VIDEN OM

Jagt og skat

Rigtig mange erhvervsfolk interesserer sig for jagt. Og en del bruger rent
faktisk jagt som forum for møder med forretningsforbindelser. Det er
derfor hverken usædvanligt, at virksomheder afholder udgifter til jagter,
eller at virksomhedsejere deltager i jagter betalt af andre. Begge dele
rummer imidlertid en skattemæssig problemstilling. Hvornår har
virksomheder fradrag for jagtudgifter, og hvornår risikerer en jæger
beskatning af fri jagt? Det giver vi svaret på i denne publikation.
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Fradrag for udgifter til jagt
For langt de fleste er jagt en fritidsbeskæftigelse. En hobby. Derfor er betingelserne for
at opnå skattefradrag for udgifter til jagt også ganske strenge. Men umuligt er det ikke.
I en kendelse fra 1997 tillod Landsskatteretten således, at et reklamebureau kunne
fradrage udgifter til en dagjagt på et gods, hvortil direktøren havde inviteret direktører
fra fem virksomheder, der alle var potentielle kunder i forhold til bureauet.
Landsskatteretten godkendte, at udgifterne blev fratrukket som repræsentation, idet
retten lagde vægt på, at der var tale om et enkeltstående jagtarrangement, og at der
ikke havde deltaget private venner.

Sammenfattende
kan det
konstateres, at
mulighederne for
skattefradrag
givetvis er størst
ved dagjagter.

Også i en dom fra Vestre Landsret fra 1998 blev der godkendt fradrag som
repræsentation for udgifter til bespisning af et jagtselskab, som alene omfattede
forretningsforbindelser.
Der findes dog en række afgørelser, der går den modsatte vej.
I en dom fra 2008 fastslog Vestre Landsret således, at et selskab, der drev en større
anlægsgartnervirksomhed, ikke var berettiget til at fratrække udgifter til jagt som
repræsentation. Selskabet havde købt en andel i et jagtkonsortium med otte deltagere,
som for en periode på fem år havde lejet en jagt for et årligt beløb på 350.000 kr. Der
blev afholdt ti jagter årligt, hvoraf de to alene var efter råvildt. Selskabet var ved hver
af jagterne repræsenteret af dets hovedaktionær, der også var direktør, af en ansat,
der deltog som ”hundemand”, samt af en af selskabets forretningsforbindelser.
Uanset at der således ikke havde deltaget private venner og bekendte til
hovedaktionæren, fandt retten, at jagtlejen i det væsentlige var afholdt for at
tilgodese dennes private interesser. Hovedaktionæren skulle derfor beskattes af de af
selskabet afholdte udgifter som yderligere løn. Retten lagde blandt andet vægt på, at
der var tale om en løbende jagtleje, der ikke sigtede mod et konkret
repræsentationsarrangement.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger
og skal alene betragtes som generel vejledning.
Publikationen dækker ikke specifikke situationer,
og du bør ikke handle - eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt
venligst BDO for at drøfte de specifikke problemstillinger. BDO, vores partnere og medarbejdere
påtager os ikke ansvar for tab foranlediget af en
handling, der er taget - eller ikke er taget - på baggrund af oplysningerne i denne publikation.

Sammenfattende kan det konstateres, at mulighederne for skattefradrag givetvis er
størst ved dagjagter. Det skyldes, at forpagtning af en jagt for en længere periode
skaber en formodning om, at jagten også udnyttes privat.
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I de tilfælde, hvor fradrag godkendes, anses udgifterne som repræsentation med
begrænset fradragsret (25 %). Af samme grund kan momsen ikke fradrages.

Beskatning af fri jagt
Dette kan komme på tale i to tilfælde:
•
•

Dels i forhold til virksomhedsindehavere og andre ledende medarbejdere, der
inviteres til at deltage i en jagt, som betales af en leverandør eller anden
forretningsforbindelse.
Dels i forhold til hovedaktionærer, hvis selskab afholder udgifter til jagtleje
mv.

Når det gælder deltagelse i jagter, der betales af en leverandør eller anden
forretningsforbindelse, illustreres praksis af en kendelse fra Landsskatteretten fra 2012.
Sagen omhandlede en indkøbschef, som af en leverandør var inviteret til at deltage i en
jagtrejse til Polen. Rejsen foregik i maj 2009 og varede fra lørdag til onsdag. Den
omfattede fire dages jagt, hvor der blev afskudt 20 bukke samt et antal vildsvin. Der
deltog seks personer i turen, der samlet kostede knap 70.000 kr., som fuldt ud blev
betalt af arrangørerne. Indkøbschefen gjorde gældende, at der var tale om en
forretningsrejse med det formål at skabe et netværk mellem deltagerne.

HAR DU SPØRGSMÅL SÅ
KONTAKT

Ikke desto mindre fastslog Landsskatteretten, at hans deltagelse i rejsen måtte antages
at skyldes hans private interesse for jagt. Han blev derfor anset for skattepligtig af
værdien af rejsen, der i overensstemmelse med praksis blev ansat til 50 % af hans andel
af de faktiske rejseomkostninger. Herudover skulle han også beskattes af værdien af
det råbuktrofæ, som han fik med hjem, og som også var betalt af arrangøren.
I modsætning hertil fastslog LSR i en afgørelse fra 2017, at en virksomhedsindehaver,
der af en forretningsforbindelse var inviteret på en endags-jagt, ikke skulle beskattes i
anledning heraf, idet jagtdeltagelsen var forretningsmæssigt begrundet.
Når det gælder hovedaktionærer, kan praksis - ud over den ovenfor refererede dom om
anlægsgartnervirksomheden - illustreres med en Højesteretsdom fra 1999.
Denne sag angik et selskab, der drev en vognmandsvirksomhed. Selskabet havde - delvis
i investeringsøjemed - købt en plantage på mere end 200 ha samt en jagtejendom
beliggende i yderkanten af plantagen. På ejendommen afholdte selskabet to årlige
selskabsjagter, hvori deltog 10-12 forretningsforbindelser. Hovedaktionæren deltog som
jagtfiskal, men forklarede under sagen, at han aldrig havde anvendt plantagen til privat
jagt.
Dette fandt Højesteret imidlertid ikke troværdigt og beskattede derfor
hovedaktionæren af fri jagt med et beløb på 35.000 kr. årligt (1992 og 1993).
Når det gælder fri jagt, er udgangspunktet derfor, at der efter praksis sker beskatning
af jagter betalt af 3. mand med et beløb svarende til 50 % af de faktiske udgifter, men
formentlig kun når der er tale om jagtrejser med overnatning og af ikke ubetydelig
værdi. Hovedaktionærer beskattes derimod normalt af samtlige de jagtudgifter, som de
lader deres selskab bære, hvis disse ikke kan godkendes som repræsentation. Ejer
selskabet selv en ejendom, der kan benyttes til jagt, beskattes hovedaktionæren af fri
jagt med et beløb svarende til, hvad selskabet kunne have opnået ved at udleje jagten
til 3. mand.
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