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2. Målgruppeundersøgelsen 

Boks 1. Afgrænsning af den tredje gruppe og delmålgrupper     
 

Skattelovrådet har i sin afgrænsning af den tredje gruppe på arbejdsmarkedet fokuseret på 
tre grupper i den erhvervsaktive befolkning: Honorarmodtagere, opstartsvirksomheder og 
ikke-erhvervsmæssig virksomhed.1 Inden for gruppen ’honorarmodtagere’ vil der i denne rap-
port også sondres mellem, om personer opnår indtægter fra mere traditionelle beskæftigel-
sesformer, eller om deres indtægter i højere grad stammer fra beskæftigelsesformer, hvis 
fremvækst er nyere og forbundet med den teknologiske udvikling. I rapporten betegnes disse 
to grupper som den traditionelle del og den nye del af den tredje gruppe:  
 

• Den traditionelle del af den tredje gruppe omfatter personer, som har indtægter fra 
hvad der kan anses for traditionelle beskæftigelsesformer såsom fx freelancere, kunst-
nere, konsulenter og oplægsholdere. 
 

• Den nye del af den tredje gruppe omfatter nyere beskæftigelsesformer såsom fx influ-
encere, eSportsudøvere og gig-workers1), der fx udbyder deres arbejdskraft på digitale 
platforme. 

1) For mere uddybende gennemgang af afgrænsningen af den tredje gruppe, se kapitel 3 i Skattelovrådets ’Rapport om 
den tredje gruppe på arbejdsmarkedet’ (2019).  
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2.1 Det overordnede analysedesign for målgruppeundersøgelsen 

Figur 1. Sammenhængen mellem rapporterne om den tredje gruppe på arbejdsmarkedet 
 

* Skattelovrådet ’Rapport om den tredje gruppe på arbejdsmarkedet’ (2019): https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rap-
porter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe 
Kilde: Skatteministeriet
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Boks 2. Analysemetoder for de to dele af målgruppeundersøgelsen  
 

Første del af målgruppeundersøgelsen bestod af desk-research og af 25 kvalitative telefonin-
terviews med henholdsvis honorarmodtagere og personligt beskattede opstartsvirksomheder.  
 
Anden del af målgruppeundersøgelsen er gennemført med et kombineret kvanti tativt og kvali-
tativt undersøgelsesdesign, målrettet forskellige dele af den tredje gruppe. Den kvantitative 
del har vist sig primært at belyse den del af den tredje gruppe, der i rapporten omtales som 
de traditionelle delmålgrupper, hvilket omfatter traditionelle beskæftigelsesformer såsom fx 
freelancere, kunstnere, konsulenter og oplægsholdere.  
 
Den kvalitative del omfatter eksplorative interviews blandt andenhånds-informanter og dybde-
gående interviews blandt repræsentanter fra de nye (og omfangsmæssigt mere ukendte) dele 
af den tredje gruppe, hvilket omfatter nyere beskæftigelsesformer såsom fx influencere, ga-
mere og såkaldte ”gig-workers”, der fx udbyder deres arbejdskraft på digitale platforme. 
 
For uddybning af de anvendte analysemetoder, se bilag 3. 

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
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2.2 Opsummering af overordnede resultater fra første del af målgrup-

peundersøgelsen 

Boks 3. Hovedudfordringer fra første del af målgruppeundersøgelsen2 
 

 1. Regler om skattefradrag og delvis moms er komplicerede 
Flere regler for skattemæssige fradrag opleves som uklare, hvorfor flere af de adspurgte 
enten går glip af berettigede fradrag eller fx er afhængige af en revisor. Vejledninger, der 
er formuleret i et juridisk sprog, gør det ligeledes vanskeligt at forstå reglerne. 

 
2. Forskudsopgørelse og selvangivelse er kompliceret 

Flere af de adspurgte finder forskudsopgørelse og korrekt selvangivelse (felt- og rubrikan-
givelse) vanskeligt, hvilket giver risiko for forkert eller slet ingen angivelse af indtægter. No-
gen oplever, at forklaringstekster er formuleret i et juridisk sprog og derfor ikke altid afkla-
rer tvivlen. Det bidrager til at skabe tvivl, at nogle forhold indberettes af arbejdsgiver, mens 
andre ikke indberettes. 

 
3. Komplicerede skatteforhold nødvendiggør for mange revisorbistand 

Den generelle holdning blandt de adspurgte er, at skatteforholdene er for komplicerede. 
Dette medfører, at nogle anvender omkostningsforøgende revisorbistand og andre klarer 
sig selv, fx ved hjælp af et regnskabsprogram eller vejledning fra venner, kollegaer eller 
brancheorganisationer. Der er således stor forskel på håndteringen af skatteforholdene 
blandt de adspurgte, hvilket erfaringsmæssigt betyder relativt flere fejl. 

 
4. Regler for forskudsskat skaber bl.a. likviditetsmæssige ulemper 

Det er for mange af de adspurgte vanskeligt at forudsige indtægtsniveauet i det forestå-
ende år. Dette skaber for nogle en afvejning mellem at opgive, hvad de reelt mener deres 
indkomst bliver, eller at forskudsregistrere indkomsten til 0, for ikke at komme i likviditets-
problemer og selv at spare op til en samlet betaling af den efterfølgende restskat. 

 

Kilde: Skattelovrådet ’Rapport om den tredje gruppe på arbejdsmarkedet’ (2019) 

2.3 Hovedresultater fra anden del af målgruppeundersøgelsen 

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
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Boks 4. Hovedudfordringer fra anden del af målgruppeundersøgelsen 
 

 1. Halvdelen søger hjælp, men den nye del af den tredje gruppe er mere tilbagehol-
dende med at søge professionel hjælp 

• Halvdelen angiver at de søger hjælp, hvilket indikerer, at gruppen oplever udfordringer. 

• Den nye del af den tredje gruppe fremhæver, at de fremfor Skattestyrelsen og revisorer 
søger hjælp hos netværk, venner, brancheorganisationer og særligt grupper på Face-
book. 

 
2. Skatteregler og administrationen er kompliceret og uoverskueligt 

• Undersøgelsen underbygger tidligere fund af, at skattereglerne opleves som komplice-
rede og svære at gennemskue, fx ift. oplysning, fradrag og forskudsopgørelse.  

• Dertil viser undersøgelsen, at der særligt blandt den nye del af den tredje gruppe er 
manglende kendskab til skattereglerne, hvilke indtægter der er skattepligtige, og ikke 
mindst den administrative praksis for at indberette disse indtægter. Det er dermed del-
målgrupper, som ikke nødvendigvis er bekendt med, at de har et mellemværende med 
skattemyndighederne. 

 
3. Manglende bevidsthed ift. skattebetaling af gaver og naturalier 

• I forlængelse af ovenstående har den nye del af den tredje gruppe manglende kendskab 
til skattebetaling af gaver og naturalier, hvoraf mange angiver, at de ikke anser gaver og 
gevinster som egentlige (skattepligtige) gaver på trods af, at de reelt fungerer som afløn-
ning for deres aktiviteter fx produktanmeldelser og blogindlæg.  

• Den traditionelle del af den tredje gruppe finder det derimod ikke udfordrende at værdi-
fastsætte gaver og naturalier eller afgøre, hvornår der skal betales skat heraf. 

