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1. Forord 

Dette projekt er skrevet i forbindelse med afslutning af min HD 2. del i regnskab og 

økonomistyring. 

 

”Afgangsprojekt skal dokumentere den studerendes færdigheder, i at anvende videnskabelige 

teorier og metoder under arbejdet med et afgrænset fagligt emne.” 

 

Jeg har valgt at mit afgangsprojekt skal omhandle fuld og begrænset skattepligt med et særligt 

henblik på den danske skattepligt når fysiske personer flytter til eller fra Danmark. 

 

Årsagen til dette er, at der på mit arbejde (i Statens Administration) har været en del 

udstationeringer, hvor kunderne har spurgt mig til råds om skattereglerne i specifikke sager. Jeg har 

syntes det har været spændende materiale at sætte sig ind i ved undersøgelse af disse sager. 

Ydermere har det givet mig en bevidsthed om, at jeg ikke ved særlig meget om dette område, 

hvilket jeg gerne vil lærer mere om, da det er spændende. 

 

Formålet med afgangsprojektet er derfor belysning af emnet, så det kan hjælpe mig i min hver dag 

med rådgivning af medarbejdere ved udstationering. Projektet kunne også blive en hjælpe til mine 

kollegaer og HR medarbejder, som rådgiver deres udstationeret medarbejder!! 

 

Jeg vil gerne takke min vejleder Niclas Holst Sonne, for den rådgivning jeg har modtaget både ved 

valg af emne, samt den konstruktive vejledning under opgaveskrivningen. 

 

Frederiksværk den 9. maj 2012 

 

                                      . 
Merete Andersen
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2. Summary 

Tax in Denmark is simple, right from birth we are Dane fully taxable to the country, and in most 

cases the tax liability will cease only when we mortify. But is it always so simple - of course not. 

The Danes are the result of increased globalization has begun increasingly to move across national 

borders, and here the Danish taxpayer more complicated. 

 

The main topics of this project are tax by immigration and emigration from Denmark. The project 

looks at when the Danish tax liability starts and ends. What kept the tax liability standby while we 

are abroad and when foreign nationals captured by the full Danish tax liability. In Denmark, there 

are special tax rules in the recruitment of researchers and other key personnel, this look in a portion 

closer to the project. The project will also map onto the Danish tax on the frontier, the Danish social 

security and the situation where a taxpayer is taxed twice, how this can be relaxed taxpayer to 

double taxation. 

 

The project addresses the situation where a Danish taxpayer is leaving Denmark. Tax liability 

continues in Denmark, where the taxpayer simply leave the country for less than 3 years to work 

abroad, while if the stay abroad is taking longer than 3 years can be obtained tax exemption if 

certain conditions are met. Taxpayer who is leaving Denmark hero must show by their actions they 

intend to leave the country to take permanent residence in another country. 

 

Further looks at the situation where a foreign taxpayer is coming to Denmark. When there is no tax 

liability to Denmark, when the person is limited tax liability in Denmark, and what it implies, and 

finally when a foreign taxpayer is captured by the Danish full tax liability. 

To the extent that a foreign taxpayer is coming to Denmark, looks too closely at the special Danish 

system is the research and other key persons in which persons under this scheme can achieve a 

gross tax of only 26%. 

 

It is not uncommon in these situations where the taxpayer moves across borders, the taxpayer might 

be the consequence to be double taxed. Both the Danish tax law and the OECD Model Convention 

incorporate rules for relief from such double taxation. The relaxation can occur by two methods - 

credit method or the Exemption Method. 

 

The project should like to give pay and HR staff a tool to guide staff on “udstationering” and 

“Indstationering”. 



Fuld og begrænset skattepligt 
Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark 

 

Side 6 af 78 

 

3. Indledning 

3.1 Indledning 

Hvert år i marts sidder hele Danmark klar ved computeren, der skal tjekkes om man får penge 

tilbage i skat eller skal betale en restskat.  

 

Skat er en stor del af vores hver dag, vi betaler det alle hvert måned uden at stille spørgsmålstegn 

ved det. Det er naturligvis klart, at spørgsmålstegnet ikke kommer, da vi ved den skat vi betaler 

blandt andet gør, vi kan uddanne vores børn gratis, vi kan gå til lægen gratis, vores veje bliver 

vedligeholdt osv. Trods de mange goder vi får for skattepengene, så er skatten og skattepligten 

samtidig en af de faktorer som er sværest at forstå og overskue. Vi ved skatten skal betales, men 

hvordan reglerne er og hvordan skatten kan lempes er svært at overskue.  

 

Vi lever i en verden, hvor der er sket en øget internationalisering og globalisering, hvilket har 

medført en enklere og nemmere mobilitet på arbejdsmarkedet. Større virksomheder har filialer i 

andre landet, og det er blevet lettere som medarbejder, at blive udstationeret til en af virksomhedens 

filial i udlandet. Det samme sker i staten, vi har et stort ”fællesskab” i Bruxelles, hvor EU ønsker så 

mange repræsentanter fra hele verden, samt de nationale eksperter, derfor er det også blevet muligt 

for statslige ansatte at arbejde en kortere eller længere periode i udlandet. 

 

Skattereglerne bliver dog ikke lettere at forstå eller overskue, når en skatteyder enten vælger at 

flytte til udlandet for at arbejde eller tag varigt ophold der. I forhold til flytning i mellem lande, kan 

der opstå nye problemstillinger. Faktisk er det helt store spørgsmål, hvordan man gøre alle glade og 

tilfredse – altså både skatteyderen og staten. 

 

En problemstilling i forhold til flytning mellem landene er, at skatteyderen kan være bosat i et land 

og arbejde i et andet. Her er problemstillingen den, at skatteyderen naturligvis er interesseret i at 

betale skat i det land, hvor skatteprocenten er lavest. Samtidig vil staterne ikke undvære deres 

skatteprovenu, og vil gøre deres for, at skatteyderen betale den skat der vedkommer dem. Her opstår 

der en ny problemstilling nemlig den, at skatteyderen risikerer at blive dobbeltbeskattet, og 

spørgsmålet er så hvorledes man undgår det. 
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Skattereglerne har dog forsøgt at følge med den øgede mobilitet på arbejdsmarkedet og mindske de 

problemstillinger der kan opstå. Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD)1 

tog initiativ til at lave en modeloverenskomst, som er en slags skabelon til de DBOer (DBOér) som 

landene laver med hinanden. 

3.2 Problemformulering 

Formålet med projektet er at give læseren et overblik over de skatteregler der gælder når fysiske 

personer enten flytter til eller fra Danmark. Herunder med et specielt henblik på de særlige regler 

der er gældende vedrørende skattelempelse. Til belysning af denne problemstilling er der opstillet 

følgende undersøgelsesspørgsmål; 

 Er der samspil mellem de interne danske skatteregler og bestemmelserne i OECD´s 

modeloverenskomst  

- Hvordan er de interne danske skatteregler vedrørende dansk skattepligt. 

- Hvordan er bestemmelserne i modeloverenskomsten vedrørende løn og lempelse 

heraf 

- Hvordan spiller de danske skatteregler sammen med modeloverenskomstens 

bestemmelser 

 Hvilke skatteregler gør sig gældende for danske personer, der flytter fra Danmark for at 

arbejde eller tag varigt ophold i udlandet.  

- Hvad sker der med den danske skattepligtig når en skatteyder udstationeres til 

udlandet. 

- Hvilke forhold skal personen være særligt opmærksom på. 

- Hvornår ophører den danske skattepligtig. 

 Hvilke regler gør sig gældende for udenlandske personer, der flytter til Danmark for at 

arbejde eller tag varigt ophold i landet. 

- Hvornår indtræder den begrænset skattepligtig for udenlandske personer. 

- Hvornår er det fordelagtigt at benytte grænsegængerreglerne. 

- Hvornår bliver et ophold i Danmark af varigt karakterer og hvilken betydning har 

det for skatteyderen. 

 Hvordan er mulighederne for skattelempelse. 

- Lempelse af dobbeltbeskatning i henhold til de interne danske regler og 

modeloverenskomsten 

- Lempeligere ved forskerskatteordningen 

                                                 
1 Vil i resten af projektet bare stå med forkortelserne OECD 



Fuld og begrænset skattepligt 
Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark 

 

Side 8 af 78 

3.3 Afgrænsning 

Formålet med afgangsprojektet er at synliggør de gældende regler vedrørende skattepligt ved 

flytning fra og til Danmark. Opgaven omfatter kun fysiske personer. Det er ofte i juraens sprog, at 

en person både kan være en fysisk person eller en juridisk person, men når der i projektet skrives 

person menes der fysiske personer. Skulle der omtales juridiske personer i projektet, vil der stå 

juridisk person, så der skelnes mellem de to former for skattepligtige individer. 

 

I forlængelse med ovenstående er det vigtigt, at gøre klart opgaven skrives for at belyse de 

skatteregler der gør sig gælder, når fysiske personer vælger at flytte til eller fra Danmark. 

Afgangsprojektet vil derfor komme ind på de almindelige danske skatteregler vedrørende fuld og 

begrænset skattepligt. Fordelingsreglerne i OECD´s modeloverenskomst om fysiske personer vil 

blive anvendt i afgangsprojektet, men det er ikke alle artiklerne der gennemgås og behandles i 

projektet. 

 

Projektet er skrevet med særlig henvisning til løn og personalemedarbejder, det er derfor kun 

skattepligten af lønindkomst der vil bliver gennemgået i projektet. Regler vedrørende fordringer og 

aktier vil derfor ikke være en del af projektet. 

 

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i bevægelsen over landegrænser og skattepligten der følger 

med. Der er i skattelovgivningen særlige regler vedrørende søens folk. Disse vil ikke være en del af 

afgangsprojektet, da hovedformålet er ved flytning fra og til Danmark. Reglerne vil naturligvis 

nævnes, hvis dette giver mening i forhold til forståelsen af et bestemt emne.  

 

Reglerne omkring moms, told og afgifter vil ikke blive gennemgået i afgangsprojekt, da de 

henvender sig til selvstændige erhvervsdrivende. Afgangsprojektet er som nævnt i et forrige afsnit 

skrevet for at belyse fysiske personers indkomst ved flytning fra og til Danmark, og omfatter derved 

ikke indkomst fra selvstændig erhvervsdrivende. 

 

Afgangsprojektet tager udgangspunkt i dansk skatteret, så de interne skatteregler for udlandet vil 

ikke blive gennemgået i afgangsprojektet, kun hvis det er af betydende karakterer for forståelsen af 

en problemstilling. Ellers benyttes OECD´s modeloverenskomst til at belyse de internationale regler 

på området. Grunden til dette er, at det gør det lettere at overskue opgavens indhold i forhold til 

reglerne, da Danmark har indgået deres DBOer med andre lande med udgangspunkt i OECD´s 

modeloverenskomst. 
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I projektet gennemgås der skatteregler vedrørende løn i et ansættelsesforhold, det vil sige der ses 

ikke i dybden med konsulenthonorar, bestyrelsesvederlag, royalties eller kunstnere og sportsfolk.  

3.4 Model- og metodevalg 

I afgangsprojektet er der gjort brug af de interne danske skatteregler og OECD´s 

modeloverenskomst. Dette har ikke alene kunne give den ønsket information, så der er også gjort 

brug af sekundære kilder i form af lærebøger og internettet (primært skat og rådgivningssider).  

 

Bøger er spændt vidt fra personalejura til grundlæggende skatteret til international beskatning, dette 

med henblik på at få den brede forståelse for et lønmodtagerforhold, samt skatten der hører til både 

ved arbejde i Danmark, men også ude for landets grænser. Ydermere ser jeg den brede viden som 

en bedre mulighed for at fortolke på den problemstilling der er opsat i projektet. 

 

Det må indrømmes uden skats hjemmeside havde, min viden om emnet ikke kunne vokse, der har 

jeg indhente viden i form af den juridiske vejledning, samt domme og afgørelser på området. 

Ydermere har deres regneeksempler i forbindelse med eksempelvis lempelsesreglerne lettet min 

forståelse for reglerne. 

3.5 Disponering 

3.5.1 Den beskrivelse del 

Den beskrivende del af projektet vil primært være en overordnet gennemgang af de skatteregler i 

den danske skatteret der vedrører fuld og begrænset skattepligt. 

 

OECD´s modeloverenskomst vil kort blive gennemgået, det vil ikke være alle artikler der vendes i 

opgaven, hvilket også er nævnt i afsnittet med afgrænsninger. Dog mener jeg ikke, at man kan se på 

skattepligten ved flytning til og fra Danmark uden at have det perspektiv med hvor der opstår en 

dobbeltbeskatningssituation. 

 

Beskrivelsen skal synliggøre, hvornår der overordnet set er fuldt og begrænset skattepligt. Samt de 

fordelingsbestemmelser der er ved dobbeltbeskatning 
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3.5.2 Den analyserende del 

Efter beskrivelse af intern dansk skatteret og modeloverenskomsten vil jeg sæt disse to op imod 

hinanden. Primært for at se om der er et samspil mellem intern dansk skatteret og 

fordelingsbestemmelserne, eller om der er uenigheder. Uenighederne kan jo netop være spændende, 

da det kan give problemer ved fordelingen af beskatningsretten i en dobbeltbeskatningssituation. 

 

Efterfølgende vil jeg ved brug af intern dansk skatteret se på det faktum, når en dansker flytter fra 

Danmark for enten at arbejde eller tag varigt ophold i udlandet, hvor der gås mere i dybden med det 

danske regelsæt, samt kigges på hvor reglerne eventuel kan være ”kringlet”. Ydermere vil der 

gennemgås mere dybdegående det faktum når en udenlandsk statsborger kommer til Danmark for at 

arbejde eller tage varigt ophold her i landet.  

I begge gennemgange vil der ses på, hvis der opstår et dobbeltbeskatningsproblem, hvad siger 

fordelingsbestemmelserne i modeloverenskomsten til dette problem! 

 

Til sidst vil jeg kigge nærmere på de lempelsesmuligheder der er i forbindelse med risikoen for 

dobbeltbeskatning. Det er primært lempelsesmuligheder i den interne danske skatteret, men 

modeloverenskomstens bestemmelser herom vil også kort blive gennemgået. Ydermere vil andre 

fordelagtige skatteordninger blive gennemgået, her tænkes primært på forskerskatteordningen.  

Dette særligt fordi det muliggør den frie bevægelighed der er i verden. 
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4. De danske skatteregler 

4.1 Kort historik 

Danmarks første statsskattelov (SL) blev indført i 1903, den er grundstrukturen i den danske 

skattelovgivning. Inden statsskatteloven af 1903 var beskatningen henvendt til skattepligtige borger 

der var i besiddelse af fast ejendom og anden formue. Ved statsskatteloven ændredes dette 

hovedgrundlag for beskatning til at være når der var tale om erhvervelse af indkomst. 

 

SL indeholder bestemmelser vedrørende hvad der er indeholdt i den skattepligtige indkomst og 

hvad der kan fradrags. I SL § 4 fastslås det at alle indtægter eller formuegoder af pengeværdi er 

skattepligtige, der står følgende i paragraffen; 

 

”Som skattepligtig indkomst betragtes med de i det følgende fastsatte undtagelser og 

begrænsninger den skattepligtiges samlede årsindtægter, hvad enten de hidrører her fra landet eller 

ikke, bestående i penge eller formuegoder af pengeværdi…”2 

 

Ydermere kan det ses af ovenstående paragraf, at hovedreglen er alle indkomster beskattes, uanset 

om de vedrører Danmark eller udlandet, såfremt personen er fuld skattepligtig til Danmark. Denne 

form for beskatning kaldes globalprincippet. 

 

En anden vigtig lov i vores danske skattesystem er kildeskatteloven (KSL). KSL blev indført i 

1967, dermed blev der i samme år indført princippet om, at der i Danmark skulle svares skat af alle 

indtægter vedrørende landet. KSL bestemmelser redegør blandt andet for, hvornår der påhviler en 

person fuld eller begrænsede skattepligt. 

4.2 Opgørelse af den danske skattepligt 

Skattepligtige personer med hjemsted i Danmark vil få deres indkomst opgjort efter reglerne i 

personskatteloven (PSL) jævnfør lovens § 1. Skatten opgøres under tre indkomstkategorier 

personlig indkomst, kapitalindkomst og aktieindkomst. 

 

Personlig indkomst er jævnfør PSL § 3 ”… de indkomster, der indgår i den skattepligtige indkomst, 

og som ikke er kapitalindkomst”3. Det vil sige personlig indkomst kan være indkomstarter som løn, 

                                                 
2 Ordret hvad der står i SLs § 4. 
3 Ordret hvad der står i PSL § 3 
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overskud af personlig ejet virksomhed, fri telefon4, folkepension, SU mv. Den personlige indkomst 

bliver fradraget med arbejdsmarkedsbidrag, driftsudgifter for selvstændigt erhvervsdrivende, 

indbetalinger til pensionsopsparing mv. Den personlige indkomst betaler den skattepligtige person 

både bundskat og eventuel topskat af. Bundskat betales der altid, mens topskat betales for den 

personlig indkomst der ligger over kr. 389.9005. 

  

PSL § 4 indeholder en udtømmende liste over de indkomstarter som medregnes i 

kapitalindkomsten. Det er indkomstarter som for eksempel renteindtægter, kapitalafkast fra 

personlig ejet virksomhed, kursgevinst fra fordringer mv. I kapitalindkomsten fradrages 

renteudgifter, kurstab fra fordringer mv. 

 

Aktieindkomst er defineret nærmere i PSL § 4a. Kort fortalt er aktieindkomst aktieudbytte og 

aktieavancer. Aktieindkomsten kan fradrages med tab ved salg af aktier handlet udenfor et reguleret 

marked (ikke noterede aktier), samt ved tab på salg af aktier, der handles på et reguleret marked 

(noterede aktier). De aktier der handles på et reguleret marked kan alene modregnes i udbytter og 

gevinster fra aktier på et reguleret marked. Derimod bliver aktier der er handlet uden for et reguleret 

marked først modregnet i aktieindkomsten, er der et restfradrag kan det fratrækkes i den samlede 

skattepligtige indkomst. 

 

Den skattepligtige indkomst fås ved; 

Personlig indkomst 

+/- Kapitalindkomst 

- Ligningsmæssige fradrag 

= Skattepligtig indkomst6 

 

Det ligningsmæssige fradrag indeholder ting som fx beskæftigelsesfradrag, befordringsfradrag, 

kontingent til fagforening, A-kasse og efterløn, underholdsbidrag til børn eller tidligere ægtefælle 

mv. 

 

Der betales sundhedsbidrag og kommunalskat af den skattepligtige indkomst. Samt kirkeskat hvis 

personen ikke har meldt sig ud af den danske folkekirke. 

                                                 
4 Erstatter pr. 1. januar 2012 den multimediebeskatning der var i 2010 og 2011. 
5 Dette er bundfradraget mellem bundskat og topskat i 2012. Beløbet ændre sig først i 2014, hvor det stiger til 409.100 
jf. PSL § 7 stk. 2. 
6 En beregning på den skattepligtige indkomst og de tilhørende skatter kan ses i bilag 1 



Fuld og begrænset skattepligt 
Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark 

 

Side 13 af 78 

4.3 Fuld skattepligt 

I det forrige afsnit kan der læses om hvornår skattepligten i Danmark begyndte og hvordan den 

opgøres. Men hvornår er eller bliver man skattepligtig til Danmark.  

Danske statsborgere er det nemt, der indtræder den danske skattepligt allerede lige efter fødslen og 

ophør som hovedregel først når man er død, hvor ens skattepligt overgår til dødsboet jævnfør 

dødsboskatteloven § 1. 

Der er dog sket en større globalisering og mobilitet i verden, så det er ikke længere kun danske 

statsborger der er bosat i Danmark. De øvrige er folk der enten arbejder i Danmark eller har taget 

varigt ophold her.  

 

KSL § 1 indeholder reglerne om den fulde skattepligt. Her findes bestemmelserne for, hvornår der 

foreligger fuld skattepligt til Danmark. Man kan så spørger sig selv, hvis bestemmelserne i KSL § 1 

er opfyldt for en fysisk person med et andet statsborgerskab, vil denne person så blive fuld 

skattepligtig til Danmark. Samt for danske statsborgere når bestemmelserne i KSL § 1 ikke længere 

er opfyldt, vil den danske skattepligt så ophør. Det hurtige svar er naturligvis, at så simpel er 

skattereglerne ikke. I KSL § 2 foreligger der en mellem ting, som hedder begrænset skattepligt, 

denne vil jeg kom nærmere ind på i et senere afsnit. 

