


 

Summary 

This thesis is based on a tax case where an athlete got deficient counseling concerning tax for 

athletes in Denmark. Therefore the purpose of the thesis is to define the tax rules applicable to 

athletes. The thesis will analyze which possibilities and limitations Danish tax may have for 

athletes. Different laws and tax rulings will be used to analyze and finally conclude on the 

opportunities and limitations.  

Through the analysis it becomes clear that through the past 10 years there has been much tightening 

of laws dealing with tax, but also new initiatives to help athletes. The most influential intervention 

has been the impediment for Danish athletes to make use of the so-called “forskerordning”, where 

athletes can  pay just 26 percent of their income for 5 years. From 2011 the athletes must have been 

free from Danish tax liability for 10 years to make use of the scheme, but it has also been made 

more alluring, because one earlier had to pay 25 percent for 3 years or 33 percent for 5 years.  The 

treasury has also introduced a tightening by changing their perception on “sign-on fee”; a scheme 

where the athlete receives a payment when signing a contract. Now sign-on fee is perceived as an 

advance of one’s salary, which means the athlete no longer can avoid paying Danish tax when 

signing a contract with a Danish club. The Danish pension scheme for athletes is a good opportunity 

for the athlete, but mainly for those who do not earn large amounts on their sports-activity. The 

pension scheme makes it easier for the athlete to change careers or obtain a different education after 

being retired from their sport career.  In the conclusion of the thesis it becomes clear how the 

Danish tax system has most opportunities, though it depends on the individual athlete’s personal 

relations.  

Depending on one being an employee or self-employed person, how big an income one has and if 

there’s an agent in use, the opportunities can differ and the limitations become more or less 

prevailing
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Indledning 
”Det er klart, at set i bakspejlet skulle han nok have haft bedre rådgivning….”1 

Ovenstående citat henviser til en skattesag mod golfspilleren Søren Hansen, der i forbindelse med 

en flytning til Monaco, ifølge en af Danmarks førende sportsøkonomer Troels Troelsen, ikke har 

fået tilstrækkelig rådgivning omkring de danske skatteregler for sportsudøvere. Citatet danner 

grundlag for denne afhandling, da det er i forbindelse med denne sag, at interessen for 

problemstillingen er vakt, samtidig med at sagen tydeliggør, at der er et behov for større viden på 

området.  

Skattesagen endte i en bøde på knap 8 millioner for grov uagtsomhed, som ifølge Troels Troelsen 

skyldtes mangelfuld rådgivning fra Søren Hansens revisorer og et management firma.2   

Mennesker har igennem tusinder af år dyrket sport, og også i Danmark har der været tradition for at 

dyrke sport. Hver anden dansker dyrker en form for motion,3 og sport har stor interesse og 

betydning både socialt, i medierne og i politik i dag. Det er et fåtal af danskerne, der kan leve af 

deres sport, men da der gennem de sidste årtier er sket en markant stigning i pengestrømmene i 

sportsverdenen,4  er det store beløb som professionelle sportsudøvere kan tjene. Dette har udmøntet 

sig i en række skatteregler, der gælder for professionelle sportsudøvere samt medført, at der er 

kommet øget fokus på området fra SKAT. Afhandlingen vil derfor omhandle, hvorledes 

beskatningen af professionelle sportsudøvere foregår. Begunstiger det danske skattesystem denne 

persongruppe, eller skabes der begrænsninger? 

For den enkelte sportsudøver kan det være problematisk at gennemskue, hvordan de generelle 

skatteregler vil påvirke dem. Grunden er, at den skatteretslige litteratur oftest beskriver alment 

gældende problemstillinger og emner, og derfor ikke er specifikke for en branche eller 

persongruppe. Reglerne og retstilstanden for den enkelte gruppe skal derfor udledes og fortolkes ud 

fra de generelle regler, afgørelser og litteratur. Opbygningen af afhandlingen er foretaget med 

udgangspunkt i de generelle regler, samt med en fortolkning af, hvorledes disse vil påvirke 

beskatningen af sportsudøveren.  

                                                
1 Bilag nr. 1 - Ekspert forarget over Hansen-dom http://www.golfnyheder.dk/baggrund-ex/ekspert-forarget-over-
hansen-dom  
2 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2010/05/19/113656.htm  
3 http://www.denstoredanske.dk/Livsstil,_sport_og_fritid/Sport/Sport_generelt/Danmark_(Idr%C3%A6t_og_sport) 
4 http://www.djoef.dk/Blade/djoefbladet/Arkiv/DJOeFBladet2009/DJ-OE-F-Bladet-nr-19-2009/Sejre-vigtigere-end--oe-
konomi.aspx  
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Internationalt set er der stor forskel på de enkelte landes skattesystemer, hvilke indtægter der 

beskattes og hvornår en borger er skattepligtig.5 Samtidig opfattes det danske skattesystem af 

mange danskere, heriblandt også sportsudøvere, som meget komplekst og for at have en høj 

skatteprocent.6 7På grund af de komplicerede skatteregler kan det være svært for både udenlandske 

og tidligere danske skattepligtige, at finde rundt i skattereglerne, når der tages arbejde i Danmark. 

Det kan især være problematisk for den enkelte sportsudøver at vurdere, om de forskellige 

indtægter og udgifter skal medtages på den danske eller udenlandske selvangivelse. Der vil i samme 

forbindelse opstå situationer, hvor indtægter bliver enten dobbelt beskattet eller slet ikke beskattet 

på grund af Danmarks manglende implementering af OECD’s artikel omkring kunstnere og 

sportsfolk. Afhandlingens fokus vil derfor være rettet imod de beskatningsbestemmelser, der findes, 

når der sker en grænseoverskridende beskatning af sportsudøvere.  

Da det igennem indledningen er blevet anskueliggjort, at sportsudøvere kan have et behov for bedre 

rådgivning og viden omkring det danske skattesystem, leder det til nedenstående 

problemformulering. Denne vil igennem afhandlingen blive analyseret og diskuteret med det formål 

at nå frem til en endelig konklusion og perspektivering. 

                                                
5 http://borsen.dk/nyheder/oekonomi/artikel/1/209576/ny_eu-skat_kan_fylde_den_danske_statskasse.html  
6 http://www.teamdanmark.dk/CMS/cmsdoc.nsf/Content/webs6a4fed  
7 http://borsen.dk/blogs/alle_blogs/vis_blog/7195778/1284/hoej-skat-udlaendinge-og-raaderum.html  
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Metode 

Problemformulering  

Det overordnede problem i afhandlingen: 

 

Hvilke muligheder og begrænsninger giver det danske skattesystem den professionelle sportsudøver 

for skatteoptimering? 

 

Målet er således, at nærværende kandidatafhandling konkretiserer, hvilke muligheder 

sportsudøveren har for at få det størst mulige økonomiske output af karrieren.  

For at være i stand til at besvare den overstående problemformulering, er der udarbejdet en række 

underspørgsmål: 

 Hvornår vil en sportsudøver indtræde i den fulde danske skattepligt? 

 Hvornår sker der beskatning af den begrænset skattepligtige sportsudøver? 

 Hvilken betydning har den ”nye” forskerordning? 

 Er det muligt at kanalisere sportsudøverens indtægter over i et selskab? 

 Hvordan bliver de forskellige indtægter beskattet? 

 Hvad er ”sign-on fee” vederlag for, og hvordan skal det beskattes? 

 Hvordan beskattes der ud fra internationale regler, når der sker udøvelse i Danmark? 

 Hvilken betydning har den pensionsordning der gælder specifikt for sportsudøvere? 
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Kilder 

I kandidatafhandlingen er anvendt materialer og kilder af forskellig art. Der anvendes både primære 

og sekundære kilder. Primær data er rådata, som ikke er bearbejdet og fortolket, hvorimod 

sekundær data er data, som er fortolket og kommenteret af andre forfattere.8 De primærkilder, der er 

anvendt, er skattelovgivning, domme og vejledninger, mens de sekundære kilder er faglitteratur, 

tolkninger af love og domme foretaget af rådgivere, samt artikler fra ansete revisionsfirmaer.   

 

Kildekritik 

Der er ved udarbejdelsen af afhandlingen anvendt relevant skattelovgivning, vejledninger, domme 

og afgørelser, som alle må anses for valide. Derudover er anvendt en række skatteretslige fagbøger, 

som giver en samlet fremstilling af den danske skatteret. En del af bøgerne er pensum ved 

cand.merc.aud. studiet, og de må derfor anses for valide og relevante, samtidig med de har 

forfatternes anerkendelse indenfor hver deres specifikke område. Indholdet kan dog være farvet af 

forfatterens holdning, hvilket der har været opmærksomhed omkring. 

Der er udover fagbøger, også anvendt relevant skattelovgivning fra Skattelovsamlingen.  

Til afhandlingen er også benyttet flere artikler. Disse artikler er primært fra store anerkendte 

revisionsfirmaer, samt fra offentlige myndigheder. Graden af validiteten samt reliabiliteten hænger 

sammen med skribentens pålidelighed, samt det firma, som denne repræsenterer. Der er i 

afhandlingen kun anvendt artikler fra firmaer og myndigheder, som anses for troværdige og der er 

set bort fra artikler fra eksempelvis sensationsaviser, som har behandlet emnet.   

Der er under arbejdet med afhandlingen anvendt en del hjemmesider. Af disse hjemmesider kan 

nævnes SKAT, Skatteministeriet, Retsinformation og OECD. Disse internetsider er velansete, 

hvilket gør, at jeg anser pålideligheden for stor. Internetsiderne er fra primær kilder, hvilket betyder, 

at der ikke er ændret på udlægningen af data, samt fortolket på denne.   

 

 

 

                                                
8 Samfundsvidenskabelige metoder – en introduktion side 75. 
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Afgrænsning 

Der er, af hensyn til den opstillede problemformulering, valgt at foretage en række afgrænsninger. 

Kandidatafhandlingen vil som udgangspunkt koncentrere sig om professionelle sportsudøvere 

indenfor de større sportsgrene, hvilket vil sige fodbold, håndbold, golf, tennis og badminton. Dette 

er med baggrund i, at det er her, der er flest sportsudøvere, der kan leve af deres sport og som har 

det største behov for skatterådgivning og derved skaber det største marked for skatterådgivning.  

Der afgrænses fra udenlandske skattesystemer, da der i afhandlingen tages udgangspunkt i 

rådgivningen af sportsudøvere i Danmark. Det ville blive for vidtgående, hvis ikke den afgrænsning 

blev foretaget, når der også skal tages hensyn til kravene til afhandlingen, herunder tidsforbrug og 

sideantal. Hvis ikke der blev afgrænset fra udenlandske skattesystemer, skulle der ses på det enkelte 

lands skattelov. Det skyldes, at selvom der findes en dobbeltbeskatningsoverenskomst imellem to 

lande, hvori Danmark er den ene part, vil denne dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke have en 

retsvirkning i sig selv, men vil kræve, at der er intern hjemmel i de enkelte lande til at beskatte en 

given indkomst. En dobbeltbeskatningsoverenskomst er blot en aftale mellem to lande om 

beskatningsretten til en indkomst.   

Sportsudøvere er, på samme måde som andre danske skattepligtige, omfattet af den danske 

skattelovgivning. Derfor vil det også være muligt at finde andre emner, der vil berøre sportsudøvere 

skattemæssigt, så som ejendomsbeskatning, særregler om ægteskab, personalegoder mv.. Der er 

dog i afhandlingen fokuseret på regler og særregler, som har særlig betydning for sportsudøvere.   

Det antages, at der er flere mandlige professionelle sportsudøvere end kvindelige, hvorfor 

sportsudøveren gennem afhandlingen nogen steder vil blive omtalt som ”han” af hensyn til 

læsevenligheden.9  

Kandidatafhandlingen forsøger at skabe et teoretisk overblik over de regler, som gælder ved 

beskatningen af sportsudøvere, og afhandlingen vil derfor have teori som fokus. Selve 

skatteberegningen og hvordan denne skal foretages, vil derfor ikke blive gennemgået.  

Dataindsamlingen er afsluttet 1. august 2011, hvorfor materiale efter denne dato ikke er taget i 

betragtning i forbindelse med udarbejdelse af kandidatafhandlingen.  

                                                
9 http://www.ol-studiet.dk/wm143273  
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Målgruppe 

Kandidatafhandlingen henvender sig primært til sportsudøvere, revisorer samt rådgivere, der 

beskæftiger sig med personskat, og især beskatning af sportsudøvere. Rådgiverne vil med denne 

afhandling opnå et overblik over, hvilke muligheder og begrænsninger den danske skattelovgivning 

opstiller for sportsudøvere. 

 

Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen er opdelt i 10 kapitler. Kapitel 2 indleder med en gennemgang af, hvad der skal til 

for, at en sportsudøver bliver skattepligtig til Danmark, enten begrænset eller fuldt skattepligtig.  

Kapitel 3 beskriver de forhold sportsudøveren skal være særlig opmærksom på ved en fraflytning 

fra Danmark, samt hvorledes en eventuel beskatning i den forbindelse vil påvirke sportsudøveren 

økonomisk. 

Herefter behandles forskerordningen i kapitel 4, som de sportsudøvere der anses for lønmodtagere, 

har mulighed for at drage fordel af, hvis de flytter til Danmark. Efterfølgende vurderes det i kapitel 

5, hvorvidt det er muligt for visse sportsudøvere at kanalisere indtægter over i et selskab. 

I kapitel 6 gennemgås de artikler i dobbeltbeskatningsaftaler, der vil have betydning for 

sportsudøvere. Samtidig analyseres, hvilke sportsudøvere, der vil være omfattet af hver artikel.  

Dernæst følger en gennemgang af forskellige former for indtægter og udgifter, som en sportsudøver 

kan have. Dette skildres i kapitel 7, hvor det ligeledes gennemgås, hvorledes indtægterne beskattes, 

samt hvilke muligheder der er for fradrag for udgifterne.  

I kapitel 8 beskrives den specielle pensionsordning, som pensionsbeskatningsloven giver 

sportsudøvere mulighed for at tegne, så deres indtægtsgrundlag kan sikres efter endt karriere.  

Den samlede konklusion og perspektivering på afhandlingen findes i kapitel 9 og 10.  

Strukturen i afhandlingen kan illustreres som nedenstående: 
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Figur 1.1. Kilde: Egen tilvirkning 
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Indtræden i skattepligt til Danmark 

Det essentielle i forbindelse med denne afhandling er, om der er, og hvornår der er, skattepligt til 

Danmark. Dette vil have stor skattemæssig betydning for den enkelte sportsudøver på grund af de 

store forskelle i de enkelte landes skatteprocenter.10  

Bestemmelserne, der afgør, om der sker indtrædelse i fuld- eller begrænset skattepligt, fremgår af 

KSL §§ 1 og 2. I de følgende afsnit vil forskellen på de to indtrædelsesmuligheder blive nærmere 

beskrevet. 

 

Fuld skattepligt 

Fuld skattepligt er kendetegnet ved, at personen har en kvalificeret tilknytning til Danmark. Dette 

vil typisk være bopæl. For de personer, der vil blive omfattet af fuld skattepligt, vil der gælde et 

globalindkomstprincip, hvilket medfører, at al indkomst, hvad enten den stammer fra Danmark eller 

udlandet, er skattepligtigt til Danmark. Hvis der er erhvervet indkomst, der stammer fra udlandet, 

og denne er blevet beskattet i udlandet, vil der kunne opnås ret til en lempelse i beskatningen i 

Danmark, svarende til den betalte skat. Globalindkomstprincippet er lovfæstet i SL § 4, så selvom 

en indkomst er skattefri i udlandet, er det uden betydning, når indtægten er omfattet af SL § 4 a.11  

I KSL § 1 stk.1 er oplistet en række bestemmelser, der er afgørende for, hvornår der er pligt til at 

svare indkomstskat til Danmark, hvilket vil sige, at der er fuld skattepligt. De vigtigste betingelser 

for denne afhandling er de to første betingelser, som omhandler henholdsvis bopæl og ophold i 

landet i over 6 måneder. De to andre betingelser omhandler tjeneste om bord på skib samt 

udsendelse af staten, hvilket er irrelevant i forhold til problemstillingen.  

I forbindelse med bopæl og ophold her i landet, skal begge forhold være opfyldt for, at der kan være 

tale om fuld skattepligt jf. KSL § 7, stk. 1.12 

 

Bopælsbetingelsen 

Den vigtigste betingelse i KSL § 1 stk. 1 i forbindelse med fastlæggelse af, om der er fuld 

skattepligt, er primært bopælskriteriet. Det er, som beskrevet tidligere, ikke tilstrækkeligt, at der kun 

                                                
10 OECD’s skattesammenligning 2009 
11 Skatteretten 1 s. 157 
12 Skatteretten 1 s. 740 
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er bopæl. Udover bopæl skal der også tages ophold, der ikke bærer præg af ferie eller lignende jf. 

KSL § 7, stk. 1for, at der kan statueres fuld skattepligt.  

Bopælskriteriet vil derfor medføre, at en sportsudøver, der er flyttet fra Danmark og har flyttet 

bopæl til udlandet, og den fulde skattepligt til Danmark derved er bragt til ophør, kan købe en bolig 

i Danmark uden at dette vil føre til, at sportsudøveren igen bliver fuldt skattepligtig til Danmark. 

Det er dog en forudsætning, at der ikke samtidig tages ophold, som ikke vil blive betragtet som ferie 

eller lignende.  

Sportsudøveren kan også komme i den situation, hvor boligen i Danmark er bevaret samtidig med, 

at der erhverves en bolig i udlandet. I denne situation kan der opstå problemer med, hvilket land der 

er hjemsted, og derved har beskatningsretten. Dette kan i følge KSL § 1, stk. 1, nr. 1, løses ved, at 

der ses nærmere på de faktiske forhold. Det kan for eksempel være, hvis sportsudøveren har en 

familie, der opholder sig der, hvor han har truffet de mest omfattende foranstaltninger til sit 

underhold, samt hvor han opholder sig længst og hyppigst.13 Det vil sige der, hvor sportsudøverens 

centrum for livsinteresser er. Dette gøres for at sikre, at der ikke sker en dobbeltbeskatning af hans 

indtægter. 

Et eksempel på en sportsudøver, der blev omfattet af reglerne, var golfspilleren Søren Hansen, der 

af Københavns Byret i 2010 blev fundet fuldt skattepligtig til Danmark for årene 2002-2006, da han 

i 2001 havde købt hus i Danmark samt genoptaget forholdet til kæresten, som boede i Danmark. 

Byretten lagde til grund, at Søren Hansen i 2002 havde rådighed over en bolig i Nordsjælland af en 

standard, der gjorde det muligt at bo der hele året. Samtidig opholdt han sig mere i denne bolig end 

i sin lejlighed i Monaco. Selvom opholdet ikke oversteg 180 dage årligt, blev det konkluderet, at 

centrum for hans livsinteresser var i Danmark. 

I kildeskatteloven eksisterer ikke en definition på, hvad der betegnes som bopæl. Denne definition 

skal enten findes i Ligningsvejledningen eller i Dobbeltbeskatningsaftalens artikel 4. Her defineres 

bopæl, at ved at etablere husstand, leje bolig eller andre foranstaltninger, har personen 

tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have hjemsted i Danmark.14 

I forbindelse med en tilflytningssituation, hvor en sportsudøver flytter til Danmark, vil det blive 

vurderet, om der rådes over en helårsbolig eller ligestillet bolig. Dette vil formentlig være et krav 
                                                
13 Ligningsvejledningen omkring dobbeltbeskatning 2011-1. 
14 Ligningsvejledningen omkring dobbeltbeskatning 2011-1. 
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for, at det kan anses for at være erhvervet bopæl ved tilflytning.15Hvorvidt rådigheden over et 

sommerhus er at ligestille med en helårsbolig, er der forskellige meninger om. I 

Ligningsvejledningen 2011-1 omhandlende dobbeltbeskatning vurderes det, at et sommerhus ikke 

er at ligestille med en helårsbolig, mens et sommerhus i TfS 2005, 821 LSR sidestilles med 

rådigheden over en helårsbolig. Det vil derfor skulle vurderes fra sag til sag, om et eventuelt 

sommerhus er i en sådan stand, at det kan udgøre helårsbolig. Hvis det ikke klart kan fastslås, kan 

der indhentes et bindende svar fra SKAT, hvorvidt det pågældende sommerhus kan anses for 

helårsbolig.  

Der vil modsat sommerhus ikke være nogen tvivl om, at leje af et hotelværelse for en kortere 

periode ikke vil kunne anses for bopæl. Hvis en person således bor på hotel i de første måneder 

efter at være flyttet til Danmark, indtil der skaffes en permanent helårsbolig, vil bopæl først være 

opstået på det tidspunkt helårsboligen anskaffes.  

I forbindelse med bopælskriteriet omkring hotel er det dog vigtig at have dommen, SKM.2009.30 

HR, med i tankerne. Her blev en fodboldspiller, som flyttede fra England til Danmark, anset for 

værende fuldt skattepligtig til Danmark allerede ved ankomsten til Danmark. Dette på trods af, at 

han de første par måneder boede på hotel samt hos hans forældre, og også i denne periode var i 

England for at sørge for de sidste ting i forbindelse med flytningen. Højesteret fandt ikke det at bo 

på hotel i de første par måneder som værende bopæl, derimod blev det fastlagt, at fodboldspilleren 

påbegyndte et sammenhængende ophold på mere end 6 måneder, og dette kunne ikke anses for 

afbrudt som følge af kortvarige ophold i England jf. nedenstående afsnit om KSL § 1 stk. 1, nr.2. 

Fodboldspilleren blev fuldt skattepligtig til Danmark. 

 

Opholdskriteriet 

For at bopælskriteriet i KSL § 1, stk.1, nr. 1 skal udmunde i fuld skattepligt til Danmark, kræves det 

som tidligere nævnt, at der tages ophold i landet jf. KSL § 7, stk. 1. Ifølge bestemmelsen anses 

kortvarige ophold, det kan være ferie eller lignende, ikke som ophold. Det fremgår ikke af loven, 

hvad der defineres som kortvarigt ophold. 