 

 

Boks 5. Løsningsmuligheder fra anden del af målgruppeundersøgelsen 
 

1. Målgruppen efterspørger mere information og klare regler 
Alle delmålgrupper i den tredje gruppe efterlyser mere let tilgængelig information om skatte-
regler, hvor på forskuds- og årsopgørelsen man skal oplyse sine indtægter, klare regler for 
fradrag, hvem der skal indberette indtægter, hvornår gaver skal indberettes samt hvordan ga-
ver skal værdifastsættes. 
 

2. Målgruppen efterspørger, at ansvaret for indberetning ligger hos den, der udbetaler 
indkomsten, og efterspørger et redskab til at beregne, hvor meget de skal selvangive. 
Som konkrete løsningsforslag efterspørger den tredje gruppe i særlig høj grad, at ansvaret for 
indberetning af indtægter i højere grad ligger hos den, der udbetaler pengene samt at Skatte-
styrelsen stiller en online beregner til rådighed, som gør det let at beregne, hvor meget der 
skal oplyses. Herudover fremhæver opstartsvirksomhederne muligheden for at oprette en 
selvstændig erhvervskonto. 
 

3. Den tredje gruppe ønsker, at vejledning og information er at finde på skat.dk 
Ni ud af ti angiver i spørgeskemaundersøgelsen, at de gerne vil have den vejledning og infor-
mation, de efterspørger, på skat.dk. Skattestyrelsen anses således som en af deres fore-
trukne kilder til hjælp. Hjælpen skal være målrettet målgruppernes behov og gerne være så 
enkel at gå til som muligt. 
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Tabel 1. Delmålgrupper – antal og samlet indkomst  
  

 
Delmålgrupper 

Personer Samlet indkomst1) 

Antal Pct. Mia. kr. Pct. 

Opstartsvirksomhed 101.536 32 5,6 38 

Honorarmodtagere 200.448 63 8,7 59 

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed 15.688 5 0,5 4 

I alt 317.672 100 14,8 100 
 

  

1) Samlet indkomst dækker indkomster fra aktiviteter, der kan henføres til den tredje gruppe på arbejdsmarkedet. 
Kilde: Opfølgende målgruppeundersøgelse (COWI 2019).  

 

Tabel 2. Antal honorarmodtagere i 2017 fordelt på type indberetning og indtægtsstørrelse 
  

 
Honorarmodtagere 

Antal personer Honorarindtægter1) 

Antal Pct. Mia. kr. Pct. 

Kun oplyst honorarindtægter 16.707 8 1,5 18 

Kun tredjepartsindberettede honorar- 
indtægter 

179.061 89 6,7 77 

Både oplyst og tredjepartsindberettede  
honorarindtægter  

4.680 2 0,4 5 

I alt 200.448 100 8,6 100 
 

  

1) Tabellen indeholder alene oplysninger om honorarmodtagernes honorarindtægter og dermed de beløb, der konkret er 
registreret i henholdsvis felt 207 (Anden personlig indkomst før fradrag af AM-bidrag på forskudsopgørelsen) og felt 210 
(Honorarer før fradrag af AM-bidrag på årsopgørelsen). 

Kilde: Opfølgende målgruppeundersøgelse (COWI 2019).  
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Tabel 3. Honorarmodtagere med tredjepartsindberettede honorarindtægter, fordelt på ind-

komstintervaller for tredjepartsindberettede honorarer (2017) 
  

 
Indkomstintervaller 

Honorarmodtageres tredjepartsindberettede honorarindtægter 

Antal personer Pct. Kumulativ pct. 

1-999 kr. 20.814 11,3 11 

1.000-2.499 kr. 62.192 33,8 45 

2.500-4.999 kr. 19.900 10,8 56 

5.000-9.999 kr. 27.293 14,9 71 

10.000-19.999 kr. 19.326 10,5 81 

20.000-49.999 kr. 16.370 8,9 90 

50.000-99.999 kr. 7.021 3,8 94 

100.000-499.999 kr. 9.307 5,1 99 

500.000-999.999 kr. 887 0,5 100 

1.000.000 kr. + 628 0,3 100 

I alt 183.7381) 100 100 
 

    

1) Tre honorarmodtagere har negativ tredjepartsindberettede honorarindtægter og indgår ikke i tabellen.  
Kilde: Opfølgende målgruppeundersøgelse (COWI 2019).  
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Tabel 4. Den samlede personlige indkomst for personer der har tredjepartsindberettede hono-

rarindtægter, fordelt på indkomstintervaller (2017) 
 

Indkomstintervaller 
Samlet personlig indkomst (inkl. honorarindtægter) 

Antal Pct. Kumulativ pct. 

1-999 kr. 537 0,3 0 

1.000-2.499 kr. 1.278 0,7 1 

2.500-4.999 kr. 644 0,4 1 

5.000-9.999 kr. 1.289 0,7 2 

10.000-19.999 kr. 2.250 1,2 3 

20.000-49.999 kr. 5.819 3,2 7 

50.000-99.999 kr. 13.227 7,3 14 

100.000-499.999 kr. 121.081 66,4 80 

500.000-999.999 kr. 28.846 15,8 96 

1.000.000 kr. + 7.406 4,1 100 

I alt 182.3772) 100 100 
 

 

1) Tre honorarmodtagere har negativ tredjepartsindberettede honorarindtægter og indgår ikke i tabellen.  
2) Der er 1.364 af de honorarmodtagere, der har tredjepartsindberettede honorarindtægter, som ikke har en personlig ind-

komst herudover.  
Kilde: Opfølgende målgruppeundersøgelse (COWI 2019).  

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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3. Skematiske regler for opgørelse af 

indkomst 

3.1 Forslaget 
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3.2 Vurdering 
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Tabel 1. Honoraraktiviteter og ikke-erhvervsmæssig indkomst og fradrag i 2019 
 

 
  Antal personer Indkomst  Fradrag  

Andel med fra-
drag (pct.) 

Antal og gennemsnit 233.000 43.300 800 4,10 

Mindre end 2.501 kr. 88.000 1100 30 0,64 

2.501 - 10.000 kr. 60.000 5.400 130 2,70 

10.001 - 30.000 kr. 46.000 17.300 540 5,57 

30.001 - 50.000 kr. 12.000 39.100 1.870 11,30 

50.001 - 100.000 kr. 10.000 70.600 3.810 15,38 

100.001 - 150.000 kr. 4.000 122.500 6.170 16,95 

150.001 - 200.000 kr. 2.000 174.300 6.940 18,60 

200.001 - 300.000 kr. 3.000 245.400 7.800 12,17 

300.001 - 1.000.000 kr. 6.000 481.700 4.390 7,68 

Over 1. mio. kr. 1.000 3.241.600 4.550 3,50 

 

Kilde: Skatteministeriet 
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4. Grundlag for arbejdsmarkedsbi-

drag 

4.1 Problemstilling 

4.2 Gældende regler for opgørelsen af den skattepligtige indkomst og 

arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget 
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Tabel 1. Opgørelse af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag 
 

  
Kan udgifterne 
på 600 kr. fra-
drages ved op-
gørelse af sel-

skabsindkomst? 

Kan udgifterne 
fradrages i den 
personlige ind-

komst? 

