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1111 ProblemformuleringProblemformuleringProblemformuleringProblemformulering        
Formålet med udarbejdelsen af dette projekt er, at skabe et overblik over de gældende regler for fuld 

skattepligt, herunder de problemstillinger der kan opstå, når man flytter til eller fra Danmark. 

 

Belysningen af disse problemstillinger vil ske vha. følgende spørgsmål: 

- Hvornår er man omfattet af reglerne om fuld skattepligt? 

- Hvornår indtræder skattepligten? 

- Hvornår ophører skattepligten? 

- Hvornår anses man for at have bopæl i Danmark? 

o Hvilke boligformer medfører bopæl? 

o Hvornår anses man for at have rådighed over en bolig? 

- Hvornår anses man for at have taget ophold i Danmark? 

o Hvad hører ind under betegnelsen kortvarige ophold? 

o Hvornår medfører et ophold skattepligt? 

o Hvad betegnes som erhvervsmæssig beskæftigelse? 

- Hvornår er man omfattet af reglerne om begrænset skattepligt? 

o Hvilke indkomstarter medfører begrænset skattepligt? 

- Hvad sker der i de situationer, hvor man anses som fuld skattepligtig til to forskellige lande på 

samme tid? 

o Hvordan afgøres det, hvilket land der har beskatningsretten? 

- Hvad kendetegner dobbeltbeskatningsoverenskomster? 

- Hvordan er mulighederne for at opnå skattelempelser, så man undgår dobbeltbeskatning? 

o Hvilke interne lempelsesregler er der i den danske lovgivning? 

o Hvordan fungerer lempelsesreglerne i praksis? 

o Hvordan ophæves dobbeltbeskatningen? 

- Hvordan fungerer reglerne i praksis?  

o Hvilke afgørelser understøtter eller afviger fra praksis? 

 

Ovenstående spørgsmål vil blive besvaret løbende ved gennemgang og analyse af lovgrundlag og 

praksis. 
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2222 AfgrænsningAfgrænsningAfgrænsningAfgrænsning    
Som det også fremgår af problemformuleringen, er formålet med opgaven at skabe et overblik over 

de regler der gælder, når det drejer sig om fuld skattepligt til Danmark, og de problemstillinger der 

kan opstå ved til- og fraflytning. Ved udarbejdelsen af opgaven vil der derfor blive lagt vægt på 

gennemgangen af reglerne for fuld skattepligt. Desuden vil reglerne for begrænset skattepligt også 

blive gennemgået, dog kun i korte træk, da hovedessensen i opgaven er, hvornår den fulde skattepligt 

indtræder eller ophører. 

 

Alle regler for fuld skattepligt vil ikke blive gennemgået. Jeg har valgt at fokusere på de overordnede 

regler for skattepligt, som rammer de fleste tilflyttere. På grundlag heraf har jeg valgt ikke at behandle 

reglerne for personer, der er undtaget fra skattepligten, grænsegængerreglerne, reglerne for ansatte 

i EU og andre internationale organisationer, samt forskerskatteordningen, da disse emner i sig selv 

er meget omfattende. Der er desuden en række specifikke bestemmelser og love for f.eks. søfolk og 

flypersonnel. Ligesom ovenfor omfattes disse af særlige bestemmelser, som ikke vil blive gennemgået 

i opgaven, andet end hvis de giver mening for den øvrige gennemgang.  

 

Herudover er det vigtigt at påpege, at opgaven er udarbejdet mht. til reglerne for personer, der er 

lønmodtagere. Gennemgangen vil derfor ikke omfatte indkomst fra selvstændigt erhvervsdrivende, 

samt de regler der ellers gælder for disse. 

 

Opgaven tager udgangspunkt i de danske regler, hvorfor de udenlandske skatteregler ikke vil blive 

gennemgået. Gennemgangen af bestemmelserne om dobbeltbeskatningsoverenskomster vil derfor 

kun give et overordnet billede af hvad de går ud på. Det primære fokus ved det område vil være på 

lempelsesreglerne, der opstår i dobbeltbeskatningssituationer. 

 

3333 ModelModelModelModel----    og metodevalgog metodevalgog metodevalgog metodevalg    
Opgaven vil bestå af en større deskriptiv del, da jeg vil beskrive de gældende regler, men samtidig 

henviser til nogle af skatteministeriets afgørelser, som kan være med til at belyse de pågældende 

emner. Efterfølgende vil jeg analysere tre specifikke afgørelser inden for dette område, som alle er 

med til at vise kompleksiteten af reglerne. 



 Fuld skattepligt - med fokus på til- og fraflytningssituationer 

  Side 6666 af 79797979 

 

Jeg vil tilegne mig viden om bestemmelserne for fuld skattepligt vha. lovgrundlaget i 

Kildeskattelovens (KSL) bestemmelser. Herudover vil jeg søge informationer i lærebøger, anden 

faglitteratur samt på internettet.  

 

På internettet vil jeg primært gøre brug af SKATs hjemmeside, da den seneste udgave af den juridiske 

vejledning kan findes her. Herudover indeholder SKATs hjemmeside domme og afgørelser, som jeg 

ligeledes vil bruge, da disse belyser emnet og samtidig sætter fokus på praksis.  

 

4444 DisponeringDisponeringDisponeringDisponering    
4.14.14.14.1 Den beskrivende delDen beskrivende delDen beskrivende delDen beskrivende del    
Beskrivelsen i opgaven vil, som ovenfor anført, tage udgangspunkt i de danske skatteregler, dog 

primært bestemmelserne i KSL. Beskrivelsen af området vil ligeledes tage udgangspunkt i den 

juridiske vejledning, da denne indeholder en mere specificeret gennemgang af reglerne, end hvad 

der fremgår af KSL, da den juridiske vejledning samtidig indarbejder og henviser til praksis. 

 

For at belyse emnerne nærmere vil jeg gøre brug af en række afgørelser fra SKATs hjemmeside, da 

disse viser, hvordan reglerne føres ud i virkeligheden, og hvordan praksis er i forhold til reglernes 

ordlyd.  

 

Herudover vil beskrivelsen indeholde en gennemgang af reglerne om, hvad der sker i de tilfælde, hvor 

der er tale om dobbeltdomicil, og hvordan lempelsesberegningerne i forbindelse hermed foretages. 

    

4.24.24.24.2 DDDDen analyserende delen analyserende delen analyserende delen analyserende del    
Efter den ovenstående gennemgang af reglerne vil jeg analysere nærmere på, hvornår skattepligten 

indtræder, og hvad der skal til, førend man ikke kan undgå at skulle betale skat i Danmark. Analysen 

vil derfor bestå af en nærmere gennemgang af de gældende grænser for ophold, erhvervsmæssigt 

arbejde, mv. i Danmark. Ved denne gennemgang vil der ligeledes blive henvist til en række afgørelser 

fra SKAT. 
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Afslutningsvis vil jeg gennemgå og vurdere tre skattesager, der inden for de sidste par år, har været 

meget oppe i medierne. Alle tre sager er omfattende, og viser derfor, hvor komplekse og omfattende 

reglerne for fuld skattepligt er. Samtidig vil jeg analysere på, hvordan praksis og tidligere afgørelser 

kan have indflydelse på kommende sagers udfald, herunder hvordan rådgivere forholder sig til 

retstilstanden.  
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5555 IndledningIndledningIndledningIndledning    
Reglerne for fysiske personers skattepligt til Danmark fremgår af Kildeskatteloven (KSL). Såfremt man 

er skattepligtig til Danmark, er man forpligtet til at skulle betale skat til Danmark. Af reglerne fremgår 

det, at man kan være enten fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark. Disse regler benævnes 

også ”subjektiv skattepligt”. Subjektiv skattepligt angiver hvem der bliver beskattet, hvilket fremgår 

af Kildeskattelovens (KSL) §§ 1, 2 og 3. 

 

Hovedreglen ved fuld skattepligt er, at man skal betale skat af alle indkomster, også selvom 

indkomsten er optjent i udlandet, det såkaldte globalindkomstprincip. Bestemmelserne for 

globalindkomstprincippet fremgår af Statsskattelovens (SL) § 4. SL § 4 samt SL §§ 5 og 6 angiver hvad 

der beskattes, hvilket også kaldes objektiv skattepligt. 

 

Bestemmelserne for hvornår en person er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark er et yderst 

relevant emne i disse år, idet flere og flere bliver ramt af disse regler i forbindelse med et stadigt 

stigende internationaliseret samfund, hvor mange enten arbejder i udlandet eller vælger at flytte til 

udlandet, hvor der dog stadig i mange tilfælde opretholdes en tilknytning til Danmark. Dette ses 

blandt andet tydeligt af, at der løbende kommer nye afgørelser fra sager, hvor der er opstået tvivl 

om, hvordan reglerne skal fortolkes og hvor personen skal betale sin skat.  

 

I de sidste par år har der ligeledes været en del mediedækning vedrørende dette emne, idet flere 

kendte personer har været ramt af problematikken om, hvor de har været skattepligtige til. Af sager 

kan blandt andet nævnes Søren Hansen, Stephen Kinnock og Camilla Vest. Disse sager vil alle blive 

gennemgået senere i min opgave, idet de alle er interessante og indeholder mange detaljer, som kan 

gøre afgørelsen af skattepligt vanskelig. 
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6666 Den danske skattepligtDen danske skattepligtDen danske skattepligtDen danske skattepligt        
Den danske skattepligt indtræder i det øjeblik, man er fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark. 

Det forudsættes dog, at Danmark har intern lovhjemmel til at foretage beskatningen. Udover at 

Danmark skal have den interne lovhjemmel til beskatningen, må Danmark heller ikke have givet afkald 

på beskatningsretten i forbindelse med indgåelse af en dobbeltbeskatningsoverenskomst (DBO). Når 

Danmark har indgået en DBO med et andet land bestemmes det, hvornår en person er skattepligtig 

til Danmark eller til det andet land. Reglerne for DBO vil blive gennemgået senere i opgaven. 

 

Reglerne for beskatning af personer findes i Personskatteloven (PSL). Af § 1 fremgår det, som også 

tidligere nævnt, at reglerne gælder for de personer, der er skattepligtige til Danmark.  

 

7777 Fuld skattepligtFuld skattepligtFuld skattepligtFuld skattepligt    
I gennemgangen af den danske skattepligt ovenfor fremgår det, at reglerne i PSL § 1 gælder for 

personer, der er skattepligtige til Danmark. Men hvornår er man så det? 

 

Reglerne for fuld skattepligt fremgår, som også tidligere nævnt, af KSLs bestemmelser. I § 1 er der 

optegnet en række betingelser, som medfører fuld skattepligt, såfremt disse betingelser opfyldes. 

Den altovervejende betingelse, der medfører skattepligt til Danmark er, hvorvidt den pågældende 

person har bopæl her i landet. Hvis man har bopæl i Danmark, er man også skattepligtig til Danmark. 

Denne betingelse fremgår af KSL § 1, stk. 1, punkt 1.  

 

Dette er dog ikke den eneste mulighed for at en person kan blive skattepligtig til Danmark. KSL § 1, 

stk. 1 består af tre yderligere punkter ud over bopælskriteriet. Punkt 2 omfatter personer, der 

opholder sig i Danmark i en periode på minimum 6 måneder, men som ikke har bopæl her i landet. 

Punkt 3 omfatter de danske statsborgere, der hverken har bopæl eller længerevarende ophold her i 

landet, på grund af at de gør tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted i 

Danmark. Punkt 4 omhandler de danske statsborgere, der er udsendt til tjeneste uden for riget, 

såfremt de er udsendt af den danske stat, regioner, kommuner eller andre offentlige institutioner. 

KSL § 1, stk. 2 omhandler muligheden for at fratrække udgifter, der vedrører indtægter, som Danmark 

kan beskatte efter overenskomsten, såfremt man er hjemmehørende i en fremmed stat, Grønland 



 Fuld skattepligt - med fokus på til- og fraflytningssituationer 

  Side 10101010 af 79797979 

eller Færøerne. KSL § 1, stk. 1, vil blive gennemgået mere dybdegående i de følgende afsnit, men stk. 

2 vil ikke blive behandlet yderligere. 

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at såfremt man er fuldt skattepligtig til Danmark er man 

underlagt reglerne omkring globalindkomstprincippet, hvilket også er nævnt i korte træk i 

indledningen. Globalindkomstprincippet går ud på, at det ikke kun er den optjente indkomst i 

Danmark der skal med i indkomstopgørelsen, men det er al indkomst, ligegyldig hvor indkomsten er 

optjent, hvilket fremgår af SL § 4, idet der står ”hvad enten de hidrører her fra landet eller ikke”. Som 

fuldt skattepligtig til Danmark kan man derfor godt have optjent en indkomst i årets løb i udlandet, 

uden at dette medfører skattepligt til det pågældende land.   

 

Hvis betingelserne for fuld skattepligt i Danmark ikke er opfyldt kan man ikke blive fuldt skattepligtig 

til Danmark. Selvom en person, der er fuldt skattepligtig i udlandet, skulle ønske at blive skattepligtig 

til Danmark, kan dette således kun ske hvis betingelserne i KSL § 1, st. 1 er opfyldt. 

 

7.17.17.17.1 BopælskriterietBopælskriterietBopælskriterietBopælskriteriet    
Som nævnt i ovenstående afsnit er man skattepligtig til Danmark, når man har bopæl i Danmark. Det 

er afgørende at vide, hvornår man betragtes at have bopæl her i landet. Nedenfor følger en 

gennemgang af nogle kriterier, der kan være med til at afgøre, hvornår begrebet bopæl er opfyldt. 

 

Derudover er det ligeledes vigtigt at have styr på reglerne i KSL § 7, stk. 1, idet det her fremgår, at 

selvom en person har erhvervet bopæl her i landet, men endnu ikke har taget ophold her, er 

vedkommende endnu ikke skattepligtig til Danmark. Skattepligten indtræder først når der tages 

ophold her i landet.  

 

7.1.17.1.17.1.17.1.1 BopælBopælBopælBopæl    
Når det skal afgøres om en person har bopæl i Danmark er der to forhold, der har betydning, nemlig 

de faktiske boligforhold og de subjektive hensigter. Én ting er således om man har erhvervet bopæl 

her i landet, men hvis det viser det sig, at man ikke har til hensigt at benytte denne - eller på anden 

vis har modstridende hensigter - vil der være tvivl omkring hensigten. Dette kan have betydning for, 

om man vil blive betragtet som fuldt skattepligtig eller ej.  Det er ikke nok at have erhvervet sig bopæl 
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her i landet, enten i form af at have købt bolig, lejet bolig, eller på anden vis etableret en husstand, 

man skal ligeledes tilkendegive, at ens hensigt er at have hjemsted i Danmark.   

 

Der er flere muligheder for, hvornår det anses at man har bopæl. Som udgangspunkt har man bopæl 

i Danmark, når man råder over en helårsbolig, men dette kan også være i form af et sommerhus, der 

er egnet til helårsbolig, se dog yderligere herom i afsnittet om sommerhuse. Derudover kan det også 

statuere bopæl, såfremt man har en hotellejlighed eller et hotelværelse, adgang til boligfaciliteter en 

del af året, adgang til at bo i selskabets lokaler, værelse hos forældre, eller endog vekslende 

boligmuligheder.  

 

Skatterådet har i 2011 afgivet bindende svar i forbindelse med spørgsmål omkring, hvornår nogle 

medarbejdere fra udlandet bliver skattepligtige til Danmark, når de er indstationeret i et dansk 

selskab for at modtage undervisning og oplæring. Det bindende svar kan læses i sin helhed i 

SKM2011.368.SR. Af det bindende svar fremgår det, at spørger har opstillet en række forskellige 

scenarier der tager udgangspunkt i henholdsvis fast bopæl ved ophold i mindre end 6 måneder, fast 

bopæl og dobbeltdomicil, og fortsat skattemæssigt hjemmehørende i det land, der er udsendt fra. 

Der spørges ind til situationerne hvor medarbejderne selv lejer en lejlighed i Danmark, hvor der stilles 

enten en lejlighed eller en hotellejlighed til rådighed af den udenlandske arbejdsgiver, hvor de 

indlogeres på hotelværelser, både fast eller vilkårligt værelse på samme hotel eller på skiftende 

hoteller. Derudover spørges der også ind til situationerne, hvor medarbejdernes familier bliver 

boende i hjemlandet eller følger med medarbejderen til Danmark, hvor boligen er udlejet på 

tidsbegrænset vilkår, og hvor boligen udlejes og medarbejderen i stedet får rådighed over et værelse 

hos sine forældre.  

 

Skatterådet behandler alle spørgsmålene i ovenstående afsnit hver for sig, og der tages således 

individuel stilling til hver enkelte situation. I forhold til scenarierne med hvorvidt medarbejderne får 

bopæl i Danmark kan vi se, at skatterådet bl.a. lægger vægt på, hvor langt opholdet i Danmark er, om 

medarbejderen selv skaffer boligen, om medarbejderen tager hjem efter opholdet i Danmark, og om 

medarbejderens familie er med i Danmark. I disse sager vil det medføre bopæl i Danmark såfremt 

medarbejderen selv har lejet en bolig i Danmark, medmindre der er tale om et kort ophold i Danmark.  
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Er situationen i stedet den, at det er den udenlandske arbejdsgiver, der sørger for, at medarbejderen 

har et sted at bo i Danmark, vil det ikke statuere bopæl, hvorfor medarbejderen som udgangspunkt 

ikke vil være skattepligtig til Danmark. Ovenstående bindende svar afspejler virkeligheden, hvor 

mange små detaljer vil medføre en forskel i udfald af skattepligt. Som det er tilfældet her, vil det altid 

være en god idé, at få et bindende svar på den situation man vil komme til at stå i, da mange 

tvivlsspørgsmål kan undgås på denne måde.  

 

Skatterådet har ligeledes afgivet bindende svar i forbindelse med en lignende situation i 

SKM2014.745.SR. Scenariet i dette svar er, at en udenlandsk arbejdsgiver sender sine medarbejdere 

til Danmark på et midlertidigt arbejdsophold af en varighed på under 6 måneder. Imens 

medarbejderne er i Danmark får de stillet hotellejligheder til rådighed af arbejdsgiveren. Ved 

afgørelsen af skattepligt lægges der følgende til grund: det midlertidige arbejdsophold afsluttes på 

mindre end 6 måneder, medarbejderne er fortsat ansat hos den udenlandske arbejdsgiver og 

modtager løn herfra, hotellejlighederne stilles til rådighed af arbejdsgiveren, bolig i hjemlandet 

bevares, deres familier er fortsat bosiddende i hjemlandet, samt at medarbejderne genoptager deres 

sædvanlige arbejde i hjemlandet efter endt ophold i Danmark. Som følge af disse momenter er 

medarbejderne ikke skattepligtige til Danmark. 

 

Derudover kan SKM2015.114.SR ligeledes fremhæves, idet nogle af de forskellige boligtyper 

behandles her. I dette bindende svar har skatterådet behandlet en situation, hvor spørger vil have 

ophold i Danmark i 6 dage i hver anden uge, idet han skal have samvær med sine børn. Opholdet vil 

stort set udelukkende bestå af samværet med børnene, og han forventer derfor ikke at skulle arbejde 

mens han er i Danmark, ud over besvarelse af enkelte sporadiske e-mails eller lignende. Skatterådet 

bekræfter, at spørger ikke vil blive skattepligtig til Danmark på grundlag af ovenstående. Skatterådet 

bekræfter ligeledes, at det ikke vil have betydning hvorvidt spørger opholder sig på hotel, i en 

lejebolig eller i en ejerbolig. Såfremt der er tale om erhvervelse af bolig, skal spørger dog have 

dispensation for bopælspligten. Selvom der i ovenstående tilfælde vil være tale om, at spørger har 

bopæl i Danmark, vil skattepligten ikke indtræde, idet hans ophold i Danmark ikke overstiger grænsen 

på 180 dage, samt at opholdene har karakter af ferie og lignende.  
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Endvidere kan skatterådets bindende svar i SKM2015.181.SR fremhæves, da problemstillingen 

omkring bopæl og ophold ligeledes behandles i denne. Skatterådet bekræfter i denne sag, at den 

fulde skattepligt ikke indtræder for spørger, selvom denne har bolig til rådighed i form af ægtefællens 

bolig. Den fulde skattepligt undgås da spørger kun har kortvarige ophold her i landet. Den 

pågældende person bor og arbejder til dagligt i England, og tilbringer derfor kun ca. 3 weekender om 

måneden i Danmark.  

 

Østre Landsret har afsagt dom i forbindelse med bopæl hos forældre. Den pågældende person har 

haft folkeregisteradresse og boet hos sine forældre, inden han flytter til England i to år.  Efter 

opholder flytter han tilbage til Danmark, denne gang bor han dog ikke hos sine forældre. Ved afsigelse 

af dommen er der lagt vægt på, hvor mange dage den unge mand har opholdt sig i henholdsvis 

Danmark og England. Derudover er der lagt vægt på, at centrum for hans livsinteresser er i Danmark, 

idet han har sin familie her i landet, at han har bevaret sin postadresse og bankforbindelse i Danmark 

under opholdet i England, samt at han har opholdt sig i Danmark i ferier og på fridage. Sagens udfald 

er, at den unge mand fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark. Bevarelsen af bopæl i Danmark vejer 

tungt, også selvom det i dette tilfælde drejer sig om en udtræksseng i et rum i kælderen, hvor man 

ikke må overnatte. Dommen kan ses i sin helhed i SKM2008.432.ØLR. 

 

7.1.27.1.27.1.27.1.2 RådighedRådighedRådighedRådighed    
Det er ikke selve boligformen, der er afgørende for, hvornår man har bopæl her i landet. Det er 

derimod afgørende, om man har rådighed over en bolig her i landet. Det har ligeledes ingen 

betydning, hvorvidt man har rådighed over hele boligen eller om man kun har rådighed over en del 

af boligen. Dog regnes det kun for rådighed, hvis rådigheden strækker sig over en vis tidsmæssig 

udstrækning. Som udgangspunkt vil en kortvarig rådighed på op til ca. 2 måneder således ikke 

medføre, at den pågældende person har erhvervet bopæl her i landet. Det vil dog have betydning for 

den pågældende person, om han selv har fået rådighed over boligen, eller om han har fået boligen 

stillet til rådighed af sin arbejdsgiver.  

