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Kapitel 1 

1.1 Executive summary in English 

This thesis focuses on full tax liability for individuals moving to Denmark and in particularly the 

regulations regarding, when full tax liability occurs. The Danish tax law states that you are full tax 

liable when you have a residence available and resides in Denmark. Otherwise you are only allowed 

to reside in Denmark for 180 days over a period of 12 months but no stay can last for more than 3 

months at a time. Furthermore your stay is only permitted for vacation purposes or similar and 

cannot have a character of a business visit.  

The Danish tax law have been debated the last couple of years due to the tax case of the husband to 

the Danish Prime Minister, Stephen Kinnock. The tax case regarding Stephen Kinnock has been the 

start of a revelation of common practice in similar tax cases. Especially the case regarding the 

Danish model Camilla Vest has been spectacular and revolutionary. Camilla Vest and her husband 

were both sentenced to prison and each fined with DKK 3.3 mio. for tax evasion. The case was 

appealed and Camilla Vest and her husband was the second time acquitted when they used the 

Stephen Kinnock’s case as a benchmark for their acquittal. The decisions in those two tax cases has 

been the foundation for an issued control signal which have set the framework for the resumed 

proceedings and the ground rules for the amended tax practice.  

The control signal issued, have set the boundaries for what is accepted in terms of work done in 

Denmark. During visits to Denmark you are now allowed to work up to 10 days in a period of 12 

months and the work may not be a part of a fixed pattern such as employment with an employer.  

Furthermore activities in Denmark cannot be specific or significantly linked to Denmark, if the 

activities require more than limited physical presence, it can result in full tax liability.  

When taxpayers live in one country and work in another, situations arise where taxpayers are 

taxable in two countries. These situations are settled by a double taxation treaty between the two 

countries, in which 4 criteria exist to establish whether the taxpayer is full tax liable and where he is 

limited tax liable.   

The description of the amended tax practice reveals a picture of uncertainty and changes in the 

interpretation of the set of rules. Because of that, my conclusion is that a change in the tax law has 

to be implemented in order to increase the difference between prison and no tax liability.  
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1.3 Indledning 

 

Gennem de seneste 5 år har der, i det danske mediebillede, været udspillet et drama relateret til et 

par skattesager, der har bevirket et øget fokus på den subjektive skattepligt for fysiske personer efter 

kildeskattelovens § 1, stk. 1 samt § 7, stk. 1. Dette øgede fokus er blevet udløst af SKAT’s 

offentliggørelse af afgørelsen i skattesagen om statsminister Helle Thorning-Schmidts ægtefælle 

Stephen Kinnock. Stephen Kinnock-sagen har været skelsættende for det skatteretlige billede af 

forholdene i relation til skattepligt til Danmark, og har efter nogens opfattelse dannet grundlag for 

ændring af retspraksis på området. Denne ændring af retspraksis har haft væsentlig indflydelse på 

efterfølgende sager, her især ”fotomodelsagen” omhandlende fotomodel Camilla Vest og hendes 

ægtefælle.  

 

Camilla Vest og hendes ægtefælle bliver i Helsingør Byret dømt for skatteunddragelse med forsæt, 

og begge ægtefæller får en strafudmåling på 1 år og 9 måneders fængsel samt bliver pålagt at betale 

en efterskat på hver kr. 3,3 mio. med tillæg af sagsomkostninger og advokat salær. Sagen bliver 

anket til Østre Landsret og med udgangspunkt i præmisserne fra afgørelsen i Stephen Kinnocks 

skattesag, bliver Camilla Vest og hendes ægtefælle frifundet.  

 

Årsagen til emnevalget i denne afhandling skyldes den store mediedækning, der har fremstillet 

kildeskattelovens §1, stk.1 samt §7, stk.1 som et særdeles komplekst område, hvor både indholdet 

og fortolkningen af de nævnte paragraffer har været genstand for debat i medierne. Bestemmelserne 

i KSL §1, stk.1 og §7, stk.1 omfatter begreber som ”bopæl”, ”kortvarigt ophold” samt ”ferie eller 

lignende”, og især sidstnævnte indebærer, at der skal udøves en del skøn, der ligger udenfor 

lovgivningens faste rammer. Disse skøn har ført til en række afgørelser, der i relation til det faktiske 

indhold har mindet om hinanden, men som har fået forskellige udfald. Dette har bevirket, at der er 

opstået en usikkerhed om, hvordan man som person indretter sig efter reglerne.  

 

Formålet med afhandlingen er derfor at foretage en nærmere analyse af KSL §1, stk. 1 samt §7, stk. 