Kan udgifterne 
fradrages ved 
opgørelsen af 
AM-bidrags-
grundlag? 

Marginal skatte-
procent (topskat-
teyder) af samlet 
nettoindtægt og 
nettobeløb efter 

skat1) 

Hovedanparts-
haver i ApS 

Ja - 
Ja, hvis fx 900 
kr. udbetales 

som løn fra ApS 
55,9 pct., 397 kr. 

Selvstændig er-

hvervsvirksom-

hed 

- Ja Ja 55,9 pct., 397 kr. 

Konsulent (ikke-
erhvervsdri-
vende) 

- Ja Nej 58,5 pct, 374 kr. 

Ikke-erhvervs-
mæssig virk-
somhed 

- Ja - 52,5 pct., 431 kr. 

Lønmodtager2) 
 

- Nej Nej 76,5 pct., 211 kr. 

 

1) Den marginale skatteprocent er ekskl. kirkeskat. 
2) Det er forudsat, at lønmodtageren har andre fradragsberettigede udgifter, og at udgiften på de 600 kr. i det hele oversti-
ger 6.600 kr. (2022) 

 

4.3 Ændring af arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget – og pligten 
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4.4 Vurdering 
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Tabel 2. Opgørelse af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag 
 

  
Kan udgifterne 
på 600 kr. fra-
drages ved op-
gørelse af sel-

skabsindkomst? 

Kan udgifterne 
fradrages i den 
personlige ind-

komst? 

Kan udgifterne 
fradrages ved 
opgørelsen af 
AM-bidrags-
grundlag? 

Marginal skatte-
procent (topskat-
teyder) af samlet 
nettoindtægt og 
nettobeløb efter 

skat1) 

Hovedanparts-
haver i ApS 

Ja - 
Ja, hvis fx 900 
kr. udbetales 

som løn fra ApS 
55,9 pct., 397 kr. 

Selvstændig er-

hvervsvirksom-

hed 

- Ja Ja 55,9 pct., 397 kr. 

Konsulent (ikke-
erhvervsdri-
vende) 

- Ja Ja 55,9 pct., 397 kr. 

Ikke-erhvervs-
mæssig 
Virksomhed 

- Ja Ja 55,9 pct., 397 kr. 

 
Lønmodtager2) 
 

- Nej Nej 76,5 pct., 211 kr. 

 

1) Den marginale skatteprocent er ekskl. kirkeskat. 

2) Det er forudsat, at lønmodtageren har andre fradragsberettigede udgifter, og at udgiften på de 600 kr. i det hele oversti-
ger 6.600 kr. (2022) 
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5. Forenklet beskatning for ”start 

ups”  

5.1 Problemstilling 

• 

• 

• 
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5.2 Konsekvenser af en forenklet ordning 

5.3 Særlige problemstillinger ved etablering af en forenklet ordning 

5.3.1 Hvilke virksomheder kan anvende ordningen?  
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5.3.2 Hvilke udgifter og indtægter er omfattet af den forenklede ordning? 

5.3.3 Varighed af den forenklede ordning 
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5.3.4 Omsætningsgrænse 

5.3.5 Overgang fra beskatning efter forenklet ordning til almindelig beskatning  

5.3.6 Overgang fra almindelig beskatning til forenklet ordning 
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Tabel 1. Forskel mellem beskatning efter forenklet ordning og beskatning af erhvervsmæssig 

virksomhed 
 

  Beskatning efter forenklet 
ordning 

Beskatning af erhvervs-
mæssig virksomhed  

Beskatning af ikke-er-
hvervsmæssig virksom-
hed 

Beskatning  
og fradrag 

 

Beskatning i det ind-
komstår, hvor den er-
hvervsdrivende modtager 
betalingen for de leverede 
ydelser eller solgte aktiver. 
Fradrag for driftsomkostnin-
ger, jf. statsskattelovens § 
6, stk. 1, litra a, og etable-
ringsomkostninger i det ind-
komstår, hvor de betales. 
Ved efterfølgende salg af 
aktiver vil salgssummen 
være skattepligtig ved beta-
ling, hvis salget sker inden-
for 3 års perioden.  
 
Anskaffelse, salg og afkast 
af fast ejendom er ikke om-
fattet. Anskaffelse og salg 
af finansielle aktiver er ikke 
omfattet, mens afkast heraf 
er omfattet.  

Beskatning som hovedregel 
i det indkomstår, hvor den 
erhvervsdrivende har er-
hvervet ret til indtægten. 
Fradrag for driftsomkostnin-
ger, jf. statsskattelovens § 
6, stk. 1, litra a, som hoved-
regel på pligtpådragelses-
tidspunktet. Se nærmere 
nedenfor om afskrivninger. 
 
Ingen fradrag for etable-
ringsomkostninger, dog fra-
drag efter særregler i lig-
ningsloven. 
 

Beskatning sker ud fra et 
nettoprincip, jf. statsskatte-
lovens § 4. Dvs. beskatning 
af bruttoindkomsten fratruk-
ket de udgifter, der er af-
holdt for at erhverve den 
konkrete indkomst på hen-
holdsvis retserhvervelses-
tidspunktet og pligtpådra-
gelsestidspunktet.  
 
Ingen fradrag for etable-
ringsomkostninger. 

Afskrivninger Ingen afskrivninger. Alle 

udgifter til køb af driftsmid-

ler, skibe, immaterielle ak-

tier mv. fradrages ved ind-

komstopgørelsen i det ind-

komstår, hvor udgiften er 

afholdt. 

Ved efterfølgende salg efter 

3 års perioden sker beskat-

ningen af salgssummen ef-

ter reglerne om genvundne 

afskrivninger i afskrivnings-

loven. 

 

Selvstændigt erhvervsdri-

vende kan afskrive på er-

hvervsmæssigt anvendte 

driftsbygninger, installatio-

ner, skibe og driftsmidler 

mv. efter afskrivningsloven, 

og statsskattelovens § 6, 

stk. 1, litra a. Småaktiver 

(14.600 kr. (2022)) kan 

straksafskrives.  

Ved salg kan der ske be-

skatning af evt. genvundne 

afskrivninger efter reglerne 

i afskrivningsloven. 

Driftsøkonomiske afskriv-
ninger baseret på nettoind-
komstprincippet i statsskat-
teloven. 1) 
Der er ikke hjemmel til at 
beskatte evt. genvundne af-
skrivninger, selvom der tid-
ligere er foretaget fradrag 
efter nettoprincippet. 

Underskud Underskud kan ikke mod-
regnes i anden indkomst 
heller ikke en evt. ægtefæl-
les. 
 
Underskud kan ikke fremfø-
res til modregning i senere 
års indkomst.  

Underskud kan modregnes 
i anden indkomst, fx ind-
komst ved anden aktivitet 
eller lønindkomst. Under-
skud kan også overføres til 
en evt. ægtefælle. 
 
Evt. resterende underskud 
kan fremføres til modreg-
ning i senere års indkomst.  

Underskud kan ikke mod-
regnes i anden indkomst 
heller ikke en evt. ægtefæl-
les. 
 
Underskud kan ikke fremfø-
res til modregning i senere 
års indkomst.  

Virksomheds-
ordning 

Kan ikke anvendes. Kan anvendes. Kan ikke anvendes. 