 

Jævnfør KSL findes der 4 betingelser for en person er fuld skattepligtig til Danmark. Det er skrevet 

i prioriteret rækkefølge; 

1. Personer, der har bopæl i Danmark 

2. Person der ikke har bopæl i Danmark, men har opholdt sig her i et tidsrum på 6 måneder 

eller derover. 

3. Danske statsborgere, der uden at være omfattet af bestemmelserne i nr. 1 og 2 gøre tjeneste 

eller opholder sig om bord på skibe med hjemsted i Danmark. 

4. Personer der af den danske stat eller det offentlige er udsendt til tjeneste uden for riget. 

 

Her er nr. 1 og 2 af vigtig karaktere, når det skal bestemmes, om en person er fuld skattepligtig til 

Danmark.  

4.3.1 Bopælskriteriet 

Den mest centrale bestemmelse for om der foreligger fuld skattepligt er KSL § 1 stk. 1 nr. 1, der 

siger ”personer der har bopæl her i landet”.  
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Bopæl er et åbent begreb og kan betyde alt lige fra at have et kolonihavehus i Danmark til at være 

bosat i Danmark. Bopælsbegrebet bliver derfor nærmere beskrevet som der, hvor personen har 

tilkendegivet, at de agter at have hjemsted. Det har i praksis vist sig flere gange ved afgørelsen af 

hjemsted tæller handlinger mere end ord. En meget god domsafgørelse der beviser praksis 

vedrørende handling tæller mere end ord er SKM2009.583.BR, hvor en skatteyder og hans 

ægtefælle flytter til Spanien for at tage varigt ophold der. Skatteyderen har et sommerhus, hvor der 

er status for helårsbeboelse, dette er overdraget til ægtefællen i 1998, men sælges til datteren pr. 1. 

januar 2006. Skatteyderen der grundet en ulykke 1992 ville flytte til Spanien af helbredsmæssige 

årsager, valgte derfor i november 2004 at flytte til Spanien og tog permanent ophold der, og i 

samme måned søger om spansk opholdstilladelse. Skatteyderen er rejst i forvejen for at renoverer 

ægteparret nye bolig, og kan dokumenter at hans primære ophold har været i Spanien. Det blev 

derfor fastslået med dommen, at skatteyderens fulde skattepligtig til Danmark ophørte den 30. 

november 2004. 

 

Det kan ses ud fra ovenstående dom, at i og med skatteyderen blandt andet kunne påvise ved 

dokumentation, at han havde opholdt sig i Spanien og havde søgt om opholdstilladelse her, viste 

hans handlinger, at han ikke havde bopæl i Danmark, trods konen ejer et sommerhus med 

helårsbeboelse, men han havde sin primære bopæl i Spanien. 

 

Det vil sige i afgørelsen af hjemsted er der lagt vægt på boligforholdene og personens hensigter. Det 

vil eksempelvis sige en hovedreglen er at en helårsbolig statuere bopæl, men dette kan ikke spille en 

selvstændig rolle ved afgørelsen om bopæl. Rådigheden over boligen spiller ind ved afgørelsen om 

fuld skattepligt, samt familie og arbejdsmæssig tilknytning til landet eller et andet land. 

 

I KSL § 7 stk. 1 er der dog en undtagelse for den før nævnte hovedregel med, at helårsbolig 

statuerer bopæl. Bestemmelsen siger, at personer der endnu ikke er skattepligt til Danmark, vil ved 

erhvervelse af en bolig ikke nødvendigvis blive fuld skattepligtige til landet. Først når personen 

tager varigt ophold i boligen indtræder den danske skattepligt. Her er der tale om ophold der ikke er 

kortvarigt og ikke har karakterer af ferie eller lignende. I dommen Skd.1972.21.139 fremgår det, 

hvad der anses for værende ”kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende.” 

 

Det vil sige ved køb af fast ejendom i Danmark, vil den fulde skattepligt indtræde for personer der 

opholder sig i boligen i længere tid i landet, hvor opholdet ikke har et overvejende feriemæssigt 
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præg. Praksis har vist at under denne bestemmelse er der tale om 3 måneders sammenhængende 

ophold eller mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder. 

 

Vigtigt er det, at man her skelner mellem om opholdet har feriemæssigt eller erhvervsmæssig 

karakterer. Praksis viser, at det er acceptabelt, hvis der er arbejde i et mindre omfang, det er altså i 

orden at udfører enkeltstående opgaver, så længe det kortvarige ophold ikke mister sin karakter af 

ferie eller ligne. Dette er bl.a. set i praksis i det bindende svar skatterådet har givet i følgende sag 

SKM2012.140.SR. Her vil A vide om han igen bliver fuld skattepligtig til Danmark, hvis han i sin 

ferie på familiens landsted i Danmark vil besvar opkald og mails der har arbejdsmæssig karakter. 

Skatterådet bekræfter at As fulde skattepligt ikke vil genindtræde, hvis arbejdet udføres i et 

begrænset omfang og karakter, altså i form af besvarelse af mails og opkald.  

4.3.2 Opholdets varighed 

En anden vigtig bestemmelse i forhold til den fulde skattepligt er KSL § 1 stk. 1, nr. 2. Denne 

bestemmelse siger ”personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af 

mindst 6 måneder..”7 

 

Her ses der på personer der ikke har bopæl i Danmark, men derimod i udland. Opholder de sig i 

Danmark i sammenhængende 6 måneder (fx fra 1. marts 2012 til og med 31. august 2012) vil 

personen blive fuld skattepligtig til Danmark. Denne person bliver ikke bare fuld skattepligtig fra 1. 

september 2012, men med tilbage virkende kraft fra 1. marts 2012, hvor personen kom til Danmark 

første gang. 

 

For eksempel i SKM2009.30.HR erlægges en fodboldspiller fuld skattepligtig på grundlag af 

bestemmelserne i KSL § 1, stk. 1 nr. 2, da han ved underskrivelse af en kontrakt påbegynder 

længere varigt ophold i Danmark. Skatteyderen har bopæl i England, men i forlængelse med 

kontrakt indgåelse med en dansk klub, begynder han i klubben og bor hos sine forældre, han er kun 

kort i England for at afslutte sine forhold der. Det er derfor stadfastet af højesteret, at der foreligger 

fuld skattepligt efter KSL § 1, stk. 1  nr.2 bestemmelser herom. 

4.3.3 Dobbeltdomicil 

I praksis er det ikke umuligt, at en skatteyder både er fuld skattepligt til Danmark og et udland. 

Dette kaldes dobbeltdomicil. 

                                                 
7 Taget ordret fra paragrafen. 
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Har Danmark en DBO med det pågældende land, skal der træffes afgørelse om, i hvilket af landene 

personen anses for at have skattemæssigt hjemsted. Det er vigtigt, at personen kan dokumentere 

fuld skattepligt til begge lande. 

 

I de situationer hvor skatteyderen har bopæl i begge lande, vil der ses nærmere på, hvor personen 

har centrum for sine livsinteresser, altså i hvilket af de to eller flere lande har skatteyderen de 

stærkeste personlige og økonomiske forbindelser, dette beskrives nærmere i kapitelet vedrørende 

OECD´s modeloverenskomst.  

 

Ifølge dansk skatteret vil en skatteyder, der anses for at have skattemæssigt hjemsted i Danmark, 

være fuld skattepligt her til, og der skal svares skat af den samlede globale indkomst, dog med en 

mulighed for skattelempelse af den udenlandske del af indkomsten.  

 

Afgøres det derimod at personen har skattemæssigt hjemsted i det andet land, skal personen kun 

svare skat af den indkomst som Danmark har beskatningsretten til som kildeland. Indkomsten fra 

det andet land har ikke betydning for den danske skat.  

 

Mister Danmark beskatningsretten helt, er det op til andet land om de vil beskatte den danske del af 

indkomsten. Danmark kan dog i  DBOén indgå en særlig bestemmelse vedrørende den subsidiære 

beskatningsret, det vil sige Danmark kan beskatte den danske indkomst, hvis det land der har 

beskatningsretten ikke benytter sig af den. 

 

I praksis findes der følgende bindende svar fra skatterådet, SKM2011.368.SR, der egentlig forklarer 

vurderingen den danske skattepligt ved dobbeltdomicil ret godt. Der lægges her vægt på flere 

situationer, hvor flere skatteydere kommer til Danmark i en periode på 2-12 måneder, nogen er 

ledsaget af deres kærester eller ægtefæller, andre er ikke ledsaget af deres kærester eller ægtefæller 

og til sidst dem der ingen familiemæssig tilknyt har til hjemlandet. Det kan ses ud fra dette 

bindende svar at hver situation er forskelligt i skattemæssig henseende. Se også andre afgørelser på 

området8. 

4.4 Begrænset skattepligt 

KSL § 2 indeholder som tidligere nævnt reglerne om den begrænsede skattepligt. Her er der en 

udtømmende opregning af indkomstkilder, som Danmark kan beskatte. 

                                                 
8 SKM.2010.78.HR og SKM.2010.47.VLR 



Fuld og begrænset skattepligt 
Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark 

 

Side 17 af 78 

 

Den begrænsede skattepligt kan indtræde, hvis man som statsborger af et andet land arbejder i 

Danmark, eller når en dansk statsborger vælger at forlade Danmark, for at bosæt sig i udlandet, men 

stadig modtager indkomster fra kilder i Danmark.  

 

Det vil sige der er 3 betingelse, der skal være opfyldt for at den begrænse skattepligt indtræder. For 

det første skal indkomsten være omfattet af KSL § 2 stk. 1, nr. 1. Arbejdsgiveren skal have 

hjemsted i Danmark eller være begrænset skattepligt til Danmark og til sidst skal arbejdet være 

udført i Danmark. 

 

En lønindkomst der ikke er beskrevet i KSL § 2 stk. 1, nr. 1 er arbejdsudleje. Arbejdsudleje er når 

en arbejdsgiver ”låner” sine medarbejder ud, for til gengæld at modtage en sum penge ofte svarende 

til udgiften på den udlånte medarbejder. Det kan forekomme at en dansk arbejdsgiver låner en 

udenlandsk arbejdstager fra en udenlandsk arbejdsgiver. Her er det arbejdstagerens oprindelige 

arbejdsgiver, altså den udenlandske arbejdsgiver, som betaler lønnen. Arbejdstageren er efter KSL § 

2 stk. 1, nr. 1 ikke skattepligtig til Danmark, men her indtræder reglerne i KSL § 2 stk. 1 nr. 3, og 

den del af det vederlag den udenlandske arbejdsgiver modtager, der vedrører lønnen til arbejdstager 

vil blive beskattet i Danmark. 

 

Begrænset skattepligt forekommer, når en person flytter fra Danmark for at bosætte sig i udlandet, 

men personen optjener indkomst ved arbejde udført i Danmark. Personen skal derved i sin 

indkomstopgørelse kun medtage indkomster, der begrunder skattepligten, og kan også kun fradrag 

for lønmodtagerudgifter i det omfang, de vedrører disse indtægter.  

 

Er perioden for skatteforholdet kortere end et år, sker indkomstopgørelsen og beskatningen efter 

særlige regler. For begrænset skattepligtige beregnes indkomstskatterne til staten efter de normale 

regler.  

Begrænset skattepligtige betaler ud over de øvrige statsskatter en skat, der svarer til den 

gennemsnitlige kommuneskat nedrundet til nærmeste hele procent. I 2012 udgør procenten 24 pct. 

Begrænset skattepligtige skal også betale sundhedsbidrag, som er en almindelig statsskat. 

 

Den eneste skat som begrænset skattepligtige er undtaget for er kirkeskat. 
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Skattepligten er begrænset til at omfatte visse indkomstarter fra kilder i Danmark. Personen vil bl.a. 

være begrænset skattepligt, hvis de har følgende indkomstarter med kilde i Danmark; 

 

 Lønindkomst 

 Indkomst i form af bl.a. pension, folkepension, bestyrelseshonorar, arbejdsudleje og diverse 

uddannelsesydelser. 

 Indkomst fra et erhverv med fast driftssted i Danmark 

 Indkomst ved fast ejendom – fx ved fremlejning af hus. 

 Udbytter og lignende fra danske aktieselskaber 

 Visse former for royalty fra kilder i Danmark 

Den begrænset skattepligtig kan fratrække sine udgifter i det omfang, de vedrører de nævnte 

indtægter. 

4.4.1 Ansættelsesforhold. 

En af betingelserne for, at der foreligger begrænset skattepligt af løn, er når det er tjent i et 

tjenesteforhold med kilder i Danmark. Det vil sige et af de spørgsmål man kan stille sig selv, 

hvornår foreligger der et tjenesteforhold også kaldet ansættelsesforhold. Simpelt kan det siges, at 

være vederlag for arbejde udført for en dansk arbejdsgiver, men så simpelt er det ikke. 

 

I retspraksis er der en del vejledende faktor som bør undersøges i forbindelse med fastsættelse af et 

tjenesteforhold. Der foreligger et tjenesteforhold, hvis blandt andet nogen af følgende punkter er 

opfyldt; 

 

 Arbejdsgiver har ledelsesretten, og derved retten til at give nøje instruktioner 

 Arbejdsgiver har lov til at føre tilsyn og kontrol. 

 Der foreligger en aftale om løbende arbejdsydelse. 

 Arbejdstageren modtager en periodisk fast betaling 

 Arbejdstageren bærer principielt intet ansvar for om arbejdet lykkes. 

 Arbejdstageren er forpligtet til at udfører arbejdet personligt 

 Arbejdstageren har lokaler/kontor til rådighed på arbejdspladsen. 

 

Et tjenesteforhold kan være aftalt fra starten, men det kan også være en udvikling der gør det. Fx en 

freelance journalist som er bosat i Spanien skriver en historie til et dansk medie. Dette medie er glad 

for historien og spørger journalisten om der er mulighed for en ny historie, men denne gang om et 
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bestemt emne. Journalisten får naturligvis en computer til rådighed, så der ikke slidses på den 

private og det pågældende medie siger til journalisten, de ønsker løbende orientering om hvor langt 

journalisten er nået. Allerede her er 3 af oven nævnte faktorer i spil, arbejdsgiver har ledelsesretten 

og giver instrukser i form af at give journalisten et bestemt emne, der føres tilsyn og kontrol i den 

form at journalisten skal løbende orienterer om opgaven og til sidst har journalisten fået en 

arbejdsplads til rådighed i form af en computer. Her kan der være tale om, at det er udviklingen der 

gør at journalisten og mediet udvikler et tjenesteforhold. 

 

Det kan derfor være svært at definerer, hvilken slags indkomst, man kan medregne som indkomst 

fra et tjenesteforhold. En meget god tommelfinger regel er, indkomster som falder ind under KSL § 

43 vedrørende A-indkomst må medregnes hos skatteyderen som begrænset skattepligtig indkomst. 

Eller hvis der mellem arbejdsgiver og arbejdstager foreligger et ansættelsesbevis, som opfylder 

kravene herom i ansættelsesbevisloven. 

4.4.2 Fast driftssted. 

Ofte fremkommer der begrænsede skattepligtig når en skatteyder bor i udlandet, men arbejder i 

Danmark. Skatteyderen har altså domicilland i udlandet og kildeland i Danmark. Den begrænsede 

skattepligt er her betinget af indkomsten hidrør erhverv fra fast driftssted i Danmark. Begrebet fast 

driftssted er derfor af væsentlig karakterer for fordelingen af beskatningsretten. Dette gælder både 

for lønindkomst, men også for indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed. 

 

Bestemmelserne for fast driftssted ifølge de interne danske regler findes i KSL § 2 stk. 4, der 

definerer fast driftssted, som værende en virksomhed som har hjemsted i Danmark og udøver sit 

erhverv herfra.  

I modeloverenskomstens artikel 5 defineres et fast driftssted lidt mere præcist. Her er et fast 

driftssted defineret som værende et fast forretningssted, hvor der udøves hel eller delvis 

virksomhed. Har virksomheden hjælpe- eller forberedelseskarakter ville der ikke være tale om fast 

driftssted. Et fast driftssted anses ikke for at være hjemmehørende i det land, hvor det er beliggende, 

men i det land, hvor hovedsædet er beliggende. Et fast driftssted kan derfor ikke påberåbe sig 

rettigheder efter DBOer, som den stat, hvor driftsstedet er beliggende har indgået med andre stater, 

idet driftsstedet som nævnt ikke er hjemmehørende i den pågældende stat. 

 

Begrebet fast driftssted er derfor af væsentlig karakterer, når man skal vurderer hvorvidt en 

lønmodtager bosat i udlandet er begrænset skattepligtig til Danmark. 
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4.5 Grænsegænger. 

Fælles for begrænset skattepligtige og fuldt skattepligtige personer er regler vedrørende 

grænsegænger.  

 

Reglerne for grænsegænger gælder som skrevet ovenfor både for begrænset skattepligt og fuld 

skattepligt. Det vil sige personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark, men som efter en DBO 

med et andet land er hjemmehørende i dette land. 

 

Formålet med Grænsegængerreglen er at give skatteyder med bopæl i udlandet mulighed for de 

samme personlige og familiemæssige fradrag som fuldt skattepligtige personer. Betingelsen er dog 

at hovedparten af skatteyderens indkomst stammer fra Danmark, det vil sige 75 procent af 

indkomsten. 

 

Skatteydere med bopæl eller hjemsted i udlandet, men der arbejder i Danmark, og optjener mindst 

75 procent af sin samlede indkomst (globalindkomst) i Danmark, kan vælge at blive beskattet som 

grænsegænger i Danmark jævnfør reglerne i KSL §§ 5A-D. Et eksempel på beregning af opfyldes 

af 75 procents betingelsen kan ses i afsnit 8.1.4 Grænsegængerreglen. 

 

Skatteydere der beskattes efter grænsegængerreglen vil det være værd at bemærke, at der opnås 

fradrag for udgifter på lige fod med fuldt skattepligtige personer med hjemsted i Danmark. 

 

Vigtigt er det også at slå fast, at grænsegænger ikke får foretaget helårsomregning, hvis 

indkomstsansættelsen er kortere end 1. år. 

4.6 Forskerskatteordningen 

I KSL §§ 48E-48F er der en særlig beskatningsregel, for udenlandske forskere og nøglepersoner der 

bliver rekrutteret til Danmark. Det kan være forskere eller andre højtlønnede medarbejdere – kaldet 

nøglepersoner ovenfor. Der er særlige betingelser, som skal være opfyldt for at komme under denne 

ordning, der kaldes for forskerskatteordningen. 

 

Ordningen er fordelagtig, da der er tale om en bruttobeskatning på 26 procent. Der er som skrevet 

visse betingelser der skal være opfyldt, såsom lønniveauet, skattepligt før ansættelse i 

forskerskatteordningen, krav til arbejdsgiver med mere, disse betingelser vil blive gennemgået 

nærmere i afsnit 9.3 Lempelse ved forskerskatteordningen. 
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4.7 Skattelempelse efter interne danske regler 

Danmark har i intern skatteret indarbejdet lempelsesregler for dobbeltbeskatning. Disse regler 

findes i ligningslovens §§ 33 og 33A.  

 

Reglerne er opsat således at der efter ligningslovens § 33 beregnes en såkaldt almindelig credit. Det 

vil sige det skattebeløb der er mindst af henholdsvis den betalte udenlandske skat eller den del af 

den danske skat, der falder på den udenlandske indkomst, vil blive ydet som kredit i 

skatteberegningen. 

 

Ligningslovens § 33A beregner lempelsen efter en metode kaldet eksemption. Her beregnes den del 

af den danske skat der falder på den udenlandske indkomst, og skattebeløbet gives i kredit ved 

skatteberegningen. Her er der særlige betingelser til varigheden af arbejdet i udlandet, samt 

eventuelle ophold i Danmark imens. 

 

For beregninger og nærmere beskrivelse af betingelserne se afsnit 9.1 Lempelse efter interne danske 

skatteregler.
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5. OECD´s modeloverenskomst 

5.1 Kort historik 

Der er i gennem tiden set flere problematikker med dobbeltbeskatning. Arbejdet med at undgå 

problemerne med dobbeltbeskatning startede i 1921 i folkeforbundets regi og i 1923 blev en 

betænkning udgivet på folkeforbundets initiativ. Dette førte til den første bilaterale overenskomst i 

1928. 

 

I 1946 kom London-modeloverenskomsten, hvis principper i det væsentlige indgik i mange af de 

efterfølgende års bilaterale overenskomster9. Selvom London-modeloverenskomsten havde lagt 

nogle grundlæggende regler, opdagede man dog i efterkrigsperioden, at der manglede et overordnet 

regelsæt til at opfange og hindre de skattemæssige problemer der forekom ved den fortsatte vækst i 

samhandlen. Derfor tog OECD initiativ til og vedtog i 1963 et udkast til modeloverenskomst til 

undgåelse af dobbeltbeskatning. 