1, for at kunne skabe klarhed over, hvornår en fysisk person er skattepligtig til Danmark.  
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Såfremt en person er fuldt skattepligtig til Danmark, beskattes vedkommende efter globalindkomst-

princippet. Globalindkomstprincippet indebærer, at en person bliver beskattet af hele sin optjente 

indkomst også, hvis denne hidrører fra udlandet. En sådan situation vil ofte resultere i en 

international dobbeltbeskatning og dermed et behov for afklaring og håndtering af dette forhold. 

Afhandlingen vil ligeledes belyse, hvordan beskatningsretten mellem de berørte lande fordeles, 

såfremt der foreligger dobbeltdomicil.  

1.4 Problemformulering 

 

I lyset af de seneste års retspraksis, er kildeskattelovens bestemmelser i medierne blevet fremstillet 

som et komplekst område, hvor der har været uvished om fortolkningen og omfanget af reglerne. 

Hovedproblemstillingen for afhandlingen er derfor:  

 

Hvornår er en fysisk person fuldt skattepligtig ved tilflytning til Danmark efter kildeskattelovens §1 

stk. 1 samt §7 stk. 1?    

 

I den forbindelse vil følgende underspørgsmål behandles:  

- Hvad forstås ved bopæl efter KSL §1, stk. 1? 

 

- Hvad forstås ved ophold efter KSL §7, stk. 1? 

 

- Hvad forstås ved ferie eller lignende? Og i hvilket omfang er det tilladt at udføre arbejde i 

Danmark uden, at der tages ophold i henhold til KSL §7, stk. 1?  

 

Der vil i afhandlingen ligeledes blive sat fokus på det internationale perspektiv af subjektiv 

skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark. Fuld skattepligt til Danmark udelukker 

ikke, at der også foreligger fuld skattepligt til et andet land. Udover en præsentation af den 



Kandidatafhandling, Cand. Merc. Aud. Skatteret  

 

- Side 7 af 76 - 

 
 

internationale dobbeltbeskatning gennemgås artikel 4 stk. 2 i OECD’s modeloverenskomst med 

henblik på at besvare følgende underspørgsmål: 

 

- Hvilke kriterier fastlægger beskatningsretten i tilfælde af dobbeltdomicil?    

Herunder vil der blive lagt særlig vægt på anvendelsen af begrebet ”centrum for livsinteresser”. 

1.5 Afgrænsning 

 

Det er nærliggende at antage, at afgørelsen af, hvorvidt en person er skattepligtig til Danmark, er 

uafhængig af, om personen er tilflyttet Danmark eller er fraflyttet Danmark. Gældende retspraksis 

på dette område har gennem tiden udviklet sig på en måde, der har resulteret i en udvikling af to 

separate regelsæt for, hvornår en person er fuld skattepligtig til Danmark.  

 

Reglerne for subjektiv skattepligt for fysiske personer er i dansk ret forskellige, alt efter om der er 

tale om fraflytning fra Danmark eller tilflytning til Danmark. Forskellene mellem tilflytning og 

fraflytning er ofte blevet overset af såvel skatteydere som deres rådgivere, og gennem den offentlige 

dækning af skattesagerne om Stephen Kinnock og Camilla Vest er dette forhold ikke blevet mindre. 

Desværre er sondringen mellem tilflytning og fraflytning også i visse tilfælde blevet overset af 

skattemyndighederne.  

 

Den frie bevægelighed af arbejdskraft i Europa har bevirket, at problemstillingerne vedrørende den 

fulde skattepligts indtræden i forbindelse med til- og fraflytning fra Danmark er støt stigende, 

hvilket har medført, at to forskellige regelsæt har vist sig at være nødvendige for at kunne afdække 

de opståede situationer. Denne afhandling afgrænses positivt ved at fokusere på den fulde 

skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark efter KSL §1, stk. 1 samt §7, stk. 1.  
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Mange danskere er efterhånden omfattet af dobbeltdomicil, og der er overvejende sandsynlighed 

for, at flere danskere fremover omfattes af dette. Afhandlingen vil derfor ydermere inddrage 

situationer omhandlende personer, som anses for at være hjemmehørende i to lande, og ligeledes vil 

reglerne, relateret til fordelingen af beskatningsretten efter OECD’s modeloverenskomst artikel 4, 

stk. 2, blive belyst.   

1.6 Juridisk Metode 

 

Afhandlingen udarbejdes som en teoretisk opgave, baseret på den juridiske metode. Med 

udgangspunkt i denne metode, redegøres for gældende ret for subjektiv skattepligt for fysiske 

personer ved tilflytning til Danmark. 