 

 

                                                
15 Skatteretten 1 s. 741 
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Kortvarigt ophold 

Grundet den manglede definition på kortvarigt ophold, har den administrative praksis stor 

betydning i afgrænsningen af, hvad der kan defineres som kortvarigt ophold i henhold til KSL § 1, 

stk. 1. Her er der taget udgangspunkt i Ligningsvejledningen, hvor et uafbrudt ophold her i landet af 

en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på mere end 180 dage inden for en 

tidsramme af 12 måneder, ikke anses som værende et kortvarigt ophold. Der vil ved sager 

omhandlende opholdskriteriet skulle foretages en konkret vurdering ud fra de faktiske forhold. Det 

vil dog være svært at forestille sig, at sportsudøveren vil kunne undgå fuld skattepligt, hvis opholdet 

her i landet overstiger 3 måneder uafbrudt eller mere end 180 dage inden for 12 måneder.16  Såfremt 

der indtræder fuld skattepligt efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2, indtræder den fulde skattepligt med 

tilbagevirkede kraft fra begyndelsen af det ophold, der medførte den fulde skattepligt jf. KSL § 8 

stk. 1. 

 

Ferie eller lignende 

Ligeledes findes der i loven heller ikke nogen definition af, hvordan ferie eller lignende skal 

fortolkes. Da der samtidig ikke findes noget i forarbejderne til loven, er det overladt til retspraksis at 

fortolke, hvordan ferie og lignende skal defineres. Da loven indeholder ordlyden ”eller lignende” 

må det erkendes, at der er en vis gråzone, hvor betydningen er overladt til fortolkning. Der har 

gennem tiderne også været flere sager, hvor det har været nødvendigt at fortolke ordlyden. Dette ses 

blandt andet i en bindende forhåndsbesked til en professionel fodboldspiller, hvor dennes deltagelse 

i landskampe for Danmark samt respektive klubkampe for sin engelske klub på dansk jord, blev 

anset for ferie eller lignende, selvom han havde bolig i Danmark. Herved blev fodboldspillerens 

erhverv anset som ferie eller lignende, hvorfor der ikke ville ske indtræden i fuld skattepligt. 

Derimod traf Ligningsrådet den modsatte afgørelse i sagen om en cykelrytters deltagelse i et 6 

dages løb. Her mente Ligningsrådet, at grænsen for, hvad der kunne anses for ferie eller lignende 

blev overskredet.17  

Det vil ud fra disse to afgørelser være svært at fastsætte en klar linje for, hvad der menes med ferie 

eller lignende. Et eksempel kunne være når det danske landshold i fodbold skal spille landskampe, 

og truppen er samlet i nogle dage inden landskampen for at træne sammen. Dette kan nemt være op 

                                                
16 Skatteretten 1 s. 745 
17 Skatteretten 1 s. 746 
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til en uge, hvis det er en vigtig kvalifikationskamp til et af de store mesterskaber. Her ville det, hvis 

man fulgte præmisserne fra cykelrytterens dom, have overskredet grænsen for, hvad der anses for 

værende ferie eller lignende. Samtidig må det forventes, at fodboldspillere har mere end en 

landskamp i løbet af et år. Grunden til de forskellige afgørelser i de to sager, vides dog ikke med 

sikkerhed, da det ikke er offentliggjorte afgørelser.  

Ligningsrådet har dog ændret syn på, hvad der skal til for at overskride grænsen for ferie og 

lignende. Dette skete i TfS 1997, 590 LSR omkring en operasanger, hvor Landsskatteretten 

ændrede Ligningsrådets afgørelse. Landsskatteretten udtalte i forbindelse med denne sag, at ophold 

i forbindelse med løbende regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv kunne medføre 

fuld skattepligt i medfør af KSL § 7 stk. 1. Et enkeltstående arrangement, som var tilfældet med 

operasangeren, overskred ikke grænsen for, hvad der kunne anses for ferie eller lignende. 

Landsskatteretten kom dog ikke med en præcisering af, hvad der menes med ferie eller lignende på 

grund af formuleringen af sagens spørgsmål.  

Det vil i forlængelse af disse tre sager og de forskellige afgørelser, være meget svært at komme med 

en klar definition af, hvornår der præcist vil ske indtræden i fuld skattepligt for en sportsudøver, der 

er bosat i udlandet, men samtidig har bolig i Danmark samt lejlighedsvis udøver sport i Danmark. 

Det vil derfor kunne diskuteres, hvornår en sportsudøver, der skal repræsentere Danmark i 

forbindelse med landskampe, vil blive fuldt skattepligtig til Danmark. Med Landsskatterettens 

udtalelse ”…med løbende regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv…” vil det kunne 

diskuteres, om en sportsudøver, der er fast på landsholdet, ville kunne blive omfattet af denne 

udtalelse. Det må afgøres ud fra den betragtning, at der i løbet af et år, må forventes at være flere 

landskampe, hvilket vil gøre det til regelmæssigt, samt at det vil kunne fortolkes som et 

indtægtsgivende erhverv.  Modsætningsvis vil en sportsudøver, der kun lejlighedsvis er med på 

landsholdet, formodentlig ikke kunne blive omfattet af udtalelsen. Denne vil i stedet være omfattet 

af ”Operasanger-dommen”,18 da det vil kunne betragtes som et enkeltstående arrangement.  

Da der i forbindelse med landskampe i udlandet er træningssamling i Danmark, vil det kunne 

diskuteres, om dette ophold er ferie eller lignende eller, om det er en del af regelmæssig personlig 

varetagelse af indtægtsgivende erhverv. I denne forbindelse vil der kunne argumenteres for, at så 

længe landskampen skal spilles i udlandet, bærer opholdet præg af forberedelse, og derfor skal det 

anses for ferie eller lignende i lighed med TfS 2002, 504 LR. Denne sag drejede sig om 
                                                
18 TfS 1998, 485 HR  
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forberedelse af undervisning i Danmark, som skulle udføres i Schweiz. Forberedelse, om den 

varede 1, 7 eller 14 dage ville anses som værende ferie eller lignende.  

Såfremt landskampen foregår i Danmark, må der henvises til forhåndsbeskeden til fodboldspillere 

tidligere i afsnittet, hvor det vil blive anset for ferie eller lignende.  

Ud fra ovenstående domme samt forhåndsbeskeder vil det derfor kunne konkluderes, at den danske 

sportsudøver, der har bolig i Danmark ikke vil blive fuldt skattepligtig hertil, hvis han tager hjem 

for at deltage i landskampe. Det er således underordnet, om landskampen foregår i Danmark eller i 

udlandet, samt om spillerne repræsenterer respektive udenlandske klubhold og spiller kampe i 

Danmark. Det danske skattesystem i forbindelse med fuld skattepligt er således opbygget på en 

fordelagtig måde for sportsudøverne, da der er mulighed for at repræsentere Danmark i 

landsholdsregi uden at blive anset som fuldt skattepligtig. Derudover vil der også være mulighed for 

at have bolig i Danmark og være på ferie i Danmark, uden det medfører fuld skattepligt, hvis ferien 

holdes indenfor de angivne kriterier.  

Det vil dog i sager med tvivlsspørgsmål være hensigtsmæssigt at søge efter domspraksis, der 

omhandler præcis samme problemstilling eller på forhånd få et bindende svar fra SKAT, så der på 

denne måde sikres den bedste rådgivning, og rådgiveransvar undgås.  

 

Begrænset skattepligt 

Hvor det ved fuld skattepligt er sportsudøveren eller hans selskabs tilknytning til Danmark, 

globalindkomstprincippet, der begrunder skattepligten, er det ved begrænset skattepligt indkomstens 

tilknytning til Danmark, der er det afgørende.19 Derfor gælder der ved begrænset skattepligt et 

territorialprincip, hvor det er angivet i KSL § 2 og SEL § 2, hvornår indkomsten har den fornødne 

tilknytning til Danmark. Den begrænsede skattepligt har kun betydning for de sportsudøvere, der 

ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, men som erhverver indkomst, der har kilde i landet.  

I sportens verden er der forskel på, hvordan den enkelte udøver inden for deres respektive 

sportsgrene bliver lønnet. Der vil både være lønmodtagere samt selvstændige erhvervsdrivende i 

skattemæssig henseende. Indenfor lønmodtager-kategorien findes hovedsageligt de sportsudøvere, 

der dyrker holdidræt. Det vil derfor være i denne kategori både fodbold- og håndboldspillere findes. 

I den anden kategori findes de mere individuelle sportsgrene som tennis og golf. Sportsudøvere i 

                                                
19 Vedr. selskab se afsnit ”Karriere i selskabsform” på side 38 
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disse sportsgrene anses som selvstændige erhvervsdrivende og har ofte en agent, der sørger for det 

praktiske i forbindelse med tilmelding til turneringer og sørger for sponsorer etc. Der findes også 

sportsudøvere, hvis lønsammensætning er en blanding af de to kategorier. Dette forekommer blandt 

andet indenfor badminton og cykling. Her er sportsudøveren både en del af et hold, samtidig med 

han også er selvstændig erhvervsdrivende. Når han er selvstændig erhvervsdrivende, vil han ikke 

være lønnet af en arbejdsgiver, men i stedet opnås en indtjening enten gennem præmiepenge eller 

ved et såkaldt appearance fee, hvor det er arrangøren, der betaler sportsudøveren for at deltage i et 

givent stævne.  

Når det skattemæssigt skal vurderes, om en sportsudøver er lønmodtager eller selvstændig 

erhvervsdrivende, vil Skattedepartementets cirkulære nr. 129 af 4.7.1994 have en central rolle. 

Dette cirkulære vedrører afgrænsningen mellem lønmodtager og selvstændig erhvervsdrivende på 

skattelovgivningens område. I cirkulæret er angivet de kriterier, der lægges vægt på, når det skal 

vurderes, om sportsudøveren er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Disse kriterier 

omhandler, hvem der giver instrukser, om det er en og samme hvervgiver, om der er fastsat 

arbejdstid, om vederlaget betales periodisk og om indkomsten oppebæres fra en ubestemt kreds af 

hvervgivere.20 Der er dog ikke nogen af kriterierne i cirkulæret, der er afgørende i sig selv, men der 

skal bedømmes ud fra en helhedsvurdering af de faktiske forhold.  

Ud fra kriterierne vil en sportsudøver, der dyrker holdsportsgren, hvor arbejdsgiveren planlægger 

arbejdet, og hvor lønnen betales periodisk, som udgangspunkt være lønmodtager. For de 

individuelle sportsgrene vil det dog være op til den enkelte sportsudøver at tilrettelægge deres 

sæson og arbejdstid, samt at lønnen ikke udbetales periodisk. Dette vil medføre, at han således vil 

blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende.  

For at en udenlandsk sportsudøver skal blive begrænset skattepligtig, er der tre betingelser, der skal 

være opfyldt: 

1. Der skal være tale om personligt arbejde i tjenesteforhold. 

2. Arbejdet skal være udført her i landet 

3. Arbejdsgiveren skal have hjemting eller fast driftssted her i landet jf. KSL § 2, stk. 8. 

                                                
20 Punkt 3.1.1.1 og punkt 3.1.1.2 fra Skattedepartementets cirkulære nr. 129 af 4.7.1994 
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For at vurdere, om der er tale om personligt arbejde i tjenesteforhold, foretages vurderingen efter 

samme retningslinjer som i afgrænsningen af, om det er lønmodtager eller selvstændig 

erhvervsdrivende. Det betyder, at der skal kigges på, om sportsudøveren udfører arbejdet for en 

hvervgiver, for dennes regning og under dennes anvisninger. Hvis dette er tilfældet, vil han blive 

anset for at være i tjenesteforhold. Det modsatte vil være tilfældet, hvis sportsudøveren selv 

tilrettelægger sin hvervdag, og indkomsten oppebæres fra forskellige arbejdsgivere. Her vil han 

blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende. Disse klare situationer giver ikke anledning til 

problemer i rådgivningsøjemed, men der vil være tilfælde, hvor situationen ikke er helt så tydelig. I 

disse tvivlstilfælde kan der hentes hjælp i Ligningsvejledningen vedrørende lønmodtager og 

selvstændig erhvervsdrivende, som henviser til ”Vejledningen om indeholdelse af A-skat, AM-

bidrag og SP-bidrag.”21 I vejledningen bliver der gået mere i dybden med de enkelte punkter fra 

Cirkulære 129 af 4.7.1994.  

Der har været en række domme ved de danske domstole, der har omhandlet problematikken 

omkring, hvorvidt der er tale om tjenesteforhold eller ej. Af domme kan blandt andet nævnes UfR 

1973.151 HR, der omhandler to udenlandske kunstnere, der optrådte i Danmark henholdsvis 1 og  5 

gange. Her nåede Højesteret frem til, at de ikke var i tjenesteforhold, hvilket gjorde, at de ikke blev 

begrænset skattepligtige af deres indtægt til Danmark. Det samme gjorde sig gældende i UfR 

1975,511 HR og UfR 1981,349 Ø, hvor kunstnerne heller ikke blev anset for at være i 

tjenesteforhold.  

Der, hvor tjenesteforholdsproblematikken kunne få en indflydelse på sportsudøvere, er når 

udenlandske sportsudøvere kommer til Danmark for at deltage i turneringer. Her vil der kunne være 

to forskellige scenarier. Det første vil være, når en sportsudøver tilmelder sig en turnering i 

Danmark, og dennes betaling består i vundne præmiepenge. Dette kunne eksempelvis være en golf-, 

tennis- eller badmintonspiller. Det andet scenarie er, når en arrangør ønsker, at en bestemt 

sportsudøver skal deltage i arrangørens stævne for at skabe opmærksomhed omkring begivenheden. 

Her vil sportsudøveren få et appearance fee22 samt eventuelt vundne præmiepenge. Der vil med 

udgangspunkt i de før omtalte domme, ikke være tale om tjenesteforhold i nogen af scenarierne, da 

deres optræden vil holde sig indenfor de grænser som dommene opstiller. Det vil samtidig ikke 

have nogen betydning for, på hvilken måde betalingen sker, og om det er præmiepenge eller 

                                                
21 Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit D.2.1. 
22 Se afsnit ”Appearance fee” på side 59 
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vederlag for deltagelse jf. KSL § 2, stk.1, nr.1. Dette vil derfor ikke føre til, at sportsudøveren bliver 

begrænset skattepligtig til Danmark.  

I forbindelse med holdsport, hvor sportsudøvere kommer til Danmark, vil der ikke være nogen 

problematik med hensyn til tjenesteforhold, da de vil være i et lønmodtagerforhold med deres 

udenlandske arbejdsgivere, og derfor vil de ikke modtage løn fra en dansk arbejdsgiver.  

Der kan dog være en problematik omkring hvilke regler, der er gældende, når en dansk klub, 

eksempelvis indenfor fodbold eller håndbold, lejer en spiller fra en udenlandsk klub for en periode 

på under 6 måneder uden, at denne har bopæl i Danmark. I KSL § 2, stk. 1, nr.3, findes en 

bestemmelse, der omhandler arbejdsudleje. Når en person erhverver indkomst i form af vederlag i 

forbindelse med at være stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet, vil denne person være 

begrænset skattepligtig. Bestemmelsen gælder dog ikke udøvende artister, musikere, kunstnere og 

sportsudøvere jf. skatte- og afgiftsudvalgets betænkning af 28.maj 1982.23 Hvis der er tale om 

tjenesteforhold, hvilket vil være tilfældet ved arbejdsudleje af sportsudøvere til en anden klub, vil 

sportsudøveren alligevel blive begrænset skattepligtige fra dag 1 i følge KSL § 2, stk. 1, nr. 1.   

Den anden betingelse i KSL § 2, stk. 1, nr. 1, at arbejdet skal være udført i Danmark, vil ikke give 

anledning til nogen form for problematik i forbindelse med sportsudøvere, da de, for at udføre deres 

arbejde, er nødt til at være fysisk tilstede. 

Der vil heller ikke være nogen problematik i forbindelse med den tredje betingelse, at 

arbejdsgiveren skal have hjemting eller fast driftssted i Danmark. 

Det vil, som beskrevet ovenfor, kun være tjenesteforholdet, der vil kunne give anledning til en 

problematik i forbindelse med sportsudøvere. De sportsudøvere, der kun udøver et begrænset 

erhverv, vil derfor ifølge retspraksis ikke blive begrænset skattepligtige til Danmark. Den samme 

konklusion vil nås, når det drejer sig om en sportsudøver, der kommer til Danmark for at udøve sin 

sport, og som er lønmodtager i sin udenlandske klub. Han vil heller ikke blive beskattet af sin 

lønindkomst, hvis den udenlandske klub ikke har hjemting eller fast driftssted i Danmark jf. KSL § 

2 stk. 1, nr.1. 

I de senere år er poker blevet meget populært, og der er som følge deraf opbygget mange firmaer, 

som anvender kendte pokerspillere til at skabe opmærksomhed omkring deres internetsider. 

Hvorvidt der er tale om sponsorering eller et tjenesteforhold, kan dog være problematisk at skelne 

                                                
23 Ligningsvejledningen 2011-1 afsnit D.A.2.3 KSL § 2, stk. 1, nr. 3 
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imellem, da firmaerne i forbindelse med turneringer, betaler spillernes buy-in24 samt ophold. 

Herved kan spilleren spille for en andens regning og risiko, hvilket taler for, at det er 

tjenesteforhold, men det, at det er spilleren selv, der får ret til en eventuel præmie, vil dog kunne 

tyde på, at det er sponsorering. Derved vil en udenlandsk pokerspiller, som kommer til Danmark for 

at deltage i en turnering, afhængig af detaljerne i den enkelte aftale mellem spilleren og 

pokerfirmaet, ikke kunne anses som begrænset skattepligtig. Selvom en given aftale kan anses for at 

føre til et tjenesteforhold, vil det faktum, at langt de fleste pokerfirmaer har hjemsted i lande med 

lavt skatteprocent samtidig føre til, at der ikke kan statueres begrænset skattepligt for 

pokerspilleren.  

For at en sportsudøver, der driver sin karriere i selskabsform, skal blive begrænset skattepligtig til 

Danmark kræves, at virksomheden drives fra et fast driftssted her i landet jf. SEL § 2, stk. 1, litra a. 

Fast driftssteds definitionen skal fortolkes i overensstemmelse med definitionen af begrebet i 

OECD’s modeloverenskomst. Definitionen medfører, at der er følgende betingelser, der skal være 

opfyldt: 

1. Der skal være et forretningssted. 

2. Forretningsstedet skal være fast, samt have en vis varighed. 

3. Virksomheden skal udøves gennem forretningsstedet. 

Oftest vil et forretningssted kræve, at der er tale om lokaler i bygninger, hvor det vil være 

ligegyldigt om foretagendet ejer, lejer eller låner lokalet. Samtidig skal forretningsstedet være fast, 

hvilket vil sige, at det skal have en tilknytning til et geografisk sted. Derudover skal 

forretningsstedet have en vis varighed. Varigheden er ikke specifikt angivet i 

modeloverenskomsten, men ud fra kommentarerne til OECD’s modeloverenskomst, vil det blive 

betragtet som fast driftssted, hvis varigheden overstiger seks måneder. Endelig skal virksomheden 

også udøves gennem forretningsstedet. Definitionen er bred, og omfatter således også virksomhed 

af forberedende og hjælpende karakter. Forretningsstedet skal udgøre en væsentlig og 

betydningsfuld del af foretagendets virksomhed i sin helhed.25   

                                                
24 Et beløb, der betales for at få lov at deltage i turneringen. 
25 Skatteretten 3 side 166 
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Det må ud fra de ovenstående punkter anses for usandsynligt, at en sportsudøver, der driver sin 

karriere i selskabsform,26 kan blive omfattet af begrebet fast driftssted og derved begrænset 

skattepligt. Dette skyldes, at sportsudøveren er det primære aktiv i selskabet, og derfor er nødt til at 

være til stede for, at der kan generes en indtægt, og da sportsudøveren er nødsaget til at rejse rundt 

for at udøve sin sportsgren vil der derfor ikke være tale om fast driftssted. Sportsudøveren vil ikke 

kunne sidde i et lokale og udøve sin indtægtsskabende aktivitet, bortset fra pokerspilleren, og vil 

derfor ikke kunne blive omfattet af begrebet fast driftssted. Pokerspilleren vil dog formentlig ikke 

have et fast driftssted i Danmark, da han ligeså godt vil kunne sidde i sit hjemland og udøve sin 

sport via nettet. Samtidig vil det, at pokerspilleren deltager i turnering i Danmark ikke fører til, at 

der er fast driftssted. Herved vil de erhvervsdrivende sportsudøvere der kommer til Danmark for at 

udøve deres sport, hovedsageligt blive fritaget for at betale dansk skat.  

 

Delkonklusion 

For de sportsudøvere der anses for at være fuldt skattepligtige til Danmark betyder det ud fra 

ovenstående, hvad enten indtægten stammer fra Danmark eller udlandet, vil den blive beskattet i 

Danmark med baggrund i globalindkomstprincippet. En af begrænsningerne i skattesystemet for 

sportsudøveren er, at han ved fuld skattepligt formentlig skal betale et større beløb, end ved 

skattepligt til andre lande, da den danske skatteprocent er en af de højeste i verden. 

Ved begrænset skattepligt er det indtægtens kilde, der gør, at en sportsudøver bliver skattepligtig til 

Danmark.  Derudover vil der i forbindelse med arbejdsudleje af sportsudøvere til danske 

arbejdsgivere blive statueret begrænset skattepligt til sportsudøvere fra dag 1. Ved at blive omfattet 

af denne skattepligt vil sportsudøveren skulle betale dansk skat af indkomsten, territorialprincippet, 

hvilket vil give den samme begrænsning for ham som ved fuld skattepligt, nemlig at han formentlig 

skal betale et højere beløb i skat, end hvis han skulle beskattes i hjemlandet.. En god mulighed for 

sportsudøveren er at blive selvstændigt erhvervsdrivende, da han således ikke vil kunne blive 

omfattet af begrænset skattepligt. 

De sportsudøvere, både lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende, der har bolig i Danmark, 

skal dog være opmærksomme på, at betingelserne for ”kortvarigt ophold”  ikke overskrides, samt 

                                                
26 Beskrives i afsnittet ”Karriere i selskabsform” side 38 
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at opholdet sker indenfor grænserne for ”ferie eller lignende”. Hvis disse ting overskrides, vil de 

blive skattepligtige til Danmark, hvilket som tidligere beskrevet vil betyde høj skatteprocent.  
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Ophør af skattepligt 
Hvis en sportsudøver, der har haft skattepligt til Danmark, vælger at flytte til udlandet, kan der 

stilles spørgsmålstegn ved, hvad der sker med skattepligten i sådan et tilfælde. Oftest vil den fulde 

danske skattepligt ophøre, men sportsudøveren bør tage højde for både nogle objektive og 

subjektive forhold, hvis han ønsker at flytte til udlandet. 