Kapitalafkast-
ordning 

Kan ikke anvendes. Kan anvendes. Kan ikke anvendes. 

 

1)  Ordinære afskrivninger skal principielt tjene til udligning af værdiforringelse af driftsmidler og driftsbygninger hidrørende 
fra slid, ælde og anden risiko, der er forbundet med den pågældende virksomhed, hvorimod afskrivning efter afskrivningslo-
ven foretages efter faste satser uafhængig af det konkrete aktivs faktiske levetid. 

5.4 Statsstøtteretlig vurdering 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100140329_P6
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651
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5.5  Samlet vurdering 



Skattelovrådet 

Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet   

   

 

31 

 

6. Beskatning af ikke-erhvervsmæs-

sige virksomheder  

6.1 Problemstilling 

 

6.2 Gældende regler for beskatning af virksomheder 
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Tabel 1. Forskel mellem beskatning af erhvervsmæssig og ikke-erhvervsmæssig virksomhed 
 

  Beskatning af ikke-er-
hvervsmæssig virksomhed 

Beskatning af erhvervs-
mæssig virksomhed  

Beskatning og fradrag Beskatning sker ud fra et net-
toindkomstprincip, jf. stats-
skatteloven. Dvs. beskatning 
af bruttoindkomsten fratrukket 
de udgifter, der er afholdt for 
at erhverve den konkrete ind-
komst.  

Beskatning af indkomsten 
med fradrag for driftsomkost-
ninger, jf. statsskattelovens § 
6, stk. 1, litra a. 
 
 

Afskrivninger Driftsøkonomiske afskrivnin-

ger baseret på nettoindkomst-

princippet i statsskatteloven. 1) 

Der er ikke hjemmel til at be-

skatte evt. genvundne afskriv-

ninger, selvom der tidligere er 

foretaget fradrag efter netto-

indkomstprincippet. 

Selvstændigt erhvervsdri-

vende kan afskrive på er-

hvervsmæssigt anvendte 

driftsmidler mv. efter afskriv-

ningslovens kapitel 2 og 3, og 

statsskattelovens § 6, stk. 1, 

litra a. 

Ved salg kan der ske beskat-

ning af evt. genvundne af-

skrivninger efter reglerne i af-

skrivningsloven. 

Underskud Underskud kan ikke modreg-
nes i anden indkomst heller 
ikke en evt. ægtefælles. 
 
Underskud kan ikke fremføres 
til modregning i senere års 
indkomst.  

Underskud kan modregnes i 
anden indkomst som fx ind-
komst ved anden aktivitet el-
ler lønindkomst. Underskud 
kan også overføres til en evt. 
ægtefælle. 
 
Evt. resterende underskud 
kan fremføres til modregning i 
senere års indkomst.  

Virksomhedsordning Kan ikke anvendes. Kan anvendes. 

Virksomhedsomdannelseslo-
ven 

Kan ikke anvendes. Kan anvendes. 

 

1)  Ordinære afskrivninger skal principielt tjene til udligning af værdiforringelse af driftsmidler og driftsbygninger hidrørende 
fra slid, ælde og anden risiko, der er forbundet med den pågældende virksomhed, hvorimod afskrivning efter afskrivningslo-
ven foretages efter faste satser uafhængig af det konkrete aktivs faktiske levetid. 

 

 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20100140329_P6
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Tabel 2. Oversigt over regler for erhvervsmæssige virksomheder i ligningsloven 
 

 Bestemmelse Indhold 

§ 5, stk. 5 Fordeling af renteudgifter.  
  

§ 7, nr. 24 
 

Skattefrihed for værdien af eget arbejde (for selvstændigt erhvervsdrivende 
omfatter skattefriheden tillige sædvanligt mestersalær o.lign) 
 

§ 7Q, stk.3 Fradrag for udgifter til sagkyndig bistand. 

§ 8 Fradrag for reklameudgifter m.v. 

§ 8 B Fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter. 

§ 8 K, stk. 2 Fradrag for udgifter til beplantning af træer, der er bestemt til erhvervsmæs-

sig anvendelse. 

§ 8 N Fradrag for lønudgifter 

§ 8 S Fradrag for gaver til kulturinstitutioner. 
 

§ 8 X Skattekreditter. Udbetaling af skatteværdien af underskud ved forsøgs- og 
forskningsvirksomhed 
 

§ 9 A, stk. 8 Fradrag for rejseudgifter med standardsats 
 

§ 9 B 
 

Fradrag for erhvervsmæssig befordring 

§ 9 C 
 

Fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads 

§ 13 Fradrag for udgifter til kontingent til arbejdsgiverorganisationer 
 

§ 13 A Fradrag for præmiebetaling til syge- og arbejdsskadeforsikring 
 

§ 14 Fradrag for ejendomsskatter 
 

§ 15 K, stk. 6 Fradrag for fredede ejendomme, der i væsentligt omfang anvendes er-
hvervsmæssigt 
 

§ 16, stk. 14 Beskatning af fri telefon, datakommunikationsforbindelse og computer med 
tilbehør. 
 

§ 30 A Fradrag for udgifter til misbrugsbehandling 
 

 

 

 

6.3 Overvejelser om ændring af beskatningen af ikke-erhvervsmæs-

sige virksomheder  
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6.3.1 Afgrænsning af de omfattede virksomheder 
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6.3.2 Gældende regler for aktieselskaber og andre selskaber 
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6.3.3  Det konkrete indhold af ordningen 
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6.3.3.1 Fradrag 
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6.3.3.2 Afskrivninger  
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6.3.3.3 Anvendelse og fremførsel af underskud 
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• 

• 

• 
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6.3.3.4 Anvendelse af virksomhedsordningen 

6.3.3.5 Anvendelse af virksomhedsomdannelsesloven 
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6.4 Skal ordningen være obligatorisk eller valgfri  
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6.5 Varighed af ordningen 

6.6 Statsstøtteretlig vurdering 
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6.7 Samlet vurdering 
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7. Forenkling af regler for beskatning 

af honorarmodtagere mv. 

7.1 Problemstilling 
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7.2 Gældende regler for beskatning af honorarmodtagere 
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Boks 1. Sammenfatning af forskelle mellem beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende, 

ikke selvstændigt erhvervsdrivende, lønmodtagere og honorarmodtagere 
 

   
Selvstændig 

erhvervsdrivende 
Lønmodtager 

Honorar- 
modtager 

Ikke- 
erhvervsmæssig 

virksomhed 

Beskatning 
af indtjening 

Der betales ar-
bejdsmarkedsbi-
drag af nettoind-
komsten. Personlig 
indkomst, jf. stats-
skattelovens § 4 
og personskattelo-
vens § 3. 

Der betales ar-
bejdsmarkedsbi-
drag af bruttoind-
komsten. Personlig 
indkomst, jf. stats-
skattelovens § 4 
og personskattelo-
vens § 3. Den 
skattepligtige 
værdi af persona-
legoder fastsættes 
som udgangspunkt 
efter reglerne i lig-
ningslovens § 16.  

Der betales ar-
bejdsmarkedsbi-
drag af bruttoind-
komsten. Personlig 
indkomst, jf. stats-
skattelovens § 4 
og personskattelo-
vens § 3. 

