den eksiste-
rende virksomhed. 

For mindre virksomheder er opdelingen især et problem, da sådanne virksomheder (i modsætning til større 
virksomheder) sjældent har mulighed for at internalisere omkostningerne (ansætte eksperter frem for at købe 
sig til ekstern konsulentbistand).

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør udvide fradragsretten for interne til også at omfatte eksterne omkostninger til udvidelse og 
omstrukturering af virksomheden.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Udvidelsen af fradragsretten til også at omfatte eksterne omkostninger vurderes at ville give anledning til et 
provenutab på omkring 100 mio. kr.
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