Et forhold, der har betydning for, om skattepligten kan bringes til fuldt ophør er, hvorvidt personen 

stadig har bopæl i Danmark. En bopæl kan både være helårshus, lejlighed eller sommerhus, men 

sportsudøveren behøver ikke eje boligen for at være skattepligtig til Danmark, da det at have 

rådighed over en bolig er nok til, at skattepligten til Danmark bibeholdes.27 

Der har gennem tiden været en del skattesager, der omhandler dansk skattepligt ved flytning fra 

landet. Her kan blandt andet nævnes SKM2004.257HR, hvor en skattepligtig til Danmark flyttede 

til Tyskland, og etablerede bolig i Tyskland. Han bibeholdt dog en bopæl i Danmark, hvorved han 

stadig blev anset som skattepligtig til Danmark. 

De fleste af den slags skattesager omhandler personer, der beholder et almindeligt parcelhus eller 

lejlighed, men som beskrevet ovenfor kan en bopæl også være et sommerhus, hvis dette er godkendt 

som helårshus, eller det tidligere har været anvendt som helårshus.28 Men også det at have rådighed 

over en bolig, hvor for eksempel sportsudøverens ægtefælle eller samlever enten ejer eller lejer 

bopæl i Danmark, kan betyde, at sportsudøveren er skattepligtig til Danmark. 

Derudover kan ægtefællen også vælge at blive boende i Danmark, mens sportsudøveren flytter til 

udlandet. Sportsudøveren vil i det tilfælde blive anset for at have bevaret bopælen i Danmark, 

medmindre der er tale om en egentlig ophævelse af samlivet.29 Derimod vil det bero på en konkret 

vurdering, hvorvidt sportsudøveren fortsat er skattepligtig til Danmark, hvis sportsudøveren og 

dennes samlever ikke er gift eller har registreret partnerskab.30  

Hvis en sportsudøver for eksempel har haft et værelse hos sine forældre, inden fraflytningen, vil det 

ligeledes anses som om, at han har en bopæl til rådighed, hvis han har til hensigt at vende tilbage til 

Danmark efter en kortere periode i udlandet. Dette kan for eksempel være tilfældet med en 

sportsudøver, der bliver udlejet til en udenlandsk klub for en kortere periode, for derefter at vende 

tilbage til sin danske klub og Danmark.  

                                                
27 Ligningsloven 2011 D.A.1.1 
28 Jf. SKM2007.710BR 
29 Ligningsloven 2011 D.A.1.1.2. 
30 Ligningsloven 2011 D.A. 1.1.2.1 
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På nuværende tidspunkt, hvor der er økonomisk krise i Danmark og det meste af verden, kan 

sportsudøveren, ligesom den almindelige borger, have problemer med at få afhændet en bolig.31 

Indenfor de sidste år har det ikke været ualmindeligt, at en bolig kan være til salg i et år eller mere, 

før den sælges.32 Derfor kan der i forbindelse med ophøret af skattepligten til Danmark opstå en 

problematik omkring, hvornår en bolig anses for afhændet, og dermed ophør af skattepligten, da det 

ikke er sikkert boligen er solgt ved fraflytningen. Ophøret af skattepligten er ikke betinget af, om 

boligen er solgt, men derimod lægges der vægt på, hvilke salgsbestræbelser sportsudøveren har 

gjort sig, og om boligen er sat til salg hos en ejendomsmægler. Desuden kan det også have 

indflydelse på afgørelsen, om indboet er fjernet fra boligen og eventuelt transporteret til den nye 

bopæl.33  

Der findes dog også en mulighed for at beholde boligen i Danmark ved en fraflytning, uden at blive 

anset for værende skattepligtig til Danmark. Muligheden beskrives i Ligningsvejledningen under 3 

års betingelsen.34 Ifølge denne betingelse er det muligt for sportsudøveren at beholde sin bolig, hvis 

denne lejes ud eller fremlejes i en periode på minimum 3 år, samtidig med at lejeaftalen i den 

periode er uopsigelig for begge parter.35 Denne regel i det danske skattesystem giver derved 

sportsudøveren en mulighed for at prøve sit talent af i udlandet, uden at det kræver et salg af en 

eventuel drømmebolig i Danmark. Sportsudøveren kan afprøve talentet i udlandet i en given 

periode, for derefter at vende tilbage til Danmark og den samme bolig, uden i den periode at være 

skattepligtig til Danmark.  

 

Dobbeltdomicil 

Det tilfælde, hvor en sportsudøver er fuldt skattepligtig til både Danmark og et andet land, kaldes 

for dobbeltdomicil. I den situation vil der i vurderingen af skattepligten også blive lagt vægt på 

andre forhold end blot bolig. Der vil også blive lagt vægt på øvrige tilknytningsforhold, som fast 

bolig, centrum for livsinteresser og sædvanligt ophold og statsborgerskab. Vurderingen vil blive ske 

i overensstemmelse med den eventuelle dobbeltbeskatningsaftales artikel 4 stk. 2, der er mellem 

Danmark og det pågældende land. I artiklen er der en prioriteret orden, hvilket betyder, at der kun 
                                                
31 http://www.edc.dk/en/Om-EDC/Presse/Pressemeddelelser-fra-EDC/Flere-salger-boligen-pa-grund-af-skilsmisse--
farre-af-lyst/  
32 http://www.boliga.dk/liggetid-kommuner.html Gennemsnitlig antal liggedage for boliger i Danmark.  
33 Ligningsvejledningen 2011-1 D.A.1.1.2 
34 Ligningsvejledningen 2011-1 D.A.1.1.2 
35 Ligningsvejledningen 2011-1 D.A.1.1.2. 
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vil blive kigget på næste kriterium, hvis der ikke kan konkluderes noget ud fra foregående 

kriterium. 

Fast bolig 

Såfremt en person kun har fast bolig i et af de to lande, vil han blive anset for at være 

hjemmehørende og dermed skattepligtig til det land, hvor boligen haves jf. artikel 4 stk. 2 litra a. 

Selvom personen opholder sig mere i det andet land end der, hvor der er fast bolig, vil han stadig 

være hjemmehørende her. Boligen skal have en vis varig karakter, og være til personens rådighed 

kontinuerligt på alle tider. Derfor vil et hotelværelse eller et sommerhus normalt ikke være 

tilstrækkeligt.  

 
Centrum for livsinteresser 

Hvis der er fast bolig til rådighed i begge lande, er det afgørende, hvor personen har de stærkeste 

personlige og økonomiske forbindelser. Her vil der blive lagt vægt på familieforhold, sociale 

forhold og beskæftigelse. Den endelige vurdering skal foretages som en samlet vurdering, hvor de 

personlige forhold vægter mere end de økonomiske forhold.36 Det betyder, at de personlige 

forbindelser, eksempelvis familie, vægter mere end erhvervsmæssige forbindelser. Vurderingen skal 

foretages ud fra konstaterbare fakta, for at det kan vurderes, hvor centrum for livsinteresserne er.   

 
Sædvanligt ophold og statsborgerskab 

Hvis det ud fra de to første kriterier, fast bolig og centrum for livsinteresser, ikke er muligt at løse 

dobbeltdomicilproblematikken, vil der blive lagt vægt på, hvor personen sædvanligvis opholder sig. 

Her vil man se på en længere periode end bare et enkelt indkomstår. Hvis problemet stadig ikke er 

løst efter dette, vil personen blive anset for hjemmehørende i det land, hvor personen har 

statsborgerskab jf. artikel 4, stk. 2, litra c.  

Som eksempel kan nævnes SKM2007.501HR., hvor en person var flyttet til Belgien, mens hans 

kone og barn boede i Danmark, dog med undtagelse af et år, hvor de på grund af mandens alvorlige 

sygdom boede i Belgien. Personen havde både indtægter fra Danmark og Belgien. Her blev han 

                                                
36 Skatteretten 3 side 90.  
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anset for at have de stærkeste personlige og økonomiske relationer til Danmark, og derved blev han 

anset for værende fuldt skattepligtig til Danmark.  

Ud fra ovenstående ses, hvor vigtigt det er, at sportsudøveren er opmærksom på, hvordan hans 

privatliv vil kunne påvirke, hvilket land han anses som værende skattepligtig til, hvis han har 

dobbeltdomicil.  I de tilfælde, hvor det kan blive et problem er, for eksempel for de sportsudøvere, 

der af hensyn til optimering af deres træning, er nødt til at bo flere måneder af gangen i et andet 

land end Danmark. Det vil afhængig af land kunne have stor økonomisk betydning for, hvilket land 

sportsudøveren anses for skattepligtig til. 

 

Fraflytterbeskatning 

I forbindelse med ophør af skattepligt til Danmark er der, udover fordelen ved formentlig at slippe 

med en lavere skatteprocent, også andre forhold som sportsudøveren bør være opmærksom på, da 

de kan have stor økonomisk betydning for ham. Disse forhold er indbetalinger på 

pensionsordninger, kursgevinster og – tab på værdipapirer, som vil have betydning ved et ophør af 

skattepligten til Danmark.  

 

Indbetaling på pension 

I forbindelse med indbetalinger på pensionsordninger vil en sportsudøver ved en flytning fra 

Danmark og dermed ophør af skattepligt, miste muligheden for at opnå fradrag for indbetalingerne i 

den personlige indkomst. Ved fraflytningen vil sportsudøveren blive omfattet af bestemmelserne i 

pensionsbeskatningsloven (PBL) §§ 19A-19E.  

De sportsudøvere, der har oprettet en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en 

ratepension, vil få indkomsten forhøjet med de tilsvarende indbetalinger for året for fraflytningen, 

samt de 5 foregående år, hvis indbetalingerne er forhøjet i løbet af femårsperioden.37 Det vil kun 

gælde for de sportsudøvere, hvor arbejdsgiveren foretager indbetalinger, der er ekstraordinært høje. 

Det vil sige normalt 20 procent eller mere af lønnen. Der er dog en undtagelse, hvis forhøjelserne er 

aftalt før femårsperioden, eller de sker som led i en kollektiv aftale. I det tilfælde vil indkomsten 

ikke blive forhøjet.  

                                                
37 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=119289&vId=201231  
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At blive omfattet af bestemmelserne i pensionsbeskatningsloven og dermed en af ulemperne i 

skatteloven, vil det for sportsudøveren være ensbetydende med, at der skal betales et beløb til Skat. 

Dette beløb kan være af betragtelig størrelse, da 20 % eller mere af en sportsudøvers løn over en 

eventuel 5-årig periode, kan blive beløb på flere millioner kroner. Sportsudøveren skal derfor være 

særlig opmærksom på, at hvis han har en af de nævnte pensionsordninger, kan der ske en 

efterbeskatning ved ophør af skattepligten til Danmark.    

 
Aktier og andre værdipapirer 

Når en sportsudøver fraflytter Danmark, og skattepligten samtidig ophører, vil en eventuel 

beholdning af aktier og andre værdipapirer, blive anset for realiseret til handelsværdien på det 

pågældende tidspunkt.38 Her bliver der opgjort en eventuel skattepligtig gevinst eller et 

fradragsberettiget tab.  Der er dog visse betingelser, der skal være opfyldt, for at beholdningen af 

aktier og andre værdipapirer vil blive anset for realiseret. Den første betingelse er, at beholdningens 

samlede kursværdi skal overstige 100.000 kr. på fraflytningstidspunktet jf. ABL § 38 stk. 1. 

Derudover skal sportsudøveren, for at blive omfattet af ABL § 38, have været skattepligtig af 

aktiegevinster i en eller flere perioder på minimum 7 år inden for de seneste 10 år inden 

fraflytningen jf. ABL § 38, stk. 3.  

Ifølge ABL § 38 er der mulighed for at få henstand for den eventuelle skat af aktieavance. Herved 

får sportsudøveren mulighed for at udskyde skattebetalingen og foretage afbetalinger løbende. Der 

er mulighed for at etablere en henstandskonto, hvis der indgives en selvangivelse med dertil 

hørende beholdningsoversigt over de aktier, sportsudøveren ejer på fraflytningstidspunktet. 

Sportsudøveren er herefter forpligtet til at indgive en selvangivelse, så længe der er en positiv 

henstandssaldo. Hvis dette ikke overholdes, vil det resterende beløb på henstandskontoen forfalde 

til betaling jf. ABL § 39 stk. 11. De aktier og værdipapirer, som der ikke er betalt skat af, skal 

noteres på beholdningsoversigten, og hvis de aktier eller værdipapirer der er noteret på 

beholdningsoversigten afhændes, skal der opgøres en gevinst eller tab. Her vil der være fradrag for 

den skat, der er betalt i udlandet. Hvis det derimod bliver til et tab for sportsudøveren, bliver 

henstandssaldoen nedskrevet med den negative skatteværdi.  

Når alle aktier og værdipapirer i beholdningsoversigten er afstået, vil et eventuelt uudnyttet 

                                                
38 ABL § 38.  
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realiseret tab kunne fremføres til fradrag i aktieavancer i senere indkomstår efter tilflytning til 

Danmark.  

Vender sportsudøveren senere tilbage til Danmark og bliver skattepligtig igen, vil aktier der er 

anskaffet i tiden uden for dansk skattepligt, blive anset for anskaffet til handelsværdi for tidspunktet 

for indtræden i dansk skattepligt. Hvis der på tidspunktet for tilflytningen stadig eksisterer en 

henstandssaldo, skal handelsværdien for de aktier der er noteret på beholdningsoversigten 

nedsættes. Der nedsættes til det laveste beløb af enten det resterende skattebeløb på 

henstandssaldoen eller den opgjorte nettogevinst af de aktier, der ejes på tilflytningstidspunktet ud 

fra handelsværdien på tilflytningstidspunktet.39   

 
Aktiver berettiget til af - og nedskrivning 

Ved en fraflytning vil det udover ovennævnte også få konsekvenser for retten til af- og 

nedskrivninger af sportsudøverens aktiver. Når sportsudøveren fraflytter Danmark, vil aktiverne 

blive anset for afhændet til handelsværdi på fraflytningstidspunktet, og derved vil Danmark ikke 

længere have beskatningsretten til aktivet. Reglen vil dog kun gælde for de sportsudøvere, der 

driver deres karriere som selvstændigt erhvervsdrivende eller i selskabsform, se senere afsnit.40 

Reglen gælder dog ikke for alle aktiver. Danmark vil typisk bevare beskatningsretten til både fast 

ejendom og indkomst fra fast driftssted her i landet41. Fast driftssted vil dog umiddelbart være svært 

at overføre til sportsudøvere. Fast driftssted kræver, at tre ting skal være opfyldt; forretningssted, 

forretningsstedet skal være fast og der skal udøves virksomhed.42 Samtidig skal virksomheden 

drives fra det faste driftssted, hvilket for en sportsudøver er yderst vanskeligt, da det er nødvendigt 

at være fysisk til stede til turneringer, for at virksomheden kan udøves. Derved udøves 

virksomheden ikke fra det faste driftssted. Derimod vil fast ejendom og dermed afskrivnings- og 

nedskrivningsmulighed kunne have betydning for eksempelvis en pokerspiller, som kan have behov 

for at have en separat bolig til sin erhvervsudøvelse. 

                                                
39 ABL § 39a.  
40 Se afsnittet “Karriere i selskabsform” side 38 
41 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=119289&vId=201231  
42 OECD’s modeloverenskomst artikel 5.  
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Ved ophør af skattepligten til Danmark vil sportsudøveren samtidig miste retten til den danske 

sygesikring, og der vil i Danmark kun være ret til akut sygehusbehandling. Yderligere behandling 

vil således kræve brugerbetaling. 

 

Delkonklusion 

Når en sportsudøver flytter til udlandet, kan det konkluderes, at der både skabes muligheder og 

begrænsninger i forbindelse med skatteoptimering. Det ses ud fra ovenstående afsnit, at boligen skal 

afhændes, hvis sportsudøveren skal have mulighed for at slippe for betaling af den høje danske skat. 

Der er dog mulighed for at bevare boligen i Danmark, hvis den fremlejes i minimum 3 år. Der vil 

også være begrænsninger i forbindelse med, at skattepligten til Danmark ophører, da der mistes 

fradrag for pensionsindbetalinger samt, at der muligvis skal betales skat af eventuel aktie- og 

værdipapirbeholdning, dog med mulighed for at etablere en henstandssaldo.  

Ud over de rent skattemæssige forhold mistes retten til at blive behandlet i det danske 

sygehusvæsen, medmindre det er akut sygdom, der kræver behandling her og nu.  

Alle forhold, både økonomiske og personlige, i forbindelse med en flytning fra Danmark bør altså 

overvejes og tages i betragtning, når det vurderes, hvorvidt skattepligten skal fastholdes eller 

bringes til ophør. Da det som beskrevet kan have store personlige og økonomiske konsekvenser, 

hvis skattepligten ophører, og hvis sportsudøveren kun skal være væk fra Danmark i en begrænset 

periode, bør den tidsmæssige periode også indgå i overvejelserne. 
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Forskerordningen 

Kildeskattelovens § 48, eller bedre kendt under betegnelsen, forskerordningen, er en ordning, der 

ofte anvendes, når ledende medarbejdere eller sportsudøvere kommer til Danmark. Ordningen har 

været heftigt debatteret i medierne igennem det sidste år, da regeringen fremsatte et lovforslag der 

vedrørte en ændring af ordningen. Dette lovforslag er nu vedtaget og trådte i kraft fra 1. jan 2011.  

Forskerordningen blev oprindelig indført i den danske lovgivning i 1992 med det formål, at 

tiltrække højtuddannede til Danmark. Derigennem ønskede man at styrke det danske erhvervsliv og 

forskningsinstitutioners udvikling, og derved fremme Danmarks internationale konkurrenceevne.  

I 2010 var der 3.583 personer fordelt på 835 virksomheder, som benyttede ordningen. Heraf var der 

175 personer ansat indenfor kultur, forlystelser og sport.43  

Tabel 1. Branchefordeling for virksomheder med ansatte under kildeskattelovens § 48 E og 48 F 

Optælling pr. 24. november 2010 Antal virksomheder Antal ansatte 
Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 0 0 
Råstofindvinding 11 184 
Fremstillings- virksomhed 136 552 
El-, gas- og fjernvarmeforsyning 3 4 
Vandforsyning, kloakvæsen og affaldshåndtering 0 0 
Bygge- og anlægsvirksomhed 3 7 
Engroshandel og detailhandel 166 327 
Transport og godshåndtering 43 165 
Overnatnings- faciliteter og restaurations- virksomhed 9 22 
Information og kommunikation 100 222 
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 84 241 
Fast ejendom 7 7 
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 137 349 
Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 36 178 
Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 8 16 
Undervisning 17 1.273 
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 30 82 
Kultur, forlystelser og sport 37 175 
Andre serviceydelser 5 6 
Ekstraterritoriale organisationer og organer 0 0 
Uoplyst 5 11 
I alt 835 3.583 

        Kilde: Skatteministeriet 44 

Forskerordningen er som nævnt ovenfor tiltænkt som et middel til at tiltrække højtuddannede 

forskere og nøglemedarbejdere til erhvervslivet ved en lempeligere skatteordning i KSL §§ 48 E og 
                                                
43 Tal fra Skatteministeriet. http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/671.html 
44 Tabel fra http://www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/671.html 
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48 F. I selve forskerordningen er der ingen begrænsninger i forhold til, hvem der kan benytte sig af 

den. Derfor anvendes denne også flittigt i sportens verden, hvor klubberne på grund af ordningen 

har lettere ved at hente spillere samt trænere til Danmark, da de kan nøjes med en 26 % beskatning i 

op til 5 år. De 26 % er endelig skat af lønnen, og der kan ikke foretages fradrag af udgifter 

vedrørende erhvervelse af lønnen. Med den nye lovændring, der er gældende fra 1. januar 2011, 

forsvinder den tidligere mulighed for at kunne vælge mellem en 25 % beskatning i 3 år eller en 33 

% beskatning i 5 år.45 

Der er særlige betingelser, der skal være opfyldt, for at sportsudøveren samt andre personer kan 

blive omfattet af forskerordningen. Betingelserne fremgår af KSL §§ 48 E og 48 F og er følgende: 

 

Indtræden i skattepligt 

Sportsudøveren skal indtræde i skattepligt til Danmark for at kunne benytte ordningen, enten som 

begrænset eller fuldt skattepligtig jf. KSL § 48 E, stk. 1. Dette kan ske enten ved bopælskriteriet jf. 

KSL § 1, stk. 1, nr. 1 eller ved opholdskriteriet jf. KSL § 2, stk.1, nr.1.  

Sportsudøveren kan ved skift af arbejdsgiver, for eksempel ved et salg af sportsudøveren til en 

anden klub i Danmark, godt fortsætte på forskerordningen. Dog er det en forudsætning, at den nye 

kontrakt opfylder betingelserne for at være på forskerordningen, og at kontrakterne ligger i 

umiddelbar forlængelse af hinanden, med maksimalt en måneds mellemrum.. Hvis dette ikke er 

tilfældet, vil sportsudøveren udtræde af ordningen. 46 

 

Før ansættelse 

Sportsudøveren må ikke, indenfor de seneste 10 år, have været skattepligtig til Danmark jf. KSL § 

48 E, stk. 3, nr. 1. Dette er en skærpelse af karantæneperioden, der tidligere var 3 år. Grunden til 

denne ændring er, at regeringen vil formindske antallet af danskere på forskerordningen, da 

hensigten med ordningen, som tidligere nævnt, var at tiltrække højtuddannede udlændinge. 

Det vurderes, at der med denne ændring vil være 75 % færre, der har et forudgående tilhørsforhold 

til Danmark, der vil kunne opfylde kravene til at kunne benytte ordningen.47 Det vil sige, at med 

                                                
45 ”Nye regler om forskerskat” Artikel fra Deloitte 
46 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=92181&vId=204400&i=12#i92181  
47 Lovforslag L 81 til ændring af kildeskatteloven og ligningsloven 
http://www.ft.dk/samling/20101/lovforslag/L81/som_fremsat.htm 
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denne skærpelse vil ordningen primært påvirke danske sportsudøvere, der ønsker at anvende 

forskerordningen. Dette betyder, at danske sportsudøvere, der kan udnytte forskerordningen, vil 

være nødt til at rejse til udlandet i en ung alder for at kunne vende tilbage til Danmark, mens de 

stadig er ”på toppen” som sportsudøvere.  

 

Arbejdsgiverens skattepligt 

Der findes tillige krav til arbejdsgiveren, for at en sportsudøver kan benytte forskerordningen. Disse 

krav fremgår af KSL §§ 48E, stk. 1, og 48 F, stk.1. Arbejdsgiveren skal enten være fuldt - eller 

begrænset skattepligtig til Danmark.  

