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Side 2 af 2 

Spørgsmål 

Hvad vil det koste at give virksomheder skattefradrag for bankgebyrer for erhvervskonto, 

således at gebyret kan fratrækkes for kontoen i det skattemæssige regnskab? 

 

Svar 

Jeg har modtaget følgende bidrag fra Skattestyrelsen om den skattemæssige behandling af 

de pågældende gebyrer, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Det er Skattestyrelsens forståelse, at formålet med en erhvervskonto er at adskille den 

personligt erhvervsdrivendes virksomhedsøkonomi fra privatøkonomien, dvs. at kontoen 

alene håndterer virksomhedens økonomi. Der er ikke krav om, at en personligt erhvervs-

drivende skal have en erhvervskonto, men i praksis kræver de fleste banker det, da der er 

et ønske om at efterleve reglerne om bekæmpelse af hvidvask og skabe gennemsigtighed i 

overførsler mellem privat- og virksomhedsøkonomien. For juridiske enheder vil erhvervs-

kontoen være virksomhedens eneste konto. En erhvervskonto håndterer typisk virksom-

hedernes ind- og udbetalinger til og fra kunder og leverandører samt fra offentlige myn-

digheder. En erhvervskonto adskiller sig derfor fra en opsparingskonto eller en konto til-

knyttet et værdipapirdepot.  

 

Det er Skattestyrelsens opfattelse, at de gebyrer, som en selvstændig erhvervsdrivende af-

holder som modydelse for, at et pengeinstitut stiller en erhvervskonto til rådighed, både 

gebyrer afholdt ved oprettelsen og løbende, har en så tilstrækkelig aktuel driftsmæssig be-

grundelse, at gebyrerne er fradragsberettigede, jf. statsskattelovens § 6.” 

 

Som det fremgår, er det således opfattelsen, at virksomheder allerede i dag har fradrag for 

de pågældende gebyrer ved opgørelsen af virksomhedens skattepligtige indkomst. I og 

med at der allerede er fradrag for de pågældende bankgebyrer for erhvervskonto, vil en 

yderligere fradragshjemmel ikke have nogen provenumæssige konsekvenser.  
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