 

Den juridiske metode benyttes, når der fastlægges, hvad der er gældende ret. Metoden viser, 

hvordan domstolene og andre opfatter retten, og hvordan der findes frem til gældende ret. I den 

juridiske metode indgår den juridiske argumentation, som har til formål at overbevise andre om, 

hvordan en bestemt situation skal bedømmes retsligt. Denne juridiske metode anvendes af 

advokaten overfor sin klient, af den offentligt ansatte der begrunder sine afgørelser, i den juridiske 

lærebog og ligeledes i denne afhandling til at besvare den overordnede problemstilling: Hvornår en 

fysisk person er fuldt skattepligtig ved tilflytning til Danmark efter kildeskattelovens §1 stk. 1 samt 

§7 stk.1. Metoden og argumentationen kan også bruges, når gældende ret skal ændres. I 

afhandlingen benyttes retspolitiske betragtninger til, hvordan gældende ret kan ændres.
1
 

 

Når gældende ret skal fastlægges, er der retskilder, der har større betydning end andre. Loven er den 

vigtigste retskilde i dansk ret og tillægges derfor en større vægt end andre retskilder. Dette er ikke 

det samme som, at loven til hver en tid overtrumfer alle andre retskilder, da det i dag opfattes
2
, at 

alle retskilder kan indeholde et bestemmende bidrag til at fastlægge gældende ret, alt afhængig af 

den konkrete problemstilling.  

                                                           
1
 Riis & Trzaskowski ”skriftlig Jura – den juridiske fremstilling” s. 25-29 

2
 Riis & Trzaskowski ”skriftlig Jura – den juridiske fremstilling” s. 32 
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Retskildehierarkiet er opbygget med grundloven øverst. Alle udstedte love skal være i 

overensstemmelse med grundloven, og SKATs afgørelser skal derfor altid have hjemmel i 

grundloven. Det følger af grundlovens § 43, at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves 

uden ved lov.
3
 Dette behøver dog ikke at være en direkte hjemmel, men kan eksempelvis være ved 

at have hjemmel i en bekendtgørelse, som skal være hjemlet i loven. Kravet om hjemmel kaldes 

legalitetsprincippet.  

 

Retsforskrifter er en vigtig retskildetype, og nationalt dækker denne betegnelse over 

bekendtgørelser, cirkulære og vejledninger. Retsforskrifter udstedes for at muliggøre at lovens 

formål kan blive realiseret i praksis. Bekendtgørelser har hjemmel i lovene og er bindende for både 

skattemyndigheder, landsskatteretten, domstolene og skatteyderne, hvorfor de skal holdes adskilt 

fra de generelle tjenestebefalinger.
4
 Dobbeltbeskatningsoverenskomster sidestilles generelt med 

bekendtgørelser.
5
 Generelle tjenestebefalinger udgøres af meddelelser fra SKAT, den juridiske 

vejledning m.m. Vejledninger kan ligesom cirkulærer udstedes uden hjemmel i lov eller 

bekendtgørelse, da formålet udelukkende er at give vejledning omkring brugen af en allerede 

vedtaget lov eller bekendtgørelse. Vejledningerne giver udtryk for SKAT’s opfattelse af gældende 

retspraksis, og er bindende for SKAT’s medarbejdere, medmindre vejledningen strider mod højere 

retskilder.
6
  

 

Ikke alle skattespørgsmål kan løses direkte ved fortolkning af skrevne retskilder, hvorfor 

administrative myndigheder også træffer afgørelser, herunder Landsskatteretten, Skatterådet og 

SKAT selv. Den enkelte myndigheds retskildeværdi afhænger af deres placering i 

myndighedshierarkiet. Landsskatteretten er den endelige administrative klageinstans. De 

administrative myndigheders afgørelser kan senere ændres af domstolene, hvilket har bevirket, at de 

administrative myndigheder umiddelbart besidder en mindre retskildeværdi. Virkeligheden er dog 

ofte således, at de fleste afgørelser træffes af de administrative myndigheder, mens kun få afgørelser 

afsiges af domstolene, hvilket betyder, at de administrative myndigheder derfor kan tillægges en 

                                                           
3
 Michelsen; Askholt; Bolander og Engsig, Lærebog om indkomstskat, s. 101. 

4
 Michelsen; Askholt; Bolander og Engsig, Lærebog om indkomstskat, s. 111. 

5
 Pedersen; Siggaard; Winther-Sørensen, et al., Skatteretten 1, s. 111. 

6
 Michelsen; Askholt; Bolander og Engsig, Lærebog om indkomstskat, s. 112. 
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betydelig retskildeværdi.
7
 I henhold til Højesterets udtalelser i UfR 1965.399 H følger, at såfremt et 

cirkulære giver bedre retsstilling end den konkrete situation, kan den berørte part påberåbe sig og 

støtte ret på cirkulæret. 