Overskud regnes 
ikke med til bi-
dragsgrundlaget. 
Personlig ind-
komst, jf. statsskat-
telovens § 4 og 
personskattelo-
vens § 3. 

Fradrags-
værdi 

Fradrag i arbejds-
markedsbidrags-
grundlaget. Fra-
drag i personlig 
indkomst.  

Ikke fradrag i ar-
bejdsmarkedsbi-
dragsgrundlaget. 
Ligningsmæssigt 
fradrag. 

Ikke fradrag i ar-
bejdsmarkedsbi-
dragsgrundlaget. 
Fradrag i personlig 
indkomst. 

 Fradrag i person-
lig indkomst. 

Fradrags-
grundlag  

Fradrag for drifts-
omkostninger. Dog 
eventuel afskriv-
ningsadgang. 

Fradrag for visse 
lønmodtagerudgif-
ter, herunder af-
skrivninger efter af-
skrivningsloven, 
der overstiger 
6.600 kr. (2022). 
Beløbsgrænsen 
gælder ikke for ud-
gifter til fagfore-
ningskontingent, A-
kasse, befordring 
mellem hjem og ar-
bejde og fradrag 
for rejseudgifter. 

Fradrag for udgifter 
i tilknytning til ind-
tægterne. Fradrag, 
herunder for af-
skrivninger, kan 
ikke overstige ind-
tægten ved den 
enkelte virksom-
hed. Honorarmod-
tagere kan fore-
tage afskrivninger 
efter afskrivnings-
lovens kapitel 2 og 
3. 

Fradrag for udgifter 
i tilknytning til ind-
tægterne. Fradrag 
herunder for af-
skrivninger, kan 
ikke overstige ind-
tægten ved den 
enkelte virksom-
hed. Der er ikke 
hjemmel til at be-
skatte eventuelt 
genvundne afskriv-
ninger, selvom der 
tidligere er foreta-
get fradrag efter 
nettoindkomstprin-
cippet, fordi der er 
tale om levetidsaf-
skrivninger.  

Underskud Underskud ved er-
hvervsvirksomhed 
kan modregnes i 
anden personlig 
indkomst, fx løn-
indkomst. Fremfør-
selsadgang. 

Underskud kan 
modregnes i ægte-
fællens indkomst. 
Overskydende be-
løb fremføres til 
modregning i se-
nere indkomstår. 

Underskud kan 
ikke fremføres til 
modregning i se-
nere års indkomst. 
Underskud kan 
ikke modregnes i 
anden indkomst. 

Underskud kan 
ikke fremføres til 
modregning i se-
nere års indkomst. 
Underskud kan 
ikke modregnes i 
anden indkomst.  

Virksom-
heds- 
ordningen  

Kan anvendes. Kan ikke anven-
des. 

Kan ikke anvendes Kan ikke anven-
des. 
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7.3 Overvejelser i forbindelse med mulige forenklingstiltag 

7.3.1 Nærmere om evt. afgrænsning af honorarmodtagere 

7.3.2 Opgørelse af indkomst efter de samme regler som for lønmodtagere 
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  7.3.3 Opgørelse af indkomst efter den i afsnit 6 skitserede ændrede beskatningsmodel for ikke-

erhvervsmæssige virksomheder     
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7.3.4 Muligheder for at indføre indeholdelsespligt 

7.4 Vurdering 
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8. Indberetning af indkomstoplysnin-

ger og indeholdelse af indkomst-

skat 

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
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8.1 Baggrund for indførelse af kildeskattesystemet 
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8.1.1 Nærmere om udformningen af kildeskattesystemet 
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8.1.2 Tendenser og udfordringer ved gruppen uden for kildeskattesystemet (B-indkomst) 
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https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
https://faos.ku.dk/publikationer/forskningsnotater/fnotater-2017/Fnotat_157_-_Digitalisering_af_arbejdsmarkedet.pdf
https://faos.ku.dk/publikationer/forskningsnotater/fnotater-2017/Fnotat_157_-_Digitalisering_af_arbejdsmarkedet.pdf
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https://www.skm.dk/skattetal/statistik/arkiv/b-skat-indregnes-i-traekprocenten/
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/arkiv/forskudssystemet-faktaside/
https://www.skm.dk/skattetal/statistik/arkiv/forskudssystemet-faktaside/
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Boks 1. Mulige tiltag, som beskrives i afsnittet 
 

 
2 Udvidelse af indberetningspligten for indkomstoplysninger 

2.1 Indberetningspligt for danske arbejd-
splatforme 

En indberetningspligt vil betyde færre byrder for 
den skattepligtige og vil minimere den skatte-
pligtiges evt. udfordringer med at oplyse sine 
indtægter korrekt. Forslaget vil kunne bidrage til, 
at der i højere grad vil kunne sikres korrekt be-
skatning, og vil betyde bedre muligheder for 
kontrol af regelefterlevelsen. 

2.2 Frivillig indberetning for arbejdsplatforme 

En mulighed for frivillig indberetning kan være 
med til at sikre, at Skatteforvaltningen fremad-
rettet modtager flere oplysninger om den tredje 
gruppes arbejdsindtægter fra digitale platforme. 
Forslaget vil betyde færre byrder for den skatte-
pligtige, minimere den skattepligtiges evt. udfor-
dringer med at oplyse sine indtægter korrekt og 
vil betyde bedre muligheder for kontrol af regel-
efterlevelsen. 

3 Udvidelse af indeholdelsespligten 

3.1 Indeholdelsespligt ved udbetaling af ho-
norarer 

En model for indeholdelse af skat i forbindelse 
med udbetaling af honorarer forventes at ville 
betyde en mere effektiv opkrævning af skat, li-
gesom en sådan model vil medføre en byrdelet-
telse for de honorarmodtagere, som ikke vil 
skulle indbetale deres B-skatterater som hidtil. 

3.2 Mulighed for frivillig indeholdelse af ind-
komstskat ved honorarer 

Forslaget vil betyde en byrdelettelse for de ho-
norarmodtagere, som omfattes, og som ikke 
længere selv skal indbetale deres B-skatterater. 
En frivillig ordning om indeholdelse af kildeskat 
af honorarindtægter kan være et aktiv for den, 
der udbetaler honoraret i form af mulighed for at 
tiltrække honorarmodtagere og sikre sig mod 
sort arbejde. 

3.3 Udvidelse af indeholdelsespligten for ar-
bejdsplatforme 

Det må antages, at den skattepligtige generelt 
har interesse i, at der sker indeholdelse og af-
regning af kildeskat af indtægten, da det både 
mindsker risikoen for restskat og kan gøre det 
nemmere at afregne sin skat. Dertil vil forslaget 
betyde en mere effektiv opkrævning af ind-
komstskatten gennem arbejdsplatforme.  

3.4 Mulighed for frivillig indeholdelse af ind-
komstskat for arbejdsplatforme 

Forslaget vil betyde en lettelse for de hvervta-
gere, som omfattes og ikke længere skal stå for 
at betale den del af deres skat. En frivillig ord-
ning kan være et aktiv for en arbejdsplatform i 
form af mulighed for at tiltrække hvervtagere og 
sikre sig mod sort arbejde. 

