
 

 

Til Folketinget – Skatteudvalget 

 

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 480 af 28. april 2021 (alm. del). Spørgsmålet er stil-
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Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for, hvilke bankgebyrer virksomheder har mulighed for at trække 

fra i skat, og hvilke gebyrer virksomheder ikke har mulighed for at trække fra? 

 

Svar 

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra Skattestyrelsen:  

 

”Der er forskellige gebyrbelagte ydelser inden for den finansielle sektor. Det afhænger af, 

hvilken type ydelse, gebyret knytter sig til, om gebyret kan trækkes fra i skat.  

 

Et gebyr er sædvanligvis kendetegnet ved at udgøre modydelsen i penge til en fra penge-

instituttet modtaget tjenesteydelse. 

 

Udgangspunktet er, at erhvervsmæssige udgifter, der er afholdt for at erhverve skatteplig-

tig indkomst (såkaldte driftsomkostninger), kan fradrages efter statsskattelovens § 6, stk. 

1, litra a. Gebyrer vil typisk være en driftsomkostning og vil derfor ofte kunne fradrages. 

 

Er udgiften derimod afholdt i relation til indkomstgrundlaget, også benævnt formuen, er 

der ikke fradragsret, medmindre udgiften kan indgå i forbindelse med avanceopgørelsen 

vedrørende et aktiv eller passiv, hvis afståelse udløser beskatning. Det gælder fx visse ud-

gifter vedrørende lånoptagelse.  

 

Desuden er der for visse typer udgifter indført en særskilt fradragsret. Det gælder fx stif-

telsesprovision ved oprettelse af en kassekredit, som altid kan fradrages, hvis aftalen har 

en løbetid på under to år, uanset at der ikke er tale om driftsomkostninger.   

 

Andre provisioner for lån, der kan fradrages, selvom der ikke er tale om en driftsomkost-

ning, er fx: 

 Løbende provisioner eller præmier for lån.   

 Løbende provisioner eller præmier for sikring af en skattepligtiges tilgodehavende. 

 Præmier og lignende løbende ydelser for kaution for den skattepligtiges gæld.  

 

Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser for lån, sikring af tilgo-

dehavender eller kaution, som nævnt ovenfor, kan dog kun fradrages, hvis løbetiden efter 

aftalen er mindre end to år. 

 

Fradrag for stiftelsesprovision begrænses, hvis stiftelsesprovisionen overstiger, hvad der 

er sædvanligt. Derudover kan udgiften ikke fradrages, hvis det, der dækkes af ydelsen, 

ikke kan anses for en finansieringsomkostning. Det kan fx være udgifter til tinglysningsaf-

gift, stempelafgift og andet papirarbejde, som dermed ikke kan fradrages, selvom der be-

tales et engangsbeløb til dækning af udgifterne. Disse udgifter kan altså kun fradrages, 

hvis der er tale om driftsomkostninger. 
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Stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser, der kan fradrages, kan 

i stiftelsesåret højst fradrages med 2,5 pct. af lånets hovedstol. Overskydende beløb for-

deles over den resterende låneperiode.” 
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