 

Rådigheden over bolig kan have afgørende betydning. Såfremt man er bosiddende i udlandet, og ens 

ophold i Danmark er mindre end 6 måneder, vil man ikke blive fuldt skattepligtig efter reglerne i KSL 
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§ 1, stk. 1, nr. 2 pga. opholdets varighed. I stedet vil man kunne blive fuldt skattepligtig efter reglerne 

i KSL § 1, stk. 1, nr. 1, såfremt man anses for at have bopæl i Danmark pga. rådigheden over boligen. 

SKM2015.26.SR omhandler sådan en situation, idet en person fra Tyskland har lejet et værelse i 

København i forbindelse med et arbejde, som han skal udføre her i landet. Den pågældende person 

lejer værelset i en periode på 6 måneder, og selvom selve opholdet i Danmark ikke udgør 6 måneder, 

anser SKAT alligevel personen som værende fuldt skattepligtig til Danmark, idet KSL § 7, stk. 1 er 

opfyldt, da han råder over en bolig her i landet, og rådigheden ikke kun er kortvarig. Isoleret set vil 

personen således være fuldt skattepligtig til Danmark. Der er imidlertid indgået en DBO med det 

pågældende land, hvorefter Danmark ikke har beskatningsretten.    

 

Såfremt man selv lejer en lejlighed vil man få bopæl i Danmark, medmindre opholdet kun er 

kortvarigt. Hvis man derimod får lejligheden stillet til rådighed, vil man som udgangspunkt ikke blive 

anset for at have bopæl i Danmark. Se bindende svar ovenfor. Når dette er tilfældet, vil der være flere 

momenter, som skal være opfyldt, for at personen ikke bliver skattepligtig. Det forventes, at personen 

har bevaret sin bopæl i hjemlandet, at opholdet ikke varer over 6 måneder, at familien ikke er 

kommet med til Danmark, og at personen vender tilbage til sit hjemland efter arbejdet i Danmark er 

udført.  

 

Hovedreglen er, at såfremt man bor i udlandet, og erhverver sig en bolig i Danmark, indtræder 

skattepligten når personen tager ophold her. Denne hovedregel fremgår af KSL § 7, stk. 1. Se 

nærmere gennemgang heraf senere i opgaven, når indtræden og udtræden af skattepligt 

gennemgås.  

 

Man skal være opmærksom på, at selvom der er en række formelle kriterier, der skal være opfyldt, 

som f.eks. tilmelding til folkeregistret, vil dette ikke have en selvstændig betydning ved afgørelsen af 

skattepligten, men det vil dog fortsat indgå i en samlet bedømmelse. Derudover kan det ligeledes 

have betydning hvis personen ejer en bil, der er indregistreret i Danmark, eller hvis personen er 

medlem af en forening her i landet. Disse momenter vil ligeledes ikke have selvstændig betydning, 

men kan indgå i den samlede bedømmelse.  
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I alle tilfælde bør man være opmærksom på, at en afgørelse altid vil ske på grundlag af de konkrete 

forhold i den enkelte sag, hvorfor de forannævnte situationer kun giver udtryk for, hvordan reglerne 

er som udgangspunkt. Ovenstående gennemgang henviser til praksis, der dog ikke altid er lige 

gennemskuelig.  

 

7.1.37.1.37.1.37.1.3 HelårsboligHelårsboligHelårsboligHelårsbolig    
For at statuere bopæl i Danmark vil det, som nævnt ovenfor, som udgangspunkt være en 

nødvendighed, at man har en helårsbolig til rådighed. Såfremt man har en helårsbolig til rådighed 

anses dette som værende tilstrækkeligt i forhold til, om det kan betegnes som bopæl.  

 

Skatterådet har i 2006 afgivet bindende svar i forbindelse med en sag, hvor der er givet dispensation 

fra bopælspligten. Kvinden ejer en ejendom på en ø i Danmark. Ejendommen har status som 

helårsbolig, men har dog fået dispensation for bopælspligten, og ejendommen har således 

sommerhusstatus, og må derfor kun benyttes i 6 måneder om året. På trods af foranstående anses 

kvinden stadig for, at have bopæl til rådighed, og idet omfang hun etablerer galleri i Danmark og 

driver salgsvirksomhed herfra, vil hun blive fuldt skattepligtig til Danmark. Det bindende svar fremgår 

af SKM2006.212.SR. 

 

7.1.47.1.47.1.47.1.4 SommerhusSommerhusSommerhusSommerhus    
Som udgangspunkt vil et sommerhus ikke blive regnet som bopæl. Der er dog sket en udvikling på 

dette område, der medfører at sommerhuse godt kan medregnes som bopæl. Det vil derfor blive 

afgjort ud fra en konkret vurdering, hvorvidt sommerhus statuerer bopæl eller ej. Et sommerhus kan 

f.eks. statuere bopæl såfremt personen eller dennes ægtefælle anvender sommerhuset som 

helårsbolig. Hvis personen eller dennes ægtefælle har opnået ret til at sommerhuset må benyttes 

som helårsbolig, vil sommerhuset bliver betragtet som bopæl, også selvom sommerhuset ikke bliver 

anvendt som helårsbolig. I dette tilfælde kan man altså blive skattepligtig til Danmark, selvom man 

ikke reelt har anvendt sommerhuset som helårsbolig.  

 

Det er dog ikke kun afgørende om man har fået tilladelse til at sommerhuset kan anvendes som 

helårsbolig, idet skattepligten også kan pådrages såfremt sommerhuset er egnet som helårsbolig. I 

sådan et tilfælde kan der være flere ting der spiller ind, f.eks. opførelsesåret, sommerhusets stand og 
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størrelse, og om det har været udlejet. Som eksempel herpå kan sagen fra Østre Landsret i 2014, 

SKM2014.605.ØLR fremhæves. I denne sag har skatteyder tidligere været fuld skattepligtig til 

Danmark, men skatteyderen flytter til Storbritannien d. 1. februar 2006, hvorefter den fulde 

skattepligt ophører. Skatteyder erhverver et sommerhus i Danmark d. 5. juli 2006. I forbindelse med 

Landsrettens afgørelse af, at det erhvervede sommerhus er egnet som helårsbolig, er der blevet lagt 

vægt på sommerhuset stand og størrelse, og på hvornår sommerhuset er opført. Derudover har det 

ligeledes haft betydning, at sommerhuset har været opvarmet om vinteren, og at sommerhuset ikke 

har været udlejet. Desuden har skatteyders samlever haft registreret bopæl på sommerhusets 

adresse. Skatteyder har således haft fuld adgang og rådighed over sommerhuset, hvorfor dette har 

haft afgørende betydning for sagens udfald, nemlig at skatteyderen er fuldt skattepligtig til Danmark 

igen fra det tidspunkt sommerhuset erhverves.   

 

I forbindelse med ovenstående sag skal man dog huske, at scenariet omkring sommerhuset ikke har 

været det eneste afgørende moment. Landsretten har således også lagt vægt på, at skatteyderen 

ikke har haft hverken erhvervs- eller familiemæssig tilknytning til Storbritannien, at hans to sønner 

samt deres mor har haft bopæl i det pågældende sommerhus, at han havde to biler, der begge var 

dansk indregistreret, samt udskrift fra hans bankkonti der viser, at han har opholdt sig i Danmark i 

langt mere tid end hvad han selv har oplyst.  

 

Den ovenstående dom fra Østre Landsret er ligeledes behandlet i en artikel af advokat Jakob Krogsøe 

og advokat Jef Nymand Hounsgaard fra advokatfirmaet Plesner. I artiklen fremgår det, at Østre 

Landsrets kendelse er modsat af den kendelse, som Landsskatteretten ellers var kommet frem til. 

Som det også påpeges i artiklen, bliver forskellen mellem helårsbolig og sommerhus hele tiden 

mindre, hvilket bevirker, at der ikke længere er nogen reel forskel på det retlige begreb. Ved den 

skattemæssige bedømmelse af bopæl i forhold til KSL § 1, stk. 1, nr. 1, vil begrebet bopæl således 

primært hæfte sig på, om den pågældende person har til hensigt eller tilkendegiver, at han vil have 

hjemsted her i landet. På trods af reglernes ordlyd, som ikke er forandret, ser det ud til, at SKAT har 

ændret praksis. Tidligere ville baggrunden for skattepligtens indtræden være, at den pågældende 

person havde anvendt sommerhuset som helårsbolig, f.eks. i forbindelse med udførelse af 

erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. I forhold til ovenstående kendelse indtræder skattepligten 
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dog ikke pga. ophold i sommerhuset i forbindelse med regelmæssigt tilbagevendende arbejde, men 

alene pga. rådigheden over en bolig og om der er udført arbejde her i landet. I forhold til dette 

behøver der ikke længere være en forbindelse imellem boligen og arbejdet. Artiklen påpeger 

ligeledes at det er svært at se, hvordan ovenstående praksisændring skal kunne forenes med den 

hidtidige praksis samt retsgrundlaget. 

 

Af andre afgørelser, der vedrører problemstillingen mht. om rådigheden over sommerhus medfører 

skattepligt, kan SKM2014.339.SR nævnes. I denne sag har spørger rådighed over et sommerhus i 

Danmark. Spørger skal deltage i ca. 7-10 bestyrelsesmøder i Danmark i løbet af året. Spørger har ikke 

rådighed over en egentlig helårsbolig her i landet. I denne sag konkluderer SKAT, at spørger ikke bliver 

skattepligtig til Danmark på grundlag af ovenstående. Ved afgørelsen har SKAT lagt vægt på, at 

spørger kun vil anvende sommerhuset i forbindelse med ferier, og ikke vil anvende sommerhuset i 

forbindelse med bestyrelsesmøderne, hvor han i stedet vil flyve til og fra hjemlandet samme dag som 

møderne. Derudover forudsætter SKAT at spørger ikke har tilladelse til at sommerhuset kan benyttes 

som helårsbolig, og at spørger ligeledes heller ikke opnår tilladelse til at benytte sommerhuset til 

helårsbolig efter de såkaldte pensionistregler.  

 

Ovenstående afgørelse i SKM2014,.339.SR er behandlet i en artikel af advokat Bente Møll Pedersen 

fra advokatfirmaet Rønne & Lundgren. Heri påpeges det ligeledes, at det afgørende for SKAT var, at 

sommerhuset netop ikke blev anvendt i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Såfremt sommerhuset 

havde været anvendt i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, ville man ikke længere kunne sige, at 

sommerhuset kun blev anvendt ved ophold med karakter af ferie mv. I artiklen påpeger Bente Møll 

Pedersen til sidst, at man bør være yderst forsigtig med at anvende sommerhuse, såfremt man 

udfører erhvervsmæssige aktiviteter her i landet, hvis man ønsker at undgå, at den fulde skattepligt 

indtræder. 

 

Af ovenstående afgørelser kan vi se, at det er en vurdering af flere forhold, når skattepligten skal 

afgøres. Dette scenarie afspejler sig i alle afgørelser, hvorfor man ikke kan nøjes med at afgøre en sag 

ud fra om sommerhuset f.eks. er egnet til helårsbolig. Da der altid er flere forhold der spiller ind, vil 

det derfor altid være en god idé, at få et bindende svar på de enkelte sager. 
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Ovenstående afgørelser viser ligeledes hvor vanskelig vurderingen af skattepligt er, når der er tale 

om rådighed over sommerhus. Der er afsagt mange bindende svar herom, ligesom antallet af artikler 

hober sig op. Afgrænsningen imellem hvornår sommerhuset anses som helårsbolig synes svagere og 

svagere. Samtidig er tilfældet, at stort set alle sommerhuse i dag er i en sådan stand, at man sagtens 

ville kunne bo der hele året, hvorfor dette ikke bør tillægges afgørende betydning ved afgørelse af 

skattepligt.  

 

7.27.27.27.2 Ophold af længere varighedOphold af længere varighedOphold af længere varighedOphold af længere varighed    
KSL § 1, stk. 1, nr. 2 indeholder bestemmelsen om, at den fulde skattepligt omfatter personer, der 

opholder sig her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder, men som ikke har bopæl her. I perioden 

på mindst 6 måneder medregnes kortvarige ophold i udlandet grundet ferie eller lignende.  

 

7.2.17.2.17.2.17.2.1 6666----månedersmånedersmånedersmåneders    reglenreglenreglenreglen    
Som det fremgår af ovenstående indtræder den fulde skattepligt for en person, der har et 

sammenhængende ophold i Danmark på mindst 6 måneder. Kortvarige ferier i udlandet påvirker ikke 

opgørelsen af de 6 måneder. Opholdets varighed vil dog påvirkes, hvis den pågældende person tager 

arbejde under ophold i udlandet, idet opholdet i Danmark så anses for afbrudt. Derudover kan 

hyppige afbrydelser også føre til, at opholdet i Danmark anses for afbrudt. 

 

Anledningen til opholdet i Danmark har ingen selvstændig betydning, og den fulde skattepligt vil 

således indtræde, når opholdet varer mindst 6 måneder, også selvom opholdet sker ufrivilligt pga. 

tvungne omstændigheder, f.eks. pasinddragelse eller sygdom. Såfremt der dog er tale om 

dobbeltdomicil og DBO, så vil et ufrivilligt ophold dog typisk ikke have nogen indflydelse, og personen 

vil anses for at være skattemæssigt hjemmehørende i det pågældende udland. 

 

7.2.27.2.27.2.27.2.2 TuristreglenTuristreglenTuristreglenTuristreglen    
Turistreglen gælder for både egentlige turister men også for studerende. Reglen fremgår af KSL § 8, 

stk. 2. Reglen er en undtagelse fra den ovenstående 6-månedersregel, idet turisters og studerendes 

skattepligt til Danmark først indtræder, når opholdet har strakt sig over mere end 365 dage inden for 

et samlet tidsrum af 2 år. Det er afgørende, at de pågældende turister og studerende ikke driver 
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selvstændig erhvervsvirksomhed mens de er her i landet, og at de er indkomstskattepligtige til deres 

hjemland. Det er fortsat KSL § 1, stk. 1, nr. 2 der ligger til grund for skattepligtens omfang, dog er 

tidsgrænsen fra KSL § 8, stk. 2 gældende. 

 

Som det fremgår af ovenstående afsnit må de pågældende personer ikke drive selvstændig 

erhvervsvirksomhed, mens de opholder sig her i landet, men de må gerne udføre almindeligt 

lønarbejde. Såfremt dette sker vil den pågældende person blive begrænset skattepligtig af 

lønindtægterne her i landet. 

 

7.37.37.37.3 DobbeltdomicilDobbeltdomicilDobbeltdomicilDobbeltdomicil    
Begrebet dobbeltdomicil dækker over situationen, hvor en person, samtidig med at han er fuldt 

skattepligtig til Danmark, også er fuldt skattepligtig til et andet land. Beskatningen i denne situation 

vil være påvirket af, hvorvidt der er indgået en DBO eller ej. 

 

 I de tilfælde hvor der er indgået en DBO mellem Danmark og det pågældende land vil 

bestemmelserne i DBO’en afgøre, hvorvidt det er Danmark eller det andet land, der har 

beskatningsretten. Såfremt der ikke er indgået en DBO mellem Danmark og det andet land, er det 

Danmark der har beskatningsretten, jf. bestemmelserne om globalindkomstprincippet, jf. SL § 4. 

 

Hvis der er indgået en DBO mellem Danmark og det andet land, skal det besluttes om Danmark kan 

beskatte i den pågældende situation. Når denne beslutning skal tages, tager man typisk højde for, 

hvor personen er skattemæssigt hjemmehørende i forhold til DBO’en, i hvilket land indkomsten er 

optjent, og hvilken form for indkomst, der gør sig gældende. Derudover lægges der også vægt på, i 

hvilket land personen har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser, også kaldet 

midtpunkt for livsinteresser. Desuden kan det have afgørende indflydelse i hvilket land personen 

sædvanligvis har ophold. Såfremt disse kriterier ikke medvirker til, at det entydigt kan afgøres, i hvilket 

land personen er hjemmehørende, vil der ligeledes blive lagt vægt på, i hvilket land han er 

statsborger. Såfremt personen enten er statsborger i begge lande, eller ikke er statsborger i nogen af 

dem, vil det i stedet blive afgjort ved en gensidig aftale mellem de to lande.  
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Af ovenstående afsnit fremgår det, at der er mange muligheder for at afgøre, hvilket land 

beskatningsretten tilfalder, for at personen undgår dobbeltbeskatning. De ovenstående kriterier 

fremgår af DBO artikel 4, stk. 2. Disse regler kaldes ligeledes tie-breaker. 

 

Der er afgivet bindende svar i forbindelse med en situation, hvor der foreligger dobbeltdomicil, idet 

personen både er fuldt skattepligtig til Danmark efter bestemmelserne i KSL § 1, stk. 1, nr. 1, samt § 

7, stk. 1, samt fuldt skattepligtig til Tyskland. Som udgangspunkt ville Danmark have 

beskatningsretten pga. rådigheden over bopæl, men da Danmark og Tyskland har indgået aftale om 

dobbeltbeskatning, vil beskatningsretten afgøres ud fra denne aftale.  I den pågældende sag lægger 

SKAT vægt på, at personens midtpunkt for livsinteresser er i Tyskland, hvorfor beskatningsretten 

tilfalder Tyskland. Dette afspejler sig i flere aspekter: 

- at personen ikke har sagt sit sædvanlige arbejde i Tyskland op, men blot har indgået aftale om 

orlov i den periode, han opholder sig i Danmark, 

- at personen ikke har tilmeldt sig folkeregistret i Danmark, 

- at personen tilbringer tre uger i Tyskland i løbet af den periode han ellers opholder sig i 

Danmark i, 

- at personen planlægger at vende tilbage til Tyskland endeligt, efter endt ophold her i landet, 

- at personen muligvis foretager lejlighedsvise rejser tilbage til sin familie og sine venner, som 

stadig opholder sig i Tyskland. 

 

Se desuden SKM2015.26.SR, hvoraf sagen fremgår i sin helhed. 

 

7.47.47.47.4 Indkomstopgørelse ved indtræden og ophør af skattepligtIndkomstopgørelse ved indtræden og ophør af skattepligtIndkomstopgørelse ved indtræden og ophør af skattepligtIndkomstopgørelse ved indtræden og ophør af skattepligt    
Når en person bliver skattepligtig efter reglerne i KSL § 1, stk. 1, nr. 1 indtræder skattepligten på det 

tidspunkt, hvor bopælen erhverves. Såfremt personen har erhvervet bopæl i Danmark, men ikke 

samtidig har taget ophold her, indtræder skattepligten dog først på tidspunkt, hvor han tager ophold 

her i landet, jf. KSL § 7, stk. 1. 

 

Hvis der er tale om, at en person bliver skattepligtig efter reglerne i KSL § 1, stk. 1, nr. 2 indtræder 

skattepligten fra begyndelsen af 6 måneders opholdet, jf. bestemmelsen i KSL § 8, stk. 1. 
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Hvis der er tale om turister eller studerende, som bliver skattepligtig efter reglerne i KSL § 8, stk.2, 

indtræder den fulde skattepligt først fra den 366. dag. Det er først når den tidsmæssige grænse er 

overskredet, at skattepligten indtræder, og den fulde skattepligt sker ikke med tilbagevirkende kraft 

i dette tilfælde. 

 

Når indkomsten skal opgøres skal der tages højde for, om skattepligten er indtrådt eller ophørt i 

midten af et skatteår. Er dette tilfældet skal indkomsten som hovedregel tilpasses til helårsindkomst. 

Dog kan det vælges, at det er den faktiske indkomst, der skal beskattes. Dette område vil dog ikke 

blive uddybet yderligere. 

 

7.57.57.57.5 Afsluttende ansættelse ved skatteAfsluttende ansættelse ved skatteAfsluttende ansættelse ved skatteAfsluttende ansættelse ved skattepligtens ophørpligtens ophørpligtens ophørpligtens ophør    
Når man er skattepligtig efter reglerne i KSL § 1, stk. 1, nr. 1 ophører skattepligten, når bopælen ikke 

længere anses for at være opretholdt. Se desuden gennemgang af ”Flytning fra Danmark” senere i 

opgaven, hvor de forskellige muligheder for, at bopælen ikke længere anses opretholdt, bliver 

gennemgået. 

 

I de tilfælde hvor der er tale om fuld skattepligt efter reglerne i KSL § 1, stk. 1, nr. 2 ophører 

skattepligten, når opholdet ophører. 

 

Når den fulde skattepligt er ophørt, skal der udarbejdes en selvangivelse for det indkomstår, hvori 

skattepligten ophører. Det drejer sig således om indkomståret der løber fra udgangen af det seneste 

indkomstår, og indtil skattepligten ophører. Selvangivelsens indsendelsesfrist følger den normale 

frist, og selvangivelsen skal derfor være indgivet senest d. 1. maj efter indkomstårets afslutning. Ved 

skattepligtens ophør er fristen senest d. 1. maj i året efter det år, hvor skattepligten er ophørt.  

 

Når selvangivelsen skal udfyldes, skal alle skattepligtige indkomster fra udgangen af det seneste 

indkomstår og indtil skattepligtens ophør medregnes. Ligesom ved skattepligtens indtræden kan 

opgørelsen ske enten til helårsomregning eller den faktiske indkomst. 
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8888 Begrænset skattepligtBegrænset skattepligtBegrænset skattepligtBegrænset skattepligt    
Ved ovenstående gennemgang af reglerne om fuld skattepligt fremgår det, at man skal have bopæl 

eller ophold i Danmark for at blive omfattet af reglerne i KSL § 1 omkring fuld skattepligt. Det er 

imidlertid stadig muligt at være skattepligtig til Danmark, selvom man ikke er omfattet af reglerne i 

KSL § 1. Denne form for skattepligt er begrænset skattepligt, og i dette tilfælde afhænger skattepligt 

af indkomstarten. Når man er begrænset skattepligtig til Danmark modtager man altså indkomst fra 

kilder her i landet. Lovbestemmelserne for begrænset skattepligt fremgår af KSL § 2. 

 

KSL § 2, stk. 1 omfatter de indkomstarter, hvorefter man er omfattet af den begrænsede skattepligt, 

selvom man hverken har bopæl eller ophold her i landet. KSL § 2, stk. 1 består af 29 underpunkter, 

det er en lang og udtømmende opregning af indkomstarter, der medfører begrænset skattepligt.  