 

Styresignaler og SKAT-meddelelser har samme retslige status som cirkulærer og er, ligesom den 

juridiske vejledning, midler til at fastlægge gældende administrativ praksis. Styresignaler bruges, 

når Skatteministeriet fastlægger administrativ praksis på områder, hvor der ikke foreligger en sådan, 

samt når Skatteministeriet ændrer eller præciserer administrativ praksis, eksempelvis efter en 

afgørelse fra domstolene eller Landsskatteretten. Som en følge af lighedsprincippet om en lige og 

retfærdig behandling, kan den administrative praksis normalt ikke fraviges. Administrativ praksis 

ændres først, hvis en overordnet myndighed udsteder nye retningslinjer. Borgere og virksomheder 

kan derfor støtte ret på disse midler, i det omfang, den fastlagte administrative praksis ikke klart 

strider mod højere rangerede retskilder 
8
.  

 

Domstolene er uafhængig af de øvrige statsmagter ifølge grundlovens § 64 og 

ansættelsessikkerheden for dommere er meget høj, da dommere kun kan afskediges af en domstol 

som sker yderst sjældent. Derfor udgør domstolsafgørelser en væsentlig retskilde. Denne afhandling 

vil analysere domstolsafgørelser og fastlægge gældende retspraksis for den subjektive skattepligt 

for fysiske personer ved tilflytning til Danmark efter KSL §1, stk.1 samt §7 stk. 1.  

1.7 Struktur 

 

Afhandlingen er struktureret på en måde, der søger at fremme en systematisk forståelse og analyse 

af de forskellige problemstillinger. Afhandlingens behandling og analyse indledes af kapitel 1 som 

indeholder resumeet, indholdsfortegnelsen, indledningen, problemformuleringen, juridisk metode 

og en struktur. Dette kapitel sætter rammer og betingelser for afhandlingens udarbejdelse.  

 

                                                           
7
 Blume, Juridisk metodelære, s. 68. 

8
 SKM2014.489.SKAT 
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Kapitel 2 omhandler betingelser for indtræden af den fulde subjektive skattepligt for fysiske 

personer ved tilflytning til Danmark, således at læseren udstyres med en skattemæssig baggrund. 

Dette giver læseren mulighed for at følge analysen af afgørelserne i de enkelte cases og domme. 

Desuden søger kapitel at klarlægge, hvad der ligger indenfor begreberne bopæl, ophold samt ferie 

eller lignende.   

 

Kapitel 2 indeholder ligeledes afsnit vedrørende Stephen Kinnock og Camilla Vests skattesager, 

som sammenholdes med to afsnit henholdsvis om, den juridiske vejledning før og efter sagsforløbet 

med Stephen Kinnock og Camilla Vest samt SKAT’s udsendte styresignal med kriterier for, 

hvornår der kan genoptages sager. Derudover findes et afsnit vedrørende den nye gældende 

retspraksis.  

 

Kapitel 3 i afhandlingen inddrager regelsættet i relation til international dobbeltbeskatning, idet 

personer godt kan være skattepligtige til flere lande. Når der eksisterer fuld skattepligt til Danmark, 

beskattes der efter globalindkomstprincippet, hvilket indebærer, at en person beskattes af hele sin 

indkomst, uanset om denne hidrører fra indtjening i udlandet. Der kan i den forbindelse opstå 

situationer med dobbeltdomicil, hvor to lande begge har ret til at beskatte den pågældende 

indkomst, men hvor der lempes for dobbeltbeskatning i overensstemmelse med de indbyrdes 

indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

 

Kapitel 4 afslutter afhandlingen med en konklusion som endelig besvarelse af problemstillingerne 

og kapitlet indeholder derudover en litteraturliste. Der vil i afhandlingen alene blive anvendt 

forkortelser, der er sædvanlige for skatteretten herunder eksempelvis KSL (Kildeskatteloven). Alle 

anvendte forkortelser fremgår af bilag 1, der er placeret sidst i afhandlingen. 
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Kapitel 2 

 

Dette kapitel omhandler betingelserne for indtræden af den fulde subjektive skattepligt for fysiske 

personer ved tilflytning til Danmark. Kapitlet vil analysere KSL §1, stk. 1, og §7, stk. 1 og søger at 

klarlægge, hvad der forstås ved begreberne bopæl, ophold samt ferie eller lignende. Kapitlet vil 

belyse i hvilket omfang, det er tilladt at udføre arbejde for at opholdet ikke mister karakter af at 

være ferie eller lignende.  