Arbejdsgiveren skal samtidig med skattepligten også have et fast driftssted i Danmark, og 

sportsudøverens løn skal være en driftsudgift, hvor arbejdsgiven er forpligtet til at indeholde, de 26 

% i A-skat af jf. KSL § 46.   

 

Minimumsløn 

For at en sportsudøver kan få gavn af den lave skatteprocent i ordningen, er det et krav, at lønnen 

fra arbejdsgiveren er på minimum 69.300 kr. inklusiv AM-bidrag og ATP om måneden.48  

De ovenstående betingelser gælder kun for de sportsudøvere, der tiltræder ordningen efter 1. jan 

2011. Det kan i rådgiverøjemed give anledning til en del problematikker for de sportsudøvere, der 

er på den ”gamle” forskerordning med skattesatser på henholdsvis 25 og 33 %. Derfor er der tilføjet 

nogle overgangsregler i ordningen: 

 

Overgangsregler 

Der er både fælles regler for de personer, der har valgt 25 % eller 33 % beskatning, men også regler, 

der kun vedrører den enkelte sats. 31/12 2010 var skæringsdatoen for valget for de personer på 33 

% ordningen, og det vil derfor ikke være relevant for afhandlingen. 49 

 

                                                
48 2011 sats. 
49 Valget drejede sig om at tiltræde 25 % ordningen i stedet, få den overskydende skat tilbagebetalt, og derefter tiltræde 
26 % satsen i de sidste 2 år.  
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Fælles regler 

Hovedreglen er, at de personer, som senest i 2010 har valgt at tiltræde enten 25 % satsen eller 33 % 

satsen, vil blive beskattet med den  nye 26 % sats i den periode, der resterer. Den resterende periode 

udregnes ved at fratrække den periode, der er opbrugt pr. 31/12 2010 fra 60 måneder. 

Det er arbejdsgiverens pligt, at ændre indeholdelsen af skat fra de 25/33 % til de 26 %.  

Det vil sige, at hvis en sportsudøver er tiltrådt ”den gamle” forskerordning, den 1. august 2009, ville 

han have brugt 17 måneder, efter den gamle ordning, og vil derfor have 43 måneder tilbage ud af de 

maksimale 60 måneder, hvor der vil gælde en 26 % sats.  

Hvis en person er tiltrådt forskerordningen inden 31/12 2010, vil personen ikke være omfattet af 10 

års karantæneperioden, medmindre personen vælger at forlade Danmark, og senere vælge at vende 

tilbage igen. Så vil karantæneperioden være gældende.  

 
25 % ordningen 

De personer der har valgt 25 % satsen inden udgangen af 2010, kan fastholde denne sats i en 

periode på maksimalt 36 måneder. Beslutningen om at fortsætte på 25 % satsen er endelig, og der 

vil derfor ikke være mulighed for, efter de 36 måneder er gået, at fortsætte på 26 % satsen.  

De personer, der bør overveje denne mulighed, er dem, der ikke forventer at have en arbejdsperiode 

i Danmark på mere end 36 måneder. Det kunne eksempelvis være en sportsudøver, hvis kontrakt 

udløber inden de 36 måneder er gået, og derefter ønsker at tegne en kontrakt i udlandet ved 

kontraktudløbet.  

Hvis en person forlader Danmark før udløbet af de 36 måneder på 25 % satsen, kan denne person 

vende tilbage til Danmark, og benytte 26 % satsen i den resterende del af 60 måneders perioden. 

Her vil alle betingelser for at tiltræde forskerordningen dog skulle opfyldes, inklusiv den 10 års 

karantæneperiode.  

De personer, som inden udgangen af 2010 havde opbrugt deres 36 måneder på 25 % satsen, kan 

ikke vende tilbage til Danmark og få yderligere 2 år på 26 % satsen.50 

                                                
50 ”Nye regler om forskerskat” fra Deloitte.  
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Der var i perioden op til loven blev vedtaget stor debat i medierne og i Folketinget om, hvorvidt 

sportsudøvere skulle have lov at benytte ordningen. Grunden til den store debat var, som tidligere 

nævnt, at ordningen i sin tid blevet lavet for at tiltrække højtuddannet arbejdskraft, for på den måde, 

at styrke det danske erhvervsliv og forskningsinstitutioners udvikling, samt derigennem at fremme 

Danmarks internationale konkurrenceevne. Loven afskar dog ikke andre højtlønnede fra at kunne 

benytte ordningen, og derfor ville nogle politikere afskære blandt andet sportsudøvere fra at benytte 

ordningen. Her sagde skatteminister Troels Lund Poulsen blandt andet.:  

”Vi er nødt til at kunne tiltrække og fastholde de medarbejdere, der er behov for. I min optik er det 

ikke professionelle idrætsudøvere – de skaber jo ikke arbejdspladser i Danmark”51 

Derimod var folk fra sportens verden lodret uenige i dette synspunkt, hvilket blandt andet kan ses 

ud fra Divisionsformanden i fodbold, Claus Thomsens udtalelse: 

”De udenlandske eksperter, som fodboldspillere er, skaber jo arbejdspladser. Professionel fodbold 

har gennem de seneste 10 år haft vækstrater, der er 4 gange højere end det øvrige erhvervsliv”52 

I den ”nye” forskerordning er der ikke indsat nogen afgrænsning af, hvilke personer eller erhverv 

der kan benytte ordningen. Hvis der havde været indført en begrænsning, så sportsudøvere ikke 

kunne benytte ordningen, ville det kun have berørt ca. 5 % af de personer, der benyttede ordningen 

24. november 2010.53 Derimod ville det have haft stor betydning, hvis begrænsningen var blevet 

tilføjet i loven, da det, ifølge mange eksperter, ville have skadet dansk sport. 54 

Samtidig har en undersøgelse vist, at ca. 20 % af de personer, der benytter sig af forskerordningen, 

er danske statsborgere, der har boet i udlandet og herefter er vendt tilbage til Danmark.55 Dette var 

ikke hensigten med ordningen.  

Der blev dog indført en begrænsning, der vil få betydning for sportsudøverne, nemlig den 10 års 

karantæne, som vil være en ulempe for de danske sportsudøvere. Den vil især ramme de danske 

sportsudøvere, der har planer om at vende tilbage til Danmark på forskerordningen. På grund af 

sportsudøvernes relativt korte karriere vil det være ganske få af disse, der vil have mulighed for at 

                                                
51 Bilag nr. 2 - Sportsstjerner mister skattefidus  http://avisen.dk/sportsstjerner-mister-skattefidus_130658.aspx 
52 Bilag nr. 2 - Sportsstjerner mister skattefidus http://avisen.dk/sportsstjerner-mister-skattefidus_130658.aspx  
53 175 ud af 3583 personer på ordningen 
54 Bl.a. den danske fodboldlandstræner Morten Olsen, Odense Boldklubs tidligere direktør Kim Brink og Brøndby I.F.’s 
tidligere direktør Ole Palmø. http://www.dr.dk/Sporten/Fodbold/Superliga/2010/07/18/114441.htm 
55 Undersøgelse af Jan Rose Skaksen fra Copenhagen Business School. ”Danskere udnytter forskerskatten” 
http://vtu.dk/nyheder/nyheder-udefra/2010/danskere-udnytter-forskerskatten/ 
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vende tilbage.56 Dermed vil 10 års karantæneperioden formentlig få den af politikerne ønskede 

effekt; nemlig at det primært vil være udenlandske medarbejdere, der vil finde Danmark interessant 

og benytte forskerordningen fremover, heriblandt sportsudøvere.  

 

Delkonklusion 

Med ændringen af forskerordningen den 1. jan 2011 ses det, at ordningen gav sportsudøvere bedre 

muligheder økonomisk set. Grunden til dette er, at sportsudøveren i en periode på 5 år kan nøjes 

med at betale 26 % i skat, og derved en lempeligere skat end den almindelige skattepligtige har. 

Beskatningen er blevet mere gunstig i den nuværende ordning end i den tidligere, hvor 

valgmuligheden var enten 25 % beskatning i 3 år eller 33 % i 5 år. Dog er der samtidig indført 

stramninger, der giver sportsudøveren den begrænsning, at han skal have været ude af dansk 

skattepligt i 10 år mod de tidligere 3 år, hvilket gør, at færre danske sportsudøvere har mulighed for 

at anvende ordningen i fremtiden på grund af deres relativt korte karrierer. Derfor må det 

konkluderes, at forskerordningen primært vil være en fordel for udenlandske sportsudøvere.   

 

 

 

                                                
56 http://www.dr.dk/Sporten/Fodbold/Superliga/2010/11/09/122747.htm 
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Karrieren i selskabsform 
I skattehenseende findes fire kategorier, som sportsudøvere kan blive omfattet af. Disse kategorier 

er de samme, som gælder for den almindelige skattepligtige dansker. De fire kategorier er: 

 Amatører 

 Lønmodtagere 

 Hobbyvirksomhed 

 Selvstændig erhvervsdrivende 

For den enkelte sportsudøver kan det være af stor økonomisk betydning, at kende til alle fire 

kategorier, da der under en karriere kan skiftes kategori flere gange. I det følgende vil de fire 

kategorier blive nærmere præsenteret: 

 

Amatører 

Denne form for sportsudøvere har ingen indtægter fra deres respektive sportsgrene. Deres indkomst 

vil derfor stamme fra arbejde, der ikke har nogen sammenhæng med deres sport, og sporten bliver 

udøvet i fritiden. De fleste sportsudøvere vil starte med tilhøre denne kategori, inden de eventuelt 

senere bliver omfattet af en af de andre kategorier. Kategorien vil dog ikke have videre betydning i 

denne afhandling, da der ikke vil være indtægt fra sporten.  

 

Lønmodtagere 

En sportsudøver anses for lønmodtager, når der modtages vederlag for personligt arbejde i 

tjenesteforhold jf. AMBL § 2 stk. 1, nr. 1. Der kan opstå tvivl om, hvorvidt en sportsudøver er 

lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. I tvivlstilfælde vil der blive foretaget en konkret 

vurdering, hvor der vil blive lagt vægt på følgende forhold: 

 Lønmodtageren er underlagt hvervgiverens instrukser 

 Lønmodtageren har pligt til at udføre arbejdet, og kan ikke sende en anden i sit sted 

 Det er arbejdsgiveren, der kontrollerer, leder og fordeler arbejdet. 

 Lønmodtageren er aflønnet på time-, uge - eller månedsbasis. 

 Arbejdet foregår på arbejdsgiverens sted eller sted anvist af arbejdsgiveren, og med udstyr 

stillet til rådighed af arbejdsgiveren 
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 Arbejdet udføres for arbejdsgiverens risiko. 57 

Det er ikke en nødvendighed, at alle punkter opfyldes. Der lægges vægt på en samlet vurdering. 58  

Det vil typisk være indenfor holdsport, at lønmodtagerkategorien er repræsenteret.  

Både lønmodtager og hobbyvirksomhed 

Der kan også være tilfælde, hvor en sportsudøver ikke kun tilhører én af kategorierne. Denne 

situation kan opstå, når en sportsudøver har en ansættelseskontrakt i en klub og samtidig har 

individuelle sportsindtægter. Dette vil eksempelvis være tilfældet med badmintonspillere, 

bordtennisspillere samt golfspillere, der repræsenterer sin klub i den hjemlige liga og får betaling 

for dette i henhold til en ansættelseskontrakt. Når der ikke er holdkampe, deltages der i individuelle 

turneringer rundt om i verden og derved opnås indtægter ud fra sportsudøverens resultater. I 

sådanne tilfælde vil sportsudøveren både være omfattet af lønmodtager- og hobbyvirksomheds 

kategorien eller eventuelt erhvervsvirksomhed.   

 

Hobbyvirksomhed 

Ved hobbyvirksomhed forstås almindeligvis en indtægtsgivende virksomhed, der udøves for 

indehaverens egen regning og risiko, men hvor motivet for denne virksomhed ikke er opfyldelsen af 

almindelige erhvervsmæssige formål om overskudsgivende virksomhed på kort eller lang sigt. 

Motivet er derimod opfyldelsen af den pågældendes private interesse af ikke-erhvervsmæssig 

karakter.59  

Sportsudøvere, hvis motiv ikke nødvendigvis er at kunne leve af deres ”hobby”, den givne 

sportsgren, men som gerne vil se, hvor langt talentet rækker, vil kunne blive omfattet af denne 

kategori, da de givetvis vil have sponsorindtægter, præmiepenge og støtte fra forskellige forbund, 

inden for den sportsgren de dyrker.  

De sportsudøvere, der vil blive omfattet af denne kategori, skal føre et sportsregnskab, der opgør 

årets ”sportsindkomst”.60 Det fremgår af SL § 4, at indtægter ved hobbyvirksomhed er fuldt 

skattepligtige. De udgifter, der vil være i forbindelse med at drive hobbyvirksomheden, er med til at 

erhverve, sikre og vedligeholde, og vil være fradragsberettigede ned til et 0-resultat jf. SL § 6, litra 

                                                
57 Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 
58 http://www.tax.dk/lv/lve/E_A_4_1.htm  
59 Skatteretten 1 side 246 
60 Sportsindkomst = sportsindtægter – sportsudgifter. 
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a. Hvis udgifterne overstiger indtægterne, vil dette udgøre private udgifter. Hvis sportsindtægten 

derimod er positiv, bliver den beskattet som personlig indkomst (B-indkomst) jf. PSL § 3.  

Hvis sportsudøveren vedvarende har et overskud fra hobbyvirksomheden, vil det være klogt at 

undersøge muligheden for at blive beskattet efter de mere lempelige skatteregler for 

erhvervsvirksomheder. Herved vil det eksempelvis også være muligt at fremføre et underskud, så 

det kan trækkes fra i næste års overskud i stedet for, at det er en privat udgift. Hvorvidt dette er 

muligt, vil blive diskuteret i nedenstående afsnit. 

 

Erhvervsvirksomhed 

Den kategori, der er specielt interessant i forbindelse med denne afhandling, er 

erhvervsvirksomhed. Det skyldes, at ved at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen vil det 

kun være den indtjening, som sportsudøveren hæver i virksomheden, der beskattes som personlig 

indkomst. Det resterende overskud beskattes med en foreløbig skat på 25 %, og først når der hæves 

af dette opsparede overskud, vil der ske beskatning som personlig indkomst. Sportsudøveren har 

herved mulighed for at forskyde skattebetalingerne fra år med stor indtjening til år med mindre 

indtjening.  

Endvidere er det muligt at kanalisere sportsindtægterne over i et selskab frem for i personlig 

indkomst, og det vil være en skattemæssig fordel for sportsudøveren ved selvstændig 

erhvervsvirksomhed, da selskabet beskattes med 25 %. Samtidig vil der kunne opnås begrænset 

hæftelse ved at drive et selskab, afhængig af valg af virksomhedsform. Selvstændig 

erhvervsvirksomhed er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en virksomhed af 

økonomisk karakter med det formål at opnå overskud. Som tidligere nævnt kan der opstå tvivl om, 

hvorvidt der er tale om lønmodtager eller selvstændig erhvervsvirksomhed. Der vil, for at vurdere 

om en sportsudøver har selvstændig erhvervsvirksomhed, blive lagt vægt på følgende: 

 Sportsudøveren tilrettelægger, leder og fordeler, og fører tilsyn med arbejdet uden særlig 

instruks fra hvervgiveren 

 Hvervgiveren har ikke videregående forpligtelser over for sportsudøveren, udover at betale 

den aftalte modydelse.  

 Sportsudøveren er ikke, på grund af aftalen, begrænset i at udføre erhverv for andre. 
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 Sportsudøveren er økonomisk ansvarlig overfor hvervgiveren for arbejdets udførelse, og 

han påtager sig en selvstændig økonomisk risiko.  

 Sportsudøveren vil under udførelse af sit erhverv kunne pådrage sig erstatningsansvar, såvel 

i som uden for kontraktforhold.61  

Det vil, som ved tilfældet med lønmodtagersituationen, ikke kræve at alle punkter opfyldes for at 

der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed, men derimod skal det bedømmes ud fra en samlet 

vurdering. Der vil skulle ses nærmere på de enkelte forhold mellem sportsudøveren og dennes 

hvervgivere, og det vil kunne betyde, at der i enkelte situationer vil være tale om 

lønmodtagersituationer og i andre selvstændig erhvervsvirksomhed.  

Der har gennem tiden været tvivl om, hvorvidt for eksempel kunstnere, som omfatter sportsudøvere 

i skattelovgivningens terminologi, har mulighed for at drive deres karriere i selskabsform.  Denne 

tvivl har medført, at der har været en lang række domme, hvor dette tvivlsspørgsmål har været 

behandlet. Siden professionalismen inden for sportens verden blev indført i Danmark i 80’erne, har 

der været ført mange sager. Det er først på det tidspunkt, nogle kunne leve af deres sport, og dermed 

har haft incitament til at drive karrieren i selskabsform.62 Der har både været afgørelser, der har ført 

til, at sportsudøveren/kunstneren har kunnet drive karrieren i selskabsform og der har været sager, 

hvor det modsatte var tilfældet. Af sager, hvor afgørelsen har medført en positiv tilkendegivelse fra 

domstolene om, at sportsudøveren/kunstneren har kunnet drive karrieren i selskabsform, kan blandt 

andet nævnes TfS 1988,234 LR. Denne sag omhandlede en professionel bokser, der havde bedt 

ligningsrådet om en forhåndsbesked om, hvorvidt det var muligt, at han kunne anses for 

selvstændig erhvervsdrivende. Indtægterne kom hovedsageligt fra boksning, reklame og 

sponsorering. Bokseren afholdt selv alle udgifter til træning, rejser og sparringsmodstandere. I den 

sag blev der lagt vægt på, at bokseren kunne anvende virksomhedsskatteordningen på indkomst fra 

virksomheden jf. virksomhedsskatteloven § 1 stk. 1, da denne blev drevet for egen regning og 

risiko.  

Derudover kan nævnes TfS 1998, 485 HR, der drejer sig om en operasanger, som ønskede at drive 

sin koncertvirksomhed i selskabsform. Operasangeren var både ansat på Det Kongelige Teater, og 

havde derudover indtægter fra koncerter og andre kunstneriske aktiviteter i både Danmark og 

                                                
61 Cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 
62 Kilde: Gyldendals åbne encyklopædi 
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udlandet. Der blev ved domsafsigelsen lagt vægt på, at selvom virksomhedens aktiviteter 

hovedsageligt kun kunne opfyldes af operasangeren, ville det ikke udelukke operasangeren fra at 

anvende en selskabsform. Dette skyldtes, at det ikke adskilte sig afgørende fra den måde anden 

virksomhed i selskabsform blev udført. Samtidig er det ikke nævnt nogen steder i 

skattelovgivningen, at kunstnerisk virksomhed ikke kan udøves i selskabsform.    

En anden sag angående en sportsudøver, der ønskede at udøve sit erhverv i selskabsform, er TfS 

2005, 165 LR. Denne sag omhandlede en racerkører, som ønskede svar på, om han kunne udøve sit 

erhverv som racerkører i selskabsform, hvis han ønskede at vende tilbage til Danmark efter flere år i 

udlandet. Racerkøreren havde indtægter i form af kørekontrakter, reklame- og sponsorindtægter og 

indtægter fra kommentator arbejde. Da racerkøreren ikke er underlagt sædvanlig instruktion fra en 

hvervgiver, og har en ikke ubetydelig økonomisk risiko eksempelvis ved annullering af kontrakten, 

og selv er ansvarlig for at tegne forsikringer, både ulykke- og ansvarsforsikringer, blev det 

bekræftet, at racerkøreren kunne udføre sit erhverv som racerkører i selskabsform. Samtidig blev 

det også konkluderet, at indtægterne fra andre forbundne aktiviteter, så som kommentator, 

skribentvirksomhed og arbejde for sponsorerne, kunne indtægtsføres i selskabet, hvis de kunne 

karakteriseres som selvstændig erhvervsvirksomhed.   

Det er dog ikke alle, der får lov at udføre deres erhverv i selskabsform. En af disse sager TfS 1999, 

391 LSR, omhandler en kunstner, nærmere bestemt en musiker, der er fastansat i et 

symfoniorkester, og derudover har indtægter fra en række enkeltstående arrangementer. Musikeren 

ønskede at udøve sit erhverv, hvad angik de enkeltstående arrangementer, i selskabsform. Sagen gik 

kun på de enkeltstående arrangementer, da lønindkomsten fra symfoniorkestret var selvangivet som 

A-indkomst. Det blev afvist af Landsskatteretten, at musikeren kunne udøve sit erhverv i 

selskabsform med den begrundelse, at musikeren i forbindelse med ansættelseskontrakten, med 

symfoniorkestret ansås som lønmodtager, og at de arrangementer, der blev udført udover, ikke 

havde et omfang, en intensitet og ikke nok systematisk indtægtserhvervelse for øje, til at kunne 

anses for at være erhvervsvirksomhed. Indtægterne måtte derfor anses som værende fra 

hobbyvirksomhed, hvorved  musikeren havde mulighed for at fradrage de udgifter, der måtte have 

været i forbindelse med arrangementerne, hvis de kunne indeholdes i indtægten jf. SL § 4. Af andre 

sager med samme udfald kan nævnes TfS 1997, 541 LSR, hvor en skuespiller blev anset for at være 

lønmodtager og ikke selvstændigt erhvervsdrivende, som denne ønskede. Skuespilleren lagde, 

udover skuespil, også stemme til film. Sagens kerne drejede sig derfor om, hvorvidt disse 

enkeltstående aktiviteter kunne anses for selvstændig erhvervsvirksomhed. Landsskatteretten lagde 
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til grund for afgørelsen, at skuespillerens driftsudgifter ikke oversteg, hvad der var sædvanligt i 

lønmodtagerforhold samtidig med, at skuespilleren ikke havde båret den risiko, som normalt 

kendetegnede selvstændigt erhvervsdrivende, da honorarerne havde været aftalt på forhånd. 

Landsskatterettens retsmedlemmer var ikke enige om afgørelsen, men denne blev truffet efter 

flertalsafgørelse.  

