
Om de fOrskellige legattyper

Produktionslegater
Produktionslegater eller projektlegater tildeles for at 
kunne realisere et bestemt  projekt. Det beskattes som 
almindelig indkomst. Normalt skal der betales arbejds-
markedsbidrag af legatet, fordi det sidestilles med 
betaling for at udføre værket/projektet. Muligheden for 
at fradrage materialeudgifter afhænger af modtagerens 
skattemæssige status. 

arbejdslegater 
Arbejdslegater vil normalt være frie midler som stilles 
til rådighed for modtageren uden krav om modydelse. 
Derfor skal modtageren ikke betale arbejdsmarkeds-
bidrag. Hvis legatet udbetales løbende skal det beskattes 
fuldt ud, mens et engangsbeløb – selv når det udbetales  
i rater – i nogle tilfælde vil kunne omfattes af den 
nedsatte legatskat.

studierejselegater
Studierejselegater er skattepligtige, men hvis rejsen 
går til udlandet, Færøerne eller Grønland vil almindelige 
rejse-, studie- og opholdsudgifter kunne trækkes fra. 
Udbetaler kan indberette legatet som skattefrit rejse-
legat. 

Påskønnelseslegater
Påskønnelseslegater omfatter legater, som gives for 
kunstnerisk fortjeneste, og legater til personer, som på 
anden vis har gjort en særlig indsats, f.eks. i en forening 
eller i social sammenhæng. Det kan gives efter ansøg-
ning eller uansøgt og vil som regel være omfattet af den 
nedsatte legatskat.

HædersPriser 
Hæderspriser er uansøgte og er en anerkendelse af 
modtagerens kunstneriske virke og gives som et 
engangsbeløb. En hæderspris er normalt skattefri.
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Der er forskellige typer af legater, f.eks. hæderspriser, 
påskønnelseslegater, arbejdslegater, studierejselegater 
og produktionslegater. 

Skattemæssigt er der tre muligheder for beskatning 
af legater. 

En fonds eller et legats vedtægter sammenholdt med den 
konkrete begrundelse for tildelingen af et legat styrer, 
hvilken type legat der er tale om, hvorledes det beskattes, 
og om der skal betales arbejdsmarkedsbidrag.  
 
Tildelingsbrevets formulering har dermed en væsentlig be-
tydning for, hvor mange penge en kunstner reelt modtager. 
Derudover kan det spille ind,  hvorvidt den pågældende 
kunstner er selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmod-
tager.

side 2 >



infOrmatiOn  
Om beskatning  

af legater 
til kunstnere

flere Oplysninger

På Dansk Kunstnerråds hjemmeside ligger den seneste 
version af den kommenterede skattevejledning ”Kunstner-
nes Beskatning” samt et særligt notat om legater med 
uddybende information.  

Se www.kunstner.org/article/205

arbejdsmarkedsbidrag

Selvom et legat er skattepligtigt, skal der som udgangs-
punkt ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af det. Kun  
hvis legatet kan sidestilles med vederlag (betaling) for en 
modydelse, skal modtager betale arbejdsmarkedsbidrag 
af det.   

almindelig skattepligtig indkOmst
Udgangspunktet er, at et legat er almindelig skattepligtig 
indkomst, der beskattes som personlig indkomst. 

nedsat legatskat / lempelig beskatning
Hvis legatet er 
  et engangsbeløb, der gives af offentlige midler, legater, 

kulturelle fonde og lignende her i landet eller i udlandet 
og

  udelukkende har karakter af en anerkendelse af 
modtagerens fortjenester, er de første kr. 25.000 af 

 beløbet skattefri. Kun 85% af legatbeløbet udover dette 
bundfradrag medregnes til den personlige indkomst.

skattefri indkOmst
Hæderspriser er skattefri under følgende betingelser:  
  at prisen er uansøgt
  at prisen gives som et engangsbeløb 
 og
  at prisen udelukkende har karakter af en anerkendelse 
   af modtagerens kunstneriske virke.

Endvidere er det en forudsætning, at hædersprisen 
udbetales af offentlige midler, legater, kulturelle fonde  
og lignende eller af erhvervsvirksomheder, mellemstats-
lige organisationer og institutioner, som Danmark deltager 
i eller er medlem af eller i henhold til Nobelstiftelsen.

tilsagnsbrevet  

Tilsagnsbrevets formuleringer kan være afgørende for, om 
et legat er fuldt skattepligtigt, omfattet af den nedsatte 
legatskat eller skattefrit. 
 
Hvis et konkret værk omtales frem for modtagerens 
hele kunstneriske virke, vil det typisk udløse skattepligt.

Modydelse kan tolkes bredt, f.eks. kan krav om af- 
rapportering og aflæggelse af regnskab opfattes som  
en modydelse og dermed udløse skattepligt. Hvis prisen 
gives med henblik på fortsat virksomhed eller udvikling, 
opfattes dette også typisk som en modydelse.

Omtalen vil også have betydning for, hvorvidt et legat til  
et værk under udførelse eller i projektform får karakter af 
et produktionslegat, der gives som en modydelse for at 
færdiggøre værket. Det medfører i så fald, at der skal 
betales arbejdsmarkedsbidrag af legatet. 
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