 

De indkomstarter der medfører begrænset skattepligt, er lønindkomst, bestyrelseshonorar, 

arbejdsudleje, erhvervsvirksomhed, fast ejendom, udbytte, konsulenthonorar, royalty, pensioner og 

sociale ydelser. Gennemgangen herunder vil dog kun omfatte lønindkomst og arbejdsudleje, altså 1. 

og 3. indkomstart. 

 

8.18.18.18.1 LønindkomstLønindkomstLønindkomstLønindkomst    
Den 1. indkomstart, der er begrænset skattepligtig, er lønindtægt, jf. bestemmelserne i KSL § 2, stk. 

1, nr. 1. Lønindtægt omfatter i denne sammenhæng flere former for indkomst. Den mest udbredte 

form er vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført i Danmark, jf. 1. pkt. i KSL § 2, stk. 1, 

nr. 1. Derudover omfatter denne bestemmelse dog bl.a. også både fratrædelsesgodtgørelse, løn i 

opsigelsesperioden og lignende, såfremt indkomsten er erhvervet i forbindelse med ophør af et 

ansættelsesforhold, hvor arbejdet var udført i Danmark, og lønnen var skattepligtig efter de danske 

regler. Desuden fremgår det af bestemmelsen, at det ikke har nogen betydning for skattepligtens 

indtræden, hvordan udbetalingen af vederlaget sker, samt hvornår retten til indkomsten er 

erhvervet, idet arbejdet i Danmark godt kan være ophørt førend retten er erhvervet. Vederlaget 

omfatter både bruttolønindkomst og alle de personalegoder, der er skattepligtige, herunder f.eks. fri 

bil, fri telefon, medarbejderaktier, m.fl.. 
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Ovenstående bestemmelse gælder for personer, der er ansat i et tjenesteforhold, altså er 

lønmodtagere. Der er i dette pkt. ikke tale om selvstændigt erhvervsdrivende. Afgrænsningen mellem 

disse tilstande sker typisk ud fra flere kriterier, bl.a. hvorvidt den pågældende person udfører arbejdet 

efter hvervgiverens anvisninger, og for dennes regning og risiko, eller om arbejdet udføres efter den 

pågældende persons egen regning og risiko, og hvor personen selv tilrettelægger og planlægger 

arbejdets udførelse, jf. punkt 3.1 i Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven. 

Vurderingen af hvorvidt der er tale om et tjenesteforhold eller en selvstændig erhvervsdrivende sker 

altid ud fra en samlet bedømmelse. 

 

Den begrænsede skattepligt indtræder på det tidspunkt, hvor den pågældende person begynder sit 

arbejde her i landet. Det er arbejdets påbegyndelse der er afgørende for skattepligtens indtræden, 

idet selve tidspunktet for lønudbetalingen ikke tillægges betydning. Skattepligtens ophør sker, når 

den pågældende person ikke længere er vederlagsmodtager i forbindelse med arbejde udført i 

Danmark. Dog vil udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse medføre, at skattepligten opretholdes 

selvom arbejdet er ophørt. Det kan derimod også ske, at skattepligten indtræder og ophører flere 

gange inden for et indkomstår, såfremt den pågældende person tager arbejde i Danmark i flere 

perioder. Såfremt arbejdet i Danmark sker ofte eller perioden strækker sig over længere tid, kan det 

medføre, at den begrænsede skattepligt ikke ophører og indtræder på ny, men i stedet opretholdes 

i hele den pågældende periode. Af praksis ser vi, at det er tilstrækkeligt med 1-2 arbejdsdage i 

Danmark om måneden, for at den begrænsede skattepligt kan opretholdes, jf. Skatterådets bindende 

svar i SKM2012.753.SR. 

 

8.28.28.28.2 ArbejdsudlejeArbejdsudlejeArbejdsudlejeArbejdsudleje    
Den 3. indkomstart, der er begrænset skattepligtig, er arbejdsudleje, jf. bestemmelserne i KSL § 2, 

stk. 1, nr. 3. Arbejdsudleje defineres i bestemmelsen som ”vederlag for personligt arbejde i 

forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet”. Når der er tale om 

arbejdsudleje er der indgået en aftale mellem en dansk og udenlandsk virksomhed. Den danske 

virksomhed har en opgave / et stykke arbejde, der skal udføres i Danmark, og til brug herfor stiller 

den udenlandske virksomhed sine ansatte til rådighed. De udenlandske arbejdstagere skal således 

være ansat hos den udenlandske virksomhed, for at reglerne omkring arbejdsudleje er opfyldt.  
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Afgrænsningen for, hvornår det anses at være arbejdsudleje eller ej, bedømmes ud fra flere kriterier. 

F.eks. skal der foreligge en aftale mellem den danske virksomhed og den udenlandske virksomhed, 

der påviser, at den udenlandske arbejdsgiver stiller sine medarbejdere til rådighed for det arbejde, 

der skal udføres i Danmark. Derudover vil der typisk blive lagt vægt på, hvem der har 

instruktionsbeføjelse, fører tilsyn og kontrol af det udførte arbejde, afholder udgifterne, og hvem der 

tilrettelægger og planlægger arbejdet. Såfremt det er den danske virksomhed, der har disse 

ansvarsområder, vil de udenlandske arbejdere typisk anses for at være lønmodtagere i den danske 

virksomhed, og der vil således ikke være tale om arbejdsudleje. Er der ikke tale om arbejdsudleje har 

den danske virksomhed pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag af lønmodtagernes løn. Denne 

problemstilling fremgår af SKM2014.331.BR, hvor byretten har afsagt dom i forbindelse med nogle 

polske håndværkeres udførte arbejde her i landet. Såfremt situationen medfører, at der udføres 

arbejde i Danmark, men også i udlandet, vil man kun blive begrænset skattepligtig af den indkomst, 

der kan henføres til Danmark. 

 

Reglerne for arbejdsudleje er blevet ændret nogle år tilbage, således at aftaler indgået senest d. 19. 

september 2012, dog med senest udløb d. 1. oktober 2013, reguleres efter de tidligere regler. Alle 

aftaler indgået fra d. 20. september 2012 og frem, eller ældre aftaler der er blevet ændret efter 

denne dato, vil således blive reguleret af de nye regler. Disse regler bygger på OECD’s 

modeloverenskomst. Reglerne udarbejdet i 2012 var meget restriktive, hvorfor de blev lempet i 

forbindelse med præciseringen af reglerne for arbejdsudleje ved udstedelsen af styresignal 

SKM2014.446.SKAT. Dette styresignal blev dog hurtigt ophævet, hvorefter SKM2014.478.SKAT er det 

gældende styresignal.  

 

Reglerne for arbejdsudleje vil dog ikke blive uddybet nærmere af hensyn til opgavens omfang og 

fokusområde. 

 

8.38.38.38.3 Indkomstopgørelse for begrænset skattepligtigeIndkomstopgørelse for begrænset skattepligtigeIndkomstopgørelse for begrænset skattepligtigeIndkomstopgørelse for begrænset skattepligtige    
Når indkomstopgørelsen for begrænset skattepligtige skal foretages medtages de indtægter, der 

medfører skattepligten, jf. ovenstående gennemgang af indkomstarter. Den pågældende person kan 

fradrage de udgifter, der vedrører disse indtægter. Såfremt personen har erhvervet indkomst af flere 
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af arterne, sker opgørelsen samlet. Er det tilfældet at en af indkomsterne er negativ, kan denne 

fradrages i positiv indkomst fra andre indkomstarter. 

 

Når indkomstskatten skal beregnes sker dette efter de normale regler. Der er som udgangspunkt 

således ikke forskel på hvilke skatter, en fuldt skattepligtig og en begrænset skattepligtig skal betale 

til Danmark. Begrænset skattepligtige betaler dog ikke kirkeskat, selvom de er medlem af Folkekirken. 

Som begrænset skattepligtig kan man få nedsat de beregnede skatter med skatteværdien af 

personfradraget, selvom man kun er skattepligtig en del af året. Såfremt man kun er skattepligtig en 

del af året skal det dog ske til omregnet helårsindkomst.  

 

8.48.48.48.4 Afsluttende ansættelse ved skattepligtens ophørAfsluttende ansættelse ved skattepligtens ophørAfsluttende ansættelse ved skattepligtens ophørAfsluttende ansættelse ved skattepligtens ophør    
Når den begrænsede skattepligtigt ophører skal der udarbejdes en selvangivelse for det indkomstår, 

som indkomsten vedrører. Indkomståret samt frister for indgivelse af selvangivelsen følger de 

almindelige regler, der er gennemgået under fuld skattepligt. 
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9999 DobbeltbeskatningsoverenskomstDobbeltbeskatningsoverenskomstDobbeltbeskatningsoverenskomstDobbeltbeskatningsoverenskomst    
Danmark har indgået DBO’er med en lang række lande for at undgå, at en skatteyder bliver 

dobbeltbeskattet. Situationen opstår i de tilfælde, hvor en person anses for at være fuldt skattepligtig 

i to forskellige lande i henhold til de respektive interne regler. DBO’erne indeholder regler for hvem, 

der har beskatningsretten, og hvor personen bliver anset for fuldt eller begrænset skattepligtig.  

 

DBO’er opererer med betegnelserne ”kildelandet” og ”bopælslandet”. Kildelandet er det land, hvor 

indkomsten kommer fra. Bopælslandet er det land, hvori den pågældende person er skattemæssigt 

hjemmehørende. Som udgangspunkt er det bopælslandet, der har beskatningsretten. Det er dog 

muligt, at kildelandet er tillagt beskatningsret. I disse tilfælde er de interne regler dog yderst vigtige, 

idet der ikke altid er intern hjemmel til at foretage beskatningen. Som eksempel kan nævnes reglerne 

for begrænset skattepligtige i Danmark, jf. KSL § 2. Derudover kan det også være tilfældet, at Danmark 

har intern hjemmel i forhold til begrænset skattepligt efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1, men på grund af en 

indgået DBO, kan beskatningsretten være tillagt det andet land. Såfremt der er indgået en DBO 

afhænger beskatningsretten af den indgåede aftale. Er der derimod ingen DBO med det pågældende 

land vil Danmark altid have beskatningsretten, jf. globalindkomstprincippet i SL § 4. 

 

Den ene mulighed for dobbeltbeskatning opstår, når man er fuldt skattepligtig i et land (det såkaldte 

bopælsland) og samtidig er begrænset skattepligtig i et eller flere andre lande (det såkaldte 

kildeland). 

 

Den anden mulighed for dobbeltbeskatning opstår, når man er fuldt skattepligtig i to forskellige lande. 

Denne situation benævnes dobbeltdomicil. Hvis der i denne situation ikke er indgået DBO har begge 

lande mulighed for, at beskatte den pågældende person som fuldt skattepligtig, og personen har kun 

mulighed for at opnå skattelempelse efter de interne regler. Hvis der derimod er indgået en DBO, vil 

det derudfra afgøres, hvilket land, der skal være bopælsland, og hvilket land, der skal være kildeland. 

Se desuden gennemgangen af reglerne omkring dobbeltdomicil tidligere i opgaven under punkt 7.3. 

 

Som det fremgår ovenfor kan der ske dobbeltbeskatning i det omfang, hvor den pågældende person 

anses at være fuldt skattepligtig i to lande på samme tid. Dobbeltbeskatningen kan ske på grundlag 

af to forskellige problemstillinger, nemlig den juridiske og den økonomiske. Den juridiske 
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dobbeltbeskatning sker i de tilfælde, hvor to eller flere lande beskatter den pågældende person af 

den samme indkomst. Denne problemstilling er den mest udbredte. Den økonomiske 

dobbeltbeskatning sker i de tilfælde, hvor den samme indkomst bliver beskattet hos to forskellige 

skattesubjekter, altså to forskellige personer. 

 

9.19.19.19.1 Indgåelse af dobbeltbeskatningsaftalerIndgåelse af dobbeltbeskatningsaftalerIndgåelse af dobbeltbeskatningsaftalerIndgåelse af dobbeltbeskatningsaftaler    
DBO’erne er opbygget efter to grundlæggende modeller, nemlig OECD’s modeloverenskomst og FN-

modeloverenskomsten, hvilket medvirker til, at indholdet og artiklernes rækkefølge næsten er ens 

fra én DBO til en anden. På trods af dette vil der i praksis dog altid være variationer, idet landene selv 

tilrettelægger den endelige DBO, som efterfølgende er grundlag for DBO-forhandling. 

 

9.29.29.29.2 DaDaDaDanske dobbeltbeskatningsoverenskomsternske dobbeltbeskatningsoverenskomsternske dobbeltbeskatningsoverenskomsternske dobbeltbeskatningsoverenskomster    
Ud over de interne reglers muligheder for at undgå dobbeltbeskatning har Danmark ligeledes indgået 

DBO med en lang række lande. Disse DBO’er en indgået med hensigt om, at der ikke sker 

dobbeltbeskatning af en person, men at der samtidig sker en rimelig fordeling af beskatningsretten 

imellem det pågældende bopælsland kontra kildelandet. Se afsnit 10 og 11 for gennemgang af de 

interne regler. 

 

9.39.39.39.3 Undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelseUndgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelseUndgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelseUndgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse    
Den danske lovgivning indeholder regler for hvilke metoder, der kan anvendes, for at undgå 

dobbeltbeskatning. Der kan enten ske nedslag for den skat, der forholdsmæssigt falder på den 

udenlandske indkomst, også benævnt exemption, eller der kan ske nedslag for den faktiske betalte 

skat, benævnt credit. Exemptionmetoden kan ske efter en ny eller gammel metode. Det er som regel 

indkomsttypen, der er afgørende for hvilken lempelsesmetoder, der vil blive anvendt. 

 

DBO’erne er også udviklet for at forhindre skatteunddragelse. For at forhindre dette, og for at 

foretage den korrekte beskatning, er der ligeledes indgået aftale imellem skattemyndighederne i 

mange lande om, at der udveksles skatterelevante oplysninger. Ved hjælp af disse aftaler kan SKAT 

modtage og videregive oplysninger fra og til op imod 100 andre lande. Udvekslingsaftalerne kan 

fremgå af DBO, skatteinformationsudvekslingsaftale, den nordiske bistandskonvention, eller andre 

indgåede aftaler. 
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Når Danmark har indgået DBO med andre lande åbnes der op for ophævelse af dobbeltbeskatning 

vha. 3 forskellige metoder: 

- exemption med progressionsforbehold efter gammel metode, 

- exemption med progressionsforbehold efter ny metode, eller 

- creditmetoden. 

 

Lempelse efter credit-bestemmelserne kan dog ske efter 3 regelsæt, som benævnes credit, matching 

credit og omvendt credit. Se gennemgang under punkt 9.7. 

 

9.49.49.49.4 Generelt om lempelsesberegningerneGenerelt om lempelsesberegningerneGenerelt om lempelsesberegningerneGenerelt om lempelsesberegningerne    
Lempelsen bliver beregnet på samme måde ved den nye exemptionmetode samt med 

creditmetoden. Ved disse metoder beregnes lempelsen vha. en såkaldt lempelsesbrøk. 

Lempelsesbrøken ser ud som følger: ((dansk skat x udenlandsk indkomst) / den skattepligtige 

indkomst). Når den udenlandske indkomst opgøres, sker dette som et nettobeløb, idet fradrag der 

vedrører den udenlandske indkomst, fratrækkes inden lempelsesbrøken beregnes. Desuden skal man 

huske, at såfremt der er udenlandsk indkomst, der ikke er skattepligtig i henhold til de gældende 

danske regler, skal denne indkomst ikke indgå i skatteberegningen her i landet. 

 

Når den lempelsesberettigede udenlandske indkomst skal opgøres, sker dette i forhold til den 

beregnede danske skat. Lempelsen bliver dog beregnet før personfradraget er fratrukket, hvilket 

medfører, at der ikke bliver overført noget af personfradraget til den udenlandske indkomst. Dette 

er praksisændring fra SKAT, som har virkning fra indkomståret 2010. Inden denne praksisændring 

blev indført, blev personfradraget først fratrukket efter beregningen af lempelsen. 

 

Når lempelsesskatten skal beregnes skal der ske en særskilt beregning af bundskat, topskat, 

udligningsskat, sundhedsbidrag, AM-bidrag, skat af aktieindkomst, skat af CFC-indkomst (Controlled 

Foreign Company), kommuneskat samt kirkeskat. Derudover skal der foretages særskilte beregninger 

i de tilfælde, hvor der er indkomst fra forskellige lande. Derimod kan man foretage en samlet 

beregning i de tilfælde, hvor der er flere indkomster fra samme land. Dog skal man være opmærksom 

på, at der skal ske individuelle beregninger, hvis lempelserne skal ske efter forskellige metoder. 
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Selve skattelempelsen varierer ikke efter om lempelsen sker efter de gamle eller de nye regler. 

Derimod varierer den skattepligtige indkomst, hvilket også fremgår af gennemgangen i punkt 9.5 og 

9.6. Ved den gamle metode bliver den skattepligtige indkomst mindre end ved den nye. Dette kan 

være en fordel afhængig af de efterfølgende beregninger, idet størrelsen på f.eks. sociale ydelser 

afhænger af størrelsen på den skattepligtige indkomst, og jo lavere indkomsten er, jo større er 

ydelsen. Derudover er det ligeledes en fordel i de tilfælde, hvor der er mulighed for at fremføre 

underskud til senere indkomstår. Skattelempelsen afhænger af den danske skat, og derfor er 

størrelsen på den udenlandske skat ikke interessant i denne sammenhæng. Den udenlandske 

indkomst lægges til grund for beregningen af den danske skat, idet den beregnes forholdsmæssigt 

heraf. 

 

Ved de følgende beregninger tages der udgangspunkt i skatteprocenterne for Vallensbæk Kommune 

i 2015. Den udenlandske skatteprocent antages at være 37 %. På trods af ovenstående krav om, at 

beregningen skal foretages særskilt for de forskellige skatter, vil beregningerne nedenfor dog ske 

med en samlet skatteprocent for at skabe et forenklet eksempel. Den samlede skatteprocent vil bestå 

af kommune-, kirke-, og bundskatten, samt sundheds- og AM-bidraget, og udgør i alt 45,86 %. Der vil 

heller ikke blive taget højde for beløbsgrænser i forhold til skattebetalingerne. Den danske indkomst 

vil kun indeholde personlig indkomst, hvorfor både kapitalindkomst og ligningsmæssige fradrag ikke 

vil blive inddraget i disse beregninger.  

 

9.59.59.59.5 Exemption med progressionExemption med progressionExemption med progressionExemption med progressionssssforbehold efter gammel metodeforbehold efter gammel metodeforbehold efter gammel metodeforbehold efter gammel metode    
Efter reglerne i den gamle exemptionmetode bliver den lempelsesberettigede indkomst ikke 

medregnet i den danske skattepligtige indkomst, den medregnes i stedet ved skatteberegningen, 

som om den var skattepligtig indkomst. I de beregnede skatter gives der et nedslag, tilsvarende den 

skat, der forholdsmæssigt falder på den lempelsesberettigede indkomst. Ved denne fremgangsmåde 

vil lønindkomsten fra udlandet ikke påvirke negativt i den situation, hvor man har et eventuelt 

underskud fra anden skattepligtig virksomhed. Det eventuelle underskud kan overføres fuldstændigt 

til fradrag i senere indkomstår. 
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9.5.19.5.19.5.19.5.1 Beregning af exemption efter gammel metodeBeregning af exemption efter gammel metodeBeregning af exemption efter gammel metodeBeregning af exemption efter gammel metode    
Selve beregningen af lempelsen efter den gamle eller den nye metode afviger ikke fra hinanden. Som 

det fremgår af punkt 9.5 og 9.6 består forskellen på de to måder udelukkende af, hvordan den 

skattepligtige indkomst opgøres. Se punkt 9.6.1 for regneeksempel efter exemptionmetoden. 

 

9.69.69.69.6 Exemption med progressionsforbehold efter ny metodeExemption med progressionsforbehold efter ny metodeExemption med progressionsforbehold efter ny metodeExemption med progressionsforbehold efter ny metode    
Efter reglerne i den nye exemptionmetode bliver den lempelsesberettigede indkomst medregnet i 

den danske skattepligtige indkomst. Dette vil have modsat indvirkning i forhold til den gamle 

exemptionmetode i forhold til et eventuelt underskud fra anden skattepligtig virksomhed, hvorfor 

den lempelsesberettigede indkomst ved denne metode vil blive trukket fra i det eventuelle 

underskud. Underskuddet der kan fremføres til fradrag i senere indkomstår ved denne metode er 

kun underskud, hvor den lempelsesberettigede indkomst er fratrukket. LL § 33 A bruger denne 

metode, når størrelsen på skattelempelsen skal beregnes. Se eventuelt gennemgangen af LL § 33 A 

under punkt 11. 

 

9.6.19.6.19.6.19.6.1 Beregning af exemption Beregning af exemption Beregning af exemption Beregning af exemption efter ny metodeefter ny metodeefter ny metodeefter ny metode    
I den generelle gennemgang af lempelsesberegningerne under punkt 9.4 fremgår det, at lempelsen 

beregnes ud fra den såkaldte lempelsesbrøk.  

 

Dansk skat  x  udenlandsk indkomst 
  =  Exemptionlempelse 

Skattepligtig indkomst 

       

Dansk indkomst    200.000  

Udenlandsk exemptionindkomst  150.000  

Skattepligtig indkomst i alt   350.000  

       

Skat (skattepligtig indkomst x dansk skatteprocent) 160.510  

Exemptionlempelse (jf. ovenstående brøk) 68.790  

Skat til betaling    91.720  
 

Af ovenstående beregning fremgår det, at skatten til betaling i Danmark bliver nedsat med kr. 68.790, 

idet denne skat knytter sig til den udenlandske exemptionindkomst. På denne måder risikerer 

skatteyder ikke, at betale for meget skat i Danmark i forhold til den indkomst, der knytter sig til 

udlandet.  
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9.79.79.79.7 CreditmetodenCreditmetodenCreditmetodenCreditmetoden    
Når der er tale om lempelse efter creditmetoden bliver den udenlandske indkomst ligeledes 

medregnet i den skattepligtige indkomst. Ved denne form for lempelse gives der nedslag i de 

beregnede skatter. Nedslaget kan enten bestå af den betalte udenlandske skat af den udenlandske 

indkomst eller den del af den danske skat, der er beregnet af den udenlandske indkomst. Lempelsen 

vil bestå af det mindste af de to tal. Ved denne metode er der således mulighed for at opnå fuld credit 

for den skat, man har betalt, hvis den betalte udenlandske skat er mindre end den danske skat. 