 

 

8.2 Udvidelse af indberetningspligten for indkomstoplysninger 
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8.2.1 Indberetningspligt for danske arbejdsplatforme 
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http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.pdf
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0514&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0514&from=DA
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8.2.2 Frivillig indberetning for arbejdsplatforme 
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8.3 Udvidelse af indeholdelsespligten  

8.3.1 Indeholdelsespligt ved udbetaling af honorarer  
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Tabel 1. Oversigt over de fire typer af hvervgivere  
 

 
  Hvervgivere, som udbetaler for 

mere end 100.000 kr. i B-indkomst 
Hvervgivere, som udbetaler mindre 
end 100.000 kr. i B-indkomst 

Hvervgivere, som 
har ansatte, og 
som udbetaler A-
indkomst 

Gruppe 1) Hvervgivere, som har an-
satte, og som udbetaler A-indkomst, 
og som udbetaler mere end 100.000 
kr. i arbejdsmarkedsbidragspligtig B-
indkomst. 

Gruppe 2) Hvervgivere, som har an-
satte, og som udbetaler A-indkomst, 
og som udbetaler mindre end 
100.000 kr. i arbejdsmarkedsbidrags-
pligtig B-indkomst. 
 

Hvervgivere, som 
ikke har ansatte, 
og som ikke ud-
betaler A-ind-
komst 

Gruppe 3) Hvervgivere, som ikke har 
ansatte, og ikke som udbetaler A-ind-
komst, og som udbetaler mere end 
100.000 kr. i arbejdsmarkedsbidrags-
pligtig B-indkomst. 

Gruppe 4) Hvervgivere, som ikke har 
ansatte, og som ikke udbetaler A-ind-
komst, og som udbetaler mindre end 
100.000 kr. i arbejdsmarkedsbidrags-
pligtig B-indkomst. 

 

Tabel 2. Udbetaling af arbejdsmarkedsbidragspligtig B-indkomst fordelt på 4 virksomhedsty-

per (2020), afrundende tal.  

 
 Gruppe  Antal 

hvervgi-
vere  

Antal 
modta-
gere1) 

Andel af 
antal ud-

betalinger 
(pct.) 

Udbetalt 
beløb 

(mio. kr.)2)  

Andel af 
udbetalt 

beløb 
(pct.)  

Gns.  
beløb pr. ud-
betaling (kr.) 

Gns. beløb 
pr. modta-

ger (kr.) 

1   3.300 212.000 45,1 9.331 92,9 20.000 44.000 

2 
  

9.000 35.500 39,7 246 2,4 5.000 7.000 

3  
  

700 14.000 6,2 393 3,9 15.500 29.000 

4  2.600 8.500 9 75 0,8 6.500 9.000 

I alt 15.600 274.000 100 10.045 100 18.500 37.500 

 

Anm.: Opgørelsen er foretaget på baggrund af virksomheder og deres karakteristika med udgangspunkt i indkomståret 
2020. Opgørelsen baserer sig på de oplysninger, som indberettes til Skattestyrelsen af tredjeparter, hvilket udgør ca. 80 
pct. af de samlede honorarindtægter. Bemærk, at hvervgivere anses som værende udbetaler af A-indkomst, hvis de indgår 
i koncern med andre hvervgivere, som udbetaler A-indkomst. 

1) Hver honorarmodtager indgår én gang, for hver gang vedkommende har modtaget honorarer fra én 
hvervgiver. Der er således ikke tale om unikke modtagere. 

 Der henvises til det beløb, som hvervgiveren har indberettet, at der er udbetalt.
Kilde: Skattestyrelsen
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8.3.2 Mulighed for frivillig indeholdelse af indkomstskat ved honorarer  
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8.3.3 Udvidelse af indeholdelsespligten for arbejdsplatforme 
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8.3.4 Mulighed for frivillig indeholdelse af indkomstskat for arbejdsplatforme 
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8.4 Vurdering  
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9. Værdiansættelse af naturaliegoder 

for personer i den tredje gruppe på 

arbejdsmarkedet 

9.1 Problemstilling 
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9.2 Skattepligten 
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9.3 Den skattepligtige værdi af naturaliegoder – gældende regler 
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Boks 1. Værdiansættelse af naturaliegoder for forskellige grupper 
 

 Selvstændigt erhvervsdrivende  Vederlag i form af naturaliegoder værdian-
sættes som udgangspunkt til markedsvær-
dien. Der ses endvidere eksempler på sub-
jektiv værdiansættelse, primært ved gaver. 
 

 
Ikke-erhvervsmæssig virksomhed 
 
 

 
Naturaliegoder værdiansættes efter samme 
udgangspunkt, som gælder for selvstæn-
digt erhvervsdrivende.  
 

 
Honorarmodtagere  

 
Vederlag i form af naturaliegoder værdian-
sættes som udgangspunkt til markedsvær-
dien. Gaver værdiansættes som udgangs-
punkt til den subjektive værdi for modtage-
ren. 
 

 
Lønmodtagere, og honorarmodtagere, der beskat-
tes som lønmodtagere 

 
Naturaliegoder fra arbejdsgiveren mv. vær-
diansættes til markedsværdien1) og for 
nærmere angivne personalegoder efter 
skematisk værdifastsættelse. 
 

 
Personbeskatning udenfor ovennævnte kategorier 

 
Naturaliegoder, der gives som gaver mv.2), 
der ikke er omfattet af reglerne om afgifts-
pligtige gaver, beskattes som udgangs-
punkt til den subjektive værdi for modtage-
ren. Gevinster3), der består i naturaliegoder, 
fra spil, værdiansættes som udgangspunkt 
til markedsværdien4). 

 

1) Jf. ligningslovens § 16, som også gælder i visse tilfælde for honorarmodtagere. Værdiansættelsen til markedsværdien 
gælder også for gaver fra arbejdsgiveren, bortset fra de såkaldte lejlighedsgaver. 

2) I SKM2011.105.SR skulle skattepligtige månedlige gaver i form af naturaliegoder til elever på handelsskoler, gymna-
sier mv. for at distribuere et gratis månedsmagasin værdiansættes til den subjektive værdi for modtageren. 

3) For afgrænsning mellem gaver mv. og gevinster fra spil, se SKM2018.435.SR 

4) Gælder dog ikke for gevinster fra spil, der er omfattet af lov om afgift af spil. 
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9.4 Overvejelser i forbindelse med mulige forenklingstiltag 

9.4.1 Værdiansættelse for honorarmodtagere efter lønmodtagerreglerne 
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9.4.2 Værdiansættelse for honorarmodtagere til markedsværdien 

9.4.2.1 Bagatelgrænse 

9.4.2.2 Skattefri bundgrænse 
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9.4.3 Værdiansættelse efter andre skematiske principper 

9.4.4 Indførelse af en indberetnings- eller oplysningspligt for giveren 
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9.4.5 Indførelse af indeholdelsespligt for giveren 
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9.4.6 Vurdering 
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10. Skattelovrådets overvejelser og 

anbefalinger  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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10.1 Skematiske regler for opgørelse af indkomst 

10.2 Grundlag for arbejdsmarkedsbidrag 
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10.3 Forenklet beskatning for ”start ups” 

10.4 Beskatning af ikke-erhvervsmæssige virksomheder 
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10.5 Forenkling af regler for beskatning af honorarmodtagere mv. 
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10.6 Indberetning af indkomstoplysninger og indeholdelse af ind-

komstskat 
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10.7 Værdiansættelse af naturaliegoder for personer i den tredje 

gruppe på arbejdsmarkedet 



Skattelovrådet 

Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet   

   