TfS 2002, 994 Ø er endnu en sag, der omhandler en kunstner, som har fået afvist en sag om, 

hvorvidt der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed. Kunstneren, der arbejdede som discjockey 

på et diskotek, skulle selv have udstyr og sørge for afløser i tilfælde af sygdom. Discjockeyen blev 

månedligt aflønnet med et honorar på 600kr + 1 % af aftenens omsætning, og der var en måneds 

opsigelse for begge parter. Arbejdstiden var ikke fastlagt, men blev tilpasset løbende. Discjockeyen 

bestemte selv, hvornår han mødte ind, og hvornår han stoppede. Landsskatteretten fandt frem til ud 

fra en samlet vurdering, at discjockeyen måtte anses for at være i tjenesteforhold, da han ikke havde 

båret den for selvstændigt erhvervsdrivende karakteristiske økonomiske risiko i forbindelse med 

arbejdets udførelse. Derudover blev der lagt vægt på, at hvervgiver må have haft en almindelig 

adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, så arbejdstiden 

generelt svarede til diskotekets åbningstid.     

 

Delkonklusion 

I ovenstående afsnit gøres det klart, at nogle sportsudøvere har mulighed for enten at blive beskattet 

efter virksomhedsskatteordningen eller drive deres karriere som selvstændig erhvervsvirksomhed. 

Dette vil dog kun gælde de sportsudøvere, der dyrker en individuel sport og derved ikke anses for 

lønmodtagere. Ved at sportsudøveren bliver omfattet af virksomhedsskatteordningen, giver det 

mulighed for, at en del af overskuddet fra virksomheden kan beskattes som kapitalindkomst frem 

for personlig indkomst, herved kan sportsudøveren undgå at betale arbejdsmarkedsbidrag af en del 

af overskuddet fra virksomheden. Samtidig er det muligt at foretage en opsparing af overskuddet, 

som kun bliver beskattet med en foreløbig skat på 25 %. De ekstra indtægter, som en lønmodtager 

kan skabe ud over løn, vil ikke være skabt med den nødvendige risiko og intensitet, som det kræves 

for at kunne drive selvstændig erhvervsvirksomhed, hvorfor sportsudøveren kun kan have det som 

hobbyvirksomhed.  

Det ses ydermere, at der i rådgiverhenseende skal ske en vurdering af hver enkelt sag med 

sportsudøvere, for at finde frem til, om det vil være muligt at drive sportskarrieren i selskabsform. 
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Dette er nødvendigt, da der ikke ud fra skattelovene gives en decideret ”opskrift” på, hvilken 

sammensætning af parametre der vil føre til, at karrieren kan drives i selskabsform, men der skal 

lægges vægt på en samlet vurdering af alle parametrene. 
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Dobbeltbeskatningsoverenskomster 

I OECD’s modeloverenskomst findes en model til, hvordan to lande kan oprette en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem sig. Igennem denne sikres, at en given indtægt både sikres 

mod dobbeltbeskatning samt, at der sker beskatning af indtægten. Det er op til de involverede lande 

at forhandle den endelige overenskomst på plads, og her skal OECD’s model ikke nødvendigvis 

følges.  

Dobbeltbeskatningsoverenskomster, DBO’er, er derved oftest en aftale mellem to lande, 

domicillandet og kildelandet om, hvilket land der har beskatningsretten til en indkomst.63 

Inspirationen til aftalen vil som oftest være hentet i OECD’s model, hvilket også er tilfældet med de 

fleste af de overenskomster, som Danmark er part i.64 Modeloverenskomsten er opdelt i artikler 

efter, hvilken indkomst den omhandler, dette være sig løn, renter, udbytter etc. Til hver enkelt 

artikel i modeloverenskomsten er der udarbejdet kommentarer, hvor visse udtryk i artiklen er 

defineret og forklaret. Overenskomsten skal sikre, at der ikke sker international dobbeltbeskatning 

af indkomsten, og hvis dette mod forventning sker, findes der i intern lovgivning en mulighed for at 

give lempelse af betalte skatter. I OECD’s modeloverenskomst tages der udgangspunkt i, at en 

person kun kan være hjemmehørende i et land; domicillandet. Det anses for at være her personen er 

hjemmehørende, og hvor der beskattes efter globalindkomstprincippet, i lighed med de danske 

regler for fuldt skattepligtige. Den kontraherende stat betegnes som kildelandet og beskatter efter 

territorialprincippet, som stemmer overens med de danske regler for begrænset skattepligt.  

For at det skal være muligt at foretage beskatning efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, kræver 

det, at der er hjemmel i intern dansk lovgivning. Det skyldes, at DBO’en ikke har retsvirkning som 

lov, men alene er en aftale mellem to lande om beskatningsretten.  

Det er ikke alle artikler i OECD’s modeloverenskomst, der har lige stor relevans for afhandlingens 

problemstilling, hvorfor der specifikt ses nærmere på de artikler, der har relevans for sportsudøvere. 

Dette drejer sig om artikel 15 -  indkomst fra ansættelsesforhold, artikel 17-  kunstnere og sportsfolk 

og artikel 21 - andre indkomster.  

                                                
63 Der findes aftaler mellem flere lande, eksempelvis den nordiske overenskomst, som gælder for de nordiske lande 
(Danmark, Færøerne, Island, Finland, Norge og Sverige) 
64 http://www.skat.dk/skat.aspx?oId=102083&vId=202865&i=162 
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Artikel 15 – Indkomst fra ansættelsesforhold 

Denne artikel i OECD’s modeloverenskomst omhandler beskatningsretten til den indkomst, der 

stammer fra et lønmodtagerforhold. I § 1 i artikel 15 fastlås det, at medmindre vederlaget går ind 

under artikel 16, bestyrelseshonorar, artikel 18, pensioner eller artikel 19 vederlag for offentlige 

erhverv, vil løn og andet lignende vederlag for personligt arbejde blive beskattet i det land, hvor 

personen er hjemmehørende (domicillandet), medmindre arbejdet er udført i et andet land 

(kontraherende stat). I de tilfælde, hvor arbejdet er udført i et andet land, vil indkomsten blive 

beskattet i det land. For at kildelandet skal kunne beskatte indtægten, kræves det, at arbejdet skal 

være udført i landet. Her vil det være underordnet, hvornår indkomsten udbetales eller på anden 

måde endeligt erhverves af personen. De tre artikler, 16, 18 og 19, vil dog ikke få betydning for 

denne afhandling, da en sportsudøvers indkomst, ikke vil være omfattet af artiklerne.  

For at afgøre hvilket land personen anses for at være hjemmehørende i, anvendes artikel 4 i 

modeloverenskomsten. Her lægges vægt på, hvor personen har bopæl, samt  hvor personen har 

midtpunkt for sine livsinteresser. Dette stemmer overens med den danske skattelov, som er 

beskrevet i tidligere afsnit.65  

Artikel 15 er opbygget som de fleste paragraffer i den danske skattelov, hvor der er en hovedregel 

med dertil hørende undtagelser. Hovedreglen er beskrevet i stk. 1i artiklen. Her har domicillandet 

beskatningsretten til indkomst fra personligt arbejde, medmindre indkomsten er optjent i en 

kontraherende stat. Undtagelsen til hovedreglen findes i artiklens stk. 2, hvor domicillandet også 

kan beskatte indkomst optjent i kontraherende stat uagtet stk. 1. Grundlaget for, at domicillandet 

kan foretage beskatning af indkomsten fra den kontraherende stat, er at alle tre betingelser i stk. 2 er 

opfyldt.  

Første betingelse er, at personen ikke har opholdt sig i den kontraherende stat i en periode på mere 

end 183 dage i 12 på hinanden følgende måneder. Der er i kommentarerne til denne betingelse 

anført, hvordan beregningen af antal dage udføres ud fra forskellige scenarier ved tvivlstilfælde i 

forbindelse med de 12 måneder.66   

De to øvrige betingelser i artikel 15 stk. 2 omhandler, hvordan vederlaget udbetales, samt at 

vederlaget skal stamme fra et fast driftssted i den kontraherende stat. Disse to betingelser formodes 

                                                
65 Se afsnit ”Fuld skattepligt” – bopælsbetingelsen side 13 
66 Kommentar nr. 4 og 5 side 178 
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ikke at have betydning for sportsudøvere i et ansættelsesforhold, da det må forventes, at de 

sportsudøvere, der er i lønmodtagerforhold også modtager deres betaling af den arbejdsgiver, de er 

ansat af, samt at arbejdsgiveren har et fast driftssted.  

Der findes endvidere endnu en undtagelse i artiklen. Undtagelsen vedrører dog ikke specialets 

problemstilling, da undtagelsen omhandler arbejde om bord på skib eller i et luftfartøj i 

international trafik, og ingen sportsudøvere kan anses for at udføre deres job sådanne steder.  

Ud fra ovenstående omhandler artikel 15 lønmodtagerforhold, hvor alle tænkelige former for 

lønmodtagerforhold er medtaget. I forbindelse med afhandlingens problemstilling, er det ikke alle 

sportsudøvere, der vil indgå under artikel 15. De sportsudøvere, som vil blive berørt af artiklen, vil 

være dem, der optræder indenfor holdsport, eksempelvis fodbold og håndbold. Her vil deres 

indkomst fra ansættelsesforholdet blive beskattet ud fra artikel 15. Der vil dog også være situationer 

indenfor sportens verden, hvor en sportsudøver både kan være lønmodtager, men samtidig også har 

personlige aftaler i form af et appearance fee.67 Her vil appearance fee’et ikke komme under artikel 

15, men i stedet falde ind under artikel 17, som vil blive præsenteret nedenfor.  Samtidig vil der 

være sportsudøvere, som ikke modtager betaling i et ansættelsesforhold, men kun opnår betaling i 

form af det resultat, der opnås i en given konkurrence. Dette vil også falde udenfor artikel 15’s 

område.  

Artikel 15 kan også få betydning i de tilfælde, hvor en sportsudøver er ansat i dansk klub eller er en 

del af landsholdet og deltager i europæiske turneringer. Der vil her kunne argumenteres for, at den 

enkelte sportsudøver udfører arbejde i udlandet og samtidig får betaling for dette. Her vil 

tvivlsspørgsmålet om, hvorvidt sportsudøveren skal betale dansk eller udenlandsk skat af beløbet 

kunne opstå. Da der ikke så vidt vides findes turneringer, der varer mere end 183 dage, og da de 

fleste klubber og landshold ikke har mere end ét driftssted, som vil være det, de har i Danmark, vil 

der fortsat skulle betales dansk skat. Grunden til det er, at betingelserne, for at den kontraherende 

stat kan opkræve skat, ikke er til stede, da ingen af de tre betingelser i artikel 15 stk. 2 er opfyldt. 

                                                
67 Et beløb en sportsudøver kan få for at stille op i en turnering, som en slags reklamesøjle for turneringen.  
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Artikel 17 – Kunstnere og sportsfolk 

Artiklen er opdelt i to paragraffer, hvor den første paragraf er ”hovedparagraffen”. I denne fastslås 

det, at en sportsudøver, som er hjemmehørende i en kontraherende stat, kan beskattes i den anden 

kontraherende stat, i hvilken deres personlige virksomhed er udøvet. Dette gælder uanset om denne 

udøves i et ansættelsesforhold eller forretningsmæssigt. Artiklen gælder udover sportsudøvere, også 

for kunstnere og musikere. I artiklens anden paragraf, som er en slags foranstaltning mod omgåelse 

af skattebetalingen, tages der højde for den situation, hvor en indkomst fra sportsudøverens 

virksomhed ikke tilfalder sportsudøveren, men en anden person. I dette tilfælde vil indkomsten 

stadig skulle beskattes i den kontraherende stat, hvor sportsudøverens virksomhed er udøvet, uanset 

artiklerne 7 og 15.68  

Det vil som oftest ikke være muligt for Danmark at kunne beskatte som kildeland efter artikel 17, 

da der ikke vil være intern hjemmel i den danske skattelovgivning. Det skyldes, at kriterierne for at 

statuere begrænset skattepligt, ofte ikke vil være til stede, jævnfør tidligere afsnit omkring 

begrænset skattepligt.  

Den danske stat, i egenskab af domicilland, kan dog være tvunget til at lempe skattebetalingen i 

forbindelse med den situation, at der tidligere er betalt skat i en kontraherende stat, som har haft 

lovmæssig mulighed for at beskatte efter artikel 17.69 Der findes to måder, hvorpå der foretages 

lempelse, disse findes i artikel 23 a og b, henholdsvis eksemptionsmetode og creditmetode. Disse 

metoder vil blive beskrevet i et senere afsnit.70  

Der er i selve artiklen en del uklarheder, som man har forsøgt at råde bod på i kommentarerne til 

artiklen. Her nævnes det, at de enkelte lande i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne har aftalefrihed 

til at bestemme, at paragraf 1 i artikel 17 kun skal gælde i forbindelse med forretningsmæssig 

virksomhed. Derved vil sportsudøvere, der modtager gage og løn for deres ansættelsesforhold, blive 

omfattet af artikel 15 i stedet for artikel 17. Derfor vil der i den enkelte situation med en 

sportsudøver skulle ses nærmere på den DBO, som omhandler de to implicerede lande, for at kunne 

klargøre, hvilken artikel sportsudøverens indkomst falder ind under.  

                                                
68 OECD’s modeloverenskomst 2010 medkommentarer. Artikel 7 er fortjeneste ved forretningsvirksomhed og artikel 15 
er indkomst fra ansættelsesforhold.  
69 Jf. Artikel 23 
70 Se afsnit ”Lempelsesmetoder” side 50  
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I selve artiklen findes ikke nogen definition på hverken kunstnere eller sportsudøvere, hvorimod der 

i kommentarerne gives en fortolkning af, hvad der menes med begreberne.  

I forbindelse med begrebet ”kunstnere”, gives der i artiklen eksempler som teater- og tv-

skuespillere. Disse eksempler er dog ikke udtømmende. Det afgørende er, at der er et element af 

underholdning.71  

Begrebet ”sportsudøvere” er ligeledes ikke klart defineret. I kommentarerne gøres det klart, at 

begrebet ikke kun finder anvendelse på traditionelle sportsgrene, så som atletik, fodbold og 

svømning, men samtidig også omfatter golfspillere, tennisspillere samt racerkørere. Derudover 

nævnes der også i kommentarerne, at artiklen finder anvendelse på indkomst fra anden virksomhed, 

som anses for værende af underholdningsmæssig karakter, det være sig billard-, snooker-, skak- og 

bridgeturneringer.  

Det, at bridgeturneringer specifikt er nævnt som værende af underholdningsmæssig karakter, er 

interessant i forhold til de senere års diskussion i forbindelse med, om poker skal anses for at være 

en sport, eller om det er hasardspil. I og med at turneringer i et kortspil som bridge er medtaget i 

kommentarerne til artiklen, må det formodes, at pokerturneringer vil falde ind under artiklen. Der 

skal i forbindelse med poker lægges vægt på, at der er tale om turneringer, og derved falder 

cashgame72 uden for artiklen.  

I de situationer, hvor en kunstner eller sportsudøver modtager løn i stedet for at modtage betaling 

for et bestemt arrangement, kan den kontraherende stat, hvor arrangementet er foregået, foretage 

beskatning af den andel af lønnen, som kan henføres til arrangementet. Derudover har den 

kontraherende stat en mulighed for at beskatte den indkomst, der erhverves fra aktiviteter på dens 

territorium, selvom de tilfalder et selskab og ikke sportsudøveren. Det er dog en forudsætning, at 

det pågældende lands lovgivning indeholder en ”look through” –bestemmelse, hvor der kan ses 

igennem disse former for sammenslutninger.73  

Det ville eksempelvis kunne forekomme ved et cykelløb, hvor et udenlandsk hold sender nogle af 

deres cykelryttere og hvor disse klarer sig så godt, at de vinder præmiepenge, som går til holdet og 

ikke til den vindende cykelrytter. Her vil det pågældende land have mulighed for at beskatte 

præmiebeløbet, selvom det ikke tilfalder cykelrytteren men holdet.  

                                                
71 Kommentar nr. 3 i Artikel 17 side 191 
72 Cashgame, er den form for poker, hvor der spilles om penge i hver enkelt hånd. Den form for poker, som der spilles 
en masse af på internettet.  
73 Kommentar nr. 8 side 191 
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Sportsudøvere og kunstnere modtager ofte, udover deres honorar for en given begivenhed, også 

anden indkomst i form af royalties, beløb fra sponsorer eller reklameindtægter. Disse former for 

indkomst vil normalt falde ind under andre artikler,74 men kommer under artikel 17, hvis de kan 

knyttes direkte eller indirekte til indkomsten og præstationen. Hvis der ikke er denne sammenhæng, 

vil de falde ind under enten artikel 7 eller 15.75 Det vil sige, at hvis en sportsudøver har en 

sponsorkontrakt, hvori der kan opnås en bonus i forbindelse med gode resultater, vil denne bonus 

falde under ind artikel 17.  

 

Artikel 21 – Andre indkomster 

Artikel 21 er en form for opsamlingsartikel, der vedrører de indkomster, som ikke er behandlet i 

nogle af de andre artikler i OECD’s modeloverenskomst. Det kan både være en indkomst af en art, 

der ikke er behandlet i andre artikler, men samtidig også en indkomst fra en kilde, der ikke er 

udtrykkeligt nævnt.76 Beskatningsretten til disse former for indkomst tilfalder udelukkende 

domicillandet, og derved afskæres kildelandet fra at kunne foretage beskatning. Et eksempel på en 

indtægt, der vil være omfattet af artikel 21 vil være hæderspriser, som eksempelvis årets spiller. Her 

vil hædersprisen ikke kunne anses for erhvervet i lønmodtagerforhold, hvorfor den ikke vil falde 

under artikel 15. Det vil dog kræve, at landene imellem har aftalt, at artikel 17 kun skal gælde 

forretningsmæssig virksomhed.  

 

Lempelsesmetoder 

Dobbeltbeskatningsoverenskomsternes væsentligste formål er, at forhindre eller begrænse 

dobbeltbeskatning af den samme indkomst. I OECD’s modeloverenskomst findes der to forskellige 

lempelsesmetoder, eksemptionsmetoden og creditmetoden, til at sikre, at en given indkomst ikke 

bliver dobbeltbeskattet. Disse metoder er også indføjet i den danske skattelov i Ligningslovens §§33 

og 33A, så der ligeledes sikres mod dobbeltbeskatning fra lande, der ikke er indgået 

dobbeltbeskatningsaftale med. Nedenfor er præciseret, hvad den enkelte metode indbefatter.  

 

 

                                                
74 Eksempelvis artikel 12 Royalties 
75 Kommentar nr. 9 side 192 
76 Kommentar nr. 1 til artikel 21 side 210 



Kandidatafhandling på cand.merc.aud. 

Copenhagen Business School 2011 

Morten Prüsse-Nielsen 

51 
 

Lempelsesbrøken 

Når der skal foretages lempelse, danner lempelsesbrøken et maksimum for det nedslag, som skal 

ske i den danske skat. Dette gælder uanset hvilken af metoderne, der anvendes. Lempelsesbrøken 

har følgende udseende: 

Lempelse  =       Dansk skat   x  den lempelsesberettigede indkomst    Globalindkomsten  
 

Dansk skat er den skat, der beregnes af globalindkomsten, før overenskomstlempelsen bliver 

beregnet. 

Den lempelsesberettigede indkomst er den indkomst, som overenskomstens kildeland er tillagt 

beskatningsretten til, og som er opgjort i domicillandet Danmark. Det vil med andre ord sige den 

indkomst, som overenskomstens kildeland kan beskatte.77  

Globalindkomsten er den skattepligtige globale indkomst opgjort efter interne danske skatteregler. 

Hvis der forekommer indkomst fra flere lande, kan det ikke simplificeres ved at udarbejde en fælles 

lempelsesbrøk. Der skal laves en lempelsesbrøk for hvert enkelt land.  

 

Eksemptionsmetoden 

Når lempelsen foretages ved eksemptionsmetoden, tildeles beskatningsretten kildelandet, og således 

kan domicillandet ikke beskatte indkomsten. Det vil være uden betydning, hvorvidt kildelandet rent 

faktisk beskatter denne indkomst. Hvis der ikke beskattes, vil det føre til en dobbelt ikke-

beskatning. Der findes forskellige former for eksemptionsmetoder, men i kommentarerne til artikel 

2 står skrevet, at det er eksemptionsmetoden med progression, der anvendes i OECD’s 

modeloverenskomst.78  

I OECD’s modeloverenskomst er metoden angivet i artikel 23a. Det er imidlertid ikke i alle 

overenskomster specificeret, hvem der har beskatningsretten. Derfor er der i den danske skattelov 

en internretlig lempelsesregel i LL § 33A, som også vil gælde i de tilfælde, hvor Danmark ikke har 

indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det pågældende land. Betingelserne i denne 

paragraf skal være opfyldt, for at en lønmodtager kan påråbe sig lempelse efter 

                                                
77 Skatteretten 3 side119 
78  Kommentar nr. 29 side 221. Den anden metode kaldes ”fuld eksemption”  
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eksemptionsmetoden. Betingelserne er, at lønmodtageren skal være fuldt skattepligtig til Danmark 

efter KSL § 1. Derudover skal der være taget ophold i udlandet i minimum 6 måneder, som kun må 

være afbrudt af ferie eller lignende i Danmark, der ikke må overstige sammenlagt 42 dage.79 

 

Creditmetoden  

Når lempelsen foretages ved creditmetoden, tildeles beskatningsretten kildelandet, og domicillandet 

skal lempe beskatningen, samt give fradrag for den i kildelandet indeholdte skat. Fradraget må dog 

ikke overstige den danske skat af den udenlandske indkomst. 80 

I stk. 2 i artikel 23 B er indført en opsamlingsregel, så det undgås, at der sker ikke-beskatning af en 

indkomst. Her skal en indtægt, selvom den er optjent i kildelandet, medtages i opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst i domicillandet. Dette dog kun, hvis der ikke findes intern hjemmel i 

kildelandet til at beskatte denne.  

Det vil ved beregningen af fradraget være nødvendigt at sammenligne det fradrag, der udregnes og 

skatten betalt til udlandet, da det er det laveste af de to beløb, der vil udgøre fradraget i den danske 

skatteberegning.  