Såfremt situationen er omvendt, og den danske skat er mindre end den udenlandske skat, opnår man 

det, der kaldes maksimal credit. Ved maksimal credit svarer nedslaget til det nedslag, man får ved 

den nye exemptionmetode.  

 

Ovenfor fremgår den almindelige creditmetode. Der findes dog også den metode, der kaldes 

matching credit. Ved matching credit gives der nogle ekstra skattebegunstigelser, hvilket medfører, 

at der gives et ekstra nedslag, således at nedslaget svarer til den danske skat, beregnet af den 

udenlandske indkomst. Skattebegunstigelserne gives for at det skal være en fordel for udenlandske 

investorer.  

 

Den sidste mulighed for credit benævnes omvendt credit. Ved omvendt credit sker skattebetalingen 

i udlandet. Såfremt Danmark også kan foretage beskatning, skal Danmark dog nedsætte sin skat, med 

den skat der allerede er betalt i udlandet. Såfremt den udenlandske skat er mindre end den danske 

skat, skal forskelsbeløbet betales i Danmark. Hvis der derimod er tale om, at den udenlandske skat er 

større end den danske skat, skal der ikke betales nogen skat i Danmark, og skattebetalingen sker 

udelukkende i udlandet. 

 

Derudover skal man ved creditmetoden tjekke størrelsen på den udenlandske skat kontra resultatet 

i lempelsesbrøken i det efterfølgende regneeksempel. Den danske skat skal lempes med det mindste 

af de to førnævnte beløb. Såfremt den udenlandske skat er større end den danske skat, og man får 

en overskydende udenlandsk skat, skal man dog være opmærksom på, at der ikke gives nedslag for 

denne overskydende skat. 
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LL § 33 gør brug af creditmetoden, når størrelsen på skattelempelsen skal beregnes. Se eventuelt 

gennemgangen af LL § 33 under punkt 10. 

 

9.7.19.7.19.7.19.7.1 Beregning af creditmetodenBeregning af creditmetodenBeregning af creditmetodenBeregning af creditmetoden    
Som tidligere nævnt beregnes lempelsen i creditmetoden også ud fra lempelsesbrøken.  

 

Dansk skat  x  udenlandsk indkomst 
  =  Creditlempelse 

Skattepligtig indkomst 

       

Dansk indkomst     205.000 

Udenlandsk creditindkomst    110.000 

Skattepligtig indkomst i alt    315.000 

       

Skat (skattepligtig indkomst x dansk skatteprocent)   144.459 

Creditlempelse (jf. ovenstående brøk)  50.446  

Udenlandsk skat (udenlandsk creditindkomst x udenlandsk skatteprocent) 40.700  

Creditlempelse udgør dog højst den udenlandske skat  40.700 

Skat til betaling     103.759 
 

 

Af ovenstående beregning fremgår det, at skattebetalingen til Danmark nedsættes fra kr. 144.459 til 

kr. 103.759 når lempelserne er beregnet. Som det også er nævnt i punkt 9.7 kan creditlempelsen 

enten udgøre den beregnede creditlempelse, beregnet ud fra lempelsesbrøken, eller den 

udenlandske skat. Lempelsen udgør den beregnede creditlempelse, medmindre den udenlandske 

skat udgør et mindre beløb. Lempelsen kan i dette tilfælde således maksimalt udgøre den 

udenlandske skat, hvorfor det i ovenstående eksempel medfører en lempelse på kr. 40.700.  

  

10101010 Ligningslovens § 33Ligningslovens § 33Ligningslovens § 33Ligningslovens § 33    
Ligningslovens (LL) § 33 indeholder regler for skattelempelse. Af LL § 33 fremgår det, at ”skat, der er 

betalt til fremmed stat og opkrævet af indkomst fra kilder dér, kan fradrages i de indkomstskatter til 

stat og kommune, der skal svares af denne indkomst i Danmark”.    

 

LL § 33 er en intern lempelsesregel. Man har mulighed for at bruge denne regel, såfremt der ikke er 

indgået en DBO imellem Danmark og det pågældende land. Man har dog også mulighed for at bruge 
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den interne lempelsesregel i de tilfælde hvor der er indgået en DBO, såfremt det er mere fordelagtigt 

for personen end at gøre brug af lempelsesreglerne i den DBO, der er indgået mellem Danmark og 

det andet land. Der er altså frit valg imellem de to muligheder. For at opnå valgfrihed imellem de 

interne lempelsesregler og den pågældende DBO, skal betingelserne for at opnå lempelse efter begge 

regelsæt dog være opfyldt. 

 

Hvis man således har betalt skat i udlandet af en indkomst optjent i udlandet, vil man have krav på at 

få lempet den skat, man ellers skulle betale i Danmark af den udenlandske indkomst. Det er ikke 

afgørende om skatten betalt i udlandet er direkte pålignet eller om den er indeholdt, det afgørende 

er derimod, at skatten er betalt. Det er således også muligt, at der sker en senere påligning. Skatten 

kan altså godt være betalt i et andet indkomstår end det år, som indkomsten vedrører. Er dette 

tilfældet er man berettiget til nedslag i det indkomstår, hvor indkomsten er optjent. For at kunne 

opnå lempelsen skal det kunne dokumenteres, hvor meget skat der er betalt i udlandet.  

 

Den lempelse man har mulighed for at få, er det beløb, man har betalt i skat til udlandet. Nedslaget 

har dog en maksimal grænse, som udgør den forholdsmæssige del af den danske skat, der er beregnet 

af den udenlandske indkomst. Derudover er der kun mulighed for at få nedslag for den skat, der er 

betalt i landet, såfremt den udenlandske indkomst er positiv, hvis den var opgjort efter de danske 

regler. Selvom den udenlandske indkomst ikke er skattepligtig i Danmark, er der stadig mulighed for 

at opnå nedslag. Dette kan ske, hvis den danske indkomstopgørelse indeholder andre indkomster, 

der er knyttet til den samme indkomstkilde i udlandet. 

 

For at opnå skattelempelse skal arbejdet udføres i det pågældende udland, hvor skatten betales. Man 

kan således ikke opnå nedslag i skatten hvis man udfører arbejde i Danmark for et udenlandsk firma. 

Årsagen til denne afgrænsning ligger i ordet ”kilder” i lovteksten. Kilden er det sted, hvor arbejdet 

udføres, hvilket medfører kravet om, at arbejdet skal udføres i det pågældende udland. Det er altså 

ikke nok, at lønnen er udbetalt fra et udenlandsk firma.  

 

Ovenstående gennemgang af LL § 33 indeholder kun stk. 1. LL § 33 består ligeledes af stk. 2 - stk. 8. I 

denne opgave er det dog kun LL § 33 stk. 2 + stk. 7 der vil blive gennemgået yderligere. 
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LL § 33 stk. 2 omhandler situationen, hvor der er indgået en DBO med det andet land for at undgå 

dobbeltbeskatning. I de tilfælde, hvor Danmark har indgået en overenskomst med et andet land, kan 

der ikke opnås fradrag for et større beløb end det skattebeløb, som det pågældende udland har 

ubetinget krav på.  

 

LL § 33 stk. 7 udelukker anvendelsen af LL § 33, såfremt lønindkomsten er omfattet af LL § 33 A. Se 

nedenfor for gennemgang af LL § 33 A. 

 

Det er ikke alle skatter, der er omfattet af LL § 33. Der kan således ikke ske lempelse for 

formueskatter. Derimod omfatter loven de faktiske betalte udenlandske indkomstskatter, samt i de 

tilfælde hvor der er nogle særlige indkomstskatter. 

 

11111111 Ligningslovens § 33 ALigningslovens § 33 ALigningslovens § 33 ALigningslovens § 33 A    
LL § 33 A er ligeledes en skattelempelsesregel. Det fremgår af lovteksten, at man skal være fuldt 

skattepligtig til Danmark efter KSL § 1 for at kunne benytte LL § 33 A. Opfyldes dette, kan man få 

nedsat den samlede danske indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den 

udenlandske lønindkomst. Derudover kan LL § 33 A kun benyttes såfremt man har opholdt sig i 

udlandet i mindst 6 måneder. Opholdet i udlandet må dog ikke være afbrudt af ophold her i Danmark, 

medmindre opholdene i Danmark sammenlagt har en varighed på højst 42 dage inden for enhver 6-

måneders periode. Derudover må opholdene i Danmark kun have karakter af nødvendigt arbejde, 

som har direkte forbindelse til udlandsopholdet, ferie eller lignende, eller lønindkomst erhvervet ved 

personligt arbejde i tjenesteforhold. 

 

LL § 33 A er også en intern lempelsesregel. Der er mulighed for, at anvende reglerne i LL § 33 A 

såfremt der ikke er indgået en DBO mellem Danmark og det pågældende udland. Det er dog muligt 

at anvende reglen, selvom der er indgået en DBO imellem Danmark og det andet land. Ligesom det 

var tilfældet ved LL § 33, har man ved LL § 33 A nemlig også frit valg imellem om man ønsker at 

anvende LL § 33 A, altså den interne lempelsesregel, eller om man ønsker at anvende den DBO, der 

er indgået, afhængigt af, hvad der er mest fordelagtigt. 
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Man skal være opmærksom på, at nedsættelsen ikke omfatter lønindkomst, der kan henføres til 

nødvendigt arbejde i Danmark. Derudover er det også vigtigt at være opmærksom på, at selvom den 

fulde skattepligt til Danmark ophører inden perioden på 6 måneder er udløbet, er dette ikke lig med, 

at LL § 33 A ikke kan anvendes. Det er stadig muligt, at anvende lempelsesreglerne på den 

lønindkomst, der er optjent inden skattepligten ophørte. Det kræves dog at de øvrige betingelser 

ellers er opfyldt. 

 

Når man skal opgøre sin indkomst, skal dette ske efter de almindelige regler i SL § 4 samt PSL § 3, og 

den indkomst, der er omfattet af skattelempelsen, skal således medtages som udenlandsk indkomst 

i den personlige indkomst. 

 

Man skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle former for løn, der anses for at være 

lønindkomst. Lønindkomst kan både være kontant løn, gratialer, fri bil, løn under ferie, ferietillæg, 

m.fl.. Derimod medregnes lønaccessorier, der har karakter af engangsydelser, som f.eks. gaver, 

fratrædelsesgodtgørelser, m.fl. ikke som lønindkomst efter reglerne i LL § 33 A. Det er afgørende, at 

indkomsten udbetales på grund af udlandsarbejdet. Hverken udbetalingstidspunktet, eller om det er 

udbetalt af en dansk eller udenlandsk arbejdsgiver, er derimod afgørende for, om det kan medregnes 

som lønindkomst. 

 

Af lovteksten fremgår det, at man skal have opholdt sig i udlandet, benævnt uden for riget, i mindst 

6 måneder, for at LL § 33 A kan benyttes. Uden for riget afgrænses som uden for Danmark, Færøerne 

og Grønland. Grænsen dækker ligeledes luftrum, territorialfarvand og kontinentalsokkel.  

 

Som det fremgår ovenfor, skal udlandsopholdet have en varighed af mindst 6 måneder. 

Skattemyndighederne kræver, at længden af opholdet kan dokumenteres. Dokumentationen kan ske 

i form af arbejdskontrakt, billetter og øvrige rejsebilag, lønsedler, mv. Perioden på de 6 måneder 

afgrænses ikke af indkomståret, og perioden kan således godt starte i et år og slutte i et andet. 

Derudover skal perioden strække sig over mere end 183 dage, da en periode på netop 183 dage ikke 

vil opfylde betingelsen om varigheden. Ved opgørelsen af antal dage skal brudte døgn medregnes. 
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Det er således uden betydning hvis man kun har opholdt sig i Danmark i enkelte timer af den første 

dag ved f.eks. opholdets start. Derudover skal man også være opmærksom på, at en eventuel 

afsluttende rapportering i Danmark efter endt udlandsophold ikke tæller med i varigheden af 

opholdet. Denne problemstilling fremgår af SKM2003.405.HR. Derimod er opholdet i udlandet ikke 

kun begrænset til arbejdsrelaterede aktiviteter. Hvis man vælger at afslutte sit udlandsophold med 

en ferie, vil denne tid også blive medregnet i opholdets varighed, selvom man foregående har været 

på kortvarig ferie her i landet. 

 

I første afsnit omkring LL § 33 A nævnes det, at et ophold her i Danmark ikke må udgøre mere end 

42 dage inden for enhver 6-måneders periode, hvis betingelserne i LL § 33 A stk. 1 skal opfyldes. 

Såfremt opholdene i Danmark sammenlagt overstiger 42 dage vil man miste retten til skattelempelse 

efter de gældende regler. Der er dog stadig mulighed for, at opholdet i udlandet kan afbrydes, 

varigheden må blot ikke overskrides. Dette kan ske af enten nødvendigt arbejde eller ferie her i 

landet. Såfremt der udføres arbejde skal dette dog være nødvendigt, og det skal være direkte 

forbundet med udlandsopholdet. Derudover skal det vedrøre hovedbeskæftigelsen i udlandet, da 

opholdet i udlandet ellers anses for afbrudt. Betegnelsen nødvendigt arbejde dækker over 

afrapportering over for bestyrelsen, modtagelse af instrukser, eller deltagelse i kurser. Det bliver 

afgjort fra sag til sag, om arbejdet er nødvendigt. 

 

Når der gives nedslag efter LL § 33 A opnår man nedslag i skatten samt i AM-bidrag. Når der gives 

nedslag i skatten, udgør nedslaget den del af den samlede skat, der bliver beregnet af den 

udenlandske indkomst. Det er ligeledes muligt at opnå halv skattelempelse, hvor nedslaget udgør 

halvdelen af den samlede skat. Muligheden for halv skattelempelse vil dog ikke blive uddybet 

yderligere. Tidligere er der ikke givet nedslag i AM-bidraget, men med virkning fra indkomståret 2008 

sker der også nedslag i AM-bidraget. Dette er tilfældet idet AM-bidraget har skiftet karakter, og nu 

er indkomstskat. AM-bidraget lempes således ligesom skatten. 

 

Såfremt man opnår skattelempelse efter reglerne i LL § 33 A kan man ikke samtidig opnå 

skattelempelse efter LL § 33. 
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Ligesom det var tilfældet ved LL § 33 kan man ved LL § 33 A selv vælge, om man ønsker at gøre brug 

af skattelempelsesreglerne i LL § 33 A eller i en DBO. Man har dog ikke mulighed for at tilvælge begge 

metoder på samme indkomst. Man vil i denne situation altid vælge den skattelempelsesmetode, der 

er mest fordelagtig.  

 

Når betingelserne for lempelse er opfyldt, kan lempelsesperioden først afbrydes i det øjeblik 

betingelserne ikke længere opfyldes. Man kan ikke selv vælge, at man ikke længere vil anvende 

lempelsesreglen. 
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12121212 Flytning til DanmarkFlytning til DanmarkFlytning til DanmarkFlytning til Danmark    
Reglerne for hvornår skattepligten indtræder findes i KSL §§ 7 og 8. Af § 7 fremgår det, at den fulde 

skattepligt indtræder, når to betingelser er opfyldt, nemlig når der erhverves bopæl i Danmark, og 

når der tages ophold i denne. Hvis man således har erhvervet bopæl her i landet, men ikke samtidig 

har taget ophold i denne, vil man først blive skattepligtig når man også har taget ophold. KSL § 1, stk. 

1, nr. 1 er således stadig gældende idet man bliver skattepligtig, når man har bopæl her i landet, men 

jf. bestemmelsen i § 7, stk. 1, er det ligeledes et krav, at man har taget ophold i denne bopæl, ellers 

vil skattepligten ikke indtræde. Af § 8 fremgår det, at den fulde skattepligt indtræder, fra begyndelsen 

af det ophold, der begrunder skattepligten. Det betydet således, at hvis ens ophold her i landet 

overstiger 6 måneder, vil man være fuldt skattepligtig fra den første dag, hvor man var i Danmark, jf. 

KSL § 1, stk. 1, nr. 2 samt § 8, stk. 1. 

 

Som det også er nævnt tidligere i opgaven findes der flere former for bopæl. Erhvervelse af bopæl 

betyder, at personen eller dennes ægtefælle enten har købt eller lejet en bolig her i landet. 

Erhvervelse af bopæl kan dog også ske på andre måder, f.eks. ved køb eller leje af sommerhus, der 

benyttes som helårsbolig, ved at bo hos forældre, eller ved at bo i en hotellejlighed. Det er igen vigtigt 

at huske på, at såfremt sommerhuset kun fungerer som sommerbolig og ikke egner sig som 

helårsbolig, vil det som udgangspunkt ikke statuere bopæl. 

 

Når man taler om erhvervelse af bopæl - og det kan både være den pågældende person eller dennes 

ægtefælle, der kan have købt eller lejet bolig her i landet - skal man være opmærksom på, at selvom 

den ene ægtefælle bliver fuldt skattepligtig i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at den anden 

ægtefælle også bliver fuldt skattepligtig. Hver enkelt ægtefælle skal opfylde betingelserne for at 

skattepligten indtræder. Hvis den ene ægtefælle har erhvervet bopæl i Danmark og bruger denne 

som helårsbeboelse, kan den anden ægtefælle godt undgå at blive fuldt skattepligtig, såfremt denne 

ægtefælle sørger for, at dennes ophold i Danmark ikke overskrider grænserne omtalt i afsnittet om 

”Absolutte grænser for opholdets længde” under punkt 12.2. Opholdene i Danmark skal kunne 

betegnes som værende ferie eller lignende, for at skattepligten kan undgås. 

 



 Fuld skattepligt - med fokus på til- og fraflytningssituationer 

  Side 39393939 af 79797979 

12.112.112.112.1 Hvornår indtræder skattepligtenHvornår indtræder skattepligtenHvornår indtræder skattepligtenHvornår indtræder skattepligten    
Som det fremgår ovenfor indtræder skattepligten, når personen både har bopæl og ophold her i 

landet. Det er således en kombination af disse to scenarier, der medfører skattepligt, når der er tale 

om en situation, hvor skattepligten skyldes erhvervelse af bopæl her i landet. Når der er tale om 

skattepligt, der indtræder på grund af opholdets varighed her i landet, men uden at man har bopæl 

her, indtræder skattepligten fra dag 1. Se desuden ovenfor i punkt 12. 

 

Ved vurdering af hvornår man har taget ophold ser man på længden af opholdet. Et kortvarigt ophold 

i Danmark på grund af f.eks. ferie eller lignende vil ikke blive anset for ophold i Danmark, og vil derfor 

ikke medføre skattepligt. Se nedenfor i punkt 12.2 for gennemgangen af de absolutte grænser for 

opholdets længde.  

 

Problemstillingen omkring, hvornår en skatteyder anses for at være flyttet til Danmark og vil blive 

omfattet af reglerne om fuld skattepligt, behandles desuden i en artikel af lektor Liselotte Madsen, 

fra Juridisk Institut, Aarhus Universitet. I artiklen behandler hun to forskellige bindende svar og to 

forskellige domme, hvoraf de fleste er omtalt andre steder i denne opgave. De bindende svar, 

SKM2014.158.LSR og SKM2014.339.SR, omhandler situationerne, hvor de pågældende skatteydere 

har bestyrelsesarbejde i Danmark samtidig med enten at have en helårsbolig eller et sommerhus her 

i landet. Dommene, SKM2014.624.BR og SKM2014.605.ØLR, omhandler problematikken omkring 

hvornår skattepligten indtræder, om det er på tidspunktet, hvor familien flytter tilbage til Danmark, 

om det er på et senere tidspunkt, eller om det er på tidspunktet for erhvervelsen af sommerhuset. 

 

Liselotte Madsen fremhæver, at de fleste sager om fuld skattepligt bliver afgjort på grundlag af KSL § 

1, stk. 1, nr. 1, der indeholder det såkaldte bopælsbegreb. Som det fremgår andre steder i opgaven 

er dette dog ikke tilstrækkeligt for indtræden af skattepligt, da bestemmelsen i KSL § 7, stk. 1, 

ligeledes skal være opfyldt. I forbindelse hermed påpeger Liselotte Madsen reglerne omkring 

kortvarigt ophold på max. 3 måneders uafbrudt ophold eller 180 dage tilsammen på et år pga. ferie 

og lignende, da denne bestemmelse ofte benyttes i praksis. Dog henvises der til, at såfremt 

opholdene ikke overstiger disse grænser, vil skattepligten dog alligevel indtræde, hvis der udøves 

erhvervsmæssige aktiviteter her i landet, idet ferie og arbejde som udgangspunkt ikke er samhørige. 

I praksis har der dog været tilfælde, hvor skattepligten ikke er indtrådt på trods af, at der er udført 
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erhvervsmæssigt arbejde under ophold i Danmark. I disse situationer er det afgørende, at der ikke er 

tale om løbende, regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv. Dette kriteries ordlyd er 

blevet ændret i domskommentaren offentliggjort i SKM2013.316.DEP, hvorefter ordlyden er, at der 

ikke må være tale om regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse.  

 

Liselotte Madsens kommentar til SKM2014.158.LSR, som er omtalt under punkt 12.3, er, om det ikke 

bør bemærkes, at selvom grænsen for hvor meget arbejde, der må udføres i løbet af et år, er 

overholdt, er der stadig et fast mønster i arbejdet, da der fast afholdes et bestyrelsesmøde hvert år. 

Bestyrelsesmøderne er planlagte og jævnligt tilbagevendende, hvilket medfører at der ikke er tale 

om sporadisk arbejde, hvilket resulterer i skattepligt efter Skatterådets opfattelse. Landsskatteretten 

mener dog, at personen ikke overskrider grænsen på 10 dages arbejde inden for en 12 måneders 

periode, hvorfor skattepligten ikke indtræder. Liselotte Madsens konklusion herpå er, at praksis ikke 

helt følger SKATs styresignal eller den juridiske vejledning, men at Landsskatterettens praksis i stedet 

er noget lempeligere. 