 

Kapitlet belyser skattesagerne vedrørende Stephen Kinnock og Camilla Vests samt sagsforløbet for 

disse to sager. Herunder følger en analyse af SKAT’s udsendte styresignal med kriterier for, 

hvornår der kan genoptages sager, og som samtidig fastlægger gældende retspraksis.  

2.1 Historisk udvikling af kildeskatteloven 

 

Skatteretten er et stort og komplekst område, da regelsættet skal favne en række skattesubjekter i 

mange forskellige situationer. Lovgivningen skal derfor ligeledes favne bredt. Grundlovens § 43 

tilsiger, at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov. Dette hjemmelskrav 

forhindrer i betydelig grad brugen af rammelovgivning. Lovgiver har da svære betingelser for at 

ramme et passende kompromis mellem det komplicerede retsområde og det strenge hjemmelskrav. 

Bliver lovgivningen for generel, vil der være for mange fortolknings-muligheder, og dermed ikke 

en tydelig belysning af anvendelsesområderne. 

 

På den anden side, hvis lovgivningen bliver for specifik og detaljeret, vil der ligge et stort arbejde 

med at udarbejde detaljerede bestemmelser i lovgivningen, og det vil i retspraksis besværliggøre 

forståelsen og anvendelsen heraf. Dog ses en stigende grad af detaljering i lovgivningen inden for 

det skatteretlige område i bestræbelserne på at forebygge skatteomgåelse. 
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Den oprindelige statsskattelov fra 1903 samt med tillæg af ændringerne i 1912 og 1922, udgjorde 

de gældende regler vedrørende subjektiv skattepligt. Dette regelsæt havde til formål at fastlægge 

bestemmelser for skattepligtens indtræden og ophør, skatteberegningen, bestemmelser om straf 

samt opgørelse af den skattepligtige indkomst og formue. Allerede dengang var bopælskriteriet 

centralt for afgørelse af, hvorvidt der foreligger tilknytning til Danmark og dermed indtrædelse af 

fuld skattepligt efter 1922-lovens § 2, nr. 1.  

 

Af 1922-loven fremgik også, det vi i dag kender som globalindkomstprincippet, men som den gang 

blev beskrevet i § 4 som ”den skattepligtiges samlede Aarsindtægter, hvad enten de hidrører her fra 

landet eller ikke”.
9
   

 

Globalindkomstprincippet indebærer, at al indkomst fra fuldt skattepligtige personer beskattes i 

Danmark, selvom en del af indkomsten er oparbejdet i udlandet. I dag er der indført et særligt 

regelsæt, som dækker de situationer og tilfælde, hvor man er skattepligtig til mere end et land.  

Regelsættet er benævnt dobbeltbeskatningsoverenskomster. Dobbeltbeskatningsoverenskomster 

omfatter indbyrdes indgåede aftaler mellem to lande, hvor der bestemmes hvilket land, der har 

beskatningsretten, i tilfælde af, at dobbeltbeskatning finder sted.  

 

Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er således primært lempelsesregler, der skal afhjælpe, at en 

indkomst ikke beskattes to gange, hvorimod retten til beskatning af den pågældende indkomst skal 

findes i den nationale lovgivning.  

  

I december 1942 blev der foretaget midlertidige ændringer til loven om påligning af indkomst- og 

formueskat, og der blev samtidig indført et opholdskriterium, som ses ved KSL § 1, stk. 1 nr. 2. Af 

de midlertidige ændringer fremgår det af § 2, at personer, der har opholdt sig i landet i mere end 3 

måneder over en periode på 6 måneder, bliver fuldt skattepligtige til Danmark. Der er ingen officiel 

begrundelse eller nogen kommentarer knyttet til denne stramning. Men Danmark er på dette 

                                                           
9
 Lov nr. 149 af 10. april 1922 
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tidspunkt i 1942, besat af Tyskland, og derfor kan stramningen skyldes, at lovgiver vil have 

udstationerede tyske soldater til at betale skat til den danske stat. Herefter sker der først ændringer i 

1967, hvor den første kildeskattelov bliver vedtaget.
10

    

 

I dag findes reglerne om subjektiv skattepligt for fysiske personer i KSL, der bliver vedtaget ved 

lov nr. 100 af 31. marts 1967. Indførelsen af dette regelsæt har til formål, at skatterne skal betales 

samtidig med erhvervelsen af den skattepligtige indkomst og ikke som hidtil efterfølgende. 

Hovedreglerne for indtræden af skattepligt fremgik dengang af lovens § 1 nr.1-3, hvori bopæls- og 

opholdskriteriet er helt centrale elementer, lige såvel som kriterierne er det i dag. 