Hvis en borger er blevet dobbeltbeskattet, er det borgerens eget ansvar at påberåbe sig lempelse 

efter enten eksemptionsmetoden eller creditmetoden. Der vil dog i langt de fleste 

dobbeltbeskatningsaftaler stå skrevet, hvilken lempelsesmetode der kan anvendes og derved, 

hvilken lempelse der vil kunne påberåbes. I de DBO’er, hvor Danmark er domicilland, er det oftest, 

creditlempelse, der er anvendt, da indkomsten fra det andet land beskattes op til dansk niveau og 

derved kan modvirke skattespekulation.81 

 

Delkonklusion 

Det kan i henhold til forannævnte bemærkes, at DBO’er i sig selv ikke har nogen betydning for 

sportsudøverens skatteoptimering, da de ikke har retsvirkning som lov i Danmark. Derimod har 

DBO’erne den fordel for sportsudøveren, at der igennem aftalen sikres, at der ikke sker en 

dobbeltbeskatning af hans indtægt. DBO’ens indhold stemmer nemlig overens med, hvornår 

                                                
79 LL § 33 A 
80 LL § 33 og Artikel 23 B stk. 1. i OECD’s modeloverenskomst. 
81 Skatteretten 3 side 126.  
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Danmark har beskatningsretten til en indkomst. Det vil sige, at der ikke opstår situationer, hvor en 

indtægt bliver dobbeltbeskattet, så længe alle lande følger DBO’ernes indhold. Den indtægt, der er 

optjent i lønforhold i Danmark og hvor sportsudøveren er hjemmehørende i Danmark, skal der 

betales dansk skat af.   
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Beskatning 

I dansk skatteret er det SL §§4-6, der er de vigtigste paragraffer, når det skal vurderes, hvilke 

indtægter der er skattepligtige og hvilke udgifter der er fradragsberettigede. Der gælder, som 

tidligere nævnt, et globalindkomstprincip for de fuldt skattepligtige til Danmark, hvorefter alle 

indtægter skal medregnes i den skattepligtige indkomst, hvad enten de hidrører fra landet eller ikke 

jf. SL § 4. I denne paragraf er oplistet hvilke indtægter, der er skattepligtige. De skattepligtige 

indkomster kan herefter betegnes som de løbende økonomiske fordele, som er tilbagevendende og 

beregnet til eget forbrug, uden at der derved sker nogen forringelse af indkomstmodtagerens status. 
82 Det er herved ligegyldigt, om det består af penge eller formuegoder af pengeværdi. 83 

I SL § 5, er der en negativ afgrænsning af hvilke indtægter, der skal medregnes i årsindkomsten. 

Dette skyldes den meget vide indkomstbeskrivelse i SL § 4. 84 

I SL § 6 er oplistet de fradragsberettigede udgifter, der kan fratrækkes, når den skattepligtige 

indkomst skal beregnes. Kravet til disse udgifter er, at de har været anvendt til at sikre, erhverve og 

vedligeholde indkomsten.  

Når det skal vurderes, hvordan en sportsudøver skal beskattes, skal det først klarlægges, om 

sportsudøveren er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, da beskatningen af disse to 

grupper er vidt forskellige. Ifølge Skat er en lønmodtager defineret som; ”den, der modtager 

vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold”, og modsat defineres en selvstændig 

erhvervsdrivende som; ”en der er kendetegnet ved, at der for egen regning og risiko udøves en 

virksomhed af økonomisk karakter med det formål at opnå overskud”.85 Det vil ofte være 

forholdsvis nemt at skelne mellem disse to kategorier, mens det andre gange vil kræve en konkret 

vurdering af forholdene.  

De skattemæssige forskelle mellem de to kategorier er, at de selvstændigt erhvervsdrivende har 

mulighed for at drive det i selskabsform, og derved anvende virksomhedsskattelovens regler jf. 

VSL § 1, hvilket lønmodtagere ikke har. Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få fuldt 

fradrag for driftsomkostninger jf. PSL § 3, stk. 2, mens lønmodtagere kan opnå ligningsmæssige 

fradrag.  

                                                
82 Skatteretten 1 side 65. 
83 Statsskatteloven § 4 
84 Skatteretten 1 side 153. Disse er også specificeret i LL §§ 7-7Ø. 
85 Cirkulære om personskatteloven. CIR nr. 129 af 04/07/1994 
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I det følgende vil de mest almindelige former for indtægter og udgifter blive præsenteret. Derudover 

vil de mere problematiske indtægter, som de sportsudøvere der anses for lønmodtagere kan møde 

gennem deres karriere, også blive gennemgået.  

 

Indtægter 

En sportsudøver kan have flere former for indtægt i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv. 

Sportsudøveren vil modtage løn, som er uafhængig af indsatsen. Derudover vil de fleste 

sportsudøvere have forhandlet en aftale på plads, som er præstationsbestemt, og således giver 

forskellige former for bonusser, afhængig af forskellige variabler, eksempelvis resultater og antal 

kampe. Yderligere vil en sportsudøver kunne modtage et engangsbeløb, når der underskrives en ny 

kontrakt med en klub - et såkaldt sign-on fee. Endelig er der mulighed for, at sportsudøveren 

modtager andre indtægter blandt andet i form af sponsorater, landsholdsdeltagelse mv.  

 

Løn 

Ligesom alle andre, der bliver anset for at være lønmodtagere, skal sportsudøvere, der modtager løn 

for det arbejde de udfører, beskattes efter SL § 4. Det er positivt nævnt i SL § 4 stk. 1, litra c, at 

indtægter fra et ansættelsesforhold skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Betalingen for arbejdet, der er udført i tjenesteforhold, skal derfor behandles som andre 

lønmodtageres, hvilket betyder, at lønnen er skattepligtig og vil blive beskattet som personlig 

indkomst jf. PSL § 3, stk. 1. Lønnen skal medregnes i A-indkomsten, da den udbetales som led i 

personligt arbejde i tjenesteforhold jf. KSL § 43. Sportsudøverens arbejdsgiver skal indeholde A-

skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP af lønnen, inden den bliver udbetalt jf. KSL § 46, stk. 1.  

 

Bonus 

Mange sportsudøvere har en bonusordning i deres ansættelseskontrakt, hvor de modtager bonus i 

forskellige situationer. Disse situationer kan for eksempel være bonus for at have spillet et bestemt 

antal kampe, landsholdsudtagelse eller for at have været medvirkende til, at klubben har vundet 

medaljer. Ud fra SL § 4 er de samlede årsindtægter skattepligtige, og derved vil bonusordninger 

også blive omfattet af denne paragraf. Bonusordninger vil derfor blive beskattet på samme måde 

som almindelig løn og være omfattet af den personlige indkomst jf. PSL § 3, stk. 1. Derved vil 
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sportsudøverens arbejdsgiver også skulle indeholde A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP af 

bonussen, på samme måde som gælder for den almindelige løn jf. KSL § 46, stk. 1.  

 

Sign-on fee 

Det kunne tidligere rent skattemæssigt have stor betydning, hvornår og hvor en kontrakt blev 

underskrevet, når en sportsudøver overvejede at skifte til en dansk klub og samtidig ønskede at 

flytte til Danmark. Dette skyldtes, at han fik ret til et sign-on fee ved underskrivelse af en kontrakt 

med en dansk klub. Sign-on fee beløbet er indenfor sportens verden ofte et beløb af en betydelig 

størrelse. Et vigtigt spørgsmål var dengang for sportsudøveren, om sign-on fee beløbet skulle med 

på den danske skatteangivelse, eller om den skulle på skatteangivelsen i det land, som han flyttede 

fra. Her havde periodiseringen stor betydning. Der skulle i forbindelse med spørgsmålet om, hvilket 

land der havde beskatningsretten, ses nærmere på DBO’en mellem de implicerede lande. 

Sportsudøveren kunne have interesse i, at beskatningen af sign-on fee’et blev foretaget i det land, 

som han flyttede fra, da det land formentlig havde en lavere skatteprocent end Danmark. Danmark 

er et af de lande i verden med den højeste skatteprocent, og det ville således være mest optimalt for 

sportsudøveren, at beskatningen foregik i det land, som sportsudøveren flyttede fra. Sportsudøveren 

skulle være særdeles omhyggelig med, hvornår kontrakten blev underskrevet, og hvilken ageren 

sportsudøveren efterfølgende havde86.  

SKAT har indenfor de seneste år ændret syn på området omkring sign-on fee. Tidligere kunne en 

sportsudøver foretage sit klubskifte til en dansk klub på en sådan måde, at der ikke ville ske 

beskatning af sign-on fee’et i Danmark, hvis skiftet skete på et tidspunkt, hvor sportsudøveren ikke 

blev anset for værende skattepligtig til Danmark. Denne mulighed kunne ses i SKM 2002.110. Her 

konkluderes det, at et sign-on fee ikke er skattepligtigt til Danmark, så længe beløbet er benævnt 

med ”sign-on fee” og straks forfalder til betaling, når kontrakten er underskrevet. Desuden skal 

kontrakten være underskrevet, inden sportsudøveren bliver fuldt skattepligtig til Danmark. Samtidig 

ville der heller ikke kunne statueres begrænset skattepligt, da kravet på ydelsen er opstået på 

grundlag af kontraktunderskrivelsen, som er foretaget i udlandet. Det udelukkes dog ikke, at der 

kunne statueres skattepligt, selvom de nævnte betingelser var opfyldt. Det ville kræve, at reglerne 

blev forsøgt omgået ved eksempelvis at udbetale et meget stort beløb i sign-on fee, i forhold til den 

løn som sportsudøveren var værd på kort sigt.  
                                                
86 Jf. Søren Andersen dommen. SKM 2009.30 HR 
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Ovenstående muligheder er som nævnt ophævet, og SKAT har ændret den skattemæssige 

behandling af sign-on fee.87Der findes dog ikke nogen nærmere begrundelse for, hvorfor SKAT har 

ændret holdning til sign-on fee’et. SKAT ser det nu, som om sportsudøveren ved 

kontraktunderskrivelsen påtager sig en forpligtelse til at skifte klub og påbegynde arbejde i den nye 

klub. Det betyder, at SKAT nu ser sign-on fee som et tilsagn om personligt arbejde i tjenesteforhold 

i kontraktperioden. Derfor må sign-on fee anses som forskud på løn, som skal beskattes efter KSL § 

43, stk.1 og ikke længere som en overgangssum. Vederlaget bliver taget til indtægt i det 

indkomstår, hvor kontrakten underskrives, og bliver derved skattepligtig for det år, hvor kontrakten 

indgås. SKAT’s ændrede holdning til sign-on fee er endnu ikke afprøvet ved domstolene, så det 

vides ikke, om denne opfattelse af sign-on fee’et er den rigtige anskuelse, hvilket nogle betvivler. 

En af dem er advokat Jan Børjesson, der i sin artikel ”Sign-on fee for sportsudøvere – civilretligt og 

skatteretligt” udgivet i SR SKAT, beskriver, at sign-on fee ikke kan anses som forskud på løn i et 

ansættelsesforhold.  

I artiklen argumenterer Jan Børjesson for, at sign-on fee er et beløb, sportsudøveren får for at blive i 

jobbet som sportsudøver i den aftalte kontraktperiode. Det specielle er, at sportsudøveren forpligter 

sig uopsigeligt i en årrække, modsat en almindelig ansættelseskontrakt i erhvervslivet, hvor der er 

nogle opsigelsesvilkår. Disse findes ikke i en sportskontrakt, hvilket er det sign-on fee kompenserer 

for. Det må forventes, at jo længere kontrakten løber, jo større vil sign-on fee’et også være. Derfor 

argumenterer Jan Børjesson for, at der må skelnes mellem på den ene side den økonomiske 

rettighed, og på den anden side lønnen under ansættelsesforholdet. Den økonomiske rettighed kan 

beskrives, som den rettighed der erhverves ved betalingen af sign-on fee, og som modsvares af en 

rådighedsbegrænsning over sportsudøveren. Lønnen under ansættelsesforholdet udgøres af 

betalingen for sportsudøverens udførelse af personligt arbejde i kontraktperioden.88 

Der har været en sag ved domstolene angående sign-on fee efter SKAT’s ændrede opfattelse. Det 

var den tidligere nævnte dom, SKM 2009.30 HR, omkring fodboldspilleren Søren Andersens skifte 

fra Bristol City til Odense Boldklub. Søren Andersen blev anset for at være fuldt skattepligtig til 

Danmark fra underskrivelsen af kontrakten, og derved blev hans skattepligtige indkomst hævet med 

sign-on fee beløbet. Dette er dog ikke det centrale i forbindelse med diskussionen om, hvorvidt 

sign-on fee’et skal anses for at være forskud på løn. Skatteministeriet havde i deres fremførelse af 

                                                
87 SKM 2007.370 SKAT 
88 SR SKAT marts 09 side 32 
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sagen lagt vægt på, at Søren Andersen burde betragtes som begrænset skattepligtig til Danmark, 

fordi beløbet måtte anses som vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, og at der altså var 

tale om forskud på løn. Dette forhold tog Højesteret ikke stilling til, da det blev konkluderet, at 

Søren Andersen var fuldt skattepligtig til Danmark ved underskrivelsen af kontrakten, og derfor 

blev der ikke taget stilling til, hvorledes sign-on fee’et skulle betragtes.  

Et andet argument, der taler imod opfattelsen af sign-on fee som forudbetaling af løn er, at en 

sportsudøver og dennes klub efter nærmere aftale kan frigøres fra aftalen om arbejdsforpligtigelse 

og klubben derved frigøres for sin lønforpligtelse samtidig med, at kontraktrettigheden uændret 

består. Her vil sportsudøveren stadig have ret til sign-on fee’et, men ikke til den løn, som den 

resterende del af kontrakten lød på. Dette stemmer også overens med, hvad der står i DBU’s 

standardkontrakt.89 Heri står der beskrevet, i § 3 stk. 3, at ved misligholdelse kan kontrakten kræves 

ophævet eller ansættelsesforholdet suspenderet i en periode. Der står ikke skrevet, at klubben ved 

misligholdelse eventuelt kan kræve et sign-on fee tilbagebetalt. Sign-on fee’et skulle være 

periodiseret ud over hele kontraktperioden, hvis det skulle være en forudbetaling af løn, og der 

skulle tilbagebetales den del, der svarer til de resterende måneder af kontrakten, til klubben.  

Hvis SKAT’s opfattelse af sign-on fee’et følges, vil det blive karakteriseret som personlig indkomst 

for sportsudøveren og vil dermed blive omfattet af forskerordningen, hvis sportsudøveren i øvrigt 

lever op til de tidligere nævnte betingelser. Hvis domstolene derimod når frem til, at de ikke kan 

følge SKAT’s opfattelse, vil sign-on fee’et ikke kunne opfattes som løn og vil derfor ikke kunne 

blive omfattet af den gunstige forskerordning.  

Derudover kan der, hvis SKAT’s opfattelse følges, ske det gunstige for en sportsudøver, at 

vedkommende ikke bliver beskattet af et sign-on fee. Dette vil kunne ske i den situation, hvor 

sportsudøveren der er fuldt skattepligtig til Danmark, underskriver en kontrakt med en udenlandsk 

arbejdsgiver samt modtager et sign-on fee beløb og derefter flytter til udlandet. Her vil der i 

forbindelse med en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem landene ske det, at Danmark anser 

sign-on fee’et som værende løn, som vil falde ind under artikel 15 i OECD’s modeloverenskomst. 

Samtidig vil det land, som sportsudøveren flytter til, kunne betragte sign-on fee’et som en 

overgangssum, der vil falde ind under artikel 21, da overgangssum ikke er nævnt i OECD’s 

modeloverenskomst. Her vil DBO’ens formål med at forhindre dobbeltbeskatning betyde, at der 

                                                
89 Bilag nr. 3 – DBU’s standardkontrakt 
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ikke vil blive foretaget beskatning af sign-on fee’et, da artikel 21 giver domicillandet 

beskatningsretten.  

I den omvendte situation, hvor en sportsudøvers flytter til Danmark, vil der derimod kunne opstå 

dobbeltbeskatning. Dette kan ske, da det land, som sportsudøveren flytter fra, og som beskatter 

sign-on fee’et efter artikel 21, nu vil være domicilland og derved have beskatningsretten. Danmark 

vil derimod anse sign-on fee’et som forskud på løn, og vil derved også beskatte dette. Danmark og 

det fraflyttede land vil således skulle afgøre, hvilket land der har beskatningsretten til sign-on fee’et.  

SKAT har efter min vurdering tolket sign-on fee’et forkert, ved at betragte det som forskud på løn, 

ud fra den samme begrundelse som Jan Børjessons, nemlig at grunden til, at klubberne skal betale et 

sign-on fee, er en form for kompensation til sportsudøveren ved at have indgået en uopsigelig 

kontrakt. Derved er kontrakten anderledes end de ansættelseskontrakter, der ellers indgås på 

arbejdsmarkedet, da sportsudøveren bliver bundet i et bestemt antal år.  

 

Appearance fee 

Et appearance fee er et beløb, som en sportsudøver opnår ved at stille til start ved en given 

begivenhed. Appearance fee’et bliver betalt af arrangøren af begivenheden, for på den måde at opnå 

mere medieomtale og eventuelt lokke flere sportsudøvere til arrangementet ved at kunne præsentere 

et stort navn inden for den pågældende sportsgren. Beløbet bliver hovedsageligt kun betalt til de 

mest populære udøvere indenfor sportsgrenen. Denne form for betaling finder især sted indenfor de 

individuelle sportsgrene, såsom golf, tennis og cykling.  

Det kan diskuteres, hvordan et appearance fee skal klassificeres indkomstmæssigt, da der kan være 

tvivl om, hvorvidt dette bliver betalt i et tjenesteforhold, eller om det må anses for at være betalt til 

en selvstændig erhvervsdrivende. Det, der kan pege i retning af, at beløbet bliver betalt i et 

tjenesteforhold er, at sportsudøveren modtager beløbet som betaling for at udføre et stykke arbejde 

for arrangøren, nemlig at stille til start i begivenheden. Der har i tidens løb været domme, der tog 

stilling til, om der var tale om et tjenesteforhold. Af disse kan blandt andre nævnes UfR 1973.151 

HR, der omhandler to udenlandske kunstnere, som optrådte i Danmark henholdsvis 1 og 5 gange. 

Højesteret nåede frem til, at de ikke var i tjenesteforhold, og dommen må derfor være medvirkende 

til, at opfattelsen af appearance fee må pege i retning af, at der ikke er tale om et tjenesteforhold. 

Derfor må det også pege i denne retning, at sportsudøveren ikke vil blive anset for at være i 
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tjenesteforhold, og at det er for sportsudøverens egen regning og risiko, hvis det skulle vise sig, at 

han ikke kan stille til start i begivenheden. I den situation vil appearance fee’et bortfalde, og det må 

kunne konkluderes, at Danmark ikke vil have mulighed for at beskatte et eventuelt betalt 

appearance fee, da det ikke kan anses som værende et tjenesteforhold, og derved har man ikke 

mulighed for at kunne beskatte indkomsten, hvis sportsudøveren ikke er fuldt skattepligtig til 

Danmark.  

 

Andre indtægter 

De sportsudøvere, der anses for at være i lønmodtagerforhold, vil have deres primære indtægt fra 

arbejdsgiveren. Mange sportsudøvere har dog også supplerende indtægter, der stammer fra andre 

end deres faste arbejdsgivere. De følgende indtægter er valgt ud fra, at det er de mest almindelige 

indtægter, som en sportsudøver indtjener udenfor lønmodtagerforhold.  

 

Sponsorindtægter 

Sportsudøvere har ofte indgået sponsoraftale med en given sponsor, hvor sportsudøveren enten 

modtager en sum penge, sportsudstyr eller begge dele. Omfanget afhænger af, hvor profileret 

sportsudøveren er. Som modydelse skal sportsudøveren bære sponsorens logo samt eventuelt være 

til rådighed ved arrangementer. Det kan være store beløb, som sponsorerne udbetaler for at kunne 

benytte sportsudøveren i reklamehenseende. For at eksemplificere hvilke beløb, det kan dreje sig 

om, vurderes det, at Nike’s sponsorat af Nicklas Bendtner udgør 10-12 millioner årligt plus en 

bonus afhængig af, hvor mange lande reklamen kommer ud til.90 Disse sponsorater er skattepligtige 

for sportsudøveren, og vil blive beskattet som almindelig indkomst jf. PSL § 3, stk. 1. Hvorvidt der 

i et tilfælde som dette er tale om et tjenesteforhold, kan være svært at afgøre, da der vil være ting, 

der peger i retning af tjenesteforhold, men samtidig er der også ting, der peger i retning af 

selvstændig erhvervsvirksomhed. Forskellen på beskatningen er tidligere nævnt i afsnittet 

”Karrieren i selskabsform”. Af ting, der kan betyde tjenesteforhold, er at sportsudøveren blot skal 

møde op, og sponsoren sørger for remedier, tøj mv. Derimod vil det forhold, at sportsudøvere ikke 

er begrænset i at have flere sponsorer, pege i retning af selvstændig erhvervsvirksomhed. Endvidere 

vil sponsorer heller ikke tilrettelægge sportsudøverens dag. Det må derfor ud fra en 

                                                
90 http://www.sporten.dk/fodbold/nike-vil-forgylde-bendtner  
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helhedsvurdering kunne betragtes som selvstændig erhvervsvirksomhed, og dermed som B-

indkomst. Det vil derfor påhvile sportsudøveren at selvangive indtægten.  

Det skal derudover også nævnes, at hvis sportsudøveren har sponsorindtægter på mere end 50.000kr 

årligt, skal sportsudøveren momsregistreres og betale moms af sponsorindtægterne.91  

 

Landsholdsudtagelse 

Når en sportsudøver bliver udtaget til landsholdet indenfor hans respektive sportsgren, modtages et 

honorar fra det specialforbund, som landsholdet hører under. Honoreringen sker på grundlag af en 

lønaftale og bonusaftale, der er forhandlet på plads af specialforbundet og den spillerforening, som 

repræsenterer landsholdsspillerne.92  Her afgøres beløbets størrelse af antal kampe, kvalificering til 

slutrunder og resultater. For at honoraret for at deltage på landsholdet skal kunne karakteriseres som 

løn, vil det kræve, at det er et vederlag, som arbejdsgiveren yder sportsudøveren under et stadigt 

bestående arbejdsforhold.93 Landsholdsudtagelse kan ikke defineres som stadigt bestående, da en 

sportsudøver ikke kan forvente at blive udtaget til næste kamp, på grund af eventuelle skader, andre 

sportsudøvere, der er bedre mv. Sportsudøveren er samtidig ansat i en klub, hvor denne er 

kontraktligt bundet, hvilket ikke er tilfældet med landsholdet. Her kan sportsudøveren selv 

bestemme, om han ønsker at deltage, hvis han vel at mærke er udtaget, og således vil der ikke være 

tale om tjenesteforhold. Honoraret for landsholdudtagelse vil dermed være B-indkomst jf. KSL § 

41, stk. 2, 3.pkt, og vil derfor blive beskattet som personlig indkomst efter PSL § 3, stk. 1. 