 

Modeloverenskomsten blev et grundlag man brugte ved indgåelse af en DBO to lande imellem. Det 

er derfor vigtigt, at man holder sig for øje, at DBOérne ikke kan bruges som hjemmel for 

beskatning, hvis der ikke findes en selvstændig hjemmel herfor i den interne skatteret. DBOerne 

bruges alene med det formål at ophæve dobbeltbeskatning. 

 

OECD´s modeloverenskomst er opdateret og revideret flere gange siden 1963, den seneste 

opdatering er fra juli 2008. Det er derfor denne udgave der vil blive benyttet i denne opgave. 

5.2 Omfattede person 

Artikel 1 fastsætter kort definitionen af hvem der er omfattede af OECD´s modeloverenskomst. 

Bestemmelsen siger ordlyd ”Denne overenskomst skal finde anvendelse på personer, som er 

hjemmehørende i en af eller begge de kontraherende stater.” Overenskomsten finder derfor sin 

anvendelse, når skatteyderen har hjemsted til mindst et af landene (kontraherende stater).  

 

Modeloverenskomsten omfatter såvel fysiske personer, selskaber (juridiske personer) og enhver 

anden sammenslutning af personer ifølge artikel 3 stk. 1 litra a.  

                                                 
9 DBO land og land imellem. 
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5.3 Omfattede skatter 

Hvor artikel 1 definere de personer der er omfattede af OECD´s modeloverenskomst, definere 

artikel 2 de skatter, som overenskomsten beskæftiger sig med. Artiklen beskriver, at 

overenskomsten omfatter indkomstskatter og formueskatter. 

Artikel 2 stk. 2 definerer indkomst- og formueskatter således ”Som indkomst- og formueskatter 

anses alle skatter, der pålignes på grundlag af hele indkomsten, hele formuen, eller dele af 

indkomsten eller formuen, herunder skatter på fortjeneste ved afhændelse af løsøre eller fast 

ejendom, skatter på det samlede beløb af gager eller lønninger udbetalt af foretagender, såvel som 

skatter på formueforøgelse”. 

 

Kigger man lidt sort på ovenstående betyder det, at overenskomsten ikke omfatter indirekte skatter, 

som moms og afgifter. Dog med den undtagelse, at gave- og arveafgiften er omfattet af 

overenskomsten.  

5.4 Definitioner i modeloverenskomsten 

I modeloverenskomstens afsnit 2 (II) bliver betydningen af et par væsentlige udtryk defineret, så der 

ikke er tvivl om, hvad der menes når udtryk som fysiske personer, juridiske personer, hjemsted eller 

fast driftssted bliver benyttet i overenskomsten.  

5.4.1 Almindelige definitioner (artikel 3) 

Der er i skatteretten en del udtryk der kræver en fælles definition, så man ensrettet kan se, hvad det 

betyder. Artikel 3 indeholder de mest almindelige udtryk der bør defineres, såsom personer, 

selskaber, statsborger mv. 

 

Udtrykkende bliver kort gennemgået i nedenstående afsnit. 

5.4.1.1 Udtrykket person 

I modeloverenskomsten artikel 3 stk. 1. litra a, at der ved udtrykket person forstås en fysisk person, 

et selskab og enhver anden sammenslutning af personer.  

 

Kommentaren til denne artikel er den ikke er udtømmende og lidt svag. Dette skyldes at selskaber 

også er nærmere defineret i artikel 3 stk. 1 litra b, man kan derfor undre sig, om selskaber kan hører 

ind under begge begreber. 
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5.4.1.2 Udtrykket selskab 

Som nævnt ovenfor er artikel 3 stk. 1 litra b en nærmere beskrivelse af, hvad betydning af udtrykket 

selskab er. Det er enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig 

henseende behandles som en juridisk person. 

5.4.1.3 Udtrykket foretagende 

Begrebet foretagende er altid blevet fortolket med landenes nationale love, og der er derfor ikke 

tilstræbt en egentlig definition af begrebet foretagende i artikel 3. 

 

Det er dog en væsentlig detalje, at eventuelle foretagender er skattepligtige og hjemmehørende i det 

land, hvor det drives. Et eksempel kan være, hvis en svensker har etableret en pølsevogn på den 

danske side af broen, vil dette fortagende være skattepligt og hjemhørende i Danmark. 

5.4.1.4 Udtrykket kompetent myndighed 

En kompetent myndighed er landets skattemyndighed. For eksempel i Danmark er den kompetente 

myndighed Skat.  

5.4.1.5 Udtrykket statsborger 

En statsborger er defineret som enhver fysisk person, der har indfødsret i en kontraherende stat. Der 

henvises dog til, hvad der er af særlige regler der er for erhvervelse eller fortabelse af indfødsret. 

5.4.2 Skattemæssigt hjemsted fysiske personer (artikel 4) 

Artikel 4 indeholder reglerne for, hvornår skatteyderen har hjemsted i et land. Artiklen benyttes ofte 

i de tilfælde, hvor skatteyderen har dobbeltdomicil. 

 

Artiklens stk.1 henviser til landenes interne regler. Et kriterium for skatteyderen betragtes som 

hjemmehørende nævnes der ”hjemsted, bopæl, ledelsens sæde eller et hvert andet lignende 

kriterium”. 

 

Der ligges meget op til de interne regler her, hvorfor det nemt kan ske, at der opstår den situation, 

hvor en skatteyder er bosat i to lande. Denne situation reguleres ved bestemmelserne i artikel 4 

stk.2. 
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5.4.3 Dobbeltdomicilklausulen. 

Grundlæggende er modeloverenskomsten bygget op på det udgangspunkt, at der er 

domicilbeskatning. Det vil sige overenskomsten i højere grad begrænser beskatningen i kildelandet 

end i domicillandet. 

 

Som skrevet i det forrige afsnit sikre artikel 4 stk. 2 for, at personer der ifølge artikel 4 stk. 1 har 

dobbeltdomicil, kun henføres til at være hjemmehørende i et af landene. Da overenskomsten oftest 

tildeler beskatningsretten til domicillandet og begrænser det til kildelandet er det fornuftigt med en 

dobbeltdomicilklausul. 

 

I tilfælde hvor skatteyderen er hjemhørende i to lande og derved har dobbeltdomicil, og reglerne i 

artikel 4 stk. 2 bringes til anvendelse, vil der blive opstillet nogle kriterium, for at klargøre hvor 

skatteyderen må anses for at have domicilland og kildeland.  

 

Skatteyderen anses for hjemhørende i det land, hvor skatteyderen enten; 

 Har fast bolig til rådighed 

 Har midtpunkt for livsinteresser, altså der hvor de stærkeste personlige og økonomiske 

forbindelser er. 

 Sædvanligvis opholder sig 

 Nationalitet / statsborger 

 

Rækkefølgende er i prioriteret orden, det vil sige når der i sager skal afgøres om, skatteyderen er 

hjemhørende i for eksempel Danmark eller udlandet ses der først på, hvor skatteyderen har en bolig 

til rådighed, er dette tilfælde i begge landet, går man videre ned og ser på, hvor skatteyderen har 

sine stærkeste personlige og økonomiske forbindelser, osv. nedefter. Kan man efter at gå alle disse 

retningslinjer igennem ikke afgøre, hvilket land der efter overenskomsten anses for bopælsland 

(domicillandet) og hvilket der skal anses for kildelande, må spørgsmålet afgøres af gensidig aftale 

mellem de implicerede landes kompetente myndigheder. 

5.4.3.1 Fast bolig til rådighed 

Det første kriterium for skatteyderen er hjemmehørende i et land er, at personen anses for 

hjemmehørende i det land, i hvilken personen har en fast bolig. 
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I denne regel har udtrykket ”fast bolig” en international forståelse. Altså har en person fast bolig i et 

af de to lande personen er skattepligtig til, og person kun i det andet land tager varigt op, vil 

personen anses for hjemmehørende i det land, hvor i personen har fast bolig. 

 

I begrebet fast bolig er der lagt vægt på, at boligen er af et vis varigt karakterer. Midlertidige 

boliger, såsom hotelværelse, sommerhus, jagthytte og lignende vil ikke være tilstrækkeligt for at 

dække begrebets betydning. Et sommerhus kunne til nød dække indholdet i begrebet, hvis personen 

havde givet udtryk for at være bosat der og opfylder betingelserne for fast bolig. 

 

Det har dog vist sig i praksis flere gange, at en boligmulighed ikke altid er tilstrækkelig. Ofte må det 

ses i sammenhæng med personlige og økonomiske forhold. Et eksempel fra praksis er 

TfS2001.493., hvor skatteyderen bor både i Danmark og i Spanien. Skatteyderen har familie i 

Danmark og oplyser han opholder sig omtrent halvdelen af året i Danmark for at varetage sine 

interesser her. Her blev bestemmelsen at skatteyderen havde hoveddomicil i Danmark. Bolig var 

der begge steder, men familien var i Danmark og derved blev Danmark ud fra en samlet vurdering 

hoveddomicilet.   

5.4.3.2 Midtpunkt for livsinteresser 

Som skrevet i det forrige afsnit kan man risikere at skatteyderen har fast bolig i begge lande. Her er 

det afgørende, hvor skatteyderen har sine personlige og økonomiske interessere jævnfør artikel 4 

stk. 2 litra a 2. punktum. 

 

Det vil sige hvor er personens livsinteresser placeret. Der er her tale om familie, sociale, politisk og 

kulturelle forhold, samt erhverv og andre aktiviteter. Ved en endelig afgørelse, skal der lægges vægt 

på personens egne handlinger. 

 

Det har blandet andet vist sig i praksis i mange sager, den ene er LSR.1980.207, hvor en skatteyder 

bor og arbejder i Sverige, men har i Danmark et enfamilieshus, hvor hustru og datteren boede. 

Skatteyderen var derfor hver weekend hjemme hos dem i Danmark, men de fem andre dage i ugen 

opholdt han sig i Sverige. Her fandt landsskatteretten at skatteyderen var hjemmehørende i 

Danmark med grundlag i de personlige interesser han havde der.   
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5.4.3.3 Sædvanligvis opholder sig 

Står man i en problemstilling, hvor skatteyderen ikke har fast bolig i en eller begge af staterne, vil 

man springe ned til det kriterium der hedder ”hvor skatteyderen sædvanligvis opholder sig”. Det 

samme er gældende, hvis man ikke kan finde midtpunktet for skatteyderens livsinteresser. 

 

Der er en sag fra 1982, nemlig LSR.1982.187 der illustrere dette kriterium meget godt. Det er en 

kvindelig skatteyder, der af helbredsmæssige årsager er nødsaget til at bo i Spanien. Hun har købt 

sig et lille hus i Spanien og arbejder også i Spanien. Familien bor hjemme i Danmark, og hun 

besøger jævnlig sin mand og familie, samt hendes datter bor en stor del af året hos hende i Spanien. 

Her måtte Landsskatteretten statuer, at det ikke var muligt at afgøre, i hvilken af staterne hun havde 

midtpunkt for sine livsinteresser, og måtte derfor anses for sædvanligvis at opholde sig i Spanien. 

5.4.3.4 Nationalitet / statsborger 

Kan dobbeltdomicil problemet ikke løses ved kriteriet om sædvanligvis ophold jævnfør artikel 4 

stk. 2 litra b, indtræder artikel 4 stk. 2 litra c som siger, at personen anses for hjemmehørende i den 

stat, hvor personen er statsborger. 

5.4.3.5 Gensidig aftale 

Er dobbeltdomicil problemet ikke afklaret ud fra ovennævnte kriterier, ville de implicerede lande 

lave en gensidig aftale. De implicerede lande har her en pligt til, at nå frem til et resultat, både for 

deres egen skyld, men også for skatteyderens skyld – så skatteyderen ved hvilke land der er 

domicilland (hvor de er hjemmehørende i) og hvilke der er kildeland. 

5.4.4 Fast driftssted (artikel 5) 

Et fast driftssted henviser egentlig til en virksomheds skattemæssige tilhørssted. Men det kan være 

vigtigt, når man skal fastsætte, hvilket land der er kildelandet til en lønindtægt. Reglerne vil derfor 

kort blive gennemgået nedenfor. 

 

Efter artikel 5 er udtrykket fast driftssted beskrevet som et ”fast forretningssted, gennem hvilket et 

foretagendes virksomhed helt eller delvis udøves” Det slås dog fast, ved et fast driftssted er der ikke 

tale om en virksomhed der har hjælpe- eller forberedelseskarakterer. Et fast driftssted er 

hjemmehørende i det land, hvor hovedforetagendet er beliggende. Det vil sige er der en virksomhed 

i Danmark der har hovedsæde i Tyskland, er virksomheden hjemmehørende i Tyskland. 
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Udtrykket forretningssted dækker bredt. Det dækker over alle lokaler, indretninger eller 

installationer, der gør det muligt at gennemfører driften i virksomheden. Det er her lige meget om 

disse lokaler med mere bruges udelukkende til udøvelse af virksomhedens drift eller ej. 

Forretningssted er noget der kan eksistere, hvor der ingen lokaler er, men der blot er et vis areal til 

rådighed for eksempel en stadeplads på et marked er ligeledes et forretningssted. Det faktum at 

forretningsstedet skal være fast betyder, at der sædvanligvis skal være en forbindelse mellem 

forretningsstedet og en særlig geografisk bestemt lokalitet. Forretningsstedet skal også have en vis 

grad af varighed og ikke blot være midlertidigt. Det vil sige tager man stadepladsen fra før, skal den 

være det samme sted, jeg skal vide næste gang der er marked, kan jeg finde den stadeplads der. 

 

Som eksempler på et fast forretningssted kan nævnes: 

 Der hvor virksomhedens ledelse har sit hovedsæde.  

 en filial,  

 et kontor,  

 en fabrik,  

 et værksted, og  

 en mine, en olie- eller gaskilde, et stenbrud eller ethvert andet sted, hvor naturforekomster 

udvindes fx en juletræsplantage.  

 

Det faste driftssted ophører med at eksisterer i sammenhæng med det faste forretningssteds 

afvikling eller ved ophør af al virksomhed gennem det. 

5.5 Beskatning af indkomst (artikel 15) 

Artikel 6-22 indeholder regler for beskatning af forskellige indkomst- og formueskatter. Artikel 15 

lægger vægt på beskatning af indkomst erhvervet i ansættelsesforhold. Skal man derfor fordele 

beskatningsretten mellem domicillandet og kildelandet til indkomst ved personligt arbejde – 

lønindtægt – findes reglerne i denne artikel. 

 

Det følger af artikel 15 stk. 1, at gage, løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde i et 

tjenesteforhold kun kan beskattes i domicillandet, hvis arbejdet er udført der. Er arbejdet udført i et 

andet land kan vederlaget, som modtages herfor blive beskattet i arbejdslandet, altså der hvor 

arbejdet er udført.  
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Artikel 15 omfatter som skrevet før gage, løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde i et 

tjenesteforhold. Det vil sige personalegoder der modtages i forbindelse med ansættelsesforholdet, 

eksempelvis fri bil eller bolig, syge eller livsforsikringdækning med mere, er indeholdt i dette 

begreb jævnfør kommentar 2.1 til artikel 15. 

 

I artikel 15 vil man derfor kunne finde reglerne for ydelser, der er modtaget i et ansættelsesforhold. 

Det er dog ikke nærmere defineret i artikel 15, eller i resten af overenskomsten, hvad der præcis 

menes med arbejdsgiver og lønmodtager. Kigger man i kommentarerne til artikel 15, punkt 8 

nævnes det indirekte, at arbejdsgiveren er den person, der har rettighederne til det udførte arbejde, 

og som bærer ansvaret og risikoen. Samt har instruktionsbeføjelser overfor lønmodtageren. 

 

Det er dog vigtigt at bemærke, at artikel 15 ikke kan anvendes på tjenesteydelser til offentlige 

ansatte. Her finder bestemmelserne i artikel 19 anvendelse, se nærmere herom i afsnit 5.6 

”Offentligt hverv (artikel 19)”. 

5.5.1 ”183-dages-reglen” 

Der gælder en vigtig undtagelse til bestemmelserne i artikel 15 stk. 1. om at arbejdslandet skal have 

beskatningsretten. Undtagelsen er den såkaldte ”183-dages-regel” eller ”montørregel”, som står i 

artikel 15 stk. 2. 

 

Formålet med undtagelsen er at lette den internationale bevægelighed af kvalificeret arbejdskraft. Et 

eksempel kan være at en dansk virksomhed køber et driftsmiddel af en tysk virksomhed, for at 

denne virksomhed kan monterer og installerer driftsmidlet uden skattepligtig til Danmark, er denne 

regel indarbejdet i overenskomsten. Artikel 15 stk. 2 siger således, at domicillandet har 

beskatningsretten, hvis tre betingelser er opfyldt. Betingelser er følgende; 

 

 Modtageren af vederlaget opholder sig i arbejdslandet i en eller flere perioder, der 

tilsammen ikke overstiger 183 dage i en 12-måneders periode. 

 Vedlaget betales af eller for en arbejdsgiver der ikke er hjemmehørende i det andet land. 

 Vedlaget betales ikke af et fast driftssted, som arbejdsgiveren har i arbejdslandet 

 

Reglen er kun gældende, hvis alle tre betingelser er opfyldt. 

 



Fuld og begrænset skattepligt 
Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark 

 

Side 30 af 78 

Opgørelsen af dage ved anvendelsen af ”183 dages-reglen” medregnes alle opholdsdage i 

arbejdslandet. Det er uanset om der foreligger et ansættelsesforhold eller ej, samt der medregnes 

såvel hele som brudte døgn i arbejdslandet. Ydermere vil fridage, afspadseringsdage og lignende 

arbejdsfrie dage, der tilbringes i arbejdslandet, blive medregnet til de 183 dage.  

 

I en række DBOer gælder 183-dages reglen inden for et indkomstår i stedet for en 12-

månedersperiode. Der kan forekomme tilfælde, hvor bopælslandets og arbejdslandets indkomstår 

afviger fra hinanden, her er det arbejdslandets indkomstår, der er afgørende ved anvendelsen af 183-

dages reglen. For eksempel kan lønindkomst, der udbetales af en dansk arbejdsgiver for arbejde 

udført i Pakistan, beskattes i Danmark, såfremt arbejdstageren ikke opholder sig der i en periode, 

der overstiger 183 dage inden for Pakistans skatteår, der løber fra 1. juli til 30. juni året efter.  

 

I praksis er der set situationer, hvor arbejdslandet har beskatningsretten grundet 183-dages reglen, 

men kan ikke benyt denne ret, da der mangler hjemmel herfor i den interne lovgivning. Her kan der 

opstå dobbelt ikke-beskatning med mindre der i DBOerne er indgået en bestemmelse vedrørende 

subsidiær beskatningsret. Der kort og godt betyder, opstår en sådan situation, hvor arbejdslandet 

ikke har hjemmel til at beskatte en arbejdsindkomst vil bopælslandet få retten til at beskatte 

indkomsten. 

 

Ved anvendelsen af en DBO, der beregner 183-dagesperioden inden for en 12-måneders-periode, 

tages udgangspunkt i, om betingelsen er opfyldt på det tidspunkt, hvor overenskomsten anvendes. 

Heraf følger, at perioder før overenskomstens ikrafttræden skal medregnes. Dette gælder, uanset om 

en ny overenskomst har afløst en ældre overenskomst med beregning efter kalenderår, eller om der 

ikke hidtil har eksisteret en DBO mellem Danmark og det pågældende land. 

 

I DBOerne kan der indbyrdes landene imellem laves fravigelser. Danmark har lavet afvigelser fra 

modeloverenskomstens 183-dages regel, idet der gælder andre frister, for eksempel;  

Grønland: her er 183-dages reglen lavet om til 60 dage i sammenhæng og  

Malaysia: 183 dage i kalenderåret og ingen del af opholdet må være led i et sammenhængende 

ophold på mere end 183 dage. 
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5.5.2 Arbejdsudleje 

183-dages reglen kan ikke gøre sig gældende, hvis der er tale om arbejdsudleje. Arbejdsudleje er 

hvis en arbejdsgiver ”låner” sine medarbejder ud, for til gengæld at modtage en sum penge ofte 

svarende til udgiften på den udlånte medarbejder. 

 

OECD's modeloverenskomst indeholder endnu ikke regler om arbejdsudleje, men der er opnået 

principiel enighed mellem OECD-landene om, at arbejdsudlejesynspunket bør indfortolkes i artikel 

15 om vederlag for personlig arbejde i tjenesteforhold10.  