 

100 

 

 

11. Lovbestemmelser udarbejdet på 

baggrund af Skattelovrådets anbefa-

linger  

11. 1 Indledning 

11. 2 Udkast til lovbestemmelser 

Ad afsnit 10.2)



Skattelovrådet 

Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet   

   

 

101 

 



Skattelovrådet 

Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet   

   

 

102 

 

Ad afsnit 10.4)

Ad afsnit 10.6)
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https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/65694
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Ad afsnit 10.7)
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Bilag 1: Supplerende kommissorium 

for den tredje gruppe på arbejdsmar-

kedet  
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Bilag 2: Kommissorium for den tredje 

gruppe på arbejdsmarkedet  
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Bilag 3: Uddybning af målgruppeun-

dersøgelsen  
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Bilag 4: Metodebilag – Metodevalg og 

analysedesign i anden del af mål-

gruppeundersøgelsen  

3.1  Analysedesignet af den todelte målgruppeundersøgelse 

Figur 1. Sammenhængen mellem rapporterne om den tredje gruppe på arbejdsmarkedet 
 

* Skattelovrådet ’Rapport om den tredje gruppe på arbejdsmarkedet’ (2019): https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rap-
porter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe 

Afgrænsning 

og kortlægning 

af den tredje 

gruppe

Fase 2 rapport (februar, 2022)Fase 1 rapport (marts, 2019)

Afdækning af 

skatte- og 

moms 

udfordringer

Øget 

kendskab til 

udfordringer

ne

Identificere 

og belyse 

potentielle 

tiltag 

Skattelov-

rådets 

anbefalinger

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skattelovraadet/2019/marts/den-tredje-gruppe
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Kilde: Skatteministeriet

3.2 Metodevalg og analysedesign i anden del af målgruppeundersø-

gelsen  

Figur 2. Dataindsamlings- og analyseproces for anden del af målgruppeundersøgelsen 
 

Anm.: n anviser stikprøvestørrelsen for de respektive elementer af målgruppeundersøgelsen 

Kilde: Skatteministeriet 

≈

Boks 1. Dataudtræk og –analyse 
 

 
Skattestyrelsen har udtrukket en række centrale baggrundsoplysninger om hele den tredje 
gruppe, som har gjort det muligt at analysere og sammenligne de tre afgrænsede delmålgrup-
per. Herunder socioøkonomiske og demografiske oplysninger, såsom køn, alder, bopæl, om-
fanget af indkomsten og eventuelle fradrag mv., samt angivelsens karakter og ophav, herun-
der om angivelsen er tredjepartsindberettet og af hvem, eller om indtægten er selvangivet.  

 

Kilde: Skatteministeriet  

2.2.1 
Dataudtræk  
og -analyse 
 (n=317.000) 

 

2.2.2 
Eksplorative  
Interviews 

(n=11) 

2.2.3 
Spørgeskema-
undersøgelse 

(n=1.700) 

2.2.4 
Uddybende  
Interviews 

(n=7) 

COWI 
Rapportering 

Hele den tredje gruppe Brancherepræsentanter

Eksempler på nye erhvervsformer

Tilfældigt udvalgte delmålgrupper

https://deleoekonomien.dk/sites/default/files/media/kortlaegning_af_arbejdsplatforme_i_danmark_pdf.pdf
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Boks 2. Eksplorative interviews  
 

 
Der er gennemført 11 eksplorative interviews med brancherepræsentanter. Disse repræsen-
tanter arbejder med og/eller repræsenterer målgruppen, og har alle dyb indsigt i de skatte - og 
momsmæssige forhold, der gør sig gældende for målgruppen. Brancherepræsentanterne be-
står af en bred vifte af aktører, herunder:  

• Fagforbund (særlig viden om freelancere, kunstnere, konsulenter og digitale nomader) 

• Revisionsfirmaer (særlig viden om nye arbejdsformer, fx influencere og eSportsudøvere)  

• Digitale arbejdsplatforme (dækker freelancere, konsulenter, produktion, rengøring mv.)  

• Influencer-netværk og influencer-marketingplatform (særlig viden om influencere, herun-
der fx bloggere og vloggere) 

 

Kilde: Skatteministeriet  

Boks 3. Spørgeskemaundersøgelse 
 

 
Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersø-
gelse. Godt 1.700 ud af 16.500 respondenter har besvaret spørgeskemaet, svarende til en 
svarprocent på ca. 10,3pct. Svarprocenten var forventet grundet undersøgelsens udsendel-
sesform samt undersøgelsens overordnede tema, hvilket har været medvirkende til at fast-
lægge antal respondenter, som spørgeskemaet skulle udsendes til. Stikprøven er udtrukket 
som en stratificeret tilfældig stikprøve blandt personer, der i 2017 udgjorde den tredje 
gruppe, og som samtidig opfyldte de givne udvælgelseskriterier. Dette er gjort for at sikre, at 
alle delmålgrupper er repræsenteret. Spørgeskemabesvarelserne er vægtet i henhold til bl.a. 
stratificeringen. Delmålgruppernes forskelle imellem er chi2-testet for statistisk signifikans. 

 

Kilde: Skatteministeriet  

 

https://deleoekonomien.dk/sites/default/files/media/kortlaegning_af_arbejdsplatforme_i_danmark_pdf.pdf
https://deleoekonomien.dk/sites/default/files/media/kortlaegning_af_arbejdsplatforme_i_danmark_pdf.pdf
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Boks 4. Uddybende interviews 
 

De uddybende interviews er gennemført med udvalgte respondenter, der repræsenterer nye 
beskæftigelsesformer. Der er foretaget 7 uddybende telefoninterviews med respondenter 
med henblik på at eksemplificere fire nye beskæftigelsesformer, som skatteforvaltningen skal 
kunne servicere og administrere. De fire udvalgte beskæftigelsesformer er eSportsudøvere, 
influencere, gig-workers1) og crowd-workers2). Disse beskæftigelsesformer er udvalgt med 
henblik på at eksemplificerer nogle af de skattemæssigt forskelligartede forhold der påkræ-
ves at skatteforvaltningen kan administrere fremadrettet. Herunder fx forhold såsom mange-
artede indtægtskilder, som ofte ikke tredjepartsindberettes, uklare fradragsmuligheder, beta-
ling/aflønning i naturalier, samt grænseoverskridende indtægter.  

 

1) "Gig-worker" omfatter personer, der varetager småjobs, projektarbejde, og korte tidsbegrænsede ansættelser. Gig-
work udføres typisk blot af enkeltpersoner og ofte inden for rengørings -, transport- og udbringningsbranchen mv. 

2) "Crowd-worker" omfatter personer, der varetager specialiseret og vidensbaseret arbejde. Crowd-work er ofte kende-
tegnet ved standardiserede og enkeltforekommende opgaver.  

Kilde: Skatteministeriet 

https://deleoekonomien.dk/sites/default/files/media/kortlaegning_af_arbejdsplatforme_i_danmark_pdf.pdf
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Bilag 5: Opgørelse over hvervgivere, 

der udbetaler honorarer  

Tabel 1. Oversigt over honorarmodtagere, og i hvor høj grad de har modtaget honorarer fra 

den samme hvervgiver i perioden 2017-2020 (sorteret efter antal udbetalinger, afrundede tal) 

 
   Antal 

modta-
gere1 

Andel 
modta-

gere 
(pct.) 