For de sportsudøvere, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, vil det afhænge af skattereglerne i 

det land, de er bosat i, hvorvidt der skal betales skat af honoraret for landsholdsudtagelsen. KSL § 2 

er ikke gældende for disse sportsudøvere, da der ikke er tale om et tjenesteforhold.  

                                                
91 http://www.tax.dk/lv/jurvejl/D_A_5_5_4.htm  
92 http://www.sporten.dk/haandbold/dif-vil-maegle-i-haandbold-konflikt  
93 Ligningsvejledningen almindelig del 2011-1 afsnit A.B.1.1 
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Udgifter 

Agentudgifter 

Når de sportsudøvere, der er ansat i forskellige klubber, skal forhandle ny kontrakt, enten med den 

eksisterende arbejdsgiver eller med en ny, benytter de ofte en agent til at bistå dem i 

kontraktforhandlingen. Agentens opgave er grundlæggende at varetage sportsudøverens interesser 

og det er også det, de får betaling for. Brugen af agenter kan rejse skatteretslige problemer i 

forbindelse med muligheden for at trække udgiften til agenten fra.  

Der er i dag større åbenhed omkring agenterne. Hvor de tidligere i fodboldens verden var lyssky 

mellemhandlere, er de i dag afløst af strømlinede agenter med licenser. Det gælder dog ikke 

omkring selve aflønningen. Her bliver der som så mange andre steder, ikke reklameret med, hvor 

mange penge der tjenes.  Hovedreglen er, at jo større beløbsmæssigt en handel er, jo større beløb får 

agenten også. Agenten får typisk et sted mellem 5-10 procent af salgssummen af sportsudøveren, 

hvilket blandt andet kan ses af en udtalelse fra John Sivebæk, tidligere landsholdspiller i fodbold, 

og nu spilleragent hos det store og dominerende Proactive Scandinavia A/S: 

”…det er nok det typiske, men jeg kender ikke til hvad andre får, men det er i hvert fald ikke mere 

end 10 procent. ”94 

Betalingen af agenterne foregår ofte på den måde, at agenten ikke får betalt sin løn i form af et fast 

beløb, men den betales i rater i sportsudøverens kontraktperiode.  

I de tilfælde, hvor det eventuelt er en forlængelse af en sportsudøvers kontrakt, modtager agenten en 

vis procentdel af sportsudøverens bruttogrundløn.95  

De sportsudøvere, som ikke anses for at være lønmodtagere, men som værende selvstændig 

erhvervsdrivende, kan også gøre brug af agenter. I de tilfælde kan det være andre opgaver, 

sportsudøverne benytter agenten til, som for eksempel kontrakter i forbindelse med deltagelse i 

turneringer eller rådgivningsydelser. 

                                                
94 http://www.fyn.dk/article/49924?rss  
95Bilag nr. 4 – DBU’s repræsentationsaftale 
http://www.dbu.dk/oevrigt_indhold/Cirkulaerer/~/media/Files/DBU_Broendby/spilleragenter/agentaftale_-
_spiller_2004.pdf  



Kandidatafhandling på cand.merc.aud. 

Copenhagen Business School 2011 

Morten Prüsse-Nielsen 

63 
 

Agentproblematikker drejer sig ikke om selve agentens indtægt, men derimod om muligheden for, 

at sportsudøveren kan opnå fradrag for udgiften til agenten, samt hvordan selve betalingen foregår. 

Er det sportsudøveren selv, der betaler udgifter eller eventuelt sportsudøverens arbejdsgiver i form 

af en lønnedgang.  

 

Når sportsudøveren er lønmodtager 

Når en sportsudøver anvender en agent, sker betalingen af denne på forskellig måde, alt efter om det 

er sign-on fee, eller om det er en fastsat procentdel, altså en ratebetalingsordning. Derfor er det mest 

hensigtsmæssigt, at de forskellige udgifter også behandles hver for sig for at vurdere, om der er 

mulighed for, at sportsudøveren kan trække udgiften fra i den personlige indkomst.  

Der vil i denne sammenhæng udelukkende blive fokuseret på den situation, hvor sportsudøveren 

ved kontraktindgåelse også vælger at flytte bopæl til Danmark, da der ellers skulle kigges nærmere 

på den enkelte DBO med det pågældende land, som sportsudøveren kom fra.  

Ratebetalingen bliver, som tidligere nævnt, forhandlet mellem sportsudøveren og agenten til en 

given procentsats af lønnen, hvorefter betalingen til agenten vil falde én gang årligt i hele 

kontraktperiodens længde. Inkluderet i denne ratebetaling er, ud over betaling for selve biståelsen 

ved kontraktforhandlingen, også betaling for de løbende ydelser, som agenten leverer til 

sportsudøveren i løbet af kontraktperioden. Der vil derfor i forbindelse med ratebetalingen være en 

tæt sammenhæng mellem den løn, sportsudøveren får, og den udgift sportsudøveren har til agenten.  

Når en sportsudøver underskriver en ny kontrakt med en ny arbejdsgiver, opnås der ret til en 

kontant betaling i form af et sign-on fee. Af dette beløb får sportsudøverens agent en vis procentdel. 

Som nævnt i det tidligere afsnit omkring indtægter anses sign-on fee i dansk skattelovgivning som 

forudbetalt løn. Da problematikken skal ses i sammenhæng med en sportsudøvers flytning til 

Danmark, vil der ske beskatning af sign-on fee’et i Danmark. Da sign-on fee’et bliver anskuet på 

denne måde i den danske skattelov, vil betalingen til agenten blive behandlet på samme måde som 

ratebetalingen, da begge beløb vil hænge sammen med lønnen til sportsudøveren. Der kan i 

forbindelse med flytningen til Danmark opstå det problem, at det land, hvor sportsudøveren flytter 

fra, opfatter sign-on fee’et anderledes end den opfattelse SKAT har. I denne forbindelse vil det være 

op til dobbeltbeskatningsaftalen mellem de to lande at vurdere, hvorvidt det er Danmark eller det 

andet land, der har beskatningsretten til sign-on fee’et, samt hvor sportsudøveren har mulighed for 

at opnå fradrag for agentudgiften.  
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Der har gennem årene været en del skatteretslige problemer med sager omkring agenter. Dette har 

blandt andet ført til en sag, hvor problematikken omkring muligheden for at trække agentudgiften 

fra i den personlige indkomst kan løses. Denne sag var et bindende svar fra skatterådet, hvor en 

professionel fodboldspiller skulle beskattes af et beløb til en agent, som var blevet betalt af 

spillerens klub. Skatterådet vurderede, at betalingen som klubben foretog, måtte anses som en 

reduktion af spillerens udgift. Derved blev det konkluderet, at spilleren kunne fratrække udgiften til 

agenthonoraret i den personlige indkomst jf. SL § 6a og LL § 9, stk.1, som resultat af den nære 

sammenhæng mellem de skattepligtige indtægter og agenthonoraret.96 

For at en sportsudøver skal have mulighed for at fradrage udgiften til agenten, er SL § 6, som er en 

af grundstenene i det danske skattesystem, særdeles vigtig. Muligheden for at opnå fradrag kræver, 

at udgiften skal være anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten jf. SL § 6a. Det vil 

derfor være vigtigt at se på, hvilke ydelser agenten rent faktisk har leveret til sportsudøveren. Der 

kan ikke være tvivl om, at der ved selve kontraktindgåelsen, hvor det ofte er agenten, der forhandler 

på vegne af sportsudøveren, både erhverves og sikres en given indkomst.  Denne paragraf skal også 

ses i sammenhæng med LL § 9 stk. 1, hvor der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for 

lønmodtagere fradrages udgifter i forbindelse med udførelsen af det indtægtsgivende arbejde. Det 

må derfor bero på en diskussion, hvorvidt en udgift til en agent kan komme under denne paragraf. 

Det er frivilligt, om en sportsudøver ønsker at være tilknyttet en agent. Dette valg vil formentlig 

afhænge af, hvilke kompetencer den enkelte sportsudøver har. En af grundene til, at der vælges en 

agent, kan være, at forhandlingsteknik ikke er en spidskompetence for sportsudøveren, og derfor 

vælges en sådan til at varetage denne opgave, for at få det maksimale output og dermed den bedste 

aftale for sportsudøveren. Derudover kan der være situationer, hvor den enkelte sportsudøver ikke 

har kendskab til regler og love, som kan have indvirkning på løn og skat. Der vil derfor være en nær 

sammenhæng mellem den indtægt, som sportsudøveren får, og de udgifter sportsudøveren har til en 

agent.  

Det var ikke kun ved selve kontraktindgåelsen, men også ved en forlængelse af en eksisterende 

kontrakt, at SKAT har taget stilling til, hvordan udgiften til agenten skulle behandles. Hvor der ved 

kontraktindgåelsen blev lagt vægt på de første to ord i SL § 6, nemlig erhverve og sikre, vil der ved 

forlængelse af en kontrakt blive lagt vægt på det tredje ord, vedligeholdelse af indkomsten. Dette 

                                                
96 SKM 2007.413.SR 
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ligger i logisk forlængelse af det forrige. Derved vil sportsudøveren stadig have mulighed for at 

trække agentudgifter fra i den personlige indkomst, herunder også i forbindelse med sign-on fee.  

For sportsudøveren kan der også opstå en situation, hvor der anvendes en agent til 

kontraktforhandling med en mulig kommende arbejdsgiver, hvor resultatet bliver, at der ikke 

udmønter sig en konkret kontrakt. Her kan opstå en problematik omkring fradraget, da man kan 

stille spørgsmålstegn ved, om der er fradrag for udgiften til agenten, når forhandlingen ikke førte til 

en kontrakt? 

Der kan argumenteres for både fradrag og ingen fradrag for udgiften, så det vil være en gråzone. 

Argumentationen for, at der ikke skal kunne foretages fradrag, er at der hverken erhverves, sikres 

eller vedligeholdes en indtægt, da kontraktforhandlingen ikke førte til nogen kontrakt og derved 

ikke vil kunne give mulighed for fradrag.  

På den anden side kan der argumenteres for det modsatte synspunkt, da udgiften til agenten i 

forbindelse med forhandlinger omkring en mulig kontrakt til sportsudøveren, må have en så nær 

tilknytning til de skattepligtige indtægter, som sportsudøveren enten har haft eller må formodes at 

få, at der må gives fradrag, da det jo vedrører indkomstgrundlaget. Udfaldet af 

kontraktforhandlingerne vil være underordnet.   

 

Erhvervsdrivende sportsudøver 

Hvis en sportsudøver ikke anses for at være lønmodtager, men derimod for at være 

erhvervsdrivende, ændres reglerne fra det forrige afsnit. En erhvervsdrivende sportsudøver kan dog 

stadig have udgifter til en agent i forbindelse med deltagelse i turneringer, rådgivning og i 

forbindelse med sponsorkontrakter. Derved opstår spørgsmålet, om der er fradragsmulighed for 

denne udgift.  

Som nævnt i afsnittet omkring OECD’s modeloverenskomst artikel 17, har Danmark ikke mulighed 

for at beskatte som kildeland, hvis der ikke er et ansættelsesforhold, så der kan statueres begrænset 

skattepligt. Da der ikke er tale om et ansættelsesforhold, når en sportsudøver er selvstændig 

erhvervsdrivende i udlandet, vil Danmark ikke have mulighed for at beskatte en given indkomst. Da 

udgiften til agenten er i nær forbindelse med indkomsten, vil der derfor heller ikke være mulighed 

for at foretage fradrag.  
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Anderledes vil det forholde sig for de erhvervsdrivende sportsudøvere, der er fuldt skattepligtige til 

Danmark. I denne situation vil der, som når sportsudøveren er lønmodtager, være et krav om, at for 

at opnå fradragsmulighed for agentudgiften, skal der være en klar sammenhæng mellem udgiften og 

indtægten. Der vil derfor normalt være fradragsmulighed, når agentudgiften har en klar 

sammenhæng med sporten. I de situationer, hvor en erhvervsdrivende sportsudøver anvender en 

agent til rådgivning i forbindelse med eksempelvis sponsorkontrakter eller har en agent til at 

varetage turneringstilmeldinger samt årsplanlægning, vil der således være mulighed for at foretage 

fradrag.  

 

Periodisering af agentudgift 

Hvis en sportsudøver anvender en agent i forbindelse med et klubskifte, hvor skiftet er på tværs af 

landegrænser, vil der opstå en problematik omkring, i hvilket land der vil være fradragsmulighed 

for udgiften.  

I den danske skattelov skal der, for at der er mulighed for at opnå fradrag, være en sammenhæng 

mellem indkomsten og udgiften. Udgiften skal være anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten.97 

I en situation, hvor en sportsudøver anses for at være lønmodtager, vil der være fradrag for 

agentudgifter ifølge dansk skattelov. Dette blev slået fast i TfS 2007, 736 SR, hvor der blev lagt 

afgørende vægt på, at der var en nær sammenhæng imellem de skattepligtige indtægter og 

agenthonoraret, og der derved er et fradrag ifølge SL § 6a og LL § 9, stk.1. Som tidligere nævnt vil 

sign-on fee ifølge SKAT’s overbevisning være et forskud på løn, og derved vil agentudgiften, 

uanset om der lægges vægt på, at denne forhandler et sign-on fee eller en given løn hjem til 

sportsudøveren, blive anset for at være løn. Sportsudøveren vil derved blive omfattet af enten KSL 

§§ 1 eller 2, alt afhængig af, hvordan denne sportsudøvers situation er. Det vil dog medføre den 

samme konklusion angående fradragsretten for agentudgiften, hvordan fradraget skal påføres den 

danske selvangivelse.  

Der vil, som tidligere nævnt i afsnittet ”Indtægter” omkring sign-on fee, kunne opstå den situation, 

at Danmark og det pågældende land ikke har den samme opfattelse af sign-on fee’et, nemlig der 

hvor det andet land ikke anser det som forskud på løn, og derved giver fradrag for udgiften til 

                                                
97 SL § 6a  
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agenten. I sådanne situationer vil det være op til de to lande, i henhold til DBO’en, at finde ud af, 

hvilket land der skal give fradrag for udgiften, da der ikke kan gives fradrag for den samme udgift i 

begge lande, ligesom der heller ikke kan foretages dobbeltbeskatning.  

Der findes dog en undtagelse for de sportsudøvere, som opfylder betingelserne i KSL § 48 E og 

derved vil blive omfattet af forskerordningen. Personer, der er omfattet af denne ordning vil ikke 

have mulighed for at foretage fradrag, på trods af at disse udgifter er anvendt til at erhverve, sikre 

og vedligeholde indtægten, jf. KSL § 48 F.  

De sportsudøvere, der anses som selvstændige, og fuldt skattepligtige til Danmark, vil ikke kunne 

foretage fradrag for agentudgifter efter LL § 9, som gælder for lønmodtagere, men de skal derimod 

foretage fradrag efter SL § 6a. Derved opnås fradrag i den skattepligtige indkomst.  

Det vil være vanskeligt for en selvstændig erhvervsdrivende sportsudøver at blive begrænset 

skattepligtig til Danmark, da det vil kræve, at der er et fast driftssted, hvilket umiddelbart er svært at 

forestille sig i forbindelse med en sportsudøver. Derfor vil der heller ikke kunne opnås fradrag for 

en agentudgift i Danmark i den forbindelse, men derimod vil der kunne opnås fradrag i det land, 

hvor sportsudøveren er fuldt skattepligtig til.  

 

Delkonklusion 

I ovenstående beskrives det, hvordan sportsudøveres indkomst som  løn, bonus og 

landsholdshonorering bliver beskattet som personlig indkomst. Dog er det essentielt, at se på de 

muligheder og begrænsninger sportsudøveren har i forbindelse med indkomstbeskatning og fradrag 

for til slut i afhandlingen at kunne konkludere på den opstillede problemformulering.  

Med SKAT’s ændrede opfattelse af sign-on fee, er der sket en begrænsning i skattesystemet for 

sportsudøveren, da det ikke længere er muligt for sportsudøvere, der flytter til Danmark, at undgå 

dansk skattepligt af beløbet. I forbindelse med den nye opfattelse, som forskud på løn, er det 

ligegyldigt, hvornår der erhverves ret til sign-on fee’et, da det skal beskattes som personlig 

indkomst i Danmark. Hvis opfattelsen af sign-on fee’et ikke stemmer overens med den danske 

opfattelse i det land, hvor sportsudøveren flytter fra, vil beløbet kunne blive dobbeltbeskattet. 

Herved må det konkluderes, at det er bedst for sportsudøveren at vente med at opnå ret til beløbet, 

til beskatningsretten er overgået til Danmark. Derved undgås en juridisk konflikt om, hvilket land 
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der har beskatningsretten. Dette vil dog kun gælde, hvis domstolene er enige i SKAT’s opfattelse af 

sign-on fee’et, hvilket endnu ikke er afprøvet.   

Hvis sportsudøveren opfylder kriterierne for at kunne benytte den gunstige forskerordning, vil der 

være den mulighed, at sign-on fee’et også vil kunne nøjes med at blive beskattet med 26 %, da det 

vil være forskud på løn, og dermed være omfattet af ordningen. Det vil klart være en fordel for 

sportsudøveren, da han derved vil slippe med en lavere skatteprocent end den almindelige 

lønmodtager.  

Ved appearance fee, vil det modsat sign-on fee, ikke blive anset for erhvervet i tjenesteforhold, da 

det er for sportsudøverens egen regning og risiko, at der deltages i turneringen og derved opnås ret 

til beløbet. Derfor vil Danmark ikke kunne beskatte beløbet, hvis sportsudøveren kommer fra et 

andet land, da Danmark som kildeland ikke vil have hjemmel til at beskatte. Beskatningen vil derfor 

foregå i domicillandet, hvilket giver sportsudøveren mulighed for at slippe med en lavere skat.   

Ud over indtægter har de fleste sportsudøvere også udgifter til agenter. Når sportsudøveren er 

lønmodtager og derved i et tjenesteforhold, vil der være mulighed for at få fradrag for den udgift, 

der er til agenten. Dog vil der være en begrænsning, da de sportsudøvere, der er på 

forskerordningen, ikke vil have mulighed for fradrag, da de allerede får en lempeligere beskatning.  

De selvstændigt erhvervsdrivende, som er fuldt skattepligtige til Danmark har mulighed for fradrag, 

for udgiften til agenten, hvis der er en nær tilknytning mellem udgiften og sportsudøverens indtægt.  
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Pensionsopsparing 
I pensionsbeskatningsloven findes en mulighed for, at sportsudøvere kan sikre deres fremtid 

økonomisk, når de har stoppet deres sportslige karriere. Med vedtagelsen af lov nr.317 af 5. maj 

2004 blev det efter PBL § 15 B muligt for sportsudøvere at indskyde indkomst på en ratepension, 

uden at indskuddet skulle fordeles over en 10-årig periode. Formålet med loven er at give 

sportsudøveren mulighed for at etablere en ratepensionsordning, der kan udbetales, før 

sportsudøveren når efterlønsalderen. Dette tiltag skyldes, at mange sportsudøvere starter deres 

karriere i en tidlig alder, og derfor ikke får taget en uddannelse, mens de er unge.98 Med loven får 

sportsudøveren mulighed for at spare op ved at indbetale noget af indkomsten fra sporten på en 

pensionsordning, som kan udbetales umiddelbart efter karrierestoppet, og ikke først når han når 

pensionsalderen. Loven er vedtaget med henblik på at gøre karriereskiftet lettere.  

Indkomsten, der kan indsættes på en ratepension, beskrives som den indkomst, der stammer fra 

sportsudøverens fysiske udfoldelse eller aktivitet, som er bestemt af et væsentligt 

konkurrenceelement, hvor sportsudøverens færdigheder har indflydelse på resultatet af 

udfoldelserne eller aktiviteten.99 Indkomsten kan både være erhvervet i direkte tilknytning til 

sportsudøverens udfoldelse, men også i tilknytning til en given sportsbegivenhed, som for eksempel 

løn fra en ansættelseskontrakt eller præmier. Det er således tiltænkt, at indkomsten skal være 

erhvervet i egenskab af at være sportsudøver, både indenfor holdsport og individuel sport. På denne 

måde vil eksempelvis sponsorindtægter også være indkomst, der er erhvervet i personens egenskab 

af sportsudøver.  

Den enkelte sportsudøver kan kun oprette én ordning efter PBL § 15 B. Ved oprettelsen af 

ordningen skal det påføres policen, at ordningen er omfattet af PBL § 15 B. Påtegningen skal slettes 

i det indkomstår sportsudøveren fylder 41 år. Herefter vil ordningen blive omfattet af de 

almindelige regler i PBL § 11 A.  

Rateopsparingen skal indeholde en bestemmelse, hvoraf det fremgår, at opsparingen højest må blive 

udbetalt i rater over en 10-årig periode. De samlede indbetalinger må højest udgøre et grundbeløb 

på 1.708.500kr (2011).100 

                                                
98 Ligningsvejledningen 2011afsnit A.C.1.1.7 
99 Ligningsvejledningen 2011afsnit A.C.1.1.7 
100 Der ses bort fra erlagt arbejdsmarkedsbidrag. 
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Den samlede årlige rateudbetaling kan højest udgøre et grundbeløb på 341.700kr. (2011) reguleret 

efter PSL § 20 for hvert år, hvor der sker udbetaling. Hvis beløbsgrænsen overskrides, skal der 

betales en afgift på 60 % af det beløb, der er udbetalt for meget jf. PBL § 29. Rateudbetalingerne 

kan påbegyndes inden udgangen af det år, hvor sportsudøveren fylder 40 år. Rateudbetalingerne 

beskattes som almindelig skattepligtig indkomst. 

Denne rateopsparingsmulighed er specielt en god mulighed for de sportsudøvere, som dyrker de lidt 

mindre pengestærke sportsgrene, som for eksempel badminton og roning samt for de sportsudøvere, 

der ikke når helt til tops inden for deres respektive sportsgrene. I modsætning til de sportsudøvere, 

som når toppen, for eksempel Caroline Wozniacki, Nicklas Bendtner, Thomas Bjørn etc., som i 

løbet af deres karriere vil have tjent så mange penge, at de ikke senere har behov for at sikre deres 

økonomiske fremtid gennem en uddannelse, som ordningen lægger op til.101 På grund af deres store 

indtjening og fordi den maksimale indbetaling er på 1.708.500 kr. vil disse sportsudøvere ikke have 

gavn af ordningen. Ved brug af ratepensionsordningen kan de sportsudøvere, som bruger lige så 

meget tid på træning m.m., men som ikke har den samme indkomst, få økonomisk mulighed for at 

tage en uddannelse efter sportskarrieren. For disse sportsudøvere vil rateopsparingen klart være en 

fordel. 