 

Dette betyder dog ikke, at der ikke allerede er DBOer, hvor reglerne vedrørende arbejdsudleje 

indgår. Danmark har i enkelte indgående DBOer aftalt særskilte regler om arbejdsudleje, det kan 

blandet andet findes i den nordiske DBO og DBOen mellem Danmark og Storbritannien, samt 

DBOen med Tyskland, hvor der er indføjet en regel i artikel 15, stk. 4, om indgåelse af aftale om 

arbejdsudleje. 

  

I de DBOer, hvor der ikke er tilføjet særskilte bestemmelser om arbejdsudleje, gælder der reglen 

om, at arbejdsudlejebegrebet anvendes i forhold til de pågældende lande, hvilket betyder beskatning 

fra første dag i Danmark som arbejdsland. 

5.5.3 Professor-reglen 

Kort skal det også nævnes, at der i visse DBOer er indgået en ”professorregel”. OECD´s 

modeloverenskomst indeholder ikke nogen særregel for professorer og andre underviser, men en 

række af Danmarks DBOer har indarbejdet en sådan regel. 

 

Grundindholdet i professorreglen er, at en professor eller gæstelærer, der er hjemmehørende i det 

ene land og som modtager vederlag for undervisning ved et universitet, kollegium, skole eller anden 

undervisningsanstalt i det andet landsområde under et midlertidigt ophold af ikke over 2 år, skal 

være fritaget for at svare skat af vederlaget i arbejdslandet. Det skal kunne dokumenteres, at der 

fortsat foreligger fuld skattepligt til hjemlandet.11 

 

En sådan regel findes blandet andet i den dansk-amerikanske DBO. Reglen er som mange andre 

regler ikke mulig at kombinere med andre regler, for eksempel den danske regel i KSL § 48E 

                                                 
10 Er taget fra ligningsvejledningen 2012-1 D.D.2 afsnittet vedrørende artikel 15 løn. 
11 Er taget fra ligningsvejledningen 2012-1 D.D.2 afsnittet vedrørende artikel 15 løn. 
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vedrørende bruttobeskatning af nøglemedarbejdere – også kaldet forskerskatteordningen læs 

nærmere om denne ordning i afsnit 9.3 Lempelse ved forskerskatteordningen. 

5.6 Offentlige hverv (artikel 19) 

Artikel 15 indeholdte bestemmelser vedrørende lønindtægter til privatansatte, der indeholder artikel 

19 derimod bestemmelser vedrørende fordeling af beskatningsretten for lønindtægter modtaget i 

offentlige ansættelsesforhold. 

 

Ifølge artikel 19 stk. 3 finder artikel 19 anvendelse på indtægter, der udbetales for hverv i 

forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af en offentlig institution. 

 

Hovedreglen i artikel 19 er, at udbetalingslandet har beskatningsretten. Dog ved man i skatteretten 

er der ingen hovedregel uden undtagelser. Undtagelsen er her, at såfremt 

lønmodtageren/skatteyderen har udført hvervet i et andet land end det land udbetalingslandet er 

hjemmehørende i. 

Skatteyderen kan også blive skattepligtig til arbejdslandet, hvis blot en af følgende betingelser er 

opfyldt. 

 Skatteyderen er statsborger i arbejdslandet. For eksempel en dansk statsborger der er bosat i 

Sverige, kommer til Danmark for at vikarier på den svenske ambassade. Denne danske 

statsborger vil blive skattepligtig til Danmark, selvom personen normalt er hjemmehørende 

i Sverige. 

 Eller hvis skatteyderen ikke bliver hjemmehørende i arbejdslandet alene med det formål at 

udføre hvervet. 

 

I den vurdering som ligger til grund for om en institution tilhører den offentlige forvaltning, som en 

del af staten, bliver der lagt vægt på, 

 institutionen er oprettet ved lov eller i henhold til lov, og at lovgivningen må fortolkes 

således, at institutionen er en offentlig forvaltningsmyndighed, eller  

 at institutionen tildeles ressourcer (penge og personale) via en driftsbevilling på statens 

finanslov eller via en bevilling på de kommunale budgetter, hvor bevillingen er opført enten 

under overskriften "egne" institutioner eller under overskriften "andre offentlige 

myndigheder" 

 



Fuld og begrænset skattepligt 
Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark 

 

Side 33 af 78 

Ud fra ovenstående kriterier er der ingen tvivl om, at ministerier og deres tilhørende direktorater og 

styrelser er en forvaltningsmyndighed. Det kan siges utvivlsomt, da hvert ministerium har en 

paragraf i finansloven, for eksempel er finansministeriet § 4. 

 

Beskatningsretten til offentlige pensioner tilfalder kildelandet, men har modtageren bopæl og er 

statsborger i bopælsland er det denne der har beskatningsretten. 

5.7 Lempelse af dobbeltbeskatning  

I OECD´s modeloverenskomst er der metoder for lempelse af dobbeltbeskatning. Lempelsen skal 

ske efter en af følgende to hovedmetoder – creditmetoden eller eksemptionsmetoden. Det kan 

variere, hvilken metode der ønskes benyttet. Bestemmelserne vedrørende de to metoder findes i 

artikel 23. 

 

Metoderne læner sig meget tæt op af dem der findes i den interne danske skatteret, derfor er det 

også disse metoder Danmarks DBOer indgås med. Ser nærmere vedrørende betingelser og 

beregninger i afsnit 9.2 Lempelse efter modeloverenskomsten 



Fuld og begrænset skattepligt 
Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark 

 

Side 34 af 78 

6. Interne danske regler VS OECD´s modeloverenskomst. 

OECD´s modeloverenskomst er som skrevet i starten af det foregående kapitel, en skabelon til de 

DBOer der indgås. Den er derfor ikke en beskatningshjemmel, men derimod et værktøj, der kan 

benyttes i de tilfælde, hvor der kan forekomme dobbeltbeskatning. Det kunne derfor være 

spændende ud fra ovenstående kapitler, at sætte de interne danske skatteregler op imod 

bestemmelserne i modeloverenskomsten for at se om der er kontekst.  

6.1 Definition af begreber 

En vigtig ting ved sammenholdelse af de interne danske skatteregler og modeloverenskomsten er, 

om der gøres brug af nogenlunde samme definitioner. Det kan være svært at finde kontekst mellem 

de to regelsæt, hvis det er ligesom det gamle ordsprog siger ”at sammenligne pærer og bananer”. 

6.1.1 Bopælsbegrebet 

Dobbeltbeskatning opstår ofte grundet bopæl i to eller flere lande. I den interne danske 

skattelovgivning er bestemmelsen i KSL § 1 stk. 1 nr. 1 vedrørende bopæl centralt for om der 

foreligger fuld skattepligt eller ej. Bopæl defineres i praksis efter personens handlinger, altså om de 

har tilkendegivet om de agter at have hjemsted her. Denne tilkendegivelse vurderes ud fra 

rådigheden over boligen i samspil med familie og arbejdsmæssig tilknytning til landet. 

 

I modeloverenskomsten er der i artikel 4 opstillet en prioriteret rækkefølge af kriterier, som afgør 

bopælskriteriet og hvilket land der må anses som domicillandet. Her er rådighed over en fast bolig 

af første prioritet, men som i den danske skatteret, er det et rimelig åbent begreb, og en skatteyder 

kan sagtens have rådighed over en fast bolig i to lande, for eksempel hus i Danmark og lejlighed i 

Sverige. Derfor kigges der ofte også her på spørgsmålet skatteyderens livsinteresser. Vurderingen er 

altså en kombination af de to kriterier som gør sig gældende. 

 

I vurderingen om bestemmelsen vedrørende bopæl, som i overenskomsten nævnes som 

hjemmehørende, er hovedkriterierne ens. Danmark tyre dog til DBOerne når disse kriterier ikke er 

nok, så må der ses længere ned i prioriteringsrækkefølgende, om skatteyderen sædvanligvis har 

ophold i et af landene eller hvor skatteyderen er statsborger. 

 

I de værst tænkelige sager er det de kompetente skattemyndigheder, der må indgå en gensidig 

aftale. Men der kan klart konkluderes kontekst mellem de interne danske skatteregler og 

modeloverenskomsten. 
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6.1.2 Fast driftssted 

Begrebet fast driftssted er af væsentlig karakterer, når man skal vurderer hvorvidt en lønmodtager 

med domicilland i udlandet, er begrænset skattepligtig til Danmark af deres lønindtægt tjent her. 

 

Definitionen af et fast driftssted er svær at finde i de interne danske regler, det eneste der nærmere 

sig en definition er i KSL § 2 stk. 4, der definerer fast driftssted, som værende en virksomhed som 

har hjemsted i Danmark og udøver sit erhverv herfra. 

  

Danmark læner sig derfor meget op af definitionen i modeloverenskomstens artikel 5, der må siges 

at definere et fast driftssted lidt mere præcist. Her er et fast driftssted defineret som værende et  

sted, hvor der udøves hel eller delvis virksomhed. Har virksomheden hjælpe- eller 

forberedelseskarakter ville der ikke være tale om fast driftssted. Der findes blandet eksempler 

herfor, dels der hvor virksomheden ledes fra, en fabrik, samt flere. 

 

I forlængelse med eksemplet der hvor virksomheden ledes fra, er der i artiklen opsat det kriterium, 

at et fast driftssted anses ikke for at være hjemmehørende i det land, hvor det er beliggende, men i 

det land, hvor hovedsædet er beliggende. Der kan her stilles spørgsmål til, om dette kriterium kun 

gælder ved dobbeltbeskatningssager, hvor et selskab står overfor dobbeltbeskatningsproblemet. En 

medarbejder, udenlandsk som dansk skatteyderen, der arbejder for en virksomhed med dansk 

cvr.nr., det er altså registeret hos erhvervs- og selskabsstyrelsen, der må medarbejderen anses for at 

tjene sin indkomst i Danmark, altså Danmark er kildelandet til den tjente arbejdsindkomst. 

6.2 Lønindkomst  

I den danske skattelovgivning er reglerne i SL § 4 sammenholdt med de i KSL § 1 en forudsætning 

i forhold til den fulde skattepligtig til Danmark. Samtidig kunne det konstanters i kapitlet 

vedrørende de interne danske skatteregler, at Danmark beskatter indkomst efter 

globalindkomstprincippet, hvilket vil sige der medtages alt indkomst både fra danske kilder og 

udenlandske kilder. 

 

Endvidere er det konstateret i den forudgående gennemgang af de interne danske skatteregler, at der 

i henhold til KSL § 2 foreligger begrænset skattepligt til Danmark, for løn tjent fra kilder i 

Danmark. Her er der imidlertid en række betingelser der ønskes opfyldt. Det er betingelser som 

arbejdet skal være udført i et tjenesteforhold og her i landet, samt arbejdsgiver skal have hjemsted i 

Danmark. 
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Overordnet set i modeloverenskomsten er det domicillandet der har beskatningsretten, og 

domicillandet kan derved beskatte den globale indkomst. Kildelandet kan kun beskatte indkomsten i 

det omfang fordelingsbestemmelserne i modeloverenskomsten tildeler kildelandet ret hertil. Oftest i 

tilfælde hvor der er tale om lønindkomst tildeles beskatningsretten til kildelandet, da lønindtægter 

oftes af driftsøkonomiske synspunkter kan henføres til kildelandet. 

 

Sammenholdes de intern danske skatteregler med fordelingsbestemmelserne i 

modeloverenskomsten gives der et meget godt samspil. Ligeledes gives der et overordnet syn, som 

gør risikoen for dobbeltbeskatning stor, når det kommer det indkomst tjent i et tjenesteforhold i 

udlandet. Her er der dog i den interne danske skatteret og i modeloverenskomsten taget højde herfor 

og indarbejdet lempelsesregler, der giver lempelse i beskatningen på minimum det ene skattebeløb. 

 

I forbindelse med fordelingsretten af indkomst erhverv i et tjenesteforhold, kan der opstå 

uoverensstemmelser mellem to lande. Den danske skatteret defineres lønindkomst, som indkomst 

der er tjent i et tjenesteforhold, men har det modsatte land ikke den samme definition, vil de benytte 

modeloverenskomsten til at afklar fordelingsretten. Problematikken er dog, at 

modeloverenskomsten ikke definerer indkomst fra et tjenesteforhold særlig tydeligt. Har to lande 

forskellige definitioner og modeloverenskomsten ikke kan fordele beskatningsretten, kan det 

medføre til dobbeltbeskatning. Der er dog altid den mulighed, at de to landes kompetente 

skattemyndigheder kan lave en gensidig aftale. Der er dog i praksis set eksempler på, at sådan 

gensidig aftale ikke kan gennemføres og personen bliver dobbeltbeskattet. For eksempel i henhold 

til TfS.1996.248Ø blev personen dobbeltbeskatte. Personen var formelt set ansat i et tysk selskab, 

dette tyske selskab var moderselskab for et dansk handelsselskab. Personens arbejdsområde var 

dette danske selskab, hvilket medførte at alle forhandlerkontrakter skulle underskriftes af ham. Han 

blev anset som skattepligtig til Tyskland af sin indkomst, da han havde domicil her. Samtidig anså 

Danmark ham som begrænsede skattepligtig, da lønnen efter et driftsøkonomisk synspunkt skulle 

henføres hertil. Det gav ikke anledning til en gensidig aftale mellem Danmark og Tyskland og 

personen blev dobbeltbeskattet.  

 

Arbejdsudleje er endnu et af ”problemområderne”. Danmark har i deres intern skatteret indarbejdet 

regler omkring arbejdsudleje, men i modeloverenskomsten er der ingen fordelingsregler herom. Der 

er dog opnået enighed hos OECD´s medlemslande om, at arbejdsudlejesynspunktet bør indfortolkes 
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i artikel 15 vedrørende løn. Danmark har allerede i nogen af deres DBOer indarbejdet arbejdsudleje, 

så der ikke foreligger tvivl, hvis problemet skulle opstå. 

6.3 Særlige ordninger 

I den interne danske skatteret er der særordninger, her kan nævnes grænsegænger og 

forskerskatteordningen. Forskerskatteordningen er indarbejdet for at lette skatten og åbne op for den 

frie bevægelighed på arbejdsmarkedet. 

 

I nogen DBOer er der professorordningen, som læner sig lidt op af forskerskatteordningen for 

godkendte forsker. Professorordningen er en lempelse af skatten for professorer, der kommer til et 

fremmed land for at eksempelvis holde en forelæsning. I forskerskatteordningen for godkendte 

forskere, er sådan forelæsninger også acceptabel. 

 

Men en egentlig kontekst mellem regler for grænsegænger og forskerskatteordningen kan der ikke 

findes i modeloverenskomsten. Det kan skyldes, at ordningerne er interne danske ordninger, og 

forekommer kun i Danmark, med mindre Danmark i deres DBOer har indgået aftale herom, som 

tilfældet er med professorreglen, der ikke er en del af alle Danmarks DBOer, men kun indgår i 

nogen af dem. Man kunne eventuelt forstille sig, at Danmark kun indgår disse særordninger, hvis de 

synes det er aktuelt med det pågældende land. 

6.4 Lempelsesreglerne  

Lempelsesreglerne forekommer ens, der er både i interne danske skatteregler og i 

modeloverenskomsten Creditmetoden og eksemptionsmetoden, hvor Creditmetoden forekommer 

mest hyppigt. 

 

Her må der ses et stort samspil mellem interne danske skatteregler og modeloverenskomsten. 

Samspillet mindsker markant risikoen for dobbeltbeskatning og dobbelt ikke-beskatning. 

Lempelsesreglerne gør det muligt for skatteyder at bevæg sig over landegrænserne uden en fare for 

at skulle svare skat i to lande, samt største dele af gangene mister landene ikke deres skatteprovenu. 

 

Man kan hurtigt konkludere her, at lempelsesbestemmelserne i ligningslovens § 33 svare til artikel 

23B, og ligeledes svare lempelsesbestemmelserne i ligningslovens § 33A til artikel 23A, hvorfor det 

må siges der er kontekst mellem lempelsesreglerne i intern dansk skatteret og 

modeloverenskomsten. 



Fuld og begrænset skattepligt 
Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark 

 

Side 38 af 78 

6.5 Sammenfatning 

På mange punkter er der samspil mellem intern dansk skatteret og fordelingsbestemmelserne i 

modeloverenskomsten. 

 

Begreber og definition heraf støtter sig meget op af hinanden, hvor intern dansk skatteret, måske 

mangler den dybdegående definition af fast driftssted, er der mulighed for at hente en udvidet 

definition i modeloverenskomsten. Dog kan der ikke findes modstridende begreber, trods intern 

skatteret kalder det bopælsbegrebet er det i modeloverenskomsten nævnt som hjemhørende, men 

betydningen er den sammen. 

 

Støjen kommer først når man kigger på fordelingsbestemmelserne vedrørende løn. Det er ikke 

ualmindeligt som arbejdsgiver, at låne medarbejder fra en virksomhed i udlandet. Her mangler der 

fordelingsbestemmelser i modeloverenskomsten vedrørende leje der bliver betalt for arbejdskraften. 

Det kan dog læses flere steder på skats hjemmeside, at der er opmærksomhed på problemstillingen 

og det forsøges at få arbejdsudleje indfortolket i artikel 15. 

 

Egentlig fortolker både intern dansk skatteret og modeloverenskomsten lønnen ens og som værende 

tilhørende det land hvor de har kilde.  

 

Lempelse for dobbeltbeskatning beregnes også efter de samme metoder. I den interne danske 

skatteret, er det lidt ekstra fordele i form af forskerskatteordningen, samt for grænsegænger. 

 

Alt i alt spiller de to regelsæt sammen, hvilket gør det nemmere at overskue reglerne i praksis, da 

fordelingsreglerne læner sig meget godt op af de danske interne skatteregler og omvendt. I de 

efterfølgende kapitler vil der ses på skattepligten ved tilflytning og fraflytning, hvor samspillet 

kommer til udtryk. 
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7. Skatteregler ved fraflytning fra Danmark 

Tidligere i projektet nævnte jeg, at vi allerede er skattepligtige fra lige efter fødslen – og endda fuld 

skattepligtige til Danmark. Jeg nævnte yderligere at denne skattepligt først ophørte når vi døde. 

Dette er ikke helt rigtigt, den kan godt ophør før, vi kan opnå skattefritagelse, ændre skattepligt til 

begrænset eller skattepligten kan ophør til Danmark. Det vil der ses nærmere på i dette kapitel.  

7.1 Fraflytning pga. arbejde i udlandet – udstationering 

Der er stor mobilitet på arbejdsmarkedet, og det er blevet mere velkendt i danske virksomheder, at 

man som medarbejder kan blive tilbudt udstationering til en filial i udlandet. Her er der også en stor 

mulighed for dobbeltbeskatning, da Danmark beskatter efter globalindkomstprincippet, hvilket vil 

sige en skatteyder med skattepligt til Danmark vil blive beskattet af hele indkomsten - både den 

udenlandske og danske. Det er derfor en god viden, når man udstationeres, at vide hvordan 

skattepligten forholder sig under udstationeringen eller arbejde i udlandet. 

 

Der lægges naturligvis vægt på alle kriterierne i KSL § 1 stk. 1, men den vigtigste er nr. 1 rådighed 

over bopæl/bolig.  

7.1.1 Fuld eller begrænset skattepligtig til Danmark. 

Den situation hvor en skatteyder flytter til udlandet for at arbejde, vil hovedreglen være fortsat 

skattepligt til Danmark. Dette primært af den grund, at skatteyderen vil beholde sin bolig i 

Danmark. Udlejes boligen mens man er væk, skal man være sikker på, at det er en varighed på 3 år 

eller mere, hvis man skal opnå skattefritagelse, samt en del andre betingelser, som kommer i et 

senere afsnit. 

 

Bevares boligen i Danmark og skatteyderen har rådighed over den, kan der opstå den situation, hvor 

skatteyderen har bopæl i to lande, altså dobbeltdomicil. I disse tilfælde vil en DBO mellem 

Danmark og det pågældende land fordele beskatningsretten. Danmark kan eventuel opnå status som 

domicilland, altså bopælsland, men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med de må beskatte 

lønindkomsten, da den vedrører kilder fra et andet land, og hovedreglen i DBOerne er, at 

kildelandet til en lønindtægt har ret til beskatning af denne. Herved vil skatteyderen være beskattet i 

Danmark af sin bolig, renteindtægter med mere, hvor det andet land der imod har beskatningsretten 

til lønindtægten. 
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I de tilfælde hvor skatteyderen er bosiddende i begge lande, vil DBO med det pågældende land, 

lægge vægt på opholdskriteriet ved fordelingen af beskatningsretten. Opholdskriteriet kigger på det 

faktum, hvor opholder personen sig hyppigst og hvor har personen sine livsinteresser, familie med 

mere. 

