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Afgørelse offentliggjort
:

indkomstår: 2018 Emne: Skat Emne ord: Driftsudgifte
r, afskrivninger, afdrag 

på lån.
Resume Skattestyrelsen havde 

nægtet fradrag for beta
linger på lån til køb afjo

lle. Skatterådet var enig
t i, at

afdrag på lån ikke er fra
dragsberettigede, men

 indrømmede fradrag fo
r dokumenterede rente

udgifter.

Sagens faktiske forhold Klager har lånt penge a
f XX til køb afjolle og ha

n fratrak betalingerne p
å lånet som en driftsud

gift i sin

selvangivelse. Skattestyrelsen har næ
gtet fradrag for betaling

erne, med den begrund
else, at afdrag på lån ik

ke er

driftsudgifter. Skattesty
relsen har indrømmet f

radrag for afskrivninger
 på jollen.

Lånet og renteudgiftern
e på lånet er ikke indbe

rettet til Skattestyrelsen
, men i forbindelse med

 klage-

behandlingen er oplysn
ingerne blevet indhente

t.

Klagers opfattelse Klager anser betalinge
r til XX for udgifter ved 

fiskerivirksomhed og ha
n anser derfor betaling

erne som

fradragsberettigede dri
ftsudgifter.

Henvisning til retsregle
r og retspraksis

Ved opgørelse af den s
kattepligtige indkomst k

an fradrages driftsudgif
ter, der defineres som 

de udgif-

ter, der er anvendt I åre
ts løb til at erhverve, si

kre og vedligeholde ind
komsten. Jfr. § 24 stk. 

1 i Lands-
tingslov nr. 12 af 2. nov

ember 2006 om indkom
stskat.

§ 24. Ved opgørelsen a
f den skattepligtige indk

omst kan fradrages:

1) driftsomkostninger, d
et vil sige de udgifter, s

om [årets løb er anven
dt til at erhverve, sikre 

og vedligeholde

indkomsten, herunder s
kattemæssige afskrivni

nger. Landsstyret fasts
ætter reg/er om skattem

æssige afskriv-
ninger og om den skatt

emæssige behandling 
af fortjeneste eller tab v

ed afhænde/se med vid
ere af afskriv-

n/ngsberettigede aktive
r,

2) beløb, der er anvend
t til vedligeholdelse elle

r forsikring af de af den
 skattep/igtiges ejendel

e, hvis udbytte
beregnes som indkoms

t, og

3) renter og løbende pr
ovisioner af gæld.
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Skatterådets vurdering
er og begrundelse

Klager har haft lån til X
X til køb afjolle. På gru

ndlag af kontoudtog fra
 XX er det nu muligt at 

opdele

betalingerne i afdrag og
 renter på lånet.

Klager kan ved opgøre
lse af sin skattepligtige

 indkomst få fradrag for
 renteudgifter på lån, m

en afdra-

gene på lånet er ikke fr
adragsberettigede. Afd

rag på lån er en betalin
gsudgift, men det er ikk

e en fra-
dragsberettiget driftsud

gift. Afdrag på lån er al
ene en omfordeling af g

æld og penge, hvor ne
ttoresulta-

tet er det samme, uans
et om der flyttes mange

 eller få penge fra bank
konto til afdrag på gæld

. Der er
enten lille gæld og få p

enge i banken, eller sto
r gæld og mange peng

e i banken - rådighedsb
eløbet er

det samme, når der ale
ne tages hensyn til udg

iften til gældsafvikling.

Udgift til indkøb afjollen
 kan til gengæld fradrag

es som skattemæssige
 afskrivninger ved opgø

relse af
den skattepligtige indko

mst.

Der er indrømmet fradr
ag for skattemæssige a

fskrivninger ved opgøre
lse af den skattepligtige

 ind-

komst, men der er ikke
 indrømmet fradrag for 

renteudgifter, da de ikk
e fremgik af betalingern

e til XX.

På grundlag af indhent
ede kontoudtog indrøm

mer Skatterådet fradra
g for renteudgifter.

Skatterådets afgørelse Skattestyrelsens ansæ
ttelse af den skattepligt

ige indkomst for indkom
ståret 2018 nedsættes 

med

renteudgifter på lån til X
X. Klager gives således

 delvis medhold i sin kl
age til Skatterådet.

Lovgrundlag: § 24 i Lan
dstingslov nr. 12 af 2. n

ovember 2006 om indk
omstskat.
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