 

Liselotte Madsen behandler også SKM2014.339.SR, som ligeledes er gennemgået i korte træk her i 

opgaven, under punkt 7.1.4. Hendes konklusion er, at selvom spørgeren yder mere arbejde end den 

grænse på 10 dage, der er fastsat i SKATs styresignal, indtræder skattepligten ikke, idet det afgørende 

moment må være, at der ikke er forbindelse mellem ophold i sommerhuset, og udførelsen af den 

erhvervsmæssige aktivitet. 

 

Dommen SKM2014.624.BR er omtalt i artiklen. Denne dom omhandler en person, der efter en række 

år i Luxembourg sammen med dennes ægtefælle og datter, køber en byggegrund i Rønne i april 2001. 

Et års tid efter købet af grunden står huset færdig, og ægtefællen og datteren flytter ind i huset i 

marts 2002. Den pågældende person flytter dog først ind i huset et lille års tid efter i januar 2003. 

Udover at have haft rådighed over det færdigbyggede hus siden marts 2002, har han haft fast ophold 

i Danmark siden december 2002, og i januar 2003 tiltræder han en ny stilling i København. Lejemålet 

i Luxembourg bliver opsagt i sommeren 2002, hvorefter den pågældende person oplyser, at han 

pendler i bil mellem Danmark og Luxembourg. I tilflytningssager har skatteyderen mulighed for at 



 Fuld skattepligt - med fokus på til- og fraflytningssituationer 

  Side 41414141 af 79797979 

dokumentere, at denne ikke har taget bopæl eller ophold i Danmark, mens skattemyndighederne har 

bevisbyrden for, at denne har taget bopæl eller ophold i Danmark.  

 

I ovenstående sag skal den pågældende person bevise, at han har pendlet mellem Danmark og 

Luxembourg, men da han ikke kan fremlægge nogen dokumentation på benzinudgifter, færge- og 

brobilletter, mv., vil dette få afgørende betydning for sagens udfald. Derudover har han oplyst, at han 

har boet på hotel i Luxembourg for arbejdsgiverens regning, men kan heller ikke fremvise nogen 

dokumentation herfor.  

 

Med baggrund i det forestående er det Landsskatterettens opfattelse, at den pågældende person 

bliver fuldt skattepligtig til Danmark senest d. 1. maj 2002, idet opholdet i Danmark ikke længere kan 

anses for at være ferie. Landsskatteretten kommer frem til 222 opholdsdage i Danmark, hvilket 

overstiger den fastsatte grænse på 180 opholdsdage på et år. Byretten har ligeledes behandlet sagen, 

hvor konklusionen er den samme.  

 

Det påpeges både i ovenstående sag, og i sagen om Camilla Vest, at brugen af brudte døgn ved 

opgørelsen af opholdsdage i Danmark ikke fremgår af lovgivningen. I Camilla Vest-sagen påtales dette 

af 5 dommere i Østre Landsret. SKAT tager dog ikke højde for dette i forbindelse med udarbejdelsen 

af det nye styresignal, hvilket Liselotte Madsen finder besynderligt. Derudover påpeger hun, at den 

manglende dokumentation havde afgørende indflydelse i ovenstående sag, hvorfor det altså vil være 

vigtigt for en person i denne situation, at kunne sandsynliggøre eller dokumentere sin færden, idet 

denne vil kunne undgå at blive anset for, at være flyttet til Danmark. Se punkt 15 for gennemgang af 

Camilla Vest-sagen. 

 

Derudover behandler Liselotte Madsen også SKM2014.605.ØLR, som er gennemgået i denne opgave 

under punkt 7.1.4. I denne sag påpeger Liselotte Madsen ligeledes, at det afgørende moment er 

manglende dokumentation for den pågældende persons færden. Den pågældende sag er behandlet 

af både SKAT og Landsskatteretten, inden den ender i Østre Landsret. I Østre Landsret lægges der 

vægt på, at sommerhuset ikke har været udlejet, at det ikke har været lukket ned for vinteren, samt 

at det er egnet til helårsbolig. Desuden lægges der stor vægt på, at den pågældende person ikke har 
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dokumenteret sit ophold i henholdsvis Storbritannien, USA og Spanien, og at han heller ikke fremviser 

sine kontoudtog fra udlandet. Det fremhæves i forbindelse med denne dom, at de forskellige 

instanser lægger vægt på forskellige ting ved afgørelsen. 

 

Til sidst i artiklen fremhæves det, at det er et fortsat mere og mere besværligt område at bevæge sig 

rundt i, i forhold til de regler og bestemmelser der er for indtræden af fuld skattepligt. Derfor må 

man understrege vigtigheden af at kunne dokumentere eller sandsynliggøre ens gøren og laden, så 

man kan undgå at blive fuldt skattepligt til Danmark. Vigtigheden heraf intensiveres kun, hvis ens 

familie allerede bor eller er flyttet tilbage til Danmark. Herudover fremhæves det, at grænsen for, 

hvor meget arbejde man må udføre, mens man opholder sig i Danmark, fortsat er meget uklar. Dette 

er specielt uhensigtsmæssigt med den teknologiske udvikling der sker, idet besvarelse af e-mails mv. 

anses som værende en selvfølge med de moderne gadgets. Liselotte Madsen henstiller derfor til, at 

disse regler genovervejes og uddybes, idet den økonomiske betydning for den enkelte skatteborger 

kan være enorm. Det ønskes, at retsstillingen bliver mere sikker og forudsigelig.  

 

12.212.212.212.2 Absolutte grænser for opholdets længdeAbsolutte grænser for opholdets længdeAbsolutte grænser for opholdets længdeAbsolutte grænser for opholdets længde    
Det fremgår ovenfor, at et kortvarigt ophold i Danmark ikke vil medføre skattepligt. Grænsen for et 

kortvarigt ophold er ifølge praksis under 3 måneder eller 180 dage inden for et år. Et uafbrudt ophold 

på mere end 3 måneder eller 180 dage tilsammen inden for et tidsrum på 12 måneder vil ikke kunne 

betegnes som værende kortvarigt. Såfremt disse grænser overskrides vil skattepligten indtræde. 

Skattepligten kan dog indtræde selvom grænserne ikke overskrides, hvis personen har udøvet 

erhvervsmæssig aktivitet her i landet. 

 

Når beregningen af antal dages ophold foretages, medregner man såkaldte brudte døgn, hvorfor en 

rejsedag vil tælle med, selvom personen kun har opholdt sig i Danmark i et par timer af døgnet. 

 

12.312.312.312.3 Erhvervsmæssig beskæftigelseErhvervsmæssig beskæftigelseErhvervsmæssig beskæftigelseErhvervsmæssig beskæftigelse    
Som det også er nævnt tidligere vil erhvervsmæssig aktivitet medføre skattepligt. Selvom personen 

kun er på et kortvarigt ophold her i landet, vil det ikke udelukke, at den fulde skattepligt indtræder i 

de tilfælde, hvor personen udfører erhvervsmæssigt arbejde. 
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Det erhvervsmæssige arbejde kan bestå af flere forskellige former for arbejde, og praksis viser, at 

erhvervsmæssigt arbejde kan udøves som både lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller 

bestyrelsesarbejde. Skattepligten indtræder i det øjeblik, der udføres et erhvervsmæssigt arbejde, 

nærmere bestemt på det tidspunkt, hvor arbejdet påbegyndes. 

 

I årenes løb er der afgivet en række afgørelser, der viser praksis for hvornår skattepligten indtræder. 

Skattepligten vil blive påvirket af at man deltager i f.eks. 4 årlige bestyrelsesmøder, at man driver 

galleri fra sin sommerbolig, at man har fået et sommerferiejob, der strækker sig over en periode på 

ca. 4 uger hos en dansk arbejdsgiver, eller at man har 80 erhvervsbetinget overnatninger årligt. Idet 

skattepligten indtræder på det tidspunkt, hvor arbejdet påbegyndes, vil man blive skattepligtig, når 

man foretager den første tjenesterejse til Danmark i forbindelse med flere allerede planlagte rejser. 

 

Hvis det erhvervsmæssige arbejde her i landet dog kun består af enkeltstående og sporadiske 

aktiviteter vil det ikke medføre fuld skattepligt. Det vil heller ikke medføre fuld skattepligt selvom den 

pågældende råder over en bolig her i landet. Det er muligt for en sanger at afholde en/få koncert(er) 

i Danmark uden at denne bliver fuldt skattepligtig til Danmark. Det er også muligt for en fotomodel 

at deltage i 7 dagslange sessions inden for en periode på 12 måneder, se endvidere gennemgangen 

af sagen vedr. Camilla Vest senere i opgaven under punkt 15. 

 

Af ovenstående kan vi konkludere, at udgangspunktet er, at den fulde skattepligt indtræder, når den 

pågældende person udfører erhvervsmæssigt arbejde. Dog er der mulighed for at udføre 

enkeltstående arbejde uden at blive skattepligtig. Dette arbejde må kun ske i et meget begrænset 

omfang. I praksis må arbejdet ikke overstige 10 dage inden for en periode på 12 måneder. Der kan 

dog være særlige situationer, hvor arbejdet gerne må strække sig over mere end 10 dage, uden at 

det medfører at den fulde skattepligt indtræder. For at dette kan tillades lægges det til grund, at den 

pågældende person ikke normalt udfører erhvervsmæssigt arbejde i Danmark, at arbejdet ikke har 

nogen særlig tilknytning til Danmark, og at det er af ekstraordinære årsager, at arbejdet er udført i 

Danmark. 
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Når det skal vurderes, hvor meget arbejde den pågældende person har udført, er det ikke længden 

af arbejdsdagen, der er afgørende. F.eks. tæller et enkeltstående møde for en arbejdsdag, ligegyldigt 

hvor lang tid mødet har varet. Derudover vil en halv arbejdsdag ligeledes tælle som en hel arbejdsdag. 

Den pågældende person kan således ikke arbejde 14 halve dage inden for den samme periode, uden 

at personen bliver fuldt skattepligtig til Danmark. 

 

Arbejdet skal dog også ses i forhold til den pågældende persons hovedbeskæftigelse. Dette aspekt 

understøttes af SKM2002.252.LR, hvor der er givet bindende forhåndsbesked til en person, der er 

bosiddende i Schweiz, og som arbejder med undervisning i Schweiz. Denne person har anvendt 14 

dage af sin sommerferie i Danmark på at forberede undervisningsmateriale til brug for 

undervisningen i Schweiz. På trods af at spørgeren erhvervede en helårsbolig i Danmark og arbejdede 

en måned om sommeren for en dansk arbejdsgiver, ville personen stadig være hjemmehørende i 

Schweiz, og idet forberedelsen af undervisningsmaterialet udgjorde en meget lille del af 

hovedbeskæftigelsen, blev personen ikke fuldt skattepligtig til Danmark. Fordi forberedelsen 

udgjorde så lille en del af hovedbeskæftigelsen havde det ikke karakter af regelmæssighed, og det 

kunne derfor stadig betegnes som enkeltstående arbejde. 

 

Hvis det udførte arbejde i stedet udviser et fast mønster over en længere periode, anses det for at 

være jævnligt tilbagevendende, og det vil ikke længere være enkeltstående sporadisk arbejde, 

hvorfor skattepligten i dette tilfælde vil indtræde. Dette sker uanset om der er tale om en dansk 

arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark.  

 

Såfremt man er bestyrelsesmedlem vil dette ikke blive anset som enkeltstående arbejde, idet det 

forventes, at der er et fast mønster i aktiviteten, f.eks. 4 møder pr. år. Dette viser sig i afgørelsen 

SKM2009.813.LSR, hvor spørger har anmodet om bindende svar i forhold til, om han vil blive fuldt 

skattepligtig til Danmark, hvis han lejer en lejlighed i Danmark til ferieophold (4-8 uger på årsbasis) 

samt til opmagasinering af møbler, og samtidig bruger lejligheden i forbindelse med deltagelse i 

bestyrelsesmøder her i landet. Ved afgørelsen lægger Landsskatteretten blandt andet vægt på, at 

deltagelse i bestyrelsesmøder anses for værende løbende varetagelse af indtægtsgivende erhverv, 

hvorfor spørger vil blive fuldt skattepligtig til Danmark i ovenstående tilfælde.  
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Derudover vil man heller ikke kunne være ansat i en udenlandsk virksomhed, hvor man skal varetage 

kontakten med de danske kunder, da dette ligeledes vil udvise et fast mønster. Det bindende svar 

SKM2006.41.SR kan ses som eksempel herpå. Spørger skal foretage nogle tjenesterejser til Danmark, 

hvor han har bopæl til rådighed. Skattepligten indtræder i dette tilfælde på det tidspunkt, hvor 

spørger foretager den første tjenesterejse, idet han på det tidspunkt anses for at tage ophold i 

Danmark. Selvom spørger således har haft bopæl til rådighed, og betingelsen i KSL § 1, stk. 1, nr. 1 

således er opfyldt, er skattepligten først indtrådt ved ophold i boligen, jf. KSL § 7, stk. 1.  

 

Som det fremgår af de ovenstående afsnit er der mange punkter, man skal være opmærksom på i 

forbindelse med erhvervsmæssigt arbejde. Et område der bliver mere og mere relevant er 

spørgsmålet om, hvorvidt skattepligten vil indtræde i de tilfælde, hvor personen besvarer opkald, e-

mails eller SMS’er vedrørende arbejde, mens personens ophold her i landet er grundet ferie eller 

lignende. Som udgangspunkt vil sporadiske opkald, SMS’er eller e-mails vedrørende arbejde ikke 

medføre skattepligt, hvis personens formål er ferie eller samvær med sin ægtefælle og sine børn. Hvis 

opkald, SMS’er eller e-mails i stedet får karakter af løbende varetagelse af arbejdet, vil dette medføre 

skattepligt. Dette kan ske såfremt personens ophold bliver af sådan en længde, hvor han indretter sig 

efter at skulle arbejde, og arbejdet samtidig stiger i aktivitet.  

 

Ovenstående problemstilling vedrørende erhvervsmæssige opkald, SMS’er og e-mails er ligeledes 

blevet behandlet i Landsskatteretten, hvor der i 2014 er afgivet bindende svar i bl.a. følgende 

afgørelse, SKM2014.158.LSR. I situationen er spørger sammen med sin familie bosat i Kina, hvor 

spørger er General Manager i en tidsubegrænset stilling. Spørger er kun på kortvarige besøg i 

Danmark, hvor årsagen er ferie, fødselsdage eller større familiefester. Spørgsmålet for spørger er, 

hvorvidt han vil blive fuldt skattepligtig til Danmark igen, hvis han udfører arbejde i begrænset 

omfang, mens han er her i landet på ferie. Spørger oplyser i forbindelse med sagen, at arbejdet vil 

bestå af besvarelse af uopsætteligt arbejde ved hjælp af enten telefonopkald eller e-mails. Det vil 

således kun være et begrænset omfang af arbejde, da beslutningerne ellers vil blive taget af 

stedfortrædere mv. i Kina. Ud over det begrænsede omfang af arbejde lægger Landsskatteretten 

ligeledes vægt på, at ferieopholdene altid kun er kortvarige, at spørger er familiemenneske, og 
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således ikke ønsker at bruge familieferien på arbejdet, og at familien samtidig ikke har til hensigt at 

flytte tilbage til Danmark. På baggrund heraf bliver spørger ikke skattepligtig til Danmark.  

 

Selvom man forsøger at begrænse arbejdets omfang, og den primære årsag til opholdet i Danmark 

fortsat er afholdelse af ferie og samvær med familien, er det stadig meget vigtig, at længden på 

opholdet kan kategoriseres som ”kortvarigt ophold på grund af ferie”. Dette fremgår bl.a. af 

SKM2012.311.LSR, hvor den pågældende person vil holde ferie i Danmark hos sin ægtefælle, men 

hvor længden af opholdene ikke kan betegnes som kortvarige, og personen derfor bliver skattepligtig 

her til landet. Havde personen ikke udført arbejde mens han var i Danmark, ville han umiddelbart 

ikke blive omfattet af skattepligten. Hvis opholdets varighed overstiger førnævnte grænse og der 

samtidig udføres begrænset arbejde, vil man blive fuldt skattepligtig til Danmark. 

 

12.412.412.412.4 Ansøgere om opholdstilladelseAnsøgere om opholdstilladelseAnsøgere om opholdstilladelseAnsøgere om opholdstilladelse    
Hvis man ansøger om opholdstilladelse her i landet vil reglerne fra KSL § 1, stk. 1, nr. 1 omkring 

skattepligtens indtrædelse ved bopæl gøre sig gældende. I dette tilfælde vil skattepligten indtræde 

på tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingeloven. Denne bestemmelse 

fremgår af KSL § 7, stk. 2. 

 

Dette er ligeledes tilfældet, hvis man ansøger om opholdstilladelse, men ikke har bopæl her i landet 

og derfor bliver skattepligtig på baggrund af reglerne fra KSL § 1, stk. 1, nr. 2, fordi man opholder sig 

her i landet i et tidsrum af mindst 6 måneder. Af KSL § 8, stk. 3 fremgår det, at skattepligten i dette 

tilfælde også vil indtræde på tidspunktet for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingeloven. 

 

I begge af ovenstående tilfælde er det nødvendigt, at de personer, der søger om opholdstilladelse, 

skal søge efter udlændingelovens § 7, for at de vil være omfattet af de pågældende regler. 
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13131313 Flytning fra DanmarkFlytning fra DanmarkFlytning fra DanmarkFlytning fra Danmark    
Når man flytter til udlandet, og det derfor skal afgøres hvorvidt man fortsat er fuldt skattepligtig til 

Danmark, eller om skattepligten er ophørt, vil situationen blive afgjort ud fra, om man har bevaret 

bopæl her i landet. Som det er omtalt flere gange før i opgaven, er man efter reglerne i KSL § 1, stk. 

1, nr. 1, fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt man har bopæl her i landet. Det afgørende er, hvorvidt 

denne bopæl er opretholdt efter fraflytning. 

 

13.113.113.113.1 Hvornår bortfalder skattepligtenHvornår bortfalder skattepligtenHvornår bortfalder skattepligtenHvornår bortfalder skattepligten    
Som det fremgår af ovenstående bortfaldet skattepligten altså på det tidspunkt, hvor man ikke 

længere har bevaret bopæl her i landet. Når bestemmelserne i KSL § 1, stk. 1 ikke længere kan 

opfyldes, vil man ikke være pligtig til at skulle svare indkomstskat til staten.  Dog kan skattepligten 

falde bort, selvom bopælen fortsat er opretholdt. Dette kan ske hvis personens hensigt har været at 

bosætte sig varigt i udlandet. Se mere herom under punkt 13.5. 

 

13.213.213.213.2 Rådighed over helårsboligRådighed over helårsboligRådighed over helårsboligRådighed over helårsbolig    
Når det vurderes om skattepligten er ophævet ved fraflytning er der flere områder, der lægges vægt 

på. Praksis viser, at det område, der tillægges mest betydning er, hvorvidt personen fortsat har 

rådighed over en helårsbolig. Hvis personen er fraflyttet Danmark, men stadig har rådighed over en 

helårsbolig, vil det typisk være tilstrækkeligt grundlag i forhold til, at bopæl vil blive anset for 

opretholdt, og personen vil derfor fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark.  

 

Ligesom det var tilfældet ved tilflytning til Danmark, er det ikke afgørende om personen har rådighed 

over en hel bolig her i landet, eller om det kun er dele af boligen, som personen har rådighed over. 

 

Hvis man fraflytter Danmark, men ikke ønsker at sælge sin bolig her i landet, har man dog stadig 

mulighed for, at boligen vil blive anset som afhændet. Såfremt man udlejer/fremlejer sin bolig 

uopsigeligt i minimum 3 år, vil dette blive anset som afhændelse. For at dette kan godkendes som 

afhændelse må udlejer ikke kunne opsige lejemålet i de 3 år. Opfyldes disse ting vil personen være 

afskåret råderetten over boligen, og man kan derfor undgå at blive beskattet som fuldt skattepligtig 

i Danmark. Såfremt man udlejer sin bolig til sine børn, vil dette ikke medføre at boligen anses for 

afhændet. Heller ikke selvom udlejen sker uopsigeligt i 3 år, da det antages, at man stadig har 
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mulighed for ophold i boligen, når det er ens børn, der lejer boligen. Dette bekræftes i 

SKM2015.286.LSR. 

 

I forhold til ovenstående regel, den såkaldte 3-års-regel, er det vigtigt at være opmærksom på, at det 

ikke har nogen betydning, at personens ophold i udlandet overstiger 3 år, hvis ikke boligen også har 

været udlejet uopsigeligt i minimum 3 år. Denne situation er behandlet i TfS1992, 316 HR, hvor en 

person har opholdt sig i udlandet sammen med sin familie i 7 år, hvor den eneste tilbageværende 

tilknytning til Danmark bestod i familiens parcelhus. Selvom familien har været fraflyttet Danmark i 

en periode på 7 år var personen stadig fuldt skattepligtig til Danmark, idet huset udelukkende havde 

været udlejet i perioder på mindre end 3 år. 

 

Ovenstående regel omkring uopsigeligt udleje i minimum 3 år er hovedreglen. Det er dog muligt at 

skattepligten bortfalder selvom udlejen har varet mindre end 3 år. Dette kan f.eks. ske hvis den 

pågældende person udviser meget klare indikationer på, at hans hensigt er, at blive fast boende i 

udlandet. Denne situation er behandlet af Landsskatteretten i SKM2014.808.LSR, hvor klageren er 

flyttet til USA fordi hun har fået en 3-årig kontrakt, med mulighed for forlængelse, med et universitet. 

Klageren er fraflyttet sin lejlighed, som hun har udlejet i den maksimale periode, som 

andelsboligforeningen tillader, som dog kun udgør 2 år. Efterfølgende er lejligheden blevet solgt. I 

første omgang har SKAT afgjort, at klageren fortsat er fuldt skattepligtig til Danmark. Efterfølgende 

er der dog indgivet klage til Landsskatteretten, hvor afgørelsen faldt anderledes ud. Landskatteretten 

har afgjort, at klagerens fulde skattepligt til Danmark ophørte ved hendes flytning til USA. 