 

Bliver beskatningsretten tildelt et andet land, vil Danmark kunne beskatte de indkomster der har 

kilder i Danmark. Beskatter Danmark lønindkomsten som en dansk skatteyder har opnået ved 

arbejde i udlandet, og beskatningsretten er tildelt det andet land, skal der ydes lempelse, så 

skatteyderen ikke bliver dobbeltbeskattet, ser nærmer om skattelempelse i kapitel 9. 

7.1.2 Skattefritagelse. 

Vil der opnås skattefritagelse ved udstationering eller arbejde i udlandet, er det afgørende som 

skrevet i starten af kapitlet, at bopælen må anses for at være opgivet eller ej. Er boligen ikke opgivet 

er der stadig fuld eller begrænset skattepligt til Danmark. Anses en bolig for opgivet kan der opnås 

skattefritagelse. 

 

Det er skat der vurdere om, en skatteyder kan blive fritaget for beskatning i Danmark. I skats 

vurdering er der lagt betydelig vægt på bopælsbegrebet. 

 

I bedømmelsen om en bolig er opgivet spiller rådigheden over boligen en meget central rolle. I 

praksis antages det, at en bolig er opretholdt, hvis fraflytteren fortsat har rådighed over boligen. 

Rådigheden over en bolig kan endda være, hvor fraflytteren er hovedaktionær i et selskab der ejer 

en helårsbolig, dette statuerer således rådighed over en bolig for fraflytteren. Boligen skal som 

udgangspunkt helt afstås. 

 

Bolig er ikke kun et helårshus. En lejlighed der står til rådighed for fraflytteren, statuere også at 

fraflytteren har en fast bolig til rådighed i landet. Det eneste der kan fritages fra boligbegrebet er et 

fritidshus. Bruges fritidshuset eller sommerhuset kun til ferie eller lignende i landet, er dette jævnfør 

skattereglerne ikke rådighed over en bolig, men opholder fraflytteren sig der sædvanligvis eller ofte 

af langvarige perioder, vil den fulde skattepligt stadig være til stede. Ydermere ses der anderledes 

på fritidshus, der har helårsstatus, det vil sige det er muligt at bebo fritidshuset hele året, her får 

fritidshuset samme skattemæssig betydning, som et hvilket som helst andet helårsanvendeligt hus. 

 

Er fraflytteren udstationeret i en længere periode, og efter denne periode gerne vil flytte tilbage til 

sin ejerbolig eller lejemål, er der stadig mulighed for skattefritagelse ved at udleje eller fremleje 
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boligen. I praksis er hovedreglen, at fraflytterens rådighed over boligen afstås, når boligen udlejes 

eller fremlejes uopsigeligt for fraflytteren i en periode på mindst 3 år. Her er det vigtigt, at perioden 

er en uafbrudt periode på mindst 3 år og fraflytteren ikke har mulighed for at opsige lejemålet før 

tid. 

 

Det er ikke nok, at have til hensigt at udleje eller sælge sin bolig, hvis boligen blot står tom når man 

rejser, vil der stadig være fuld skattepligt til Danmark. Dette kan meget godt forklares med 

bindende forhåndsbesked fra ligningsrådet i TfS 1993, 165 LR, hvor et ægtepar agtet at sælge deres 

bolig på grund af udstationering til Japan i 3 år og eventuelt længere tid. I beskeden fra 

ligningsrådet stod der, at ægteparret fortsat ville være fuldt skattepligtig til Danmark, hvis det ikke 

lykkedes dem at sælge eller langtidsudleje ejendommen. 

7.2 Fraflytning for at tage varigt ophold i udlandet (ophør af skattepligten) 

Muligheden for at den danske skattepligt ophør kan forefindes. Det er dog ikke nok bare at framelde 

sig folkeregisteret, det ophører skattepligten ikke af. Det vigtigste kriterium er bopælen. Igen er det 

naturligvis alle kriterierne i KSL § 1 stk. 1, der ikke skal være til stede, samt betingelserne i KSL § 

2. 

 

Skatteyderen skal sælge sin bolig, primært er det helårsboligen der skal sælges. Helårsboligen er 

den vigtigste, da det statuere man ikke har hjemsted i Danmark men i udlandet. Det er ifølge 

reglerne ikke en bopæl, hvis skatteyderen har et fritidshus. Her ses der på om fritidshuset benyttes 

mere end bare til ferie eller lignende.  

7.2.1 Afsluttende selvangivelse og skatteberegningen. 

I det skatteår hvor skatteyderens skattepligt til Danmark ophør, skal der indsendes en afsluttende 

selvangivelse, her skal man opgive hele ens skattepligtig indkomst for den periode man har været 

skattepligtig til Danmark. 

 

Flytter skatteyderen midt i året og skattepligten efter KSL § 1 ophør, vil den selvangivet 

skattepligtige indkomst blive omregnet til en hel års indkomst. Det vil sige hvis en skatteyder flytter 

til udlandet og personens skattepligt ophører i sammenhæng hermed den 31. marts, vil et eksempel 

på hel års omregning se ud som følgende beregning: 

 Perioden 1/1 - 31/3 Hel års omregnet
Personlig indkomst 150.000 600.000
Kapitalindkomst 25.000 100.000
Ligningsmæssig fradrag 20.000 80.000
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Personens personlige indkomst er 150.000 kr. i første kvartal af året, dette omregnet til hel års 

indkomst er 150.000 gange med 4, da der er 4 kvartaler på et år.  

 

Skatteyderen kan dog vælge om de vil beskattes af den omregnet hel års indkomst eller af hele 

deres faktiske indkomst. Dette er værd at overveje, hvis skatteyderen ved, at for eksempel den 

personlig indkomsten fra udlandet vil svare til 300.000 danske krone, så ville der kunne spares skat 

af en fjerdel af indkomsten. Til gengæld kan det ikke betale sig, hvis den udenlandske personlige 

indkomst svare til 450.000 danske kroner eller der over. Dette er selvfølgelig en samlet vurdering 

man må gøre sig for alle indkomstgrupperne, om det kan betale sig eller ej. Det kunne jo være de 

skattekroner der blev sparet ved den ene indkomst, skal betales ekstra ved den anden.  

7.3 Social sikring 

Alle danske statsborger er omfattet af den sociale sikring, hvis de arbejder og bor i Danmark. En 

skatteyder er ikke automatisk tilsluttet retten til danske sociale ydelser, når personen arbejder i 

udlandet, dette er til trods for, at bopælen i Danmark er bevaret. For at opnå ret til danske sociale 

ydelser, skal man være omfattet af den danske sociale sikring. 

 

Den social sikring omfatter ydelser såsom; sygesikring efter regler i sundhedsloven, dagpenge ved 

sygdom, barsel og adoption, arbejdsløshedsforsikring, folkepension og førtidspension, 

tjenestemandspensioner, ATP livslang pension, børnefamilieydelser og børnetilskud, 

arbejdsskadeforsikring og efterløn. 

 

1. maj 2010 er der kommet nye regler for social sikring og det er disse der gennemgås her. 

 

Arbejder en skatteyder i udlandet er der en række betingelser, der skal være opfyldt før der kan 

opnås ret til helt eller delvis social sikring. Betingelserne afhænger af hvilket land skatteyderen 

arbejder i. Bevares retten til dansk social sikring har hverken skatteyderen eller arbejdsgiver pligt til 

at indbetale til social sikringsordning i det land skatteyderen arbejder i. 

 

Reglerne for social sikring EU-landene mellem må siges, at være mere lempelig og mindre 

kompliceret end uden for EU. Regler deles op i en salgs tre kategorier, udsendelse op til to år, 

udsendelse op til tre år og udsendelse over tre år. 
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Ved udstationering i op til to år bevares retten til danske sociale rettigheder. En udstationering på op 

til to år kan højst afbrydes med to måneder på grund af ferie, sygdom eller udannelsesperioder. Når 

udstationeringen er afsluttet, kan den samme danske arbejdsgiver ikke udstationere den samme 

person til det samme land før der er gået to måneder efter slutdatoen. 

 

Er der tale om udstationering i op til tre år, skal skatteyderen søge om at bevare sine danske sociale 

rettigheder. Muligheden kan kun blive aktuelt, hvis pensionsstyrelsen kan indgå en særlig 

individuel aftale med det EU-land, som skatteyderen skal arbejde i. 

 

Ved begge disse kategorier gør det sig gældende, at en del betingelser skal være opfyldt. Det er 

betingelser som for eksempel udsendelsen må ikke vare i længere tid en perioden foreskriver, det vil 

sige er det eksempelvis udstationering i op til to år, må det kun vare i to år eller der under. Det skal 

være arbejde i et andet EU-land for den danske arbejdsgiver og skatteyderen skal lige inden 

udstationeringen være socialt sikret i Danmark. Den sidste betingelse gælder for eksempel en 

tysker, der arbejder i en dansk virksomhed og bliver udstationeret af denne virksomhed. Her skal 

tyskeren have været social sikret i Danmark inden udstationeringen. 

Aftales det allerede ved ansættelsen, at skatteyderen skal udstationeres, skal skatteyderen være 

omfattet af den danske sociale sikring fra ansættelsen, dette gælder også i eksemplet med tyskeren 

fra før. Vidste arbejdsgiver og tyskeren at det er ansættelse med henblik på udstationering, skal 

tyskeren være omfattet af den sociale sikring ved ansættelsens start. 

 

Ved udstationering i over tre år kan en skatteyder ikke bevare retten til dansk social sikring. I disse 

tilfælde vil skatteyderen være omfattet af sociale rettigheder og pligter i arbejdslandet. 

 

I de få tilfælde, hvor en skatteyder arbejder i to eller flere EU-lande, ville retten til social sikring 

bevares, hvis skatteyderen er bosat i Danmark, hvis der arbejdes minimum 25 procent af 

arbejdstiden i Danmark eller der kun arbejdes for en dansk arbejdsgiver. I alle tilfælde skal det være 

aftalt ved ansættelsens start. 

 

Der er i Øresundsregionen indgået en såkaldt Øresundsaftale, her kan man som svensker blive 

omfattet af den danske sociale forsikring, hvis Pensionsstyrelsen og Försäkringskassan i Sverige 

indgår en individuel aftale herom. Det betyder dog, at man som svensker skal arbejde i Danmark og 

have mellem 25-50 procent af sin arbejdstid i hjemmet i Sverige 
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Der findes ingen internationale regler vedrørende social sikring når arbejdet er i et land uden for 

EU. Danmark har dog indgået aftaler om social forsikring med en del lande. 

 

Der gælder særlige regler for offentlige ansatte. 

 

Det er dog vigtig ved ophold i udlandet, som vare længere tid end et måned, at skatteyderen har det 

blå sygesikringskort, som sikringer dem behandling i alle EU-landene. 

7.4 Sammenfatning 

En dansk skatteyder der tilbydes job i udlandet eller udstationeres, vil naturligvis gerne undgå skat 

til Danmark, hvis skatteyderen bosætter sig i det land personen skal arbejde i. Der er flere faktor der 

spiller ind, er skatteyderen i udlandet i mindre end 3 år, ville skattefritagelse ikke være en mulighed. 

 

Er skatteyderen af sted i mindre end 3 år, vil den pågældende person enten være fuld skattepligtig til 

Danmark eller begrænset skattepligt til Danmark. Begrænset skattepligt kan opnås af personer der 

ikke ejer et hus, men har opsagt deres lejemål, og er flyttet til udlandet, hvor de primært opholder 

sig, det vil sige de er i Danmark mindre end 6 måneder jævnfør KSL § 1 stk. 1 nr. 2.  

 

Har skatteyderen fastejendom i Danmark, som ikke sælges men blot udlejes, vil skatteyderen være 

begrænset eller fuld skattepligtig til Danmark. Det kommer an på rådigheden over ejendommen. Er 

den udlejet uopsigelig i under 3 år vil skatteyderen være fuld eller begrænset skattepligtig til 

Danmark.  

 

En skatteyder der til gengæld sælger sin bolig, opsiger sin lejlighed eller boligen udlejes eller 

fremlejes uopsigeligt i 3 eller flere år, vil der være mulighed for skattefritagelse. Skatteyderen skal 

ved sine handlinger vise, at personen agter at fraflytte Danmark for en periode på mere end 3 år. 

 

Opnås der ikke skattefritagelse kan en skatteyder i de fleste tilfælde opnå skattelempelse jævnfør 

reglerne herfor. 

 

Skatten er dog ikke den eneste faktor, man skal være opmærksom på, når man vælger at arbejde i et 

andet land end Danmark. Den sociale sikring har også sine begrænsninger, der er en del betingelser 

der skal være opfyldt. Det er betingelser som, det skal være arbejde i udlandet for den danske 

arbejdsgiver, perioden må ikke være længere end foreskrevet og er det en udlænding der arbejder i 
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et dansk selskab som udstationeres af dette selskab, skal personen være omfattet af den sociale 

sikring inden personen udstationeres. 

 

Længden af opholdet i udstationeringsperioden har betydning for om den sociale sikring er bevaret. 

Opholder man sig i udlandet i 2 år eller der under, bevares den sociale sikring i Danmark. Er 

personen udstationeret mellem 2-3 år kan det ansøges om den sociale sikring bevares. Til gengæld 

når udstationeringsperioden er over 3 år bevares den sociale sikring i Danmark ikke. 

 

Der er indgået særlige regler mellem Sverige og Danmark om den sociale sikring, samt der er 

særlige regler for offentlige ansatte.  
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8. Skatteregler ved tilflytning til Danmark 

Når en udenlandsk statsborger kommer til Danmark for at arbejde, er det spændende at se på, 

hvornår den danske skattepligt indtræder. I første omgang tænkes der blot på begrænset skattepligt, 

men endnu mere spændende er det at kig på, hvor de fanges af den fulde skattepligt til Danmark, 

samt om det kun er når der tages varigt ophold i landet?? 

8.1 Tilflytning pga. arbejde i Danmark - indstationering 

Læser man KSL § 6 burde spørgsmålet om der skal betales skat være simpelt. Paragraffen siger 

nemlig godt og vel, at pligten til at betale skat indtræder på det tidspunkt, hvor skattebetingelserne 

er opfyldt, og bortfalder på det tidspunkt, hvor de ikke længere er til stede. Den lille krølle der er i 

denne forenklet formulering af paragraffen er sætningen ”hvor skattebetingelserne er opfyldt”, her 

er der i paragraffen skrevet betingelserne i KSL §§ 1 og 2. Det kan nu være svært, at argumentere 

imod, at når man arbejder i Danmark, skal der svares skat af den indkomst man modtager for sit 

arbejde. 

 

Dette afsnit vil derfor kigge på tre forhold, det første er hvor der ikke er skattepligt til Danmark af 

indkomsten for det udførte arbejde, der hvor der er begrænset skattepligt af indkomsten og der hvor 

den fulde skattepligt indtræder. 

8.1.1 Ingen skattepligt til Danmark 

Det er svært i den danske skatteret, at finde en undtagelse, hvor der ikke skal svares skat af 

indkomst for længere varende arbejde i Danmark. Der er dog en paragraf, der benævner muligheden 

for ikke at svare skat i Danmark – det er KSL § 2 stk. 8, der siger ”En indkomst omfattes ikke af 

stk. 1, nr. 1, 2, 7 og 9-29, når den udbetales af: 1. fremmede magters herværende diplomatiske 

repræsentationer og medlemmer af sådanne… 2. En fysisk eller juridisk person, der ikke har 

hjemting her i landet…”  

 

Et eksempel på dette kunne være, hvis en udenlandsk statsborger udfører et arbejde i Danmark for 

sin arbejdsgiver i udlandet. For eksempel en tysk statsborger, der arbejder for et tysk firma der 

sælger store fabriksmaskiner til hele verden. Et dansk selskab køber sådan en maskine og betaler det 

tyske firma for opsætning og montering af maskinen – dette vil måske tage to uger. Det tyske firma 

sender en medarbejder af sted, betaler for ophold på hotel med videre. Her udfører den tyske 

statsborger et arbejde i Danmark for en dansk virksomhed, men bliver betalt af sin tyske 
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arbejdsgiver, der også har beføjelsen til at lede og bestemme over denne tyske medarbejders 

arbejde. I en sådan eller lignende situation vil medarbejderen stadig være skattepligt til sit hjemland. 

 

Spørgsmålet om skattepligten er lidt svære, hvis der for eksempel i det eksempel ovenfor er 

indarbejdet en aftale, hvor det danske selskab har en arbejdsgivers beføjelser over for den tyske 

statsborger, de kan altså sige ”du er lige nødt til at arbejde over i dag, da vi skal have den maskine 

monteret, så vi kan nå en kæmpe ordre”. Vil den tyske statsborger så blive skattepligt til Danmark! 

Der vil stadigvæk ikke foreligge skattepligt til Danmark, da arbejdet udføres for den tyske 

arbejdsgiver, og han både udbetaler løn, samt har det sidste ord, når det kommer til spørgsmålet 

vedrørende ledelse og bestemmelse over den tyske statsborgers arbejde. 

 

Beskatningen af lønindkomsten i eksemplet vil, hvis det kom til en dobbeltbeskatningssituation 

tildeles domicillandet. Alene af den grund, at arbejdet falder ind under 183-dagesreglen. Opholder 

den tyske medarbejder sig i Danmark mere end 183 dage, vil Danmark have beskatningsretten.  

8.1.2 Indtræden af den begrænsede skattepligt til Danmark 

Eksemplet ovenfor i det forrige afsnit synliggør egentlig meget godt den gældende regel der er for 

begrænset skattepligt, nemlig det faktum at en fysisk person kun kan være begrænset skattepligtig 

til Danmark af indkomster med kilde i landet. 

 

Begrænset skattepligt af lønindkomst, jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1, forudsætter, at der er tale om 

indkomst for personligt arbejde i tjenesteforhold, og at arbejdet er udført på dansk område. Det 

forudsætter endvidere, at arbejdsgiveren, for hvis regning lønudbetalingen foretages, enten har 

hjemting eller fast driftssted her i landet, jf. KSL § 2, stk. 8.12 

 

Det vil sige når det gælder indkomster i form af indtægt fra et tjenesteforhold, kan det være 

følgende indkomstgrupper; lønindkomst, bestyrelseshonorar, konsulentvederlag eller royalty. 

Regler for begrænset skattepligt findes som skrevet tidligere i KSL § 2, hvor der i paragraffens stk. 

1, nr. 1 fastslås at al indkomst for arbejde i et tjenesteforhold her i landet erlægges den begrænset 

skattepligt. 

  

Afgørelse af om der foreligger et tjenesteforhold er ofte ikke svært, primært fordi skatteyderen ofte 

udfører arbejdet efter arbejdsgivers anvisning og for hans regning. Udtrykket ”vederlag for 

                                                 
12 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=112924&vId=205101&search=TfS¤1998,¤556#112893 
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personligt arbejde i tjenesteforhold” vil jeg derfor vurdere til, at være en af de væsentligste faktorer, 

når der ses på en udenlandsk statsborgers begrænset skattepligt til Danmark. Der er i praksis flere 

sager på området, for eksempel er der TfS 1998, 556 hvor en dansk journalist uden fast bopæl i 

Danmark, da han var bosat og skattepligtig til New Zealand, deltog i en tv-udsendelse i Danmark og 

modtog et honorar på kr. 15.000 for dette. Her ansås der ikke at være tale om vederlag for 

personligt arbejde i tjenesteforhold, og journalisten blev ikke begrænset skattepligtig af honoraret. 

8.1.2.1 Arbejdsudleje  

Den situation hvor en arbejdstager udlejes af sin udenlandske arbejdsgiver til en dansk arbejdsgiver 

kaldes for arbejdsudleje. Her er arbejdstager stadig ansat hos sin udenlandske arbejdsgiver og 

modtager løn herfra. Arbejdstageren vil ikke være omfattet af den begrænset skattepligt efter KSL § 

2 stk. 1 nr. 1, i det arbejdstageren ikke udøver personligt arbejde i et tjenesteforhold for den danske 

arbejdsgiver 

 

Skattemyndigheden mister dog ikke sit skatteprovenu ved disse ordninger, for så ville det jo være 

let at omgås skattereglerne. Arbejdsudlejen bliver begrænset skattepligtig efter KSL § 2 stk. 1 nr. 3, 

der siger; ”Erhverver indkomst i form af vederlag for personligt arbejde i forbindelse med at være 

stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet.” 

 

Når det skal afgøres om en arbejdstager er udlejet lægges der vægt på følgende kriterier; 

 Den overordnede ledelse af arbejdet påhviler den danske arbejdsgiver,    

 Arbejdet udføres på en arbejdsplads, som den danske arbejdsgiver disponerer over og bærer 

ansvaret for.    