Andel af 
antal ud-
betalin-

ger (pct.) 

Udbe-
talt be-

løb 
(mia. 
kr.) 2 

Andel 
af ud-
betalt 
beløb 
(pct.) 

Gns.  
beløb 
pr. ud-

betaling 
(kr.) 

1 udbetaling 472.000 59,2 19,7 6,1 16,7 13.000 

2-3 udbetalinger 167.000 20,9 16,2 7,2 21,6 18.500 

4-5 udbetalinger 67.000 8,4 12 6 16,3 21.000 

6-10 udbetalin-
ger 

50.000 6,3 15,8 6,7 18,2 17.500 

11-20 udbetalin-
ger 

27.000 3,4 16,1 3,6 10 9.500 

21-50 udbetalin-
ger  

14.500 1,8 19 6,8 18,5 15.000 

51-100 udbetalin-
ger 

400 0,05 1 0,3 0,8 11.000 

>100 udbetalin-
ger 

40 0,01 0,2 0,02 0,04 3.000 

I alt 798.000 100 100 36,6 100 15.500 
 

 

 
Kilde: Skattestyrelsen 
Anm.: 1 Hver honorarmodtager indgår én gang, for hver gang vedkommende har modtaget honorarer fra én hverv-
giver. Der er således ikke tale om unikke modtagere. De i alt knap 800.000 modtagere i opgørelsen dækker over 
godt 415.000 unikke personer. Dertil indgår der ca. 30.000 hvervgivere i opgørelsen. 
2 Opgørelsen baserer sig på de oplysninger, som indberettes til Skattestyrelsen af tredjeparter, hvilket udgør ca. 80 
pct. af de samlede honorarindtægter.
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Bilag 6: Karakteristik af de fire typer 

af hvervgivere  

https://erhvervsstyrelsen.dk/skattemaessig-registrering
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Bilag 7: Justering af beløbsgrænsen 

ifm. kategoriseringen af de fire grup-

per af hvervgivere  

Tabel 1. Oversigt over de fire typer af hvervgivere med variabel indkomstgrænse  
 

 
  Hvervgivere, som udbetaler for 

mere end x kr. i B-indkomst 
Hvervgivere, som udbetaler mindre 
end x kr. i B-indkomst 

Hvervgivere, som 
har ansatte, og 
som udbetaler A-
indkomst 

Gruppe 1) Hvervgivere, som har an-
satte, udbetaler A-indkomst, og som 
udbetaler mere end x kr. i arbejds-
markedsbidragspligtig B-indkomst. 

Gruppe 2) Hvervgivere, som har an-
satte, udbetaler A-indkomst, og som 
udbetaler mindre end x kr. i arbejds-
markedsbidragspligtig B-indkomst. 
 

Hvervgivere, som 
ikke har ansatte, 
og som ikke ud-
betaler A-ind-
komst 

Gruppe 3) Hvervgivere, som ikke har 
ansatte, ikke udbetaler A-indkomst, 
og som udbetaler mere end x kr. i ar-
bejdsmarkedsbidragspligtig B-ind-
komst. 

Gruppe 4) Hvervgivere, som ikke har 
ansatte, ikke udbetaler A-indkomst, 
og som udbetaler mindre end x kr. i 
arbejdsmarkedsbidragspligtig B-ind-
komst. 
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Tabel 2. Udbetaling af arbejdsmarkedsbidragspligtig B-indkomst fordelt på 4 virksomhedsty-

per, hvor indkomstgrænsen mellem hvervgivere er 100.000 kr. (2020), afrundende tal.  

 
 Gruppe Antal 

hvervgi-
vere  

Antal 
modta-
gere 1 

Andel af 
antal ud-
betalin-

ger 
(pct.) 

Udbetalt 
beløb 
(mio. 
kr.) 2  

Andel af 
udbetalt 

beløb 
(pct.)  

Gns.  
beløb 
pr. ud-

betaling 
(kr.) 

Gns. be-
løb pr. 
modta-
ger (kr.) 

1   3.300 212.000 45,1 9.331 92,9 20.000 44.000 

2  9.000 35.500 39,7 246 2,4 5.000 7.000 

3   700 14.000 6,2 393 3,9 15.500 29.000 

4 2.600 8.500 9 75 0,8 6.500 9.000 

I alt 15.600 269.000 100 10.045 100 18.500 37.500 

 

 

Tabel 3. Udbetaling af arbejdsmarkedsbidragspligtig B-indkomst fordelt på 4 virksomhedsty-

per, hvor indkomstgrænsen mellem hvervgivere er 200.000 kr. (2020), afrundende tal.  

 
 Gruppe Antal 

hvervgi-
vere  

Antal 
modta-
gere 1 

Andel af 
antal ud-
betalin-

ger 
(pct.) 

Udbetalt 
beløb 
(mio. 
kr.) 2  

Andel af 
udbetalt 

beløb 
(pct.)  

Gns.  
beløb 
pr. ud-

betaling 
(kr.) 

Gns. be-
løb pr. 
modta-
ger (kr.) 

1   2.100 197.000 31,7 9.162 91,2 21.000  46.500  

2  10.300 50.000 53,1 414 4,1 5.500  8.500  

3   300 10.500 3,5 341 3,4 17.000 32.500  

4 2.900 11.500 11,7 128 1,3 7.500 11.000  

I alt 15.600 269.000 100 10.045 100 18.500 37.500 
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Tabel 3. Udbetaling af arbejdsmarkedsbidragspligtig B-indkomst fordelt på 4 virksomhedsty-

per, hvor indkomstgrænsen mellem hvervgivere er 200.000 kr. (2020), afrundende tal.  

Tabel 4. Udbetaling af arbejdsmarkedsbidragspligtig B-indkomst fordelt på 4 virksomhedsty-

per, hvor indkomstgrænsen mellem hvervgivere er 300.000 kr. (2019), afrundende tal.  

 
 Gruppe Antal 

hvervgi-
vere  

Antal 
modta-
gere 1 

Andel af 
antal ud-
betalin-

ger 
(pct.) 

Udbetalt 
beløb 
(mio. 
kr.) 2  

Andel af 
udbetalt 

beløb 
(pct.)  

Gns. 
beløb 
pr. ud-

betaling 
(kr.) 

Gns. be-
løb pr. 
modta-
ger (kr.) 

1   1.600 188.500 25,4 9.035 90 21.000 48.000 

2  10.800 58.500 59,4 542 5,4 6.000 9.500 

3   200 9.500 2,4 313 3,1 17.500 33.000 

4  3.000 12.500 12,8 155 1,5 8.000 12.500 

I alt 15.600 269.000 100 10. 045 100 18.500 37.500 
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Skattelovrådet er et uafhængigt, stående udvalg, der blev nedsat i forbin-

delse med Retssikkerhedspakke II – Borgerne skal stå stærkere. Alle anbe-

falinger og vurderinger i denne rapport er Skattelovrådets. Skatteministeriet 

har fungeret som sekretariat for Skattelovrådet. 
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