Landsskatteretten har ved deres afgørelse lagt vægt på, at klageren har indgået 3-årig kontrakt med 

universitetet, at det forudsættes at klageren skal være tilstede i USA for at udføre arbejdet, at 

lejligheden i Danmark er udlejet i den maksimale periode, som andelsboligforeningen tillader, at 

lejligheden efterfølgende blev solgt, og at klageren ved Landsskatterettens afgørelse fortsat arbejder 

og opholder sig i USA. 

 

Ovenstående mulighed for omgåelse af 3-års-reglen er dog ikke den eneste mulighed. 3-års-reglen 

er stadig overholdt selvom lejekontrakten indeholder klausul omkring, at lejemålet kan opsiges af 

udlejer med kortere varsel end 3 år, hvis boligen er blevet solgt, og således skal overtages af den nye 
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ejer. Overtagelsen skal dog ske i umiddelbar forlængelse af lejemålets udløb. Herudover er det også 

muligt at overholde 3-års-reglen selvom et indgået lejemål bliver opsagt af lejer, såfremt et nyt 

lejemål indgås for den resterende del af 3-års-perioden. Det nye lejemål skal, ligesom det første 

lejemål, være bindende for udlejer.  

 

Hvis der i stedet er udarbejdet en falsk lejekontrakt, der således kun dækker over en proforma-

udlejning, vil 3-års-reglen ikke være overholdt, og bopælen i Danmark er opretholdt, og man vil 

fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. 

 

Hvis man i stedet for at udleje sin bolig, vælger at sælge sin bolig, kan dette også anses som, at man 

ikke længere har rådighed over boligen, selvom boligen endnu ikke er solgt. Det er dog et krav at 

salgsbestræbelserne udgør et vist niveau, samt at den pågældende person/familie rent faktisk er 

flyttet til et andet land. Derudover kan det have positiv effekt i forhold til afgørelsen, hvis man har 

valgt enten at sælge indboet eller flyttet indboet til det andet land, idet rådigheden over boligen 

således er opgivet. Det forudsættes dog, at salget af boligen gennemføres på et senere tidspunkt. 

Endnu engang spiller hensigten om varigt at bosætte sig i udlandet en vigtig rolle, hvilket fraflytning, 

flytning af indbo og salgsbestræbelserne understøtter. 

 

I alle ovenstående tilfælde har der kun været tale om rådighed over én helårsbolig. Såfremt man 

råder over flere helårsboliger, er det ikke nok at afhænde én af dem. I dette tilfælde er det et krav, 

at alle boligerne, personen råder over, skal afhændes. Ligesom i ovenstående tilfælde kan dette ske 

enten ved at sælge boligerne eller ved at udleje dem uopsigeligt i mindst 3 år. Sker dette ikke, vil man 

fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark efter reglerne i KSL § 1, stk. 1, nr. 1. 

 

Såfremt man er i den situation at man ejer udlejningsejendomme, er det ikke et krav at disse 

ejendomme skal afhændes. Det er heller ikke et krav selvom ejendommene indeholder lejligheder til 

beboelse. I denne situation er det dog et krav, at den pågældende person kan dokumentere, at han 

ikke har privat rådighed over en beboelse igennem sin udlejningsvirksomhed. Hvis han tidligere har 

beboet én af lejlighederne, bliver han dog nødt til enten at sælge denne lejlighed eller udleje den 
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uopsigeligt i minimum 3 år, og på denne måde afskære sig rådigheden over lejligheden, da 

skattepligten her til landet ellers vil blive opretholdt.  

 

13.313.313.313.3 Særligt om sommerhuseSærligt om sommerhuseSærligt om sommerhuseSærligt om sommerhuse    
Udgangspunktet for sommerhuse er, at såfremt dette ikke kan sidestilles med helårsbolig, statuerer 

det ikke bopæl. Hvis et sommerhus ikke skal statuere bopæl, må det kun anvendes til ferie eller 

lignende. Sommerhuset skal have status som sommerhus. Såfremt sommerhuset egner sig til 

helårsbeboelse pga. høj standard mht. størrelser og faciliteter, vil det ikke nødvendigvis medføre, at 

bopælen anses for opretholdt, såfremt sommerhuset udelukkende benyttes til ferier. 

 

Hvis sommerhuset tidligere har fungeret som helårsbolig for den pågældende person, kræves det 

sommerhuset afhændes, da bopælen ellers anses som bevaret. Det er ikke nok hvis begge ægtefæller 

fraflytter sommerhuset, huset skal afhændes, hvis skattepligten skal ophøre.  

 

Skattepligten vil anses for opretholdt, hvis en eventuel ægtefælle forbliver i Danmark og tager bolig i 

et sommerhus, da dette vil udgøre bopæl for den fraflyttede ægtefælle. Derudover kan 

erhvervsmæssige interesser ligeledes være afgørende i forhold til om skattepligten opretholdes. Dog 

vil omstændighederne blive bedømt ud fra en samlet bedømmelse, og det er ikke muligt at sætte 

fingeren på én ting som værende altafgørende.  

 

Situationen omkring fraflytning og opretholdelse af rådighed over sommerhus behandles i et 

bindende svar i SKM2015.121.SR. Af sagens oplysninger fremgår det, at spørgerne ikke ejer nogen 

helårsbolig i Danmark, men kun ejer et sommerhus. Dette sommerhus opholder de sig i, når de er i 

Danmark. Spørgernes hensigt er, at have kortvarige ophold i Danmark, når arbejdet tillader det. 

Opholdene vil kun have karakter af ferie og lignende, idet de planlægger at tage på weekendophold, 

ferie, og lignende korte besøg i nogle uger hvert år. Derudover forventes det, at de kun vil udføre 

begrænset enkeltstående arbejdsopgaver under deres ophold i Danmark. Det oplyses ligeledes, at 

sommerhuset tidligere har været anvendt som helårsbolig for spørgerne, men at denne dispensation 

er udløbet. Såfremt spørgerne fremadrettet kun opholder sig i sommerhuset i forbindelse med ferier, 

og de ikke udfører noget arbejde mens de opholder sig i sommerhuset, vil deres skattepligt ophøre i 

forbindelse med, at de flytter til USA. Skatterådet lægger vægt på, at sommerhuset kun anvendes til 
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ferier, og når spørgerne udfører enkeltstående arbejde her i Danmark, sker det mens de opholder sig 

på hotel. Herudover lægger skatterådet vægt på, at sommerhuset ikke ligger lige i nærheden af det 

kontorfællesskab, som spørgerne ellers benytter i forbindelse med deres virksomhed. Selvom de 

således ikke afhænder sommerhuset ved fraflytning, vil dette ikke medføre, at bopælen anses for 

opretholdt.  

 

Det er dog afgørende for ovenstående sags udfald, hvorvidt der udføres arbejde under opholdet i 

sommerhuset. Såfremt der ville være udført erhvervsmæssigt arbejde, med karakter af løbende og 

regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv på sommerhusets adresse, ville sommerhuset 

ikke længere have karakter af sommerhus, men i stedet være helårsbolig, hvilket ville medføre at 

spørgerne ville være anset for, at have opretholdt bopæl her i landet, hvorfor skattepligten ikke ville 

ophøre ved flytning til USA.  

 

Se ligeledes gennemgangen af sommerhus under punkt 7.1.4    for flere aspekter. 

 

13.413.413.413.4 FamilieforholdFamilieforholdFamilieforholdFamilieforhold    
Som det også fremgår af resten af opgaven er der ofte flere momenter, der har indflydelse på 

afgørelsen af, hvorvidt skattepligten opretholdes eller ophører. Såfremt den person der fraflytter 

Danmark er gift, vil det have betydning hvad ægtefællen gør. Hvis ægtefællen bliver boende i 

Danmark og opretholder det fælles hjem, og samlivet ikke er ophævet, vil den ægtefælle der flytter 

til udlandet som udgangspunkt have bevaret bopæl her i landet.  

 

Hvis det er meningen at den tilbageværende ægtefælle også skal flytte med til udlandet, men 

midlertidigt bliver nødt til at blive tilbage i Danmark af særlige årsager, vil den første ægtefælle dog 

ikke bevare bopæl her i landet. Særlige årsager til at den tilbageværende ægtefælle bliver i Danmark 

kan f.eks. være, at denne er i gang med en uddannelse, som først skal afsluttes. For at skattepligten 

ophører for den fraflyttende ægtefælle i førnævnte tilfælde, skal denne ægtefælle ved sin udrejse 

vise, at hans hensigt er at blive varigt bosiddende i udlandet. 
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Er situation i stedet den, at samlivet mellem ægtefællerne er faktisk ophævet, vil den fraflyttende 

ægtefælle ikke have bevaret sin bopæl ved fraflytning, og skattepligten vil derfor ophøre, når denne 

rejser ud af Danmark. 

 

Det er ikke kun i tilfælde af, at man er gift, at ens skattepligt kan blive påvirket af en anden person. 

Hvis man er i et papirløst samlivsforhold sker vurderingen ud fra forholdets karakter. Hvis det er et 

ægteskabslignende forhold er situationen ligesom ovenfor, at såfremt den tilbageblivende person 

opretholder det fælles hjem i Danmark, vil den udrejsende person blive anset for at have bevaret sin 

bopæl i Danmark.  

 

Skattepligten kan ligeledes blive påvirket, hvis ens bopæl har været hos ens forældre. I 

SKM2001.22.LSR er der afsagt kendelse i forbindelse med en persons ophold i USA efter et 

midlertidigt ophold hos sine forældre. Personen var fraflyttet sin hidtidige bolig, og boede 

midlertidigt hos sine forældre inden afrejsen til USA. Da bopælen hos hans forældre stadig var til 

rådighed under udlandsopholdet, og han boede der igen efter hjemkomsten blev den fulde 

skattepligt anset for opretholdt, idet han stadig har haft rådighed over bopæl i Danmark.  Det er 

ligeledes lagt til grund, at han ikke havde etableret fast bopæl i USA under sit ophold. Hvis forældrene 

havde fjernet boligmuligheden for sønnen under dennes udlandsophold, ved f.eks. at ændre 

indretningen, så værelset ikke længere stod til hans rådighed, ville dette kunne ændre afgørelsen. 

 

Hvis skatteyderen ikke længere har til hensigt at bo hos sine forældre har det ingen konkret betydning 

for skattepligten, hvis der opretholdes en postadresse hos forældrene af praktiske grunde under 

udlandsopholdet.  

 

Ovenstående situationer viser den familiemæssige tilknytning, der kan være til Danmark efter 

fraflytning. Det kan dog også forekomme, at der er erhvervsmæssige tilknytninger, der kan påvirke 

ens skattepligt efter fraflytning. Når der er tale om erhvervsmæssige interesser, eller øvrig tilknytning 

til Danmark, vil afgørelsen af, om bopæl er opretholdt altid ske ud fra en samlet vurdering. 
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13.513.513.513.5 Objektive kriterier og subjektive Objektive kriterier og subjektive Objektive kriterier og subjektive Objektive kriterier og subjektive hensigterhensigterhensigterhensigter    
Hidtil i opgaven er der primært lagt vægt på de objektive kriterier i en vurdering af opretholdelsen af 

den fulde skattepligt, nemlig kriteriet om opretholdt bopæl ved fraflytning i form af fortsat rådighed 

over boligen. Der er også en række subjektive hensigter, der kan have betydning. Det kan f.eks. have 

betydning, hvis der stadig er en stærk tilknytning til Danmark efter fraflytning. Denne tilknytning kan 

bestå af erhvervsmæssige interesser, eller at den pågældende person ofte opholder sig i Danmark 

efter fraflytningen. Den pågældende person kan have incitament til at opholde sig meget i Danmark 

efter fraflytningen, af familiemæssige årsager, som f.eks. hvis ægtefællen er blevet tilbage i Danmark.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis der er tale om førnævnte situation omkring ofte ophold 

i Danmark efter fraflytning, er det ikke kun en helårsbolig, der vil kunne statuere fortsat bopæl her i 

landet. I SKM2010.47.VLR er der afsagt dom i forbindelse med en person, der har haft rådighed over 

et sommerhus efter fraflytningen, hvor flere momenter, primært meget ophold i Danmark, har 

medvirket til, at bopælen anses for opretholdt, og personen således fortsat er fuldt skattepligtig til 

Danmark. 

 

Det er særligt i de tilfælde, hvor personen kun har delvis rådighed over helårsbolig, eller hvis 

tilknytningen til Danmark efter fraflytningen er atypisk, at de subjektive hensigter bliver tillagt 

betydning. Som det er nævnt tidligere i opgaven, kan der godt statueres bopæl, selvom der kun er 

tale om et værelse hos forældre.  

 

Det vil have helt afgørende betydning, hvis det står klart, at personen har til hensigt at bosætte sig 

varigt i udlandet. Hvis det således kan dokumenteres, at fraflytningen sker for at tage varigt ophold i 

udlandet, vil det ikke have betydning, selvom man stadig skulle råde over muligheden for at bo hos 

sine forældre, idet det i dette tilfælde ikke vil statuere bopæl. Den fulde skattepligt vil således ophøre 

ved fraflytning. 
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14141414 Diskussion af sagen vedr. Stephen Diskussion af sagen vedr. Stephen Diskussion af sagen vedr. Stephen Diskussion af sagen vedr. Stephen KinnockKinnockKinnockKinnock    
Stephen Kinnock er gift med nuværende statsminister Helle Thorning-Schmidt. Stephen Kinnock er 

britisk statsborger, men bor i Danmark i weekenderne, og i Schweiz i hverdagene. Årsagen til at han 

bor i Schweiz er hans arbejde. I indkomståret 2009 betaler han skat i Schweiz. Dette mener B.T. dog 

er forkert, hvorfor de udkommer med en forsideartikel, hvori de påpeger dette. I de fleste medier 

fremhæves reglerne om, at man er skattepligtig til dét land, hvor man opholder sig i mindst halvdelen 

af året, hvilket de lægger op til, er Danmark. Der er dog en række professorer, jurister, 

skatterådgivere, mv. der udtaler sig i modsatte retning af medierne, altså at der både kan være tale 

om en dobbeltdomicil-situation samt muligheden for, at Stephen Kinnock kun er skattepligtig til 

Schweiz.  

 

Denne skattesag har ført til skattesagskommissionen, som vil blive behandlet nedenfor i punkt 14.4. 

Derudover har denne sag ligeledes medført, at andre lignende sager enten har fået ændret en 

allerede afsagt afgørelse, eller at sagen har haft indflydelse på sagernes udfald, herunder sagen om 

Camilla Vest, som vil blive behandlet under punkt 15.  

 

14.114.114.114.1 FaktaFaktaFaktaFakta    
Stephen Kinnock har været fuldt skattepligtig til Danmark tilbage i 1998, idet han på dette tidspunkt 

boede her i landet. I 1999 flytter han og Helle Thorning-Schmidt til Belgien, hvor de bosætter sig i et 

lejet hus på en 5 årig kontrakt. Stephen Kinnocks fulde skattepligt til Danmark ophører i forbindelse 

med denne flytning. Helle Thorning-Schmidt flytter tilbage til Danmark sammen med børnene i 2004. 

Her flytter de ind i en ejendom, som hun erhverver. Stephen Kinnock opholder sig i denne bolig, i det 

omfang arbejdet tillader det, hvilket primært er i weekender og ferier. Dette begrænsede ophold 

fortsætter i de kommende år. 

 

Ved indgivelsen af selvangivelsen for indkomståret 2009 oplyses der om, at Stephen Kinnock er fuldt 

skattepligtig til Danmark. Opfattelsen er, at den fulde skattepligt til Danmark opstår efter reglerne i 

den DBO Danmark har indgået med Schweiz. Dette er den opfattelse, som Stephen Kinnock og hans 

repræsentant har. Som udgangspunkt skal Stephen Kinnock således medregne alle indkomster i den 

danske selvangivelse, også selvom de hidrører Schweiz, eller andre lande. Såfremt Schweiz dog også 
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har beskatningsretten, skal Danmark give nedslag i skatterne. Se desuden gennemgangen af DBO 

under punkt 9. 

    

14.214.214.214.2 AfgørelseAfgørelseAfgørelseAfgørelse    
Ved afgørelsen af, hvorvidt Stephen Kinnock er fuldt skattepligtig til Danmark eller ej, er der 

undersøgt en lang række punkter: 

- Bolig: Den bolig, som Helle Thorning-Schmidt og børnene bor i, bliver også betragtet som 

værende til rådighed for Stephen Kinnock. 

 

- Tilflytning: Som det også fremgår af de øvrige sager, der bliver gennemgået her i opgaven, 

samt i gennemgangen af reglerne tidligere i opgaven, så fremgår det af KSL § 7, stk. 1, at den 

fulde skattepligt først indtræder på det tidspunkt, hvor man også tager ophold i den bolig, 

som man har til rådighed. Da Stephen Kinnock kun har kortvarige ophold her i landet, anses 

han ikke for at have taget ophold her i landet. Dette uddybes ligeledes i det følgende punkt. 

 

- Ophold: Jf. ovenstående punkt indtræder skattepligten først på det tidspunkt, hvor der tages 

ophold i Danmark. SKAT har gennemgået en lang række bilag indsendt af Stephen Kinnock for 

at kunne vurdere, hvorvidt han har taget ophold her i landet. Af bilag kan bl.a. nævnes hans 

kalender, kontooversigt over flybilletter, kontoudskrifter fra bankkonti, ansættelseskontrak-

ter, samt selvangivelser indgivet i de øvrige lande. Efter gennemgang af førnævnte bilag 

kommer SKAT frem til, at Stephen Kinnock har haft 157 opholdsdage i Danmark i 2007, 161 

opholdsdage i 2008, og 149 opholdsdage i 2009. Stephen Kinnock har således overholdt 

reglen for hvor mange dage, man må opholde sig i Danmark uden at de kortvarige ophold ikke 

længere anses for at være kortvarige. 

 

- Erhvervsmæssig beskæftigelse i Danmark: Ifølge Stephen Kinnocks egne oplysninger har han 

stort set ikke udført noget arbejde i Danmark. Det eneste arbejde han har udført er deltagelse 

i et kort møde i Danmark i 2009, hvor hans arbejdsgiver betalte for rejsen. Derudover har han 

deltaget i to møder i løbet af 2010, det første møde varede en time, og var i forbindelse at 

han var hjemme på weekend. Ved det andet møde ankom Stephen Kinnock sammen med 

flere andre personer i et privatfly, hvorefter de deltog i et møde, inden de efterfølgende fløj 
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videre til Norge. Mængden af erhvervsmæssigt arbejde udført i Danmark udgør således kun 

meget lidt. 

 

- Økonomiske forhold: Ved undersøgelsen af de økonomiske forhold har SKAT undersøgt, 

hvorvidt Stephen Kinnock ejer nogen fast ejendom i Danmark eller om han ejer andre former 

for investeringer i Danmark, som f.eks. aktier eller obligationer. Dette er dog ikke tilfældet, da 

Stephen Kinnock ikke er medejer af den fælles bolig i Danmark, og han ikke ejer nogle aktier, 

obligationer eller lign. i Danmark. Stephen Kinnock ejer dog en lejlighed i London, som lejes 

ud. Denne lejlighed ejer han sammen med sin ægtefælle. Derudover fremgår det, at han har 

bankkonti i både Danmark, Storbritannien og Schweiz, hvoraf de danske konti er fælleskonti 

med hans ægtefælle. Til sidst kan det ligeledes påpeges, at han ikke tjener andre penge end 

dem, som han tjener i udlandet. 

 

På grundlag af ovenstående punkter kommer SKAT frem til, at Stephen Kinnock ikke er fuldt 

skattepligtig til Danmark, idet han ikke har bopæl her i landet, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1, samt KSL § 7, 

stk. 1. Her lægges der primært vægt på, at hans ophold i Danmark ikke overstiger 180 dage tilsammen 

inden for en periode på 12 måneder. Derudover er der lagt vægt på, at han ikke har udført arbejde 

under sine ophold i Danmark. De tre møder, der fremgår af ovenstående gennemgang, har ikke 

karakter af faste arbejdsopgaver i Danmark, da det må betragtes som enkeltstående hændelser, uden 

et fast mønster, hvorfor det ikke kan forventes, at Stephen Kinnock fremadrettet skal udføre arbejde 

i Danmark. 

 

I forbindelse med SKATs afgørelse fremgår det, at de har henset til en række tidligere afgørelser. Disse 

afgørelser vedrører grænsen på 180 opholdsdage samt udført arbejde under ophold i Danmark. 

Derudover henviser de ligeledes til den formulering der fremgår af Ligningsvejledningen mht. antallet 

af opholdsdage. Desuden påpeges det, at det aldrig tidligere er tillagt den afgørende faktor, hvis ens 

ægtefælle og børn har fast bopæl her i landet, hvorfor den personlige tilknytning, heller ikke gør 

Stephen Kinnock fuldt skattepligtig. 

 

Stephen Kinnocks selvangivelse ændres således fra fuld skattepligt til ingen skattepligt. 
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14.314.314.314.3 Vurdering af Vurdering af Vurdering af Vurdering af afgørelsenafgørelsenafgørelsenafgørelsen    
Som ovenfor anført anses Stephen Kinnock ikke for at være fuld skattepligtig til Danmark. Denne 

afgørelse mener jeg er korrekt, når man tager hensyn til det nye styresignal, som dog først er 

udarbejdet efter denne sag blev afgjort. 

 

Ser man udelukkende på kriteriet omkring bolig i Danmark ville dette medføre, at Stephen Kinnock 

ville være fuldt skattepligtig til Danmark, idet hans ægtefælle og børn bor her i Danmark, hvilket 

medfører at han har en bolig til rådighed her i landet. KSL § 7, stk. 1 medfører dog, at skattepligten 

først vil indtræde, når man også har taget ophold her i landet. I henhold til Stephen Kinnocks egne 

oplysninger har han ikke opholdt sig mere i Danmark, end grænserne herfor tillader. Som det også er 

anført ovenfor overstiger opholdene i Danmark ikke mere end 180 opholdsdage pr. år. 