 Vederlaget til udlejeren beregnes efter den tid, der er medgået, eller under hensyntagen til 

anden sammenhæng mellem vederlaget og den løn, arbejdstageren får,    

 Hovedparten af arbejdsredskaber og materiel stilles til rådighed af den danske arbejdsgiver, 

og    

 Udlejeren ikke ensidigt fastsætter antallet af arbejdstagere og deres kvalifikationer. 

Er der tale om en ekspert med særlige kvalifikationer ville arbejdsudlejesynspunktet ikke altid være 

gældende. 

 

Det er vigtigt i en arbejdsudlejesituation, at den danske arbejdsgiver kan få oplyst, hvor stor en del 

af vederlaget til den udenlandske arbejdsgiver, der vedrører lønnen til arbejdstageren. Dette er 
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vigtigt i forhold til beskatningen, da det er den del af vederlaget der går til lønnen til arbejdstageren 

der påhviles begrænset skattepligt til. 

En måde at sikker dette på er, når aftalen indgås med den udenlandske arbejdsgiver, bliver det 

noteret i aftalen, hvad timelønnen er til arbejdstageren, på den måde har den danske arbejdsgiver 

mulighed for at holde styr på arbejdstagerens løn og derved også hvad den udgør af det samlet 

vederlag. 

8.1.3 Opgørelse af begrænset skattepligtig indkomst 

Opgørelsen af den begrænsede indkomst afhænger af, hvilken type af indkomst der er tale om. Er 

det for eksempel arbejdsudleje og royalties vil det blive bruttobeskattet. Modtages der aktier som en 

del af lønnen, vil den begrænset skattepligtige person skulle svare bruttoskat af udbytteindtægterne.  

Hvorimod de øvrige indtægter i for af løn eller vederlag for arbejde udført i et tjenesteforhold vil 

blive nettobeskattet. 

 

Nettobeskatningen er således en beskatningsform, hvor der i princippet sker beskatning som om, 

indtægterne blev oppebåret af en fuld skattepligtig person. 

 

Bruttobeskatningen opgøres hver indtægt for sig, da reglerne afhænger af typen af indkomst, og kan 

variere mellem indkomsterne. Er der eksempelvis arbejdsudleje jævnfør reglerne i KSL § 2 stk. 1, 

nr. 3, vil personen ifølge KSL § 48 B stk. 1 blive beskattet med 30 % 

 

Der er mulighed for som begrænset skattepligtig person, at vælge om man vil benytte 

grænsegængerreglerne, der er dog lidt betingelser for man kan bruge disse regler, se næste afsnit. 

8.1.4 Grænsegængerreglen 

En skatteyder med domicilland i udlandet, som arbejder og tjener det meste af sin indkomst i 

Danmark, kan blive beskattet efter reglerne for grænsegænger. Denne regel giver begrænset 

skattepligtige personer med bopæl i udlandet ret til de samme personlige og familiemæssige fradrag 

som skatteydere med bopæl i Danmark. 

 

Grænsegængerreglen har den betydning, at når der tjenes over 75 procent af den samlede indkomst, 

globalindkomsten, kan der fradrages med det samme som en fuld skattepligtig person. Ved 

begrænset skattepligtig kan der kun fradrages for udgifter i forbindelse med den begrænset 

skattepligtige indkomst. Der vil for eksempel modtages personfradrag jævnfør PSL § 10 stk. 6. 
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Når det skal opgøres om en skatteyders danske indkomst opfylder kravet om indkomsten skal 

udgøre 75 procent af den samlede globalindkomst, skal der ses på, om den danske indkomst med de 

fradrag der kan gøres i den forbindelse, udgøre 75 procent eller mere af den samlet globalindkomst.   

 

Et eksempel på beregningen af de 75 procent kunne se således ud; 

Skatteyderen er bosat i Tyskland og arbejder i Danmark for en dansk arbejdsgiver. Skatteyderen er 

derved begrænset skattepligtig til Danmark. Skatteyderen tjener i et indkomstår 400.000 kr. i 

lønindtægt hos den danske arbejdsgiver og lønindtægt fra Tyskland svarende til 50.000 kr.. 

Skatteyderen betaler ydermere 3.000 kr. i fagforeningskontingent, har befordringsfradrag for 5.000 

kr., renteindtægter på 4.500 kr. fra indestående i en dansk bank og til sidst 5.000 kr. i udbytte fra et 

tysk selskab. 

 

Opgørelse af den kvalificerende indkomst13 
   
Bruttoløn  400.000 
Arbejdsmarkedsbidrag 32.000  
Fagforeningskontingent 3.000  
Befordringsudgifter 5.000  
 40.000 -40.000 
Kvalificerende indkomst  360.000 
   
Opgørelse af globalindkomst   
   
Renteindtægter  4.500 
Udbytter  5.000 
Tysk lønindtægt  50.000 
Kvalificerende indkomst  360.000 
I alt  419.500 
   
Den kvalificerende løn udgør ca. (360.000 / 419.500)  85,82 Procent 
 

Det vil sige skatteyderen opfylder 75 procents betingelsen. 

Det er værd at bemærke, at normalt har begrænset skattepligtige personer efter de almindelige 

regler ret til et fradrag for udgifter, som knytter sig til indkomsten fra Danmark. Vælger de at blive 

beskattet som grænsegænger, får de fradrag for udgifter på lige fod med fuldt skattepligtige 

personer med hjemsted i Danmark. Grænsegænger er efter PSL § 10 også berettiget til 

personfradrag. 

                                                 
13 Den kvalificerende indkomst er den del af skatteyderens indkomst som beskattes efter interne danske subjektive og 
objektive regler samt efter en eventuel indgået DBO. 
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8.2 Tilflytning for at tage varigt ophold i Danmark (Indtræden af den fulde skattepligt) 

I situationen hvor en udenlandsk skatteyder kommer til Danmark vil der være to kriterier der er 

væsentlige ved bedømmelsen af om der er tale om varigt ophold, samt om der forelægger fuld 

skattepligt. Væsentlige kriterier er bolig og opholdskriteriet. 

 

Køber en udenlandsk statsborger en bolig i Danmark, er det ikke en afgørende faktor for, at denne 

person bliver fuld skattepligtig til Danmark. Ifølge KSL § 7 stk. 1, 1 punktum indtræder den fulde 

skattepligt for personer der erhverver en bolig her i landet først på det tidspunkt, hvor de 

pågældende personer tager ophold i boligen her i landet. 

 

Opholdet i boligen skal ikke være ferie eller lignende jævnfør KSL § 7 stk. 1 2. punktum, fra 

praksis anses et uafbrudt ophold af en varighed på 3 måneder eller op til 180 dage på et tidsrum på i 

alt et år, for at være rammerne for et kortvarigt ophold. Går opholdet hen og er i længere tid, vil 

opholdet blive langvarigt.  

 

Den fulde skattepligt forudsætter altså to ting, nemlig følgende; første om personen har en bolig i 

Danmark, og dernæst varigheden af opholdet i Danmark. 

 

Grunden til det er varigheden af opholdet i Danmark er fordi, har en udenlandsk statsborger ikke 

erhvervet sig en bolig i Danmark, kan denne person stadig godt blive fuld skattepligtig til landet. 

Personen kan jævnføre KSL § 1 stk. 1, nr. 2 blive fuld skattepligtig ved et ophold, der vare 

sammenhængende 6 måneder eller derover. Det vil sige starter en udenlandsk statsborger sit ophold 

i Danmark den 1. januar og stadig er i landet den 1. juli samme år, vil personen blive fuld 

skattepligtig til Danmark. I de 6 måneder medregnes kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie 

eller lignende. Her gælder de samme regler som ovenfor med sammenhængende 3 måneder eller 

180 dage på et år. Det betyder også, at et udlandsophold på en varighed af mere end 3 måneder 

uafbrudt vil suspendere 6-måneders fristen i KSL § 1 stk. 1, nr. 2. 

 

Opnås der fuld skattepligt jævnfør KSL § 1 stk. 1 nr. 2, vil skattepligten indtræden fra begyndelsen 

af opholdet der begrunder skattepligten jævnfør KSL § 8 stk.1. I eksempelet ovenfor ville personen 

blive fuld skattepligtig tilbage fra 1. januar. 

 

Der findes dog en særregel til 6-månedersreglen. Særreglen findes i KSL § 8 stk. 2 og benævnes 

turist- og studiereglen. Reglen siger, personer der opholder sig i Danmark i studieøjemed, kan 
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opholdets varighed være på optil 365 dage inden for et tidsrum på i alt 2 år, uden den fulde 

skattepligt til Danmark indtræder. 

 

Ved anvendelsen af turist- og studiereglen er der 3 betingelser der skal være opfyldt, den første er 

ovennævnte tidsbegrænsning. Ydermere kræves det, at personen er indkomstskattepligtig til sit 

hjemland og den pågældende person ikke under sit ophold i Danmark driver selvstændig 

erhvervsvirksomhed. Reglen vil stadig kunne anvendes, hvis personen modtager løn fra et 

ansættelsesforhold i Danmark.  

 

Er disse regler ikke opfyldt, vil personen blive fuld skattepligtig til Danmark jævnføre KSL § 1 stk. 

1 nr. 2. Her er dog den undtagelse, hvis der er tale om reglen vedrørende de 365 dage på en 2-års 

periode, vil den fulde skattepligtig indtræde på den 366. dag og ikke tilbage fra da opholdet 

begyndte. 

8.3 Sammenfatning 

Tilflytning kan skattemæssigt opdeles i tre hoved grupper, der er ingen skattepligt, begrænset 

skattepligt og fuld skattepligt. 

 

Der er tilfælde, hvor en person bliver sendt til Danmark af sin udenlandske arbejdsgiver for at 

færdiggøre en bestilling fra en dansk kunde. Her opholder personen sig måske i en længere periode 

i landet på omkring nogle uger - måske endda måneder, men den udenlandske arbejdsgiver har 

bestemmelsesretten over denne medarbejders arbejde, og der ville ikke være tale om, at denne 

person er skattepligtig til Danmark. Det er vigtigt her, at man overholder modeloverenskomstens 

183-dagesregel, hvis der ingen skattepligt skat være i Danmark. 

 

Til gengæld findes der også situationer, hvor en person kommer til Danmark, og arbejder for en 

dansk arbejdsgiver, her er personen underlagt den begrænsede skattepligt, da der er domicilland i et 

andet land, men der tjenes indkomst fra kilder i Danmark. Personen kan dog, hvis indkomsten 

udgøre 75 procent af den globalindkomst, vælge, om der skal benyttes skattereglerne for 

grænsegænger, det vil sige der opnås fradrag for de samme personlige og familiemæssige forhold 

som ved fuld skattepligt til Danmark, ellers vil der kun modtages fradrag for udgifter der kan 

henføres til indtægten. 
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Selvom det ikke står skrevet direkte i skatteretten, må det siges, at skattepligten kan bestemmes ud 

fra, hvor er arbejdsgiven!! 

 

En anden situation er hvor en udenlandsk arbejdsgiver låner sin medarbejder til en dansk 

arbejdsgiver, hvor medarbejderen ikke lønnes af den danske arbejdsgiver, men af den udenlandske. 

Den del af vederlaget som vedrører lønnen til medarbejder, vil være begrænsede skattepligtig til 

Danmark. 

 

Den fulde skattepligt indtræder, hvis der er opfyldt betingelserne vedrørende bopælskriteriet og 

opholdskriteriet. En udenlandsk skatteyder kan altså godt købe et hus i Danmark uden at blive fuld 

skattepligtig her til, skatteyderen vil højest blive begrænset skattepligtig af boligen, i form af 

ejendomsskatter med videre. Men tager personen ophold i boligen, hvor opholdet ikke har 

karakterer af ferie eller lignende vil personen blive skattepligtig til Danmark. 

 

Ophold der har karakterer af ferie eller lignende er ophold af en varighed på sammenhængende 3 

måneder eller 180 dage i et tidsrum på et år. 

 

Ydermere vil personer der opholder sig i Danmark i sammenhængende 6 måneder blive fuld 

skattepligtig til landet, hvis opholdet kun afbrydes af ferie eller lignende. Afbrydes opholdet 

derimod af et ophold i udlandet på mere end 3 måneder ville 6-måneders reglen være ophævet. 

Bliver man fuld skattepligtig til Danmark på grund af man opholder sig i landet i over 6 måneder, 

vil skattepligten indtræde fra den første dag i opholdsperioden. 

 

Dog findes der den undtagelse som kaldes turist- og studiereglen. Kort og godt vil det sige personer 

der opholder sig i Danmark i studieøjemed, kan opholde sig i landet i 365 dage uden den fulde 

skattepligt indtræder, opholder de sig i 366 dage eller mere, vil den fulde skattepligt først indtræde 

fra den 366. dag. Ydermere skal den studerende være skattepligtig til sit hjemland og ikke drive 

selvstændig erhvervsvirksomhed.
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9. Muligheder for lempeligere skatter.  

Risikoen ved den store bevægelighed og mobilitet på arbejdsmarkedet er, skatteyderne ofte ender 

ind i situationer, hvor der foreligger dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatningsproblemet kan let blive 

en bremseklods for den frie bevægelighed på arbejdsmarkedet, der er derfor både i den interne 

danske skattelovgivning og i DBOerne indlagt bestemmelser vedrørende lempelse af 

dobbeltbeskatning. 

 

Ydermere er det til fordel, at eksperter og forsker kan bevæge sig frit på arbejdsmarkedet, så deres 

kompetencer kan benyttes uden ulempe for dem som skatteyder. Der er derfor også i den danske 

lovgivning indarbejdet særlige regler her for. 

 

Disse regler og lempelser vil der blive kigget nærmere på i dette kapitel.  

9.1 Lempelse i henhold til interne danske regler. 

I den intern danske skatteret er der regler vedrørende lempelse i forhold til dobbeltbeskatning. 

Regler kan findes i ligningslovens §§ 33 og 33A.  

 

Det er som skrevet tidligere i projektet således, i ligningslovens § 33 finder man reglerne om 

almindelig creditlempelse for betalt udenlandsk skat, hvor reglerne i ligningslovens § 33A er 

vedrørende lempelse for beskatning af lønarbejde uden for riget, men med særlige betingelser til 

både udstationeringen og opholdet. 

 

Reglerne vil blive gennemgået nærmere i de efterfølgende afsnit. 

9.1.1 Ligningslovens § 33 almindelig creditlempelse. 

I denne paragraf findes en intern dansk lempelsesregel hvorefter en skatteyder, der har betalt skat i 

en fremmed stat grundet indkomsten er optjente der, har krav på en lempelse i den skat, der bliver 

beregnet i Danmark af den udenlandske indkomst. Bestemmelsen finder anvendelse for såvel fuldt 

som begrænset skattepligtige. 

 

Lempelsesreglen omfatter ikke formueskatter eller indkomstskatter der er omfattet af reglerne i 

ligningslovens § 33A – men omfatter til gengæld betalte udenlandske indkomstskatter og særlige 

indkomstskatter. Reglen kan bruges, hvis Danmark ikke har indgået en DBO med det pågældende 

land eller hvis det er mere fordelagtigt for skatteyderen at benytte de interne danske lempelsesregler 

i forhold til en DBO. 
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Har skatteyderen lempelsesberettigede indkomster fra flere udenlandske kilder, beregnes 

maksimumslempelsen hvert land for sig.  

Skattelempelsen er betinget af følgende kriterier; 

 Skatteyderen skal kunne dokumentere, hvor meget skat der er betalt til udlandet. 

 Den udenlandske skat skal være opkrævet direkte af den udenlandske skattemyndighed 

 Den udenlandske indkomst skal være positiv, når den bliver opgjort efter danske regler 

 Er den udenlandske indkomst ikke skattepligtig i Danmark, gives der kun en lempelse for 

den betalte skat i udlandet, hvis der i indkomstopgørelsen indgår andre indkomster, der er 

knyttet til den samme indkomstkilde i udlandet. 

9.1.1.1 Beregning af lempelsen. 

Skattelempelsen efter ligningslovens § 33 beregnes efter credit-metoden. Credit-metoden går i sin 

enkelhed ud på, at man finder størrelsen af den credit for udenlandsk skat, som skatteyderen kan 

opnå. Dette gøres ved at man samler alt indkomst for skatteyderen, det vil sige globalindkomsten. 

Når denne er fundet tager man den lempelsesberettigede indkomst og deler med globalindkomst, for 

derefter at gange med den danske skat. Det vil se således ud: 

 

Dansk skat * Udenlandsk indkomst (lempelsesberettiget indkomst) 
Samlet skattepligtig indkomst (globalindkomst) 

 

Formlen ser mere kompliceret ud end den er. Jeg har forsøgt at lave et forenklet regneeksempel 

nedenfor. 

 

Et forenklet eksempel14. 

Creditmetoden    
    
Dansk indkomst  100.000 kr. 
Udenlandsk indkomst  50.000 kr. 
Samlede indkomst  150.000 kr. 
    
Dansk skat beregnet på grundlag af den samlede indkomst på 150.000  45.000 kr. 
Skat betalt til det andet land  -10.000 kr. 
Dansk skat efter credit  35.000 kr. 
 

                                                 
14 Eksemplet er taget fra samme side som eksemplet under eksemptionsmetoden. 
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Nedsættelsen kan maksimalt udgøre den del af den danske skat, der falder på den udenlandske 

indkomst. I ovenstående eksempel vil det sige, at den udenlandske indkomst udgøre en tredjedel af 

den samlede indkomst, og vil derved også udgøre en tredjedel af den danske skat – altså 15.000 kr. 

Havde skatteyderen betalt 20.000 i skat i det andet land, vil der kun ydes credit for de 15.000, da det 

er den del af den danske skat, som falder på den udenlandske indkomst.  

 

Det er vigtigt at bemærke, at den skattepligtige skal fremlægge dokumentation for størrelsen af den 

i udlandet betalte skat. 

 

Den udenlandske indkomst opgørelse efter et nettoindkomstprincip der er beskrevet i ligningslovens 

§ 33F. 

 

Ligningslovens § 33 F, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: 

"Ved beregning af den maksimale nedsættelse af dansk skat i henhold til reglerne i ligningslovens § 

33 eller i henhold til bestemmelsen i en med fremmed stat i ..... indgået ..... overenskomst skal der 

ved opgørelsen af den indkomst, der oppebæres fra udlandet, fratrækkes de udgifter, der anses at 

vedrøre sådan indkomst .....  

Stk. 2. Udgifter, der ikke kan henføres til enten den danske eller den udenlandske indkomst, skal 

fordeles efter forholdet mellem den danske og den udenlandske bruttoindkomst....." 

Formålet med bestemmelsen i ligningslovens § 33 F er at fastlægge, hvilke udgifter der vedrører 

den udenlandske indkomst, for hvilken skatten skal lempes efter bestemmelsen i § 33. 

  

Ved opnåelse af lempelse efter ligningslovens § 33 er der to øvre grænser.  

Den første er, at der ikke kan fortages større fradrag end den skat, der faktisk er betalt i udlandet. 

Eksempelvis er den del af den danske skat, der falder på den udenlandske indkomst 20.000 kr., men 

der er kun betalt 15.000 i skat til udlandet. Her vil kreditten maksimalt kunne udgøre de 15.000 kr.  

Den anden grænse er, at fradraget ikke kan overstige den danske skat af den udenlandske beskattede 

indkomst. Her kan eksemplet fra tidligere benyttes, det vil sige den beregnet del af den danske skat 

der falder på den udenlandske indkomst er 15.000 kr., mens der som faktum er betalt 20.000 i 

udenlandsk skat. Her vil kreditten stadig maksimalt udgøre 15.000 kr. 

Med andre ord så er kreditten den mindst beregnede skat af den udenlandske indkomst. 

  

Der er i dansk skatteret ikke hjemmel for at overføre overskydende credit til fradrag i danske skatter 

de efterfølgende indkomster. 
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9.1.2 Ligningslovens § 33A skattefrihed for lønindkomst erhverv i udlandet. 

Bestemmelserne i ligningslovens § 33 A siger, at lønindkomst, erhvervet i udlandet, under visse 

betingelser helt eller delvist er fritaget for beskatning i Danmark. Man kan derfor sige, hvor 

bestemmelserne i ligningslovens § 33 omfatter riget, er reglerne i ligningslovens § 33A vedrørende 

indtægter uden for riget. 

I modsætning til bestemmelserne i ligningslovens § 33 kan bestemmelserne i § 33A kun anvendes 

af personer, som er fuldt skattepligtige efter KSL § 1.  