2.2 Subjektiv skattepligt for fysiske personer  

 

Reglerne for subjektiv skattepligt for fysiske personer findes i KSL. For personer, der er fuldt 

skattepligtige, gælder, at de som fysiske personer har en kvalificeret tilknytning til Danmark, og 

bliver beskattet af hele deres optjente indkomst, uagtet at denne eller dele af denne er oparbejdet i 

udlandet jf. globalindkomstprincippet i SL § 4. For at have en kvalificeret tilknytning til Danmark 

og dermed blive fuldt skattepligtig, skal man således have bopæl i Danmark ifølge KSL § 1, stk. 1, 

nr.1 eller opholde sig i Danmark i et kvalificeret omfang ifølge KSL § 1, stk. 1 nr. 2 og § 7, stk. 1.  

 

Bopæls- og opholdskriteriet er således to helt centrale begreber indenfor hvilke, der findes utallige 

scenarier for, hvorledes at reglerne kan udmøntes. Disse forskellige scenarier har været med til at 

udvikle gældende retspraksis over tid, og dermed sat rammerne for, hvornår og i hvilke situationer, 

der kan statueres fuld skattepligt. Bopæls- og opholdskriteriet behandles i de efterfølgende afsnit.  

  

                                                           
10

 Lov nr. 517 af 19. december 1942 
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2.3 Bopælskriteriet – Kildeskattelovens § 1, stk. 1 

 

Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

 

”Pligt til at svare indkomst til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler: 

1. personer, der har bopæl her i landet, 

2. personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af 

mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie 

eller lignende,  

3. danske statsborgere, der uden at være omfattet af bestemmelserne under nr. 1 og 2 

gør tjeneste eller varigt opholder sig på skibe med hjemsted her, medmindre de 

godtgør, at de har bopæl her i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i 

landet. Udenlandsk statsborger, der inden sin tjeneste eller sit ophold om bord 

senest har været skattepligtig her i landet i medfør af bestemmelserne i 

nærværende paragraf, sidestilles i denne forbindelse med dansk statsborger, 

4. danske statsborgere, som af den danske stat, regioner, kommuner eller andre 

offentlige institutioner m.v. er udsendt til tjeneste uden for riget, og som ikke er 

omfattet af bestemmelserne foran under nr. 1 og 2, samt de med disse personer 

samlevende ægtefæller og de hos dem hjemmehørende børn, der ikke er fyldt 18 år 

ved indkomstårets begyndelse, når de pågældende ægtefæller og børn er danske 

statsborgere, og de ikke er undergivet indkomstbeskatning til fremmede stat efter 

reglerne for derboende personer.  

 

Skattepligtskriterierne for fysiske personer fastlægges gennem kildeskattelovens skattepligts-

bestemmelser.  Reglerne om fuld skattepligt i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 bygger på 

bopæls- og opholdskriterier. Det er først i bestemmelserne i KSL § 1, stk. 1, nr. 3 og 4, at dansk 

statsborgerskab er en af flere betingelser, der skal være opfyldt for, at der indtræder fuld skattepligt.  
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Først og fremmest omfatter den fulde skattepligt fysiske personer, der har bopæl her i landet efter 

bestemmelserne i KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Definitionen på bopælsbegrebet har været ivrigt debatteret i 

litteraturen. Allerede i 1903 benyttede statsskattelovens sig af bopælsbegrebet, som et kriterium for 

indtræden af skattepligt. Bopælsbegrebet beskrives således i vejledningen til statsskatteloven fra 

1903:  

 

”ved afgørelsen af, om en person kan anses for at have bopæl her i landet, vil der navnlig være at 

se hen til, om den pågældende ved at grunde husstand, leje sig bolig eller ved andre 

foranstaltninger har tilkendegivet, at det er hans vilje at have hjemsted her. Har en person bolig 

såvel her i landet som i udlandet, må det på lignende måde afgøres, hvilken af disse boliger der må 

betragtes som hans egentlige hjemsted, i hvilken henseende det navnlig vil komme i betragtning, 

hvor den pågældendes familie, hvis han har en sådan, opholder sig, hvor han har truffet de mest 

omfattende foranstaltninger til sit underhold, eller hvor han længst eller hyppigst opholder sig.” 