 

Delkonklusion 

Med vedtagelsen af lov nr. 315 af 5. maj 2004, som omhandler en pensionsopsparing, blev der skabt 

en mulighed for sportsudøvere i det danske skattesystem. Med baggrund i denne kan 

sportsudøveren nu få udbetalt pensionsopsparingen efter endt karriere. Pensionsopsparingen bliver 

beskattet som personlig indkomst. Der skal ikke betales afgift på 60 %, hvilket der skal, hvis en 

almindelig pensionsopsparing bliver udbetalt før pensionsalderen. Herved får sportsudøveren 

mulighed for at foretage et karriereskift, samtidig med at der kan opretholdes samme levestandard.  

Fordelen ved denne pensionsopsparing må dog siges at være størst for de sportsudøvere, der dyrker 

de mindre pengestærke sportsgrene, da det er disse personer, der kan have økonomiske problemer 

efter endt sportskarriere. Grunden til at nyttevirkningen af loven er størst for denne gruppe af 

sportsudøvere skyldes den maksimale pensionsindbetaling på 1.708.500kr.  

                                                
101 Caroline Wozniacki har indtil videre tjent ca. 8,5 mio. $ alene i præmiepenge, og dertil kommer et endnu større 
beløb i sponsorpenge. Nicklas Bendtner tjener 67.000 kr. om dagen og dertil kommer også præmiepenge. Kilde. BT. 
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Konklusion 

Afhandlingen har haft til hensigt at skabe en samlet fremstilling, der anskueliggør, hvorledes 

sportsudøvere beskattes ifølge det danske skattesystem. Derigennem ville det blive belyst, hvilke 

muligheder og begrænsninger, som skattesystemet giver sportsudøveren for skatteoptimering.  

For at en sportsudøver skal betale dansk skat, kræver det, at der er et tilhørsforhold til Danmark. 

Hvis dette er tilfældet, kan han enten blive omfattet af fuld skattepligt eller begrænset skattepligt. 

Bliver sportsudøveren fuldt skattepligtig vil det medføre, at indtægten, hvad enten den stammer fra 

Danmark eller udlandet, bliver beskattet i Danmark som følge af globalindkomstprincippet. Således 

må det antages, at sportsudøveren skal betale et højere beløb i skat end i udlandet på grund af den 

høje danske skatteprocent.  

Ved begrænset skattepligt vil det være indtægtens kilde i Danmark, territorialprincippet, der vil 

betyde, at sportsudøveren er begrænset skattepligtig til Danmark. Samtidig vil sportsudøvere, der er 

udlejet til danske arbejdsgivere, blive begrænset skattepligtige fra første dag. Når en sportsudøver 

bliver begrænset skattepligtig, vil indtægten, som ved fuld skattepligt, blive beskattet som personlig 

indkomst, og derved nås der frem til den begrænsning ved det danske skattesystem, at han skal 

betale et større beløb i skat, end i hjemlandet. En god mulighed for sportsudøveren er i stedet at 

blive anset for selvstændigt erhvervsdrivende. Derved kan han undgå dansk skat, da selvstændigt 

erhvervsdrivende ikke kan blive omfattet af begrænset skattepligt. 

De indtægter, der bliver beskattet som personlig indkomst vil, være løn, bonus og 

landsholdshonorering. Sportsudøveren kan dog også modtage andre specielle indtægter gennem 

karrieren; appearance fee og sign-on fee. Ved appearance fee anses indtægten ikke for erhvervet i 

lønmodtagerforhold, da det er erhvervet for sportsudøverens egen regning og risiko. Derfor kan det 

konkluderes, at Danmark ikke vil have mulighed for at beskatte som kildeland, hvis det er en 

sportsudøver fra et andet land. Det betyder altså, at beskatningen skal foregå i domicillandet, hvilket 

må anses som værende en stor mulighed for sportsudøveren, da han undgår at betale den høje 

danske skat. Indtægten vil derimod for den danske skattepligtige sportsudøver blive beskattet som 

personlig indkomst, med den høje danske beskatning til følge.  

Anderledes vil det være med sign-on fee efter det, ifølge SKAT, nu skal anses som forskud på løn.  

Dette har medført en begrænsning for sportsudøveren, da det ikke kan undgås for sportsudøvere, der 

flytter til Danmark, at der skal betales dansk skat af beløbet. Derved kan det fastslås, at det nu er 

uden betydning, hvornår der er erhvervet ret til beløbet, da det vil blive beskattet som personlig 
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indkomst. SKAT’s opfattelse er endnu ikke afprøvet ved domstolene, men hvis domstolene vælger 

at følge opfattelsen, kan det medføre dobbeltbeskatningssituationer for sportsudøveren. Dette kan 

blive aktuelt, hvis det land han kommer fra, har en anden opfattelse af sign-on fee. Det kan derfor 

konkluderes, at sportsudøveren må rådes til at vente med at erhverve ret til beløbet til 

beskatningsretten er overgået til Danmark. På denne måde kan en juridisk konflikt undgås. Ved, at 

sign-on fee betragtes som forskud på løn, er der dog samtidig opstået en mulighed for 

sportsudøveren, da beløbet så kan beskattes under forskerordningen, hvis de øvrige betingelser er 

opfyldt. Dette vil betyde, at sign-on fee’et kun beskattes med 26 %, hvilket klart vil være en fordel 

for sportsudøveren, da han derved vil opnå en lavere beskatning end den almindelige danske 

lønmodtager.  

Forskerordningen blev den 1. jan 2011 gjort mere favorabel for sportsudøveren på det økonomiske 

område, da han nu kan nøjes med 26 % beskatning i en periode på 5 år. Beskatningen er herved 

blevet mere gunstig i den nuværende ordning end i den tidligere, hvor valgmuligheden var enten 25 

% beskatning i 3 år eller 33 % i 5 år. Det kan dog konkluderes, at det er blevet gjort vanskeligere at 

få lov til at benytte ordningen, da antallet af år sportsudøveren skal have været ude af dansk 

skattepligt er steget til 10 år mod de tidligere 3 år. Således har færre danske sportsudøvere mulighed 

for at anvende ordningen på grund af deres relativt korte karrierer. Derfor må det sluttes, at 

forskerordningen primært vil være en fordel for udenlandske sportsudøvere.   

Udover de indtægter sportsudøveren modtager, kan han også have udgifter i form af betaling til en 

agent. Denne udgift vil sportsudøveren have mulighed for at få ligningsmæssigt fradrag for, hvis 

han er lønmodtager og derved i et tjenesteforhold. Sportsudøvere på forskerordningen, kan dog ikke 

få dette fradrag, da der er indført en begrænsning for disse, på grund af den i forvejen lave 

skatteprocent, de betaler. For dem, der kan anses for selvstændige erhvervsdrivende, som er fuldt 

skattepligtige til Danmark, vil der være mulighed for fradrag, hvis der er den fornødne nære 

tilknytning mellem udgiften og sportsudøverens indtægt.  

For at kunne drive karrieren som selvstændig erhvervsdrivende eller at kunne blive beskattet efter 

virksomhedsskatteordningen, kræver det dog, at sportsudøveren dyrker en individuel sport. Det vil 

altså sige, at lønmodtagere er udelukket fra denne mulighed. Lønmodtageren vil kun have mulighed 

for at drive hobbyvirksomhed med de indtægter, han kan skabe ud over løn, da indtægten ikke vil 

være skabt med den nødvendige intensitet og risiko, som det kræver for at drive selvstændig 

erhvervsvirksomhed.  Fordelen ved at blive omfattet af virksomhedsskatteordningen er, at en del af 
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overskuddet fra virksomheden kan beskattes som kapitalindkomst frem for personlig indkomst. 

Sportsudøveren kan herved undgå at betale arbejdsmarkedsbidrag af en del af overskuddet fra 

virksomheden. Yderligere er det muligt at foretage en opsparing af overskuddet, som kun bliver 

beskattet med en foreløbig skat på 25 %.  

Sportsudøveren har endnu en mulighed i den danske Skattelovgivning, nemlig lov nr. 315 af 5. maj 

2004, som omhandler en pensionsopsparing. Med baggrund i denne lov har sportsudøveren 

mulighed for at få udbetalt sin pensionsopsparing efter endt karriere. Samtidig vil opsparingen kun 

blive beskattet som personlig indkomst, og ikke med en afgift på 60 %, hvilket er tilfældet, hvis en 

almindelig pensionsopsparing bliver udbetalt før pensionering. Herved får sportsudøveren 

økonomisk mulighed for at foretage et karriereskift, samtidig med han kan opretholde samme 

levestandard som tidligere. Denne mulighed i skattelovene har størst nytte for de sportsudøvere, der 

dyrker de mindre pengestærke sportsgrene, da den maksimale pensionsindbetaling er 1.708.500 kr., 

hvilket gør at de kan undgå økonomiske problemer, når de eventuelt begynder at studere for at 

starte en ny karriere. 

Hvis en sportsudøver ønsker at flytte fra Danmark, kan det konkluderes, at alle forhold, både 

økonomiske og personlige, bør overvejes og vurderes i forbindelse med, om skattepligten skal 

fastholdes eller bringes til ophør. For at sportsudøveren skal have mulighed for at undgå den høje 

danske skat, er det vigtigt, at boligen anses for afhændet. Der er dog mulighed for at bevare boligen 

i Danmark, hvis denne fremlejes uopsigeligt i minimum 3 år, hvorved sportsudøveren kan afprøve 

talentet i udlandet i en årrække, og vende tilbage til Danmark.  

Det kan dog konkluderes, at der også vil være begrænsninger i forbindelse med, at skattepligten til 

Danmark ophører, da der herved mistes fradrag for pensionsindbetalinger samt, at der er risiko for, 

at der skal betales skat af eventuel aktie- og værdipapirbeholdning, hvor der dog er mulighed for at 

etablere en henstandssaldo.  

På trods af, at der nu er opstillet forskellige scenarier omkring hvilke muligheder og begrænsninger, 

det danske skattesystem giver den professionelle sportsudøver for skatteoptimering, kan det 

konkluderes, at hver enkelt sag bør betragtes individuelt, da alle personlige og økonomiske forhold 

vil påvirke den enkelte sportsudøvers skattemæssige muligheder og begrænsninger. 
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Perspektivering 

I afhandlingen har fokus været rettet mod de sportsudøvere, der kan leve af deres sport, og herunder 

er det synliggjort, hvilke muligheder og begrænsninger, det danske skattesystem indeholder for 

denne gruppe. I forlængelse af den viden, der er opnået gennem arbejdsprocessen, og som 

tydeliggøres i konklusionen, synes det væsentligt at perspektivere på de skatteretslige 

problemstillinger, der måtte være for de sportsudøvere, der dog ikke anses som professionelle. For 

dem, der ikke kan leve af deres sport, og derved anses for amatører, kan der være problemstillinger 

omkring, hvordan den skattemæssige behandling af eventuelle sponsorater, fradrag for sportsudstyr 

samt befordringsfradrag er. Der vil sandsynligvis, som det har været tilfældet med de professionelle, 

komme mere fokus på beskatningen af amatører.  

Det kunne være interessant at udbygge afhandlingen i 2012, da der efter OL vil kunne opstå endnu 

en mulighed for sportsudøvere. Begrundelsen for dette er, at den daværende kulturminister Brian 

Mikkelsen efter de Olympiske Lege i Beijing, som for de danske sportsudøvere udmøntede sig i 7 

medaljer af forskellig karat, udtalte, at præmiepenge burde være skattefrie, da sportsudøvere var 

gode reklamesøjler og repræsentanter for Danmark. Det har dog endnu ikke været muligt at samle 

flertal for dette forslag, men det viser, at der er fokus på området. Der vil formentlig inden for det 

næste års tid komme ekstra fokus på denne udtalelse, da der er OL igen i 2012.  

Brian Mikkelsen står ikke alene med ønsket om, at de danske sportsudøvere skal tilgodeses rent 

skattemæssigt. I forbindelse med skattesagen mod golfspilleren Søren Hansen, kom sportsøkonom 

Troels Troelsen med endnu en udtalelse om, at det danske skattesystem  ikke er skruet godt nok 

sammen til, at der tages hensyn til sportsudøvere: 

”…Skattesystemet er ikke ordentligt tilpasset de sportsudøvere, der tjener deres penge indenfor en 

kort periode i deres liv. Individuelle sportsudøvere, herunder golfspillere, er ikke nødt til at bo i 

udlandet – som eksempelvis fodboldspillere, der skal være til stede i deres klub. På det punkt er 

skattereglerne meget rigide. Sportsudøveren skaffer berømmelse til Danmark, og reglerne tager 

ikke hensyn til dem.” 102 

Med den specielle pensionsordning for sportsudøvere er der taget et initiativ til, at skattesystemet 

bliver tilpasset sportsudøverne, men det kunne være en interessant problemstilling at arbejde videre 

                                                
102 http://www.golfnyheder.dk/baggrund-ex/ekspert-forarget-over-hansen-dom  
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med, hvordan det danske skattesystem via nye eller ændrede regler kunne gøres mindre rigidt i 

forhold til sportsudøvere. 

Det kunne i forlængelse af skattepligten samtidig have været spændende at se på, hvilke fordele og 

ulemper der er for sportsudøveren, som ligger udenfor det rent skattemæssige. Dette kunne 

eksempelvis være adgang til det danske sundhedsvæsen mv.  

De danske skatteregler er hele tiden under forandring, og det vil formentlig kun være et spørgsmål 

om tid, før der kommer en skattesag, hvor det danske retsvæsen er nødsaget til at tage stilling til, 

hvorvidt SKAT’s opfattelse af sign-on fee som forskud på løn, kan følges rent skattemæssigt. En 

sådan  retssag vil ændre afhandlingens konklusion og dermed kræve opdatering, men også 

skattereglerne vil være forandret, hvorfor det er vigtigt, at revisorer og rådgivere holder sig ajour 

indenfor området. Yderligere er de øgede pengestrømme, der er i sportens verden, samt det 

indviklede danske skattesystem, medvirkende til, at rådgivningen af sportsudøvere er et interessant 

område for revisorer/skattefolk at vejlede og rådgive om.   
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Forkortelsesregister 
 

ABL  Aktieavancebeskatningsloven 

AMBL  Arbejdsmarkedsbidragsloven 

DBO  Dobbeltbeskatningsoverenskomst 

HR  Højesteret 

KSL  Kildeskatteloven 

LL  Ligningsloven 

LR  Ligningsrådet 

LSR  Landsskatteretten 

OECD  Organization for Economic Co-operation and Development.                 

(Organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling) 

PBL  Pensionsbeskatningsloven 

PSL  Personskatteloven 

SEL Selskabsskatteloven 

SKM  Skatteministeriet eller afgørelse fra Skatteministeriet 

SL  Statsskatteloven 

TfS  Tidsskrift for Skatteret og Tidsskrift for Skatter og Afgifter 

UfR  Ugeskrift for Retsvæsen 

VSL  Virksomhedsskatteloven 

Ø  Østre Landsrets dom 
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TfS 1988,234 LR 

TfS 1998, 485 HR 

TfS 2005, 165 LR 

TfS 1999, 391 LSR 

TfS 1997, 541 LSR 

TfS 2002, 994 Ø 

SKM 2002.110 

SKM 2007.370 

UfR 1973.151 HR 

SKM 2007.413.SR 

TfS 2007, 736 SR 

 

 



Kandidatafhandling på cand.merc.aud. 

Copenhagen Business School 2011 

Morten Prüsse-Nielsen 

81 
 

Bilagsfortegnelse 
 
Bilag 1 – Ekspert forarget over Hansen-dom 

Bilag 2 – Sportsstjerner mister skattefidus 

Bilag 3 – DBU’s standardkontrakt 

Bilag 4 – DBU’s repræsentationsaftale 



Kandidatafhandling på cand.merc.aud. 

Copenhagen Business School 2011 

Morten Prüsse-Nielsen 

82 
 

Bilag 1 – Ekspert forarget over Hansen-dom 

Ekspert forarget over Hansen-dom  

Skrevet  af Jacob Poulsby 20.05.10 k l.  14:43   

0 Kommentarer  

 
 

Onsdag faldt der dom i skattesagen mod Søren Hansen. Den danske golfstjerne blev kendt skyldig i 

"grov uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven" og skal betale dansk skat for perioden 2002-

2006, hvor han har boet i Monaco. Derudover skal han punge ud med otte millioner til statskassen i 

bøde. I alt et beløb på 15.869.151 kroner. Oven i kommer et beløb for en andel af sagens 

omkostninger på cirka en halv million kroner. 

 

LÆS OGSÅ: Monty laver en ”Tiger” 

 

Dommen konkluderer, at selvom Hansen har overholdt reglen om, at han ikke måtte overholde sig 

mere end 180 dage i Danmark hvert år for at undgå at betale dansk skat, så har han stadig haft et 

tilhørsforhold til Danmark, som gør ham skattepligtigt i Danmark. 

 Sportsøkonom ved CBS er forarget 
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Sportsøkonom ved CBS (Copenhagen Business School) Troels Troelsen er alt andet end enig i 

dommen, som blev læst højt kl. 12.00 onsdag i Københavns Byret. 

  

”Jeg er forarget over dommen, og jeg mener, at det er et udtryk for dansk smålighed. Skattesystemet 

er ikke ordentlig tilpasset de sportsfolk, der tjener deres penge indenfor en kort periode i deres liv. 

Individuelle sportsfolk, herunder golfspillere, er ikke nødt til at bo i udlandet - som eksempelvis 

fodboldspillere, der skal være til stede i deres klub. På det punkt er skattereglerne meget rigide,” 

konstaterer Troelsen, der er én af Danmarks mest anerkendte økonomer indenfor sportens verden. 

 

LÆS OGSÅ: Hansen kan sove sig til millioner 

 

Ifølge Troelsen er reglerne lavet for at ramme en helt anden gruppe mennesker, som eksempelvis 

tjener en masse penge i Danmark ved at etablere en succesfuld virksomhed og herefter sælge den. 

  

”Når de så sælger virksomheder, så flytter de deres adresse ud i verden for at slippe for skatten, men 

de vil egentlig helst være i Danmark. Sportsfolkene, herunder Søren Hansen, er i udlandet det meste 

af året. Sportsfolkene skaffer berømmelse til Danmark, og reglerne tager ikke hensyn til dem.” 

 

Sportsstjernerne søger udenlands 

Søren Hansen er ikke den eneste danske golfspiller, der er flyttet til udlandet. Søren Kjeldsen bor i 

England, hvilket også Thomas Bjørn gjorde i en årrække, inden han flyttede til Sverige med sin 

svenske kone. Et hav af andre danske sportsstjerner har også rykket rødderne op af den danske muld 

og slået sig ned i udlandet. I Monaco bor eksempel også Caroline Wozniacki, pokeresset Gus 

Hansen og Wilson Kipketer. 

  

Ifølge Troels Troelsen vil alle disse personer ikke ændre deres adfærd specielt meget fremover. 

  

”Sportsstjernerne bliver mere omhyggelige fremover. Det eneste de kommer til at tænke på er, at de 

skal være mere omhyggelige. De bliver ved med at flytte udenlands. Der er en grund til, at 

halvdelen af Europas individuelle sportsfolk bor i Monaco, og det kan jeg sagtens se fornuften i.” 
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Dårlig rådgivning 

Søren Hansen søgte forud for flytningen til Monaco rådgivning hos et revisionsfirma for at være 

sikker på, at han ikke brød skattereglerne. Derudover har han løbende været i stald hos 

managementfirmaet ELM. 

 

LÆS OGSÅ: Snyd med Ryder Cup-billetter 

 

”Det er klart, at set i bakspejlet skulle han nok have haft bedre rådgivning, da han tilsyneladende 

skulle have gjort uendelig lidt for at have overholdt reglerne. Det er en lille teknisk detalje, der 

fældede ham”, slutter Troelsen. 

 

Søren Hansen og hans advokat John Kørsø Jensen overvejer nu, om de vil anke dommen. Hansen 

har også mulighed for at få en såkaldt forvandlingsstraf på 60 dages fængsel i stedet for bøden på de 

otte millioner kroner. 

 

LÆS OGSÅ: Søren Hansen betaler kæmpebøde 
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Bilag 2 – Sportsstjerner mister skattefidus 

 

152 ud af de 2.900 personer, der i dag arbejder under forskerordningen her i 
landet, er fra kulturens og sportens verden. (Foto: Nils Meilvang / Scanpix)  
 

 

Sportsstjerner mister 
skattefidus  

    DITTE HEDEGAARD  
    dihe@newspaq.dk  

Professionelle fodboldspillere skal ikke længere 
have skattefordele, hvis det står til regeringen.  

Del  

Onsdag den 14. juli 2010, 06:34  

Det skal være slut med, at danske sportsklubber kan hente spillere til landet med en stor skatterabat. 

Det foreslår regeringen nu, der vil ændre den såkaldte forskerordning, der giver lavere skat til 

udlændinge i nogle år, så den nu kun gælder for forskere. Det skriver Politiken. 

"Vi er nødt til at kunne tiltrække og fastholde de medarbejdere, der er behov for. I min optik er det 

ikke professionelle idrætsudøvere - de skaber jo ikke arbejdspladser i Danmark," siger 

skatteminister Troels Lund Poulsen (V) til avisen. 
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For at finansiere en ekstra skattelettelse til forskerne vil regeringen i praksis stoppe skatterabatten 

for de udenlandske sportsfolk, der kommer til landet. 

Dansk Idrætsforbund og Divisionsforeningen kritiserer forslaget, som de mener vil koste 

arbejdspladser og profilering i fremtiden. 

"De udenlandske eksperter, som fodboldspillerne er, skaber jo arbejdspladser. Professionel fodbold 

har de seneste ti år haft vækstrater, der er fire gange højere end det øvrige erhvervsliv," siger 

Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen. 

Han bakkes op af sportsdirektør i FC København Carsten V. Jensen. 

Derimod er erhvervslivet meget positiv overfor det nye forslag. 

"Mange eksperter kommer slet ikke til Danmark, fordi den lave skat kun gælder i tre år," siger Tine 

Roed, direktør i DI.  

I Danmark er der i dag 2.900 personer, der arbejder under forskerordningen. Kun 152 af dem er fra 

kulturens og sportens verden. 
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Bilag 3 – DBU’s standardkontrakt 
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Bilag 4 - Repræsentationsaftale 
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