Ligningslovens § 33A gælder for lønindkomst ved personligt arbejde i tjenesteforhold uden for 

riget, det vil sige uden for Danmark, Færøerne og Grønland.  

Det er uden betydning, om arbejdsgiveren er hjemmehørende her i riget eller i udlandet.  

Fritagelsen er betinget af indkomsten erhverves uden for riget. Skattefriheden opnås for 

lønmodtagere, der er antaget til eller udstationeret til varetagelse af erhverv i udlandet. 

Lønmodtagere, der er beskæftiget ved et arbejdssted inden for riget og i medfør af denne ansættelse 

foretager rejser i udlandet, f.eks. handels- og forretningsrejsende, tilsynsførende, eksportchauffører 

og lignende, er ikke omfattet af § 33A. 

Skatteyderen kan ikke påråbe sig reglerne i ligningslovens § 33A, hvis der i forbindelse med 

varetagelse af erhverv uden for riget også erhverves lønindtægt for arbejde udført i riget. Det gælder 

selv om arbejdet i Danmark har været af kortvarig karakter. Tilsvarende gælder, såfremt der under 

ophold i Danmark oppebæres arbejdsløshedsunderstøttelse.  

Arbejdsophold her i riget, der har været nødvendigt for arbejdet i udlandet, anses dog ikke for at 

afbryde udlandsopholdet. Det nødvendige arbejdsophold medregnes dog i de 42 dage, der er den tid 

man har lov til at opholde sig i Danmark under et skattefritaget ophold i udlandet, se nærmere om 

disse regler i afsnit 9.1.2.1 ”6 måneders perioden”.  

Såfremt der under ophold i Danmark modtages løn under sygdom (herunder sygedagpenge) eller 

løn i forbindelse med deltagelse i et kursus, der har direkte forbindelse med det arbejde, der udføres 

i udlandet, kan udlandsopholdet heller ikke anses for afbrudt. 
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9.1.2.1 ”6 måneders perioden” 

En af betingelserne for at være omfattet af reglerne i ligningslovens § 33A er, at skatteyderen skal 

opholde sig uden for riget i mindst 6 måneder. 

 

Der er her tale om en ”månedsregel” og ikke en ”dagsregel. Forstået på den måde, at indledes et 

ophold uden for riget eksempelvis den 5. marts, kan det således tidligst afsluttes den 4. september, 

uanset at opholdet den 3. september har varet 183 dage. 

 

Opholdets varighed skal kunne dokumenteres i form af ansættelseskontrakt, 

folkeregisteroplysninger eller på anden efter skattemyndighedernes skøn betryggende måde. 

 

Perioden på de 6 måneder kan starte når som helst inden for et indkomstår. De 6 måneder kan kun 

afbrydes af nødvendigt arbejde, ferie eller lignende af en sammenlagt varighed på 42 dage uden 

retten til lempelse fortabes. I de 42 dage medregnes også brudte døgn. 

 

Der er meget præcise regler for de 42 dage, som opholdet uden for riget må afbrydes med inden 

retten til lempelse fortabes. For eksempel omfatter ordene »ferie eller lignende« ethvert ophold 

inden for riget, uanset årsagen til opholdet. Selv et ufrivilligt ophold i riget for eksempel 

nødvendiggjort af sygdom påvirker således, at retten til at påberåbe sig lempelse fortabes.  

 

Udføres der lønmodtagerarbejder under opholdet i riget fortabes retten ligeledes til at påråbe sig 

lempelse. Dette gælder dog ikke, såfremt det udførte arbejde er nødvendigt arbejde i direkte 

forbindelse med udlandsopholdet. 

 

Et ophold i riget i forbindelse med udførelse af nødvendigt arbejde medregnes i opgørelsen af de 42 

dage. Der kan således maksimalt udføres nødvendigt arbejde i Danmark i 42 dage over en periode 

på 6 måneder.  

 

Såfremt opholdet uden for riget strækker sig ud over 6 måneder, forlænges den tilladte 

opholdsperiode i Danmark, svarende til forholdet mellem 6 måneder og 42 dage. Det bemærkes i 

den forbindelse, at der ikke stilles krav om, at opholdet i udlandet er forlænget med en hel måned. 

Et eksempel på beregning af forholdet mellem 6 måneder og 42 dage ved en forlængelse kunne 

være således: En person påbegynder et udlandsophold den 1. januar og rejser tilbage til Danmark 
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den 30. september samme år. Den pågældende kan opholde sig i Danmark på ferie eller lignende i 

63 dage uden at fortabe retten til skattefritagelse. 

 

Ferie eller lignende afholdt i Danmark som afslutning på et udlandsophold, vil ikke kunne 

medregnes til 6-måneders perioden. Forstået således, at skatteyderen på den første dag efter 6 

måneder holder ferie, vil det ikke blive medregnet i perioden på de 6 måneders ophold i udlandet. 

 

Til gengæld hvis den sidste uge i udlandsopholdet er ferie eller lignende afholdt i et land uden for 

opholdslandet vil det blive medregnet til 6-måneders perioden. Det samme gælder, hvor et 

udlandsophold efterfølges af ferie i Danmark (under 42 dage) og derefter ferie i udlandet, således at 

vedkommende er udenlands på 6-måneders dagen for udstationeringens start. Skatteyderen skal 

altså befinde sig i opholdslandet på 6 måneders dagen, for at reglen er gældende. 

9.1.2.2 Halv skattelempelse efter ligningslovens § 33A 

I de tilfælde hvor en DBO tillægger Danmark beskatningsretten til en indkomst optjent i udlandet, 

vil en skatteyder have mulighed for halv skattelempelse efter ligningslovens § 33A stk. 3 

 

Reglen forudsætter ikke en egentlig dobbeltbeskatningssituation, og gælder for personer der ikke er 

udsendt af den danske stat eller anden offentlig myndighed. 

 

Grundlaget for denne regel er, at Danmark som hovedregel vil have beskatningsretten til 

lønindkomst, hvis en dansk arbejdstager arbejder og opholder sig i et andet land, som Danmark har 

en DBO med. Overstiger dette ophold ikke 183 dage inden for et år, vil reglen kunne anvendes. 

Ligesom ved reglerne i ligningslovens § 33A stk. 1 tæller brudte døgn også med i sammentællingen 

af de 183 dage. 

9.1.2.3 Undtagelsen til lempelsesreglen i ligningslovens § 33A. 

Et ordsprog siger ”der findes ingen regel uden undtagelser”. Det er også tilfældet her. Undtagelsen 

er her, at en skatteyder, der er udsendt af den danske stat til tjeneste uden for riget, kan ikke opnå 

skattefritagelse efter ligningslovens § 33A, hvis der modtages skattefri udetillæg mv. efter 

ligningslovens § 7 nr. 15. Samt hvis lønnen er fastsat i en kollektiv aftale, med mindre lønnen under 

opholdet i udlandet er fastsat under hensyn til, at den er skattefri efter ligningslovens § 33A – se 

reglerne herom i ligningslovens § 33A stk. 2, 2. punktum. 

 



Fuld og begrænset skattepligt 
Den danske skattepligt når fysiske personer flytter til og fra Danmark 

 

Side 60 af 78 

Eksempelvis er der i EU-kommissionen udarbejdet et regelsæt vedrørende Nationale Eksperter. 

Nationale Eksperter er ansatte i staten, der har en speciel viden, som EU gerne vil gøre brug af. De 

udstationeres derfor til EU, men i regelsættet fra kommission er lønnen beskrevet, som deres 

sædvanlig løn med godtgørelse i form af skattefrit udetillæg og time-dagpenge. Her er lønnen 

fastsat i en kollektiv aftale og der modtages skattefrie ydelser efter ligningslovens § 7 nr. 15, og der 

kan ikke ydes skattefritagelse efter regler i ligningslovens § 33A. 

9.1.2.4 Opgørelse af lempelsen 

Ved opgørelsen af lempelse efter ligningslovens § 33A er som følgende forenklet eksempel 

 

Et forenklet eksempel15 

Eksemptionmetoden    
    
Dansk indkomst  100.000 kr. 
Udenlandsk indkomst  50.000 kr. 
Samlet indkomst  150.000 kr. 
    
Dansk skat beregnet på grundlag af den samlede indkomst på 150.000  45.000 kr. 

Nedslag efter eksemption (45.000 x 50.000 / 150.000):  -15.000 kr. 
Dansk skat efter eksemption  30.000 kr. 
 

 Det er uanset om den udenlandske skat ville have været 10.000 eller 20.000, der gives nedslag for 

15.000, så der kan enten være tale om en skattebesparelse eller en skatteforøgelse.  

 

Er der tale om halv lempelse i forhold til ligningslovens § 33 A stk. 3 ville nedslaget blot være det 

halve, som jævnført nedenstående beregning 

 

Et forenklet eksempel 

Eksemptionmetoden    
    
Dansk indkomst  100.000 kr. 
Udenlandsk indkomst  50.000 kr. 
Samlet indkomst  150.000 kr. 
    
Dansk skat beregnet på grundlag af den samlede indkomst på 150.000  45.000 kr. 

Nedslag efter eksemption ((45.000 x 50.000 / 150.000) * ½):  -7.500 kr. 
Dansk skat efter eksemption  37.500 kr. 

                                                 
15 Eksemplet er taget fra skats hjemmeside 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=133864&vId=200802&search=beregning¤efter¤creditmetoden 
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9.2 Lempelse i henhold til modeloverenskomstens bestemmelser 

Efter en grundig gennemgang af de intern danske lempelsesregler, vil der kort kigges på de 

lempelsesregler der er i modeloverenskomsten. Lempelse i forhold til overenskomstens 

bestemmelser er efter to metoder – eksemption eller credit. 

 

Nedenfor har jeg kort, da metoderne minder meget om dem i ligningslovens §§ 33 og 33A, 

gennemgået formålet med de enkelte metoder. 

9.2.1 Artikel 23A – Eksemptionsmetoden 

Efter eksemptionsmetoden tillægges enten kildelandet eller domicillandet beskatningsretten. Det 

andet land giver derved afkald på ethvert skatteprovenu af den omhandlede eksemptionsindtægt. 

Dette gælder som hovedregel, uanset om det beskatningsberettigede land gør brug af sin 

beskatningsret i henhold til sin interne lovgivning. Denne metode er derfor meget fordelagtig for 

skatteyderen, da personen kan opnå dobbelt ikke-beskatning. 

 

Muligheden for dobbelt ikke-beskatning er derfor grunden til, at Danmark ved indgåelse af nye 

DBOer ikke længere vil acceptere anvendelsen af eksemption ved lempelse af skatten i Danmark. 

 

Metoden til at beregne nedsættelse af skatten, er ved at finde den del af den danske skat, som falder 

på den udenlandske indkomst. Det er som skrevet ovenfor uden betydning, hvor meget der rent 

faktisk betales i skat til det andet land. Se regneeksempel under afsnit 9.1.2.4 opgørelse af lempelse. 

 

Under denne metode forelægger der ikke krav om, at den skattepligtige skal dokumentere den i 

udlandet betalte skat. Man kan altså opnå nedslaget i skatten uanset om der er betalt skat til udlandet 

eller ej. Den før nævnte risiko for dobbelt ikke-beskatning. 

9.2.2 Artikel 23B - Creditmetoden. 

Denne metode kan forekomme som to hovedformer fuld credit og almindelig credit. 

 

Almindelig credit er efter metoden, der hvor der kun kan fradrages i domicillandets skat i det 

omfang, den udenlandske skat ikke overstiger den del af domicillandets skat, der falder på 

indkomsten fra udlandet. Den almindelige credit svare til reglerne i ligningslovens § 33 og er den 

mest anvendte creditlempelsesmetode.  
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Fuld credit er efter metoden, der hvor der kan fradrages for hele den udenlandske skat. Dette 

forekommer i de tilfælde, hvor den udenlandske skat er mindre end den danske skat, der falder på 

den udenlandske indkomst. 

 

Metoden går i sin enkelhed ud på, at domicillandet efter metoden gives ret til at medregne den 

udenlandske indtægt fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Dobbeltbeskatningen 

ophæves herefter ved, at domicillandet i de beregnede skatter giver et nedslag med det mindste af 

følgende to beløb; 

1.) den udenlandske skat af den udenlandske indtægt (fuld credit) eller  

2.) den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indtægt 

(almindelig credit). 

Det kan konkluderes at der ydes fuld credit, når den udenlandske skat er mindre end den danske 

beregnet skat, da der ydes credit for hele den udenlandske betalte skat. Samt det ved en udenlandsk 

skat højere end den danske beregnet skat af den udenlandske indkomst vil det være almindelig 

credit. 

 

Beregningen er ligesom under reglerne i ligningslovens § 33. Det er også vigtigt her, at den 

skattepligtige skal fremlægge dokumentation for størrelsen af den i udlandet betalte skat. 

9.3 Lempelse ved forskerskatteordningen 

I KSL §§ 48E-48F er der en særlig beskatningsregel, for udenlandske forskere og nøglepersoner der 

bliver rekrutteret til Danmark. Det kan være forskere eller andre højtlønnede medarbejdere – kaldet 

nøglepersoner ovenfor. Der er særlige betingelser, som skal være opfyldt for at komme under denne 

ordning, der kaldes for forskerskatteordningen. 

 

Ordningen er fordelagtig, da der er tale om en bruttobeskatning på 26 procent. Der er som skrevet 

visse betingelser der skal være opfyldt, disse betingelser vil blive gennemgået nedenfor. 

9.3.1 Krav til skattepligten 

Den udenlandske skatteyder der ønsker at anvende ordningen, skal indtræde den fulde skattepligt 

efter KSL § 1 samme dag som ansættelsesforholdet påbegyndes. Det er dog acceptabelt efter 

gældende praksis, at opholdet starter indtil et måned før ansættelsesforholdet påbegyndes.16 Dette er 

af hensyn til flytning og indretning af bolig. Udsættes ansættelsestidspunktet kan en længere 

                                                 
16 Se bemærkningerne til § 1 nr. 3 i lovforslag nr.  162/2007 
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periode efter omstændighederne accepteres. Skatteyderen må dog ikke i den periode have indkomst 

fra Danmark.  

 

Skatteyderen må ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen have været fuldt skattepligtig 

til Danmark efter KSL § 1 eller begrænset skattepligtig til Danmark efter KSL § 2, stk. 1 nr.1-4, 7 

eller 9-29 eller KSL § 2 stk. 2. 10-års reglen har dog denne undtagelse, at hvis en skatteyder før har 

anvendt forskerskatteordningen, og skattepligten til Danmark ophørte sammen med den tidligere 

ansættelse, vil perioden ikke tælle med i vurderingen af de 10 år efter regler i KSL § 48F stk. 2 

sidste punkt. 

 

Det skal dog her til nævnes, at ophører skatteyderen i en stilling under forskerordningen, vil 

personen kun være omfattet af ordningen, hvis der tiltrædes en ny stilling inden for et måned efter 

ophør af den gamle stilling. Det er dog stadig en forudsætning, at den nye stilling også opfylder 

betingelserne vedrørende forskerskatteordningen. Dette er selvfølgelig, hvis skatteyderen bliver i 

Danmark og ovenfor nævnte bestemmelse i KSL § 48F ikke er opfyldt. 

 

Ydermere er der i KSL § 48E stk. 4 bestemmelser vedrørende koncernforbundet virksomheder. Er 

ansættelsesmyndigheden, altså den virksomhed der ønsker at ansætte skatteyderen under 

forskerskatteordningen, i en koncern, må skatteyderen ikke have været ansat i en af koncernens 

virksomheder inden for 3 år forud for ansættelsen, samt 1 år efter skattepligten er ophørt. 

 

Fordelene under forskerskatteordningen kan af skatteyderen højst anvendes i 60 måneder. 

9.3.2 Krav til Ansættelsesforholdet  

9.3.2.1 Minimum lønnen  

Udover kravet om fuldt skattepligt efter KSL § 1, er der ligeledes et krav til skatteyderens løn. 

Lønnen skal gennemsnitlig minimum udgøre 69.300 kr. pr. måned før arbejdsmarkedsbidrag og 

eventuelle obligatoriske udenlandske sociale bidrag, samt bidrag til ATP. 

 

Minimumslønnen skal være A-indkomst i penge eller personalegoder omfattet af ligningsloven § 

16. Lønnen skal i henhold til en ansættelseskontrakten opfylde et gennemsnit inden for samme 

kalenderår på et beløb der ligger på minimumsgrænsen eller derover. 
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Lønnen kan være i form af egentlig løn, men også feriegodtgørelse, provision eller bonus. Det er 

meget vigtigt at alt indeholdt i lønnen vil fremgå af kontrakten, så beløbet kan medregnes til den 

gennemsnitlige minimumsløn. Fremgår en eventuel bonus ikke af kontrakten, vil beløbet ikke blive 

medregnet. 

 

Personalegoder kan være i form af værdien af fri bil og fri bolig. Et eksempel på dette kunne være 

at Det kongelige danske kunstakademis skoler for Arkitektur, Design og Konservering har en 

lejlighed til rådighed på Bornholm, så gæstelærer til deres afdeling der, kan bo i denne lejlighed. 

Fremgår lejen som en del af lønnen i kontrakten, vil det indgå i minimumslønnen. Et andet 

eksempel fra min hverdag kunne være det gamle Slots- og ejendomsstyrelsen, her har slottenes 

forvalter en bolig, hvor huslejen fremgår både af kontrakten og af lønsedlen. 

 

Der findes dog særlige bestemmelser vedrørende godkendte forsker se afsnit 9.3.3 særligt 

vedrørende godkendte forsker. 

9.3.2.2 Arbejdsgiver  

Udover kravene til den udenlandske skatteyder, der skal omfattes af forskerskatteordningen er der 

også krav til den ansættelsesmyndighed der ønsker at ansætte personen. 

 

Ansættelsesmyndigheden – altså arbejdsgiver – skal opfylde betingelserne vedrørende fast driftssted 

se afsnit 4.4.2 eller 5.4.4 Fast driftssted for nærmere beskrivelse af disse betingelser. 

 

Arbejdsgiver skal være forpligtet til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af den løn der 

udbetales til skatteyderen. Samt der mellem arbejdsgiver og skatteyderen skal foreligge en 

ansættelseskontrakt, der både opfylder betingelser i henhold til ansættelsesbevisloven, men også 

omfatter kravene for at være omfattet af ordningen, for eksempel vedrørende minimum lønnen. 

 

Skatteyderen må ikke, under ansættelsen i ordningen eller 5 år forud for ansættelsen, have direkte 

eller indirekte del i ledelsen af virksomheden. 

 

Til sidst er det vigtigt, at arbejdet udføres i Danmark, og Danmark skal have beskatningsretten 

jævnfør DBOen med det pågældende land, som skatteyderen kommer fra. 
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9.3.3 Særligt vedrørende godkendte forskere 

Har en forsker fået godkendt sine kvalifikationer som forsker og skal udføre forskningsarbejde vil 

der gælde særlige regler 

 

Der vil for eksempel ikke være krav om minimum lønnen, og ligeledes vil der være lempeligere 

krav til 10-års reglen, her er det tilladt, at have perioder som gæsteundervisninger i Danmark, så 

længe deres samlet varighed ikke overstiger 12 måneder indenfor 10 år forud for en ansættelse 

under forskerskatteordningen. Definitionen for en gæsteunderviser er efter KSL § 48E stk. 6 ”en 

person, der i en kortere periode har arbejdet på et universitet eller en forskningsinstitution i 

forbindelse med gæsteundervisning og lignende, herunder forelæsning” 

 

Det er dog en betingelse, at der ved ansættelsens begyndelse foreligger en godkendelse som forsker. 

Godkendelsen af forskerkvalifikationer sker hos dels universiteterne og 

sektorforskningsinstitutionerne, men også hos Det Frie Forskningsråd 

9.3.4 Opgørelse af indkomsten efter forskerskatteordningen 

Den skattepligtige indkomst opgøres efter KSL § 48F stk. 1 og 3 kun med fradrag af 

arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag, indbetalinger til arbejdsgiveradministrerende 

pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningsloven § 19 og obligatoriske udenlandske sociale 

bidrag omfattet af ligningslovens § 8M stk. 2-4 

 

Eksempelvis hvis vi antager vi har en skatteyder der er ansat under forskerskatteordningen, denne 

person har en løn på 60.000 kr., hvor der hver måned beregnes en bonus på 5 % af lønnen, samt 

feriegodtgørelse i overensstemmelse med den danske ferielov på 12,50 %. Ydermere har denne 

person en fri bolig, hvor værdien er 4.000 kr. pr. måned. Her vil personen hver måned blive 

beskattet som følgende; 

Opgørelse af skattepligtig indkomst under forskerskatteordningen 
  
Lønindkomst 60.000,00
+ Bonus (5%) 3.000,00
+ Feriegodtgørelse (12,5%) 7.875,00
  
Indkomst før arbejdsmarkedsbidrag 70.875,00
  
- Arbejdsmarkedsbidrag 5.670,00
- Egen andel af ATP-bidrag 58,60
+ Værdi af fri bolig 4.000,00
  
Skattepligtig indkomst 69.146,40
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Der vil blive beregnet en skat på 26% af den skattepligtige indkomst på 69.146,40 kr., det vil sige 

der betales følgende i skat; 

Skattepligtig indkomst * 26% i skat 69.146,40 * 26% = 17.978,00
 

Beløbet er rundet ned til nærmeste hele tal, da skat altid beregnes i hele tal. Skatteyderen vil derfor 

skulle betale 17.978,00 i skat pr. måned. Dette kan måske virke af meget, men set op imod en 

almindelig skatteopgørelse for en fuldt skattepligtig danske er der sparet en del skattekroner. 