 

Ved afgørelsen af om disse betingelser er opfyldt, lægges der vægt på, om de pågældende har 

tilkendegivet, at de agter at have hjemsted her i landet ved anskaffelse af en bolig eller blot at have 

en sådan til rådighed. Det kræver dog ikke særlige evner at kunne vurdere, hvorvidt der er en bolig 

til rådighed. Thøger Nielsen har i sin Indkomstbeskatning II s. 122, defineret dette som ”... et 

opholdsrum, der står til rådighed for en person i ubestemt tid, eller i kraft af brugsret, i en 

kontinuerlig periode af en væsentlig varighed med henblik på normal tilværelse i alle eller i 

størstedelen af døgnets timer”.  

 

Der skal således foreligge bestemte omstændigheder før bopælsbegrebet ses som et led i afgørelsen 

af skattepligtens indtræden, da skatteyderens hensigter ligeledes tages med i betragtning. Langt de 

fleste sager om fuld skattepligt i Danmark bliver afgjort ved en fortolkning af bopælsbegrebet i 

KSL § 1, stk. 1. Ved afgørelsen af om denne betingelse er opfyldt, lægges der vægt på om de 

pågældende, ved at etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger, har 

tilkendegivet, at de agter at have hjemsted her i landet. Der er med andre ord både et objektivt 
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element; om skatteyderen har en bolig i Danmark, og et subjektivt element; om skatteyderen ved sin 

adfærd har tilkendegivet, at ville have bopæl her i landet. 

 

I praksis vil skattepligten efter bopælskriteriet være afhængig af, om personen har rådighed over en 

helårsbolig her i landet. Besiddelse af et sommerhus eller anden ejendom, der ikke kan sidestilles 

med helårsbolig, statuerer som udgangspunkt ikke bopæl, hvis sommerhuset kun anvendes til ferie 

eller lignende. Til vurderingen af om boligen har status som sommerhus, tages der hensyn til 

faktorer som pris, størrelse og faciliteter, samt den hensigt hvormed boligen benyttes.  Disse 

faktorer vurderes som en helhed, og boligens høje standard kan eksempelvis ikke stå alene, såfremt 

boligen udelukkende anvendes i ferieøjemed.  

 

Det hænder, at en person, som er fuldt skattepligtig til udlandet, ligeledes ønsker at blive anset for at 

være fuldt skattepligtig til Danmark, da en sådan skattemæssig stilling i visse tilfælde kan være en 

økonomisk fordel.  En skatteyder kan ikke blot vælge at blive omfattet af reglerne om fuld 

skattepligt, hvis betingelserne ikke er opfyldt. Problemstillingen er illustreret i efterfølgende 

kendelse. 

 

SKM.2002.230.VLR 

I 1969 forlod Gerda Bruun Danmark og bosatte sig i Tyskland med sin tyske mand og deres 3 børn. 

Gerda Bruun var ejer af en udlejningsejendom i Fåborg, og var anset som begrænset skattepligtig til 

Danmark og havde derfor ikke haft noget personfradrag ved opgørelse af hendes skattepligtige 

indkomst. Gerda Bruun stopper i 1989 sit job som sygeplejerske, og hun køber samme år sine 

forældres ejendom i Broby og tilmelder sig i den forbindelse til folkeregisteret som værende boende 

på adressen. Hendes forældre bliver boende i ejendommen, mens Gerda selv delvist bor hos 

forældrene på ejendommen og delvist hos ægtefællen i Tyskland. Gerda Bruun og ægtefællen tager 

10 gange årligt til Danmark fordelt ligeligt med ophold på udlejningsejendommen og hos hendes 

forældre.  
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I 1999 anmoder Gerda Bruun om, at hendes skatteansættelse for indkomstårene 1990-95 bliver 

genoptaget med baggrund i, at hun anerkendes som værende fuldt skattepligtig til Danmark, 

hvorved hun vil opnå personfradrag. Forudsætningen for at Gerda Bruun er berettiget til 

personfradrag er, at hun må antages som værende fuldt skattepligtig til Danmark efter KSL §1, stk. 

1, nr. 1 sammenholdt med §7 stk. 1. Retten finder i sin afgørelse ud fra en helheds vurdering af den 

konkrete situation ikke, at Gerda Bruun i tilstrækkelig grad opfylder betingelserne for fuld 

skattepligt til Danmark i perioden 1990-95 efter KSL §1, stk. 1, nr. 1 sammenholdt med §7, stk.1. 

Afgørelsen begrundes med, at der ikke kan være tvivl om, at hun bor det meste af tiden sammen 

med ægtefællen og sine 2 børn i Tyskland, samt at der ikke ligger beviser for omfanget af hendes 

ophold i Danmark.  

  

I Gerda Bruuns tilfælde er det er de faktiske boligforhold, der er afgørende, mens det mere formelle 

kriterium som f.eks. til- eller framelding til folkeregisteret ikke spiller nogen væsentlig rolle. 