 

Derudover skal man ligeledes være opmærksom på, at Stephen Kinnock har bolig til rådighed i 

Schweiz, hvilket medvirker til, at det ikke er nok at vurdere ovenstående. Man skal derfor tillige se 

på, hvor Stephen Kinnocks centrum for livsinteresser er, idet der er tale om dobbeltdomicil samt at 

Schweiz og Danmark har indgået en DBO. De personlige livsinteresser må anses for at være her i 

landet, da det er her hans familie er. Derimod må hans økonomiske livsinteresser anses for at være i 

Schweiz, da det er her hans indkomst optjenes. SKAT har tidligere været af den opfattelse, at de 

livsinteresser, der har størst betydning i en afgørelse, er de personlige livsinteresser. I forbindelse 

hermed har opfattelsen været, at man kun har kunne have et familiemønster, hvor man bor adskilt i 

to forskellige lande i 2-3 år, uden at det automatisk ville medføre skattepligt. Stephen Kinnock har 

dog haft dette familiemønster i 6 år, uden at dette medfører skattepligt. Heraf kan vi således 

konkludere, at denne opfattelse ikke længere er gældende, hvilket er interessant at bemærke, da det 

ellers hidtil har været praksis. SKAT har dog efterfølgende bekræftet, at den tidligere opfattelse var 

forkert.  

 

Vurderingen af ovenstående er dog ikke fyldestgørende, hvorfor det må vurderes, hvorvidt Stephen 

Kinnock har udført erhvervsmæssigt arbejde under sine ophold i Danmark. Af sagens oplysninger 

fremgår det, at det udførte arbejde her i Danmark er begrænset til få gange pr. år, og at arbejdet ikke 

udviser et fast mønster, og ligeledes heller ikke er planlagt fremadrettet. Derudover sker det, at 

Stephen Kinnock besvarer e-mails eller telefonopkald, men dette er dog begrænset. Desuden oplyses 
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det, at han ikke har en decideret hjemmearbejdsplads i Danmark, hvilket også taler for, at det arbejde 

der udføres i Danmark kun er begrænset. På grundlag af de gældende regler medfører yderst 

begrænset arbejde under ophold i Danmark ikke skattepligt, hvilket også er tilfældet for Stephen 

Kinnock. Her skal det dog bemærkes, at disse bestemmelser primært er ajourført i forbindelse med 

det nye styresignal, hvilket først er kommet efter afgørelsen af Stephen Kinnocks sag.   

 

Det er interessant, at stort set alle kriterier for indtræden af skattepligt er opfyldt, men at et enkelt 

kriterie kan have afgørende betydning, således at skattepligten ikke indtræder alligevel. Her tænkes 

der på, at selvom Stephen Kinnock har bolig til rådighed i Danmark, hans personlige livsinteresser er 

her, hans familiemønster har ikke midlertidig karakter, han udfører erhvervsmæssigt arbejde under 

sine ophold i Danmark, hans tilknytning til Schweiz består udelukkende af arbejdsmæssig interesse, 

og han har betydelige ophold i Danmark, bliver han ikke fuldt skattepligtig til Danmark, fordi han ikke 

anses at have taget ophold her i landet, da opholdene netop ikke overstiger grænsen på 180 

opholdsdage.  

 

Som udgangspunkt synes jeg, at sagen er kontroversiel, specielt når man også har sagerne om Camilla 

Vest og Søren Hansen in mente. Afgørelsen på Camilla Vests sag blev som bekendt omgjort efter 

afgørelsen af Stephen Kinnocks sag kom frem, hvilket tyder på, at retspraksis har undergået en 

forandring i forbindelse med behandlingen af denne sag.  

 

14.414.414.414.4 SkattesagskommissionenSkattesagskommissionenSkattesagskommissionenSkattesagskommissionen    
Skattesagskommissionen blev nedsat i 2011 pga. skattesagen om Stephen Kinnock. Der er tale om en 

såkaldt undersøgelseskommission, der skal undersøge, hvorvidt det er forsøgt fra politisk side at 

påvirke sagsbehandlingen af Kinnocks skattesag. De personer, der skal undersøges, er daværende 

skatteminister, Troels Lund Poulsen, samt hans rådgivere og embedsmænd. Der er ligeledes rejst 

spørgsmål om, hvorvidt der er blevet lækket fortrolige oplysninger, samt hvem, der kan drages til 

ansvar for dette, såfremt det er muligt at afgøre. 

 

Som ovenfor anført skal skattesagskommissionen altså undersøge to forhold i sagen om Stephen 

Kinnock og Helle Thorning-Schmidt. Det er påpeget, at selvom beslutningen om skattepligt lå hos 

SKAT København, så blev sagen fulgt meget nøje af Skatteministeriet. Det skal derfor undersøges, om 
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Skatteministeriet har forsøgt at øve indflydelse over for SKAT København i forhold til sagens udfald. 

Derudover skal det undersøges om det skulle være daværende skatteministers spindoktor, der havde 

lækket oplysninger til pressen. 

 

Skattesagskommissionens konklusion er, at Skatteministeriet ikke har forsøgt på, at få indflydelse på 

skattesagen, idet de ikke har fundet beviser herpå. Derudover blev den tidligere spindoktor renset 

for mistanke om at have lækket fortrolige oplysninger. Dette medfører således ingen retslige eller 

disciplinære sager. 

 

15151515 Diskussion af Diskussion af Diskussion af Diskussion af sagensagensagensagen    vedr. Camilla Vestvedr. Camilla Vestvedr. Camilla Vestvedr. Camilla Vest    
Camilla Vest er dansk fotomodel, der bl.a. har været forsidemodel på både Euroman og Eurowoman. 

Hendes skattesag drejer sig i korte træk om, hvorvidt hun var fuldt skattepligtig til Danmark eller USA. 

Hendes sag blev først afgjort i SKAT, hvorefter Landsskatteretten stadfæster denne afgørelse. 

Efterfølgende kommer sagen for Retten i Helsingør. Her idømmes Camilla Vest og hendes mand 

ubetingede fængselsstraffe. Sagen ender dog i Østre Landsret, hvor afgørelsen fra byretten omgøres, 

og Camilla Vest og hendes mand frifindes. Herefter bliver Landsskatterettens afgørelse ligeledes 

omgjort. Landsskatteretten har aldrig tidligere omgjort deres egen afgørelse.  

 

Sagen medførte desuden at SKAT udsendte et nyt styresignal for området omkring fuld skattepligt. 

Camilla Vests sag viser til fulde, hvor komplicerede problemstillingerne omkring international 

beskatning er. 

 

15.115.115.115.1 FaktaFaktaFaktaFakta    
Camilla Vest flytter til USA i 1995 sammen med sin mand Peder Nielsen. I 1996 erhverver de en 

lejlighed i USA. Her bliver de boende indtil Peder Nielsen i 2000 bliver nødt til at flytte tilbage til 

Danmark efter endte studier, og mangel på opholds- og arbejdstilladelse. Han lejer en lejlighed i 

Danmark, hvor Camilla Vest betaler dele af huslejen, på trods af, at hun bliver i USA. Camilla Vest 

bliver i første omgang boende i den lejlighed, de havde købt i 1996. I 2001 sælger de dog denne 

lejlighed, hvorefter Camilla Vest lejer en lejlighed i USA. Ifølge Camilla Vests egne oplysninger flytter 

hun tilbage til Danmark i 2004, hvorefter lejelejligheden opsiges. Peder Nielsen har sideløbende i 
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Danmark erhvervet en ejendom i Danmark i 2002. Efter et par år sammen i Danmark flytter hele 

familien (de har fået en datter i 2004) samlet til USA igen i 2006. 

 

Ifølge skattemyndighedernes opgørelser har Camilla Vest opholdt sig mere i Danmark end i USA i 

årene fra 2001 til 2006, som er de år, hvori der opstår tvivl om hendes skattepligt. I årene fra 1997 til 

2000 har Camilla Vest indgivet selvangivelser i USA, hvori hun oplyser, at hun er resident, altså 

hjemmehørende, i USA. Derefter er det fra 2001 til 2005 ændret, således at hendes selvangivelser er 

indgivet med oplysning om, at hun er non-resident, altså ikke-hjemmehørende, i USA. Denne ændring 

kender Camilla Vest dog ikke til, da indberetningen af hendes selvangivelser er varetaget af en revisor 

i USA. Derudover er der indsendt selvangivelser for indkomstårene 2005 og 2006 i Danmark, hvor der 

selvangives en skattepligtig indkomst på kr. 0,-.  

 

Camilla Vest tilkendegiver selv, at hun er fuldt skattepligtig i Danmark fra indkomståret 2004, hvor 

hun flytter tilbage til Danmark. SKAT mener derimod at hendes fulde skattepligt indtræder allerede i 

indkomståret 2000, hvorfor hun skulle have betalt skat i Danmark helt tilbage fra d. 1. januar 2001. 

SKAT træffer denne afgørelse d. 27. januar 2010, hvorefter Landsskatteretten stadfæster denne d. 6. 

december 2010.  

 

15.215.215.215.2 AfgørelseAfgørelseAfgørelseAfgørelse    
Landsskatteretten bekræfter ifølge ovenstående, at den afgørelse SKAT er kommet frem til, er 

korrekt. Sagen behandles senere ved Byretten, hvor der lægges vægt på en lang række aspekter: 

 

- Camilla Vest er skattepligtig efter bestemmelserne i KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Camilla Vest får 

bopæl her i landet, idet hun og Peder Nielsen overtager en lejelejlighed her i landet. Camilla 

Vests rådighed over helårsboligen påvirkes af, at hun er med til at betale for huslejen, at Peder 

Nielsen, hendes ægtefælle, er registreret som boende på adressen, og at hun tilkendegiver at 

have bopæl på denne adresse over for familie og venner. Hun er ligeledes med til at betale af 

på den ejendom ægteparret senere erhverver i Danmark. Selvom Camilla Vests navn ikke 

fremgår af hverken lejekontrakt eller skøde, har dette ikke selvstændig betydning, da hun selv 

giver udtryk for, at sådanne dispositioner foretager ægtefæller i fællesskab. 
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- Bestemmelsen i KSL § 7, stk. 1 bevirker, at skattepligten først indtræder på det tidspunkt, hvor 

Camilla Vest tager ophold i Danmark. Som det fremgår tidligere i opgaven medregnes 

kortvarige ophold samt ferie ikke som ophold, der medfører skattepligt. Der er dog mulighed 

for, at skattepligten kan indtræde straks, i det omfang der sker udførelse af indtægtsgivende 

erhverv. Hvis opholdet i Danmark er arbejdsrelateret, vil skattepligten indtræde fra 

begyndelsen af det første ophold efter erhvervelsen. Ifølge denne bestemmelse bliver Camilla 

Vest skattepligtig fra d. 21. september 2000, idet hun på dette tidspunkt er i Danmark for at 

arbejde. Selve beskatningen sker dog først fra d. 1. januar 2001, idet Camilla Vest er fuldt 

skattepligtig til USA i indkomståret 2000, hvorfor der er sket en udskydelse af beskatningen. 

 
- Camilla Vest er fra 2001 ikke længere registreret som fuldt skattepligtig til USA, idet hun nu 

er registreret som non-resident. På trods af dette, er hun ikke efterfølgende registreret som 

fuldt skattepligtig i noget andet land, ej heller i Danmark. Af sagens oplysninger fremgår det, 

at Camilla Vest godt ved, at hun ikke længere betaler skat i USA af sin fulde indkomst. 

 
- Camilla Vests ophold i Danmark indikerer, at det er her hendes centrum for livsinteresser er, 

idet hun har opholdt sig mere i Danmark end i nogle andre lande i løbet af de pågældende år. 

Derudover bor hendes ægtefælle og hendes familie ligeledes her i landet.  

 
- Selskabskonstruktionen i Luxembourg anses for at være et skattesetup. Der overføres store 

beløb til kontiene i Luxembourg, der efterfølgende kan bruges af både Camilla Vest og Peder 

Nielsen til privatforbrug via kreditkort. Derudover blev selskabernes konti anvendt som 

sikkerhed ved optagelse af gæld i forbindelse med erhvervelse af ejendommen samt ved 

ombygningen heraf. Camilla Vests indtægter bliver på denne måde anvendt, uden at der 

forudgående er betalt skat heraf. Da både Camilla Vest og Peder Nielsen anses for at have 

forudgående kendskab til sådanne skatteforhold, anses dette derfor for at være 

skattearrangement. 

 
Ovenstående medfører, at Camilla Vest og hendes mand straffes med både fængsel og bøde. De 

idømmes begge fængsel i 1 år og 9 måneder samt en tillægsbøde på hver kr. 3.299.000,-. Derudover 

skal de betale sagens omkostninger samt salær til deres forsvarer. 
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Sagens ankes dog, og bliver efterfølgende behandlet i Landsretten (Østre Landsret). Her lægger de 

vægt på følgende: 

- Kan Camilla Vests udførte arbejde i Danmark medføre fuld skattepligt efter bestemmelserne 

i KSL § 7, stk. 1, samt KSL § 1, stk. 1, nr. 1 

Camilla Vest udøver indtægtsgivende arbejde i Danmark d. 21. september 2000 og en række 

senere tidspunkter. Selvom reglerne er, at udøvelse af erhverv under ophold i Danmark vil 

medføre indtræden af fuld skattepligt, er der dog fortsat en mulighed for, at undgå disse 

regler. Det viser sig nemlig, at praksis afviger en smule fra reglerne, idet skattemyndighederne 

accepterer erhvervsudøvelse i et mindre omfang, uden at det medfører skattepligt. Den fulde 

skattepligt indtræder således først når den erhvervsmæssige beskæftigelse kan anses for at 

være regelmæssig fast og kontinuerlig varig, en betegnelse der er indført efter Stephen 

Kinnock-sagen. 

Landsretten anser dog ikke omfanget af det arbejde Camilla Vest har udført som værende 

hverken regelmæssig fast eller kontinuerlig varig, hvorfor dette udførte arbejde ikke 

selvstændigt kan begrunde fuld skattepligt til Danmark. 

 

- Kan Camilla Vest anses for at have taget ophold i Danmark efter bestemmelserne i KSL § 7, 

stk. 1, samt KSL § 1, stk. 1, nr. 1? 

Camilla Vests ægtefælle er bosiddende i Danmark. Hun er med til først at betale leje til en 

lejelejlighed samt efterfølgende at være med til at betale til den ejendom, som de erhverver. 

På trods af, at ægtefællen benytter boligen i Danmark som helårsbeboelse, vil dette ikke 

medføre at Camilla Vest bliver fuldt skattepligtig til Danmark, i det omfang grænserne om 

ophold her i landet på 3 måneder eller 180 dage overholdes. 

Nogle dommere mener, at der ikke fremgår bevis for, at Camilla Vest skulle have opholdt sig 

i Danmark i mere end 180 dage om året, hvorfor dette forhold ikke bør medføre fuld 

skattepligt. Der er derimod en anden dommer der mener, at fordi hun er med til at betale 

husleje i Danmark, og tager ophold hos ægtefællen mens hun er i Danmark, vil dette medføre 

skattepligt.  Denne dommer mener dog, at Camilla Vest ikke har haft den påkrævede bagtanke 

om at begå skatteunddragelse, hvorfor denne dommer også ender ud i, at dette forhold ikke 

skal medføre skattepligt. 
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Af ovenstående gennemgang kan vi se hvorledes Camilla Vest og hendes mand, Peder Nielsen, i første 

omgang bliver kendt skyldige. Efterfølgende ændrer Østre Landsret dog byrettens dom, således at de 

begge bliver frifundet. I forbindelse med frifindelsen oplyses det ligeledes, at de ikke længere skal 

afholde sagsomkostningerne, men at statskassen betaler disse for begge retter. 

 

15.315.315.315.3 Vurdering af afgørelsenVurdering af afgørelsenVurdering af afgørelsenVurdering af afgørelsen    
Camilla Vest-sagen er yderst interessant. Sagens mange behandlinger og afgørelser viser, hvor 

komplekse reglerne er, og hvor stor betydning det har, hvilke aspekter der lægges vægt på ved 

afgørelsen. Ydermere er denne sag ekstra speciel, idet Landsskatteretten for første gang har omstødt 

sin egen afgørelse. Omstødelsen sker, som også tidligere nævnt, efter SKAT har truffet afgørelse i 

Stephen Kinnocks skattesag. Grunden til, at hans sag får afgørende indflydelse på Camilla Vests sag 

er, at borgerne i Danmark skal behandles lige. Derfor kan Stephen Kinnock ikke frifindes, mens Camilla 

Vest bliver dømt hårdt, i to sager der minder meget om hinanden. Således udtaler    tidligere formand 

for Skatterådet, Lida Hulgaard, sig i en artikel efter afgørelsen om Camilla Vest er blevet ændret. 

 

Det er interessant at bemærke, hvordan afgørelserne i to meget lignende sager, i første omgang kan 

få vidt forskelligt udfald. Lighederne består i, at både Camilla Vest og Stephen Kinnock ikke har været 

skattepligtige til Danmark idet de har boet i udlandet, og således kommer i en problemstilling om 

tilflytning til Danmark. Derudover har de begge bolig til rådighed her i landet, samt deres ægtefæller 

(og børn) bor her. De har ligeledes begge udført erhvervsmæssigt arbejde mens de har opholdt sig i 

Danmark. Stephen Kinnocks arbejde beløber sig til fire møder på to år og sporadisk besvarelse af e-

mails og telefonopkald. Camilla Vests arbejde beløber sig til otte modelopgaver på tre år. På trods af, 

at der således er mange lighedspunkter i de to sager, konkluderer SKAT dog stadig to forskellige ting. 

  

Som det fremgår ovenfor er det interessant at bemærke, hvordan sagerne om Camilla Vest og 

Stephen Kinnock kører sideløbende med hinanden. Den første afgørelse i sagen om Camilla Vest sker 

i januar 2010, hvor SKAT Fredensborg finder hende skattepligtig til Danmark. I september 2010 tager 

SKAT København afgørelse i sagen om Stephen Kinnock, hvor udfaldet er modsat, og han er derfor 

ikke skattepligtig til Danmark. Afgørelsen herom offentliggøres dog ikke. Efterfølgende stadfæstes 

afgørelsen i Camilla Vest-sagen af Landsskatteretten i december 2010. Yderligere idømmer Retten i 
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Helsingør Camilla Vest og hendes mand fængsel for skatteunddragelse. Dette sker i november 2011. 

Først i august 2012 offentliggøres afgørelsen i Stephen Kinnock sagen, hvorefter Østre Landsret 

frikender Camilla Vest og hendes mand i november 2012. Til sidst omstøder Landsskatteretten sin 

egen afgørelse i februar 2013, hvorefter Camilla Vest ikke var skattepligtig til Danmark i 

indkomstårene 2001, 2002 og 2003.  

 

Som det også fremgår af det ovenstående, så drejer Camilla Vests sag sig om bestemmelserne i KSL 

§ 1, stk. 1, nr. 1, idet der stilles spørgsmålstegn ved, hvornår Camilla Vest anses for at være fuldt 

skattepligtig til Danmark pga. bopæl her i landet. Ved afgørelsen af hvornår skattepligten indtræder 

henvises der til bestemmelserne i KSL § 7, stk. 1.  

 

Det første område der skal vurderes, når afgørelsen omkring skattepligtens indtræden skal foretages 

er, hvorvidt ophold i Danmark overstiger de absolutte grænser for opholdets varighed, jf. den 

juridiske vejledning. Der fremgår ikke nogen eksakt opgørelse af Camilla Vests opholdsdage i 

Danmark, hvorfor det er svært at vurdere, hvorvidt grænsen herfor overstiges. I Landsrettens dom 

påpeges det, at på grund af de manglende beviser herfor, kan opholdsdagene ikke lægges til grund 

for en afgørelse. Det er SKAT, der har bevisbyrden i forhold til om skattepligten indtræder, hvorfor 

de skal kunne bevise, at grænserne for ophold her i landet er overskredet. Dette er årsagen til, at de 

manglende beviser ikke automatisk medfører en antagelse om fuld skattepligt.  

 

Det andet punkt sagen skal vurderes i forhold til er, om tiltaltes ægtefælle er bosiddende i Danmark. 

Camilla Vests mand bor i Danmark. Han bor først i en lejelejlighed, inden han i 2002 køber en 

ejendom. Idet Camilla Vests mand således er bosiddende i Danmark er der ingen tvivl om at dette 

område vil være medvirkende til, at den fulde skattepligtig til Danmark vil indtræde. Dette punkt kan 

dog ikke selvstændigt medføre indtræden af skattepligt, da det i de fleste tilfælde blot vil have en 

understøttende indflydelse. SKAT har tidligere haft den holdning, at man ikke kunne føre en livsstil, 

hvor man boede adskilt fra sin familie i mere end 2-3 år, hvorefter skattepligten ville indtræde. Efter 

afgørelsen i Stephen Kinnock sagen er dette dog ikke længere tilfældet, da han har haft det 

livsmønster i 6 år, og han blev som bekendt ikke kendt skattepligtig til Danmark.  
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Det tredje punkt der skal vurderes, og som vil have afgørende betydning, er spørgsmålet om, hvorvidt 

der er udført erhvervsmæssigt arbejde under ophold her i landet, herunder om der er tale om 

enkeltstående arbejde. På baggrund af Kinnock-sagen indtræder skattepligten ikke i det første øjeblik 

man udfører erhvervsmæssigt arbejde her i Danmark. Ifølge afgørelsen på hans sag og Landsrettens 

dom kan man nu udføre arbejde i et vist omfang uden at blive skattepligtig. Der bør tages højde for, 

at Camilla Vest oplyser, at de fotoopgaver hun havde i Danmark, sagtens kunne have foregået i f.eks. 

USA, hvilket kan tale for, at skattepligten ikke bør indtræde. Det bør ligeledes vurderes, hvorvidt 

arbejdet her i Danmark kan anses for at være regelmæssig fast og kontinuerlig varig. Det vil have 

afgørende betydning for udfaldet, hvis det erhvervsmæssige arbejde i Danmark er systematisk 

planlagt. 

 

Set i lyset af ovenstående gennemgang mener jeg, at den endelige dom, som Landsretten kommer 

frem til i november 2012, som bekræftes af Landsskatteretten i februar 2013, også er den rigtig dom. 

Jeg mener således heller ikke, at Camilla Vest kan anses for fuldt skattepligtig i de pågældende år.  

 

I forbindelse med min gennemgang af reglerne har jeg taget udgangspunkt i de nuværende regler. 