 

Årlig indkomst 829.756,80    Den skattepligtige indkomst fra før * 12 måneder 
      
Bundskat 18.091,00  4,64 % Indkomst under 389.900 kr. 
Topskat 65.978,00  15 % Al indkomst over 389.900 kr. 
Sundhedsbidrag 58.082,00  7 %  
Kommuneskat 199.141,00  24 % Gennemsnitlig procentsats 
Samlet alm. Skat 341.292,00     
      
Forskerskatteordningen 215.736,00  26 % Hele indkomsten 
 

Jeg har valgt ikke at medtage kirkeskat i beregningen, da en almindelig dansk statsborger kan vælge 

at melde sig ud af folkekirken og derved ikke betale kirkeskat. 

 

Men som det fremgår af ovenstående beregning vil der efter normal danske skatteregel skulle svares 

341.292 kr. i skat, hvor der efter forskerskatteordningen kun betales 215.736 kr. Dette er en 

skattebesparelse på 125.556 kr. 

9.4 Sammenfatning 

Lempelse af dobbeltbeskatning kan ske efter skatteyderens valg. Valgte består i enten interne 

danske skatteregler eller bestemmelser i en DBO. 

 

I dansk skatteret kan lempelsen ske, hvis lønnen beskattes i udlandet eller hvis lønnen er erhvervet 

under ophold uden for riget, der har varet i minimum 6 måneder.  

 

Lempelsen kan ske efter tre regelsæt. 

 En DBO 

 Ligningslovens § 33 

 Ligningslovens § 33A 
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Lempelsesmetoderne i DBOerne og i den danske skatteret er stort set ens. Der er to metoder, den 

ene er creditmetoden, som findes i ligningslovens § 33 og artikel 23 B i modeloverenskomsten. Den 

anden metode er eksemptionsmetoden, der findes i ligningslovens § 33 A og artikel 23 A. 

Skatteyderen kan ikke selv vælge, hvilke metode der skal benyttes. 

 

Creditmetoden er en metode, hvor der gives credit for det mindste betalte skat af indkomsten. Det 

vil sige det der er mindst af enten den udenlandske skat eller den danske skat der falder på den 

udenlandske indkomst. Den udenlandske skat skal dokumenteres, for at opnå lempelsen 

 

Eksemptionsmetoden giver en lempelse svarende til den danske skat der falder på den udenlandske 

indkomst. Der er her ikke et krav om dokumentation for den betalte udenlandske skat, man kan 

derfor som skatteydere risikere at opnå skattefritagelse for indtægten. 

 

Eksemptionsmetoden kan kun finde anvendelse efter interne danske regler, hvis nogle krav er 

opfyldt. Der er krav om, det skal være indkomst erhvervet ved arbejde uden for riget, i et ophold på 

minimum 6 sammenhængende måneder, samt der i disse 6 måneder kun må være ophold i riget i 42 

dage eller forholdsmæssig hvis opholdet forlænges. 

 

For personer der ikke er udsendt af den danske stat eller anden offentlig myndighed kan Danmark 

via DBOerne få tildelt beskatningsretten, og for at undgå skattefritagelse, har man i de interne 

danske regler vedtaget reglen i ligningslovens§ 33 A stk. 3, hvor der kan opnås halv lempelse af 

disse indkomster. 

 

Indkomsten til lempelsesmetoderne opgøres efter nettoindkomstprincippet, dette sker med 

udgangspunkt i globalindkomstprincippet i SL § 4. Her kan dog kun fradrages for udgifter 

vedrørende den udenlandske indkomst. 

 

En helt anden form for lempelse i intern dansk skatteret er forskerskatteordningen. Denne ordning 

giver mulighed for en yderst lav bruttobeskatning, men der er dog også en del flere betingelser og 

krav der skal være opfyldt. Reglerne findes i KSL §§ 48E-48F 

 

Kravene er som følgende; ingen skattepligt til Danmark 10 år før start i ordningen, en minimum løn 

på 69.300 kr., ophold i Danmark før start i ansættelsesforholdet er maksimalt et måned før, ingen 

ansættelse i et koncernforbundet selskab til det selskab man ansættes i og arbejdsgiver skal opfylde 
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kravet om fast driftssted, arbejdet skal udføres i Danmark og arbejdsgiver skal være forpligtet til at 

indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. 

 

Der er dog særlige regler for godkendte forsker, for disse er der ingen krav til minimumslønnen, og 

de har lov til at have lidt skattepligtig indkomst før opholdet, hvis det har karakter af honorar for 

eksempel som gæstelærer. 

 

Der er altså mange muligheder for at opnås lempeligere skatter, så man ikke skal svare skat til to 

lande eller betænke sig, hvis man som forsker eller anden nøgleperson bliver rekrutteret til en særlig 

stilling her i landet.  

 

Ved et regneeksempel på forskerskatteordningen vist det sig, at skatteyderen kunne spare lidt over 

en tredjedel af skatten. 
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10. Konklusion.  

I projektet er regler for intern dansk skatteret og international beskatning behandlet. De danske 

interne skatteregler er kompliceret for den enkelte skatteyder at forstå. Reglerne for skattepligten 

findes i KSL §§ 1 og 2, hvor det bemærkes man er fuld skattepligtig efter § 1 og begrænset 

skattepligtig efter § 2. 

 

Der er flere forskellige faktorer der spiller ind ved bestemmelsen af skattepligten, om der er 

skattepligtig og om det er fuld eller begrænset skattepligt. Den vigtigste faktor er bopælsbegrebet, 

har en skatteyder bopæl i Danmark, vil personen højst sandsynlig være fuld skattepligtig til 

Danmark. Det kan også ses ud fra personens handlinger, samt hvor personens familie og 

økonomiske interessere befinder sig. Skattepligten til Danmark og reglerne her til bliver først 

kompliceret når personer flytter mellem landegrænserne. 

 

I den interne danske skatteret findes der flere særregler som forskerskatteordningen, 

grænsegængerreglen med mere. Men egentlig er disse særregler ikke indgået for at gøre tingene 

mere besværlige. De er faktisk indgået for enten at lette skattebyrden eller for at lette forståelsen af 

beskatningen. 

 

Alle lande er forskellige og har deres egne beskatningsregler, dette er med til at gøre, at 

international beskatning på flere måder er kompliceret, i det der ikke findes et præcist regelsæt. 

Derimod findes der en række DBOer, der er indgået med det hovedformål, at landene imellem har 

klarlagt bestemmelserne for beskatningsretten og lempelse, hvis den uheldige situation skulle ske, 

nemlig dobbeltbeskatning. 

 

Hovedparten af Danmarks DBOer bygger på OECD´s modeloverenskomst for dobbeltbeskatning. 

Denne modeloverenskomst omhandler blandt andet fysiske person ifølge artikel 1, samt der i artikel 

2 er en definition af de indkomstskatter, som modeloverenskomsten regulere for. 

 

Den gylden regel i forhold til DBOerne er, at disse ikke kan bruges som hjemmel for beskatning, 

hvis der ikke findes en selvstændig hjemmel herfor i den interne skatteret. DBOerne bruges alene 

med det formål at ophæve dobbeltbeskatning. 

 

Dobbeltbeskatning kan forekomme når to eller flere lande opkræver skatter af den samme indkomst 

hos skatteyderen. Der foreligger to typer af tilfælde, hvor der er dobbeltbeskatning, det første er der 
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hvor man er begrænset skattepligtig i et land og fuld skattepligtig til et andet. Det andet er hvor man 

er fuld skattepligtig til begge lande. 

 

Et samspil mellem interne danske regler og bestemmelserne i modeloverenskomsten, som ligger til 

grunde for DBOerne som Danmark har indgået, betyder at de definitioner og begreber der findes i 

den danske skatteret ikke er så langt fra dem der benyttes internationalt. I den danske skatteret er 

nogen definitioner mere tydelige og nedskrevet, som for eksempel et ansættelsesforhold. Til 

gengæld er et fast driftssted bedre defineret i overenskomsterne og Danmark har valgt at støtte sig 

op af disse definitioner. Sådan kan de to suppler hinanden. 

 

Et af de steder der opstår modspil mellem intern dansk skatteret og overenskomsterne er vedrørende 

arbejdsudleje. Det bliver mere og mere udbredt at for eksempel en dansk virksomhed låner 

medarbejder fra en virksomhed i udlandet. Her mangler der fordelingsbestemmelser i 

modeloverenskomsten vedrørende leje der bliver betalt for arbejdskraften. Det kan dog læses flere 

steder på skats hjemmeside, at der er opmærksomhed på problemstillingen og det forsøges at få 

arbejdsudleje indfortolket i artikel 15. 

 

Efter at kunne konkludere et meget godt samspil mellem intern danske skatteregler og 

fordelingsbestemmelserne i modeloverenskomsten, er det mindre kompliceret at holde styr på 

reglerne ved international beskatning set med danske skatte øjne. 

 

I den danske skatteret er der fire forhold man kan forholde sig til, når der snakkes om international 

beskatning. Der er det forhold, hvor en dansk skatteyder bibeholder sin bopæl i Danmark og stadig 

er skattepligtig hertil eller der hvor skattepligten ophør. Ydermere er der de forhold hvor en 

udenlandsk skatteyder kommer til Danmark for at arbejde, og denne skatteyder har bibeholdt sin 

bopæl i hjemlandet, samt der hvor den udenlandske skatteyder er taget til Danmark for at tage varigt 

ophold her. 

 

En dansk skatteyder der rejser til udlandet for at arbejde eller er udstationeret der til, ville de danske 

skatteregler være rimelig enkle at forstå, er rådigheden over bopælen i Danmark bibeholdt er 

skatteyderen stadig skattepligtig til Danmark. Her opstår der i de fleste tilfælde en 

dobbeltbeskatningssituation, da udlandet er kildelandet til lønindtægten og har derfor 

beskatningsretten, men Danmark beskatter globalindkomsten. Skatteyderen kan altså risikere 
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beskatning både i Danmark og det andet land, i disse tilfælde er det muligt for skatteyderen at opnå 

lempelse for den betalte skat.  

Vil en dansk skatteyder opnå skattefritagelse er der en del betingelser, der skal være opfyldt, samt 

det er skat der vurdere om der kan opnås skattefritagelse. Skattefritagelse kan opnås hvis en 

skatteyder der skal arbejde i udlandet fraflytter sin bopæl. Rådigheden over en bolig i Danmark skal 

ikke være til stede. Ejer skatteyderen en bolig skal den enten sælges eller udlejes for en uopsigelig 

periode på minimum 3 år – fra skatteyderens side skal den være uopsigelig, ikke fra lejers side. Er 

boligen en leje bolig, skal den opsiges eller fremlejes og igen gælder det, at den skal fremlejes for 

en uopsigelig periode på 3 år. 

 

I den situation hvor en dansk skatteyder vælger at fraflyt Danmark for at bosætte sig i udlandet, vil 

der ses på om alt er opsagt og frasolgt, det vil sige har skatteyderen hverken job, bolig, aktier eller 

obligationer med kilder i Danmark ophøre den danske skattepligt ved fraflytning og der skal 

opgøres en afsluttende selvangivelses, her kan skatteyderen vælge om indtægten fra Danmark skal 

helårsomregnes eller der skal benyttes globalindkomsten. Har skatteyderen stadig indtægter med 

kilder i Danmark, vil personen blive begrænset skattepligtig heraf. 

 

Ved fraflytning fra Danmark har varigheden af opholdet i udlandet en betydning for den danske 

sociale sikring, det vil sige om der kan modtages sygedagpenge ved sygdom, barselsdagpenge, ATP 

livslang pension med mere. I EU kan man bevare retten til den sociale sikring, hvis opholdet er 

under 2 år, mens der kan søges om bevaring af den sociale sikring, hvis opholdet er mellem 2-3 år 

og den kan ikke bevares hvis opholdet er over 3 år. Danmark har en del aftaler med andre lande 

uden for EU vedrørende social sikring, men de er forskellig. 

 

En udenlandsk skatteyder der kommer til Danmark for at arbejde er der tre forhold der kan gøres sig 

gældende. Det er som følgende ingen skattepligt, begrænset skattepligt eller fuld skattepligt. Det 

vigtigste kriterium her er, arbejdsgivers beføjelsesmagt og opholdets varighed. 

 

Arbejder en udenlandsk skatteyder i Danmark, som led i sit arbejde i udlandet, vil der ingen 

skattepligt være. Her tænkes der på for eksempel hvis en dansk virksomhed køber en større maskine 

af en udenlandsk virksomhed og denne udenlandske virksomhed sender sin montør til Danmark for 

monterer maskinen hos den danske virksomhed. Selvom personen her opholder sig i Danmark i 

mere end en dag og arbejder her, vil han ikke blive skattepligtig af sin løn til Danmark. 
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Et grænseområde er arbejdsudleje, hvor en udenlandsk medarbejder lånes ud af sin udenlandske 

arbejdsgiver til en dansk arbejdsgiver. Her er det vigtigt den danske arbejdsgiver ved, hvor meget af 

vederlaget for betaling der er medarbejderen løn, da den del er skattepligtig. Medarbejderen kan så 

opnå lempelse for dobbeltbeskatning, da der betales skat af hans normale løn hos arbejdsgiveren i 

udlandet. 

 

Kommer en udenlandsk medarbejder derimod til Danmark for at arbejde for en dansk arbejdsgiver, 

er den danske skattepligt betinget af varigheden af opholdet, er det under seks måneder, vil 

medarbejder blive begrænset skattepligt, hvorimod er opholdet over seks måneder vil skatteyderen 

blive fuld skattepligtig til Danmark jævnfør KSL § 1 stk. 1 nr. 2. 

 

Ved begrænset skattepligt vil den udenlandske medarbejder kun blive beskattet af indkomster med 

kilder i Danmark, er disse indkomster 75 procent eller derover af skatteyderens samlede 

indkomster, vil skatteyderen kunne vælge om personen vil beskattes som grænsegænger og derved 

opnå de samme personlige og familiemæssige fradrag som en fuld skattepligtig person, ellers vil en 

begrænset skattepligtig person kun opnå fradrag for de udgifter der kan henføres til indtægten. 

 

Køber en udenlandsk skatteyder et hus i Danmark, vil skattepligten til Danmark først indtræde når 

der tages ophold i huset. Det er her tilladt at opholde sig i huset i kortere perioder af ferie eller 

lignende karakterer uden skattepligten indtræder. 

 

En skatteyder der bevæger sig over landegrænserne er det umuligt ikke at blive dobbeltbeskattet, 

derfor er der heldigvis både i intern dansk skatteret og i DBOérne lempelsesmetoder. 

 

Lempelse for dobbeltbeskatning kan ske efter interne danske skatteregler eller bestemmelserne i 

DBOen, det er skatteyderen der vælger hvilke det skal være. I OECD´s modeloverenskomst findes 

bestemmelserne for lempelse i artikel 23 A og B. Lempelsen sker typisk efter en af følgende to 

metoder - creditmetoden eller eksemptionsmetoden. 

 

I artikel 23 A og B er det noteret, at bopælslandet er forpligtet til at ophæve dobbeltbeskatningen af 

lønmodtager i de tilfælde, hvor kildelandet er pålagt beskatningsretten og udnytter den. På denne 

måde undgås dobbeltbeskatning af lønmodtager. 
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I de interne danske skatteregler er der ligeledes lempelsesregler, disse findes i ligningslovens §§ 33 

og 33 A. § 33 er lempelse efter creditmetoden, hvor § 33 A er mere interessant, nemlig efter 

eksemptionsmetoden, hvor der er krav til opholdet. Opholdet skal være uden for riget i sammenlagt 

6 måneder eller mere, hvor der kun må holdes ferie eller lignende i riget i 42 dage inden for de 6 

måneder. Er opholdet længere end 6 måneder, justeres de 42 dag forholdsmæssigt tilsvarende. 

 

I intern dansk skatteret er der ydermere lempeligere skatter til forsker og andre nøglepersoner i form 

af forskerskatteordningen der findes i KSL §§ 48E-48F. Her stilles der en del krav til 

ansættelsesforholdet og udefra kommende faktor før ansættelsen, såsom skattepligt til Danmark 

eller ej inden for de sidste 10 år. Men der er åbnet muligheder for, at hente eksperter ind fra 

udlandet. 

 

International beskatning er en kompliceret størrelse, der er mange regler og bestemmelser at holde 

styr på, så det kræver kendskab til disse. OECD´s modeloverenskomst giver et nyttigt værktøj til 

løsning af dobbeltbeskatningskonflikterne. Derfor er det en yderst god ting, at Danmark har indgået 

alle sine DBOer ud fra denne modeloverenskomst. 

 

Mobiliteten på arbejdsmarkedet er kommet for at blive, så det er absolut en fordel for Danmark, at 

have indgået disse DBOer, så skatteyderne tør følge udviklingen og mobilitet på arbejdsmarkedet. 
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10. Perspektivering 

Analysen må anses for en alt andet lige analyse, det vil sige den indeholder ikke alle økonomiske, 

juridiske og personlige aspekter, der bør overvejes i forbindelse med udstationering og 

indstationering. 

 

Grundet opgavens omfang er det ikke muligt, at udarbejde en grundig analyse af alle forhold der 

gøre sig gældende ved bevægelse mellem landene, i projektet er der gennemgået en del af de regler 

der følger med den fulde og begrænset skattepligt. Men da projektet vedrører lønindkomst kunne 

der mangle det aspekt, hvor man ser på ophør af et ansættelsesforhold i forbindelse med ophør af 

skattepligten. Det kan være spørgsmål som; vil en fratrædelsesgodtgørelse blive skattepligtig, hvad 

med ferieafregningen med videre. 

 

Opgaven er skrevet med særligt henblik på den danske skatteret, der er derfor kun overordnet 

gennemgået de regler der findes internationalt, og en skatteyder der overvejer udstationering og 

indstationering, samt flytning til et andet land, bør højst sandsynligt tjek den af Danmark indgåede 

DBO med det udenlandske land. 
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Bilag 1 - Indkomst beregning        
         
Beregningen er lavet ud fra følgende forudsætninger: Lønindkomsten er 450.000, skatteprocenterne er gennemsnit 
for 2012, der er i beregningen taget højde for at personen ejer et hus, som der skyldes nogle penge i derfor den  
negative kapital indkomst. 
        
         
         
Personlig indkomst 414.000,00    Lønindkomst 450.000,00  
Personlig indkomst (dagpenge) 4.500,00    Am-bidrag 36.000,00  
Kapital indkomst -47.739,00    Løn efter ambi 414.000,00  
Ligningsmæssigfradrag        
Beskæftigelse -14.100,00        
Befordring -6.003,00        
Ekstra befordr. -1.501,00        
Kontigent -3.000,00        
Efterløn -10.512,00 -35.116,00       
Skattepligtig indkomst 335.645,00       
         
Kommune skat 25,00%        
Kirkeskat 0,70%        
Sundhedsskat 8%        
bundskat 4,64% ALT       
topskat 15% Alt udover 389.900 efter am-bidrag     
Personfradrag 42.900,00        
         
         
Kommune skat  83.912,00       
Kirkeskat  2.350,00       
Sundhedsskat  26.852,00       
bundskat  19.419,00       
topskat  4.290,00       
         
Samlet skat før personfradrag 136.823,00       
         
Kommune skat af personfrad. 10.725,00       
Kirkeskat af personfradrag 300,30       
Sundhedsskat af personfrad. 3.432,00       
bundskat af personfradrag 1.990,56       
         
Samlet skat efter personfradrag 120.375,14       
         
Ejendomsværdiskat 7.000,00       
restskat 2011  7.139,00       
         
Forskudskat  134.514,14       
         
Grøncheck  1.300,00       
         
Skattepligt i alt 133.214,14       
         
 