Historisk set har formuleringen været en anden dengang sagen om Camilla Vest blev påbegyndt. Min 

tilgang til sagen sker således med udgangspunkt i reglerne efter det nye styresignal, hvorfor dette 

selvfølgelig har indflydelse på min vurdering af afgørelsen. 

 

Som det også fremgår flere gange af ovenstående gennemgang øver Kinnock-sagen stor indflydelse 

på den endelig afgørelse om Camilla Vest.  

 

16161616 Diskussion af sagen vedr. Søren HansenDiskussion af sagen vedr. Søren HansenDiskussion af sagen vedr. Søren HansenDiskussion af sagen vedr. Søren Hansen    
Søren Hansen er professionel golfspiller. Han blev professionel i 1997, og han er siden 2007 blevet 

regnet som Danmarks bedste golfspiller. I forbindelse med hans flytning til Monaco pr. 31. december 

1999 ophører hans fulde skattepligt til Danmark. Han deltager i golfturneringer i hele verden, hvorfor 

han rejser meget. På trods af dette bevarer han dog stadig en tilknytning til Danmark, idet han har 

hyppige ophold her i landet.  
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16.116.116.116.1 FaktaFaktaFaktaFakta    
Søren Hansen har indtil 31. december 1999 boet i Danmark, men er herefter flyttet til Monaco. Da 

han boede i Danmark, boede han sammen med sin kæreste, men pga. flytningen ophørte deres 

forhold. Søren Hansens ejendele blev efterfølgende opmagasineret hos hans forældre. Efter 

flytningen til Monaco ændrer hans tilværelse sig, og han deltager nu i internationale golfturneringer, 

og rejser derfor hele verden rundt. På trods af flytningen bevarer han dog stadig en tilknytning til 

Danmark, idet han foretager hyppige rejser hertil, og tit opholder sig her i landet. Opholdenes 

varighed er dog under grænserne, som er omtalt tidligere i opgaven under punkt 12.2. Søren Hansen 

har ligeledes arbejdsrelaterede ophold her i landet.  

 

I 2001 finder Søren Hansen sammen med sin forhenværende kæreste igen, og i forbindelse hermed 

erhverver han sig et sommerhus i Danmark. Sommerhuset renoveres, og benyttes fremadrettet som 

opholdssted mens Søren Hansen er i Danmark, hvis han ikke er hos kæresten i hendes lejlighed i 

København. Et par år efter, i 2005, får parret en søn.  

 

Søren Hansen har ofte golftræning i Danmark. Alle de indtægtsgivende turneringer foregår dog altid 

i udlandet. Derudover har han 4-8 årlige overnatninger i Danmark, der relaterer sig til 

sponsorarrangementer. Det er ikke alle overnatninger der er foregået i Nordsjælland, idet nogle af 

dem har været i Jylland, hvor Søren Hansen har boet på hotel.  

 

Ved sagsgennemgangen anklages Søren Hansen for skattesvig af særlig grov karakter, idet han tiltales 

for at have indgivet urigtige oplysninger til skattemyndighederne. Han anklages i første omgang for 

at flyttemeddelelsen er urigtig, hvilket påvirker indkomstårene 2000 og 2001. Derudover anklages 

han også for, at selvangivelserne for indkomståret 2002 – 2006 også er urigtige, idet han har indgivet 

selvangivelserne som begrænset skattepligt, hvor det i stedet skulle have været som fuld skattepligt. 

Ifølge sagens oplysninger mener Søren Hansen selv at han er skattemæssigt hjemmehørende i 

Monaco i årene frem til 2006, hvorimod SKAT mener, at han er hjemmehørende i Danmark. 

 

16.216.216.216.2 AfgørelseAfgørelseAfgørelseAfgørelse    
Ifølge rettens afgørelse, er Søren Hansen ikke skyldig i anklagen vedr. indkomstårene 2000 og 2001 

omkring indgivelse af urigtig flytningsmeddelelse. Derimod konkluderer retten, at Søren Hansen er 
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fuldt skattepligtig til Danmark i indkomstårene 2002 – 2006, idet han erhverver et sommerhus i 

Danmark, som har en standard og indretning, som gør, at sommerhuset kan benyttes hele året, 

forholdet med kæresten etableres igen, han er ofte i Danmark, og har herudover også 

erhvervsmæssige ophold her i landet. På grundlag heraf mener retten, at han har bopæl her i landet, 

hvorfor han bliver fuldt skattepligtig efter bestemmelserne i KSL § 1, stk. 1, nr. 1. På grund af de 

hyppige ophold, både ferie og erhvervsmæssige, konkluderer retten, at Søren Hansen ifalder fuld 

skattepligt efter KSL § 7, stk. 1. Idet selvangivelserne var indgivet som begrænset skattepligtig har 

Søren Hansen begået skatteunddragelse, hvilket i hans tilfælde medfører en bøde på 8 mio. kr..  

 

Rettens afgørelse er taget på grundlag af efterforskning af Søren Hansens hævninger på kreditkort, 

oplysninger om rejser til og fra Danmark, diverse dokumenter og e-mails, samt vidneafhøringer. 

 

I en artikel af professor dr. jur. Jan Pedersen, fra Juridisk Institut, Aarhus Universitet, udgivet i 

SR.2013.0147 påpeges det, at såfremt Søren Hansen enten slet ikke havde indgivet selvangivelse i de 

pågældende år, eller hvis sommerhuset var erhvervet af kæresten, kunne han højst sandsynlig have 

undgået bøden for grov uagtsomhed. 

 

Begrebet ”ophold med karakter af ferie” er omtalt i en artikel af Cand. Merc. Aud. Thorbjørn 

Henriksen (MTL), fra Aktino-Skatterådgivning ApS i Skattepolitisk Oversigt, SPO.2013.595. Her 

påpeges det, at al ikke-indtægtsgivende aktivitet har karakter af ferie, mens aktiviteter, der er 

indtægtsgivende, ikke hører ind under ferie. Det er dog usikkert hvorvidt dette ville blive godtaget i 

praksis, da den forberedende træning med henblik på at deltage i turneringer uden større problemer 

kan forbindes med hinanden. Jeg synes dog, at det er en interessant tanke, der er værd at have in 

mente. Derudover mener Thorbjørn Henriksen, at Søren Hansens sag bør genoptages, idet han bl.a. 

henviser til sagen om Camilla Vest, hvor hendes erhvervsmæssige aktiviteter i Danmark ikke var nok 

til at skattepligten ville indtræde.  

 

Med baggrund i afgørelserne i sagerne om Stephen Kinnock og Camilla Vest har Søren Hansen ansøgt 

om at få sin sag genoptaget. Dette afviser Den Særlige Klageret dog med henvisning til, at der ikke er 

fremkommet nye oplysninger, der kan medføre, at sagens udfald ville være anderledes. Søren Hansen 
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mener, at hans sag er afgjort på forkerte grundlag. På tidspunktet for afgørelsen er Søren Hansen 

anset for, at hans fulde skattepligt aldrig var ophørt. Landsskatteretten har dog senere bekræftet, at 

hans fulde skattepligt til Danmark ophørte, da han flyttede til Monaco, hvorfor den ovenstående sag 

skulle have været afgjort ud fra en forudsætning om, at Søren Hansens sag skulle ses som en 

tilflyttersag, i stedet for at være afgjort som en fraflyttersag.  

 

16.316.316.316.3 VurderingVurderingVurderingVurdering    af afgørelsenaf afgørelsenaf afgørelsenaf afgørelsen    
Som det fremgår af ovenstående gennemgang af afgørelsen af Søren Hansens sag, er sagen afgjort 

på et forkert grundlag. Ved byrettens afgørelse har de taget udgangspunkt i, at Søren Hansen aldrig 

var fraflyttet Danmark. Hvis der er tale om en fraflytningssituation opretholdes skattepligten, hvis 

man fortsat har en bopæl her i landet. Da Søren Hansen anklages for, at have indgivet urigtige 

oplysninger omkring fraflytningen, mener SKAT, at han reelt aldrig er fraflyttet Danmark, hvorfor 

skattepligten opretholdes. 

 

Havde byretten i stedet taget sin afgørelse med udgangspunkt i, at Søren Hansen var fraflyttet 

Danmark, og skattepligten var ophørt på fraflytningstidspunktet, ville der i stedet være tale om, at 

skattepligten ville indtræde, når han havde erhvervet bolig her i landet, samt havde taget ophold i 

denne, altså en tilflytningssituation. I Søren Hansens tilfælde erhverver han boligen i 2001, men idet 

hans ophold i Danmark aldrig overstiger de tilladte grænser, kan han ikke anses for at have taget 

ophold her i landet, hvorfor skattepligten ikke indtræder. Derudover kan det til understøttelse heraf 

påpeges, at Søren Hansen fortsat bor i Monaco, hvorfor han altså aldrig er flyttet tilbage til Danmark. 

Selvom man har Søren Hansens erhvervsmæssige ophold her i landet in mente, burde det som 

udgangspunkt ikke kunne medføre indtræden af skattepligt, da det drejer sig om 4-8 

sponsorarrangementer i løbet af et år, hvilket er under den tilladte grænse, der er i praksis. 

 

Ligesom Søren Hansen og hans advokat mener, at der er taget en forkert afgørelse i denne sag, er jeg 

af samme opfattelse. Desuden mener jeg, at Søren Hansens sag burde være genoptaget, således at 

afgørelsen kunne ske på det retsmæssige grundlag. Af ovenstående fremgår det, hvor stor indflydelse 

på afgørelsen det har, om en sag afgøres ud fra de rigtige præmisser.  
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Hvis vi også har det nye styresignal in mente er det mærkeligt, at Den Særlige Klageret afviser 

genoptagelsen af denne sag. Der er mange lighedspunkter til sagerne om Camilla Vest og Stephen 

Kinnock, hvilket betyder, at de nye præciseringer i det nye styresignal ville have stor aktualitet for 

sagen mod Søren Hansen. De mange lighedspunkter er medvirkende til, at uforståeligheden af, at 

sagen ikke genoptages, kun bliver større. Dette viser med stor tydelighed hvor uvist udfaldet af en 

skattesag kan være, selvom der ligger både love, praksis og styresignaler til grund for en 

sagsbehandling. 
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17171717 Nyt Nyt Nyt Nyt styresignalstyresignalstyresignalstyresignal    
I oktober 2013 udarbejdes der et nyt styresignal, SKM2013.715.SKAT, der indeholder retningslinjer 

for genoptagelsen af de skatteansættelser der er foretaget for personer, der er blevet fuldt 

skattepligtige til Danmark pga. bopæl her i landet i kombination med erhvervsmæssigt arbejde under 

ophold i Danmark. Der er således tale om situationer, hvor scenariet ligner enten Camilla Vest sagen 

eller Stephen Kinnock sagen.  

 

Det er interessant at bemærke, at det nye styresignal lægger op til, at de nye retningslinjer indføres 

pga. sagen om Camilla Vest. Imidlertid er det dog værd at have in mente, at sagen om Camilla Vest 

og sagen om Stephen Kinnock kører sideløbende, og at det er afgørelsen i Stephen Kinnocks sag, der 

medfører at afgørelsen i sagen om Camilla Vest ændres. Man kan derfor overveje, om den reelle 

årsag til indførelsen af de nye retningslinjer ikke i virkeligheden bunder i Stephen Kinnocks sag. 

  

Styresignalet behandler først baggrunden for ændring af praksis. Som det også fremgår i 

gennemgangen af sagen om Camilla Vest under punkt 15, er der først afsagt dom i byretten, hvor 

Camilla Vest anses som værende fuldt skattepligtig til Danmark pga. sine ophold i Danmark, idet hun 

samtidig anses for at have bopæl her i landet, da hun er medvirkende ved betalingen af husleje, mv. 

Efterfølgende kommer sagen i Østre Landsret, hvor dommen ændres til at Camilla Vest alligevel ikke 

er fuldt skattepligtig til Danmark i de pågældende år. Landsretten mener, at opholdende i Danmark 

har karakter af ferie. Herefter gives der et resume af sagen om Camilla Vest.  

 

Dette efterfølges af et afsnit omkring den nye praksis, der fremover vil være gældende. Der er tale 

om nye retningslinjer, som vil ligge til grund for fremtidige afgørelser, og som således vil være med 

til at afklare retstilstanden, idet det præciserer og lemper niveauet for, hvor meget der må arbejdes 

i Danmark. De nye retningslinjer indarbejdes i den juridiske vejledning, og vil indgå i afsnittet omkring 

skattepligtens indtræden ved tilflytning. De nye retningslinjer omhandler: 

- Absolutte grænser for opholdets længde 

- Ægtefælle bosiddende i Danmark 

- Erhvervsmæssige beskæftigelse 

o Enkeltstående arbejde 

o Besvarelse af e-mails og lignende 



 Fuld skattepligt - med fokus på til- og fraflytningssituationer 

  Side 71717171 af 79797979 

 

Ovenstående områder er behandlet uddybende tidligere i opgaven under emnet ”Flytning til 

Danmark” under punkt 12. 

  

Til sidst i styresignalet oplyses der om muligheden for genoptagelse af tidligere sager. For at kunne 

få genoptaget skatteansættelsen er der dog en række tidsfrister og kriterier, der skal være opfyldt. 

Kriterierne omhandler, hvor mange dage den pågældende person har arbejdet i Danmark, hvorvidt 

arbejdet har et fast mønster eller om det er enkeltstående arbejdsopgaver, og hvordan fordelingen 

er imellem det udførte arbejde i Danmark og den pågældende persons øvrige arbejde. Tidsfristerne 

vil ikke blive behandlet yderligere. 
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18181818 KonklusionKonklusionKonklusionKonklusion    
Reglerne for fuld skattepligt er et område med mange faldgruber. Igennem opgaven fremgår det 

mange steder, at selvom reglerne siger ét, så er der risiko for, at praksis siger noget andet. Selv 

rådgivere mv., som har arbejdet inden for skatteområdet i mange år, kan ikke vide sig sikker på, 

hvordan en klients sag vil blive afgjort hos SKAT. På grundlag heraf søges der bindende svar på rigtig 

mange sager, da der selvfølgelig ikke er nogen der ønsker, hverken at give eller modtage forkert 

rådgivning, som i dette tilfælde vil medføre skatteunddragelse.  

 

Inden jeg gik i gang med opgaven havde jeg kun en lille viden omkring dette område. Efter at have 

læst de relevante love, uddrag fra diverse lærebøger og faglitteratur, en masse i den juridiske 

vejledning, og mange SKM-afgørelser må jeg indrømme, at selvom min viden nu er større, er det 

stadig et uoverskueligt område, idet det er svært at finde sammenhæng imellem bestemmelserne og 

praksis. Specielt sagerne om Camilla Vest og Stephen Kinnock vidner herom, da selv SKAT og 

Landsskatteretten ikke nødvendigvis afsiger ensrettede domme i lignende sager. 

 

Af KSL § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, fremgår det, at man er fuldt skattepligtig til Danmark i det omfang 

man enten har bopæl her i landet eller hvis man har opholdt sig her i landet i mindst 6 måneder.  

 

Som ovenfor anført bliver man fuldt skattepligtig til Danmark, når man råder over en helårsbolig her 

i landet. En helårsbolig behøver ikke være et hus eller en ejerlejlighed, som erhverves af den 

pågældende person, idet et lejet hus, lejelejligheder, hotellejligheder, hotelværelser, værelse hos 

forældre, sommerhus egnet eller benyttet som helårsbolig, mv. også statuerer bopæl. Herudover vil 

en kæreste eller ægtefælles bopæl ligeledes kunne statuere bopæl her i landet. Rådigheden over 

helårsbolig indtræffer, hvis rådigheden strækker sig over en vis tidsmæssig udstrækning. I praksis vil 

kortvarig rådighed på op til ca. 2 måneder ikke medføre, at man anses for at have helårsbolig til 

rådighed. Derudover vil det have betydning, om man selv har erhvervet boligen, eller om den er stillet 

til rådighed af arbejdsgiver. 

 

Man kan ligeledes blive fuldt skattepligtig til Danmark, hvis man har taget ophold her i landet. Man 

anses for at have taget ophold i Danmark, når man har opholdt sig her i landet i en sammenhængende 

periode på mindst 6 måneder.  
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Såfremt man har bopæl her i landet, indtræder skattepligten dog først, når man har taget ophold her 

i landet, jf. KSL § 7, stk. 1. Ved ophold her i landet i mindst 6 måneder indtræder skattepligten fra 

opholdets begyndelse. Ved bopæl her i landet ophører skattepligten, når bopælen ikke længere anses 

for at være opretholdt. Ved ophold her i landet i mindst 6 måneder ophører skattepligten, når 

opholdet ophører. 

 

Ophold efter bestemmelserne i KSL § 7, stk. 1, er, når opholdet overstiger de absolutte grænser for 

opholdets længde på 3 måneder eller 180 opholdsdage på et år. Derudover kan kortvarige ophold 

medføre skattepligt, hvis der udføres erhvervsmæssigt arbejde under opholdet her i landet. Dette 

kan undgås hvis arbejdet er meget begrænset, og ikke overstiger 10 dage inden for 12 måneder, samt 

hvis der er tale om enkeltstående sporadisk arbejde, hvorfor der ikke må være et fast mønster i 

aktiviteten. Desuden må besvarelse af e-mails eller telefonopkald kun ske i et begrænset omfang.  

 

Der kan opstå situationer, hvor man er skattepligtig til to forskellige lande på samme tid. Dette kaldes 

dobbeltdomicil. Såfremt de pågældende lande har indgået en DBO, vil det fremgå heraf, hvilket land, 

der har beskatningsretten. Såfremt der ikke er indgået en DBO mellem de to lande, har Danmark 

beskatningsretten, jf. globalindkomstprincippet. 

 

Såfremt der opstår situationer med dobbeltdomicil har man mulighed for, at få lempet den skat, som 

man har betalt i udlandet, efter reglerne i LL §§ 33 og 33 A, såfremt der ikke er indgået DBO, eller 

hvis disse regler er de mest fordelagtige. Er der indgået en DBO kan skatten lempes efter reglerne 

heri. Ved hjælp af lempelsesreglerne undgår man dobbeltbeskatning. Lempelsesberegningerne kan 

ske på tre forskellige måder, nemlig exemption efter enten ny eller gammel metode, eller 

creditmetoden. 

 

Bestemmelserne om fuld skattepligt anvendes i praksis ved afgivelse af bindende svar samt ved 

afgørelse af sager. Gennemgangen af sagerne om Søren Hansen, Camilla Vest og Stephen Kinnock 

viser, hvor komplekst området for indtræden af skattepligt er. Selvom sagerne minder meget om 

hinanden, og afgørelsen sker ud fra samme regelsæt, kan udfaldet af sagerne være vidt forskellige. 

Det skal bemærkes, at efter afgørelsen af disse sager, er der kommet et nyt styresignal, som 
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præciserer reglerne for indtræden af skattepligt. Styresignalet er udarbejdet for at skabe klarhed over 

reglerne, tilfældet er dog desværre det modsatte, da der stadig hersker stor tvivl om, hvor grænserne 

går i de enkelte sager. Styresignalet har således umiddelbart ikke haft den ønskede effekt. 
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19191919 PerspektiveringPerspektiveringPerspektiveringPerspektivering    
Igennem hele opgaven påpeger jeg, at reglerne for, hvornår den fulde skattepligt indtræder, er 

komplekse, og at selv revisorer, advokater, og andre rådgivere er i tvivl om, hvordan de skal rådgive 

deres kunder. En almindelig fraflytningssag vil kræve speciel assistance, da det stort set er umuligt på 

egen hånd at konkludere, hvordan udfaldet af en given sag vil blive. På grund af denne usikkerhed er 

det nødvendigt at bede SKAT om bindende svar, så man undgår tvivlsspørgsmål. 

 

Jeg synes, at det er problematisk, at reglerne for fuld skattepligt er så komplekse. Derfor vil det være 

at foretrække, at der udarbejdes nogle forenklede regler, som giver et bedre overblik, og som 

samtidig præciserer bestemmelserne nærmere.   

 

Udarbejdelsen af forenklede regler er dog lettere sagt end gjort. Det er svært at lovgive om et 

kompliceret område. Specielt når bestemmelserne, for hvornår skattepligten indtræder, kan påvirkes 

af mange forhold. Forhold, der isoleret set ikke vil medføre fuld skattepligt, men som sammen med 

de andre forhold vil resultere i fuld skattepligt til Danmark. Der kan også være flere forhold, der 

indikerer fuld skattepligt, men hvor det sidste forhold er så afgørende, at skattepligten alligevel ikke 

indtræder. 

 

Som eksempel herpå ønsker jeg at fremhæve sagen om Stephen Kinnock. Hans situation afspejler 

den sidste mulighed i det ovenstående afsnit. I Stephen Kinnocks tilfælde er der flere forskellige 

forhold, der egentlig taler for, at han er skattepligtig til Danmark. Men fordi han ikke har taget ophold 

i Danmark, så indtræder skattepligten ikke. Selvom han altså både har bolig til rådighed her i landet, 

hans personlige livsinteresser er her, han har betydelige ophold her i landet, og en række yderligere 

forhold, bliver han ikke skattepligtig til Danmark.  

 

Når der er mulighed for, at ét forhold tillægges mere betydning end andre, og det enkelte forhold 

også kan variere i omfang, vil det blive meget svært at udarbejde en mere præcis lovgivning. Selvom 

der f.eks. er fastsat grænser for, hvor langt et ophold i Danmark må være, så kan skattepligten 

alligevel indtræde, uden at disse grænser overskrides. Derfor er det ikke nok at præcisere reglerne. 
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Praksis kan tillægges betydning i forhold til kompleksiteten af området. Jeg foreslår derfor at de 

bindende svar og afgørelser, der afgives, skal danne præcedens, hvilket skal medføre, at praksis 

udviser et mere ensrettet billede. På denne måde vil det måske være muligt, at den generelle 

usikkerhed formindskes. Det afgørende moment må altså ligge i hvordan praksis udføres, da praksis 

på nuværende tidspunkt er medvirkende til den store usikkerhed.   
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http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1977372&chk=210252 (pr. 25/2 2015) 
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http://journalistforbundet.dk/filer/dj/dokumenter/cavlingprisen/stephen_kinnock_spoergsmaal_o

m_beskatning_i_dk.pdf (pr. 7/4 2015) 
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