Modsat findes der også eksempler på, hvor skatteyderen af SKAT anses for at være fuldt 

skattepligtig til Danmark, men hvor skatteyderen ikke ønsker at oppebære denne status, og på denne 

baggrund indbringer sagen for retten som i følgende eksempel. 

 

TfS.1998.606.HR 

Sagen vedrører Finn Andersen, som er anset for at være fuldt skattepligtig i årene 1984 og 1985. 

Finn Andersen har i 1968 forladt Danmark, og han har arbejdet på forskellige boreplatforme i 

udlandet. Siden 1977 har han været ansat i selskaber indenfor A.P. Møller koncernen. Han har et 

ansættelsesforhold, der indebærer, at han arbejder i 28 dage og har fri i 28 dage. Han er ikke 

indehaver af nogen bolig hverken i udlandet eller i Danmark. I de arbejdsfrie perioder opholder han 

sig primært i Danmark, hvor han har familie og bekendte. Finn Andersen investerer desuden i fast 

ejendom, og han har over årene foretaget følgende ejendomsinvesteringer: 

 

1972:  1 ubebygget parcelhusgrund i Sunds. 

1973-1976:  3 ubebyggede sommerhusgrunde 

1977-1980: 4 sommerhuse til udlejning 
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1977: 1 ejendom med 4 lejligheder (udlejes som sommerboliger). 

 

Finn Andersen bliver ved en kendelse fra Landsskatteretten ikke anset for at have bopæl i Danmark 

i årene 1979-83 efter KSL §1, stk. 1, og han er derfor kun begrænset skattepligtig til Danmark.  

Men da han i 1983 indleder et forhold til en kvinde, som han efterfølgende får et barn sammen med, 

bliver Finn Andersen anset for at have etableret bopæl og taget ophold efter KSL §1, stk. 1 samt §7, 

stk. 1, og derfor anset for at være fuldt skattepligtig til Danmark. Denne opfattelse bliver stadfæstet 

af landsretten.  

 

Højesteret finder dog i sin afgørelse, at parret ikke har levet i et samlivsforhold af ægteskabs-

lignende karakter, og at forholdet heller ikke har medført en væsentlig ændring i Finn Andersens 

livsførelse. Finn Andersens tilknytning til Danmark sammenholdt med muligheden for at besøge sin 

partner, kan derfor ikke føre til, at han kan anses for at have etableret bopæl i Danmark i 1984 og 

1985.  

 

Det er afgørende for udfaldet i den pågældende Højesteretssag, hvilke omstændigheder der er 

gældende i den konkrete situation, og især hvordan den pågældende har valgt at indrette sin 

hverdag. I Finn Andersens tilfælde har forholdet til barnets mor, samt hans hensigt om at have 

hjemsted i Danmark, spillet en afgørende rolle for, at han ikke er blevet anset for at have etableret 

bopæl i Danmark.   

 

TfS.1990.465.HR 

Denne sag, der har resulteret i en afgørelse ved Højesteret, vedrører Carl Lorentzen, som har ønsket 

en forhåndsbesked på, hvorvidt han under et ophold i Danmark på højst et år, vil blive anset for at 

have bopæl her i Danmark og dermed være fuldt skattepligtig til Danmark. Carl Lorentzen er dansk 

statsborger, men har boet de sidste 15 år i USA. Han ejer to helårsboliger, hvoraf han ønsker at 

afhænde den ene. Den anden bolig udgør et parcelhus i Lyngby, hvori han påtænker at holde et års 

ferie. Han er fortsat fuld skattepligtig til USA, og har stadig fast bolig der. Under ferien i Danmark 
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vil Carl Lorentzen ikke tage lønnet beskæftigelse eller drive selvstændig virksomhed, og han ønsker 

at vende tilbage til USA efter feriens afslutning.  

 

Carl Lorentzen er af den opfattelse, at han under opholdet vil være omfattet af KSL §1, stk.1, nr. 3 

samt at undtagelsesbestemmelsen i KSL §8, stk. 2 efterfølgende finder anvendelse, da hans ophold 

udelukkende er i turistmæssigt øjemed.  

 

Højesteret begrunder kendelsen med, at Carl Lorentzens påtænkte ophold ikke kan anses for 

kortvarigt, samt at han under opholdet får bopæl, og dermed bliver fuldt skattepligtig i henhold til 

KSL §1, stk. 1, jf. §7, stk. 1. Endvidere bliver kendelsen begrundet med, at anvendelse af 

turistreglen i KSL §8, stk. 2 jf. §1, stk.1, nr. 3 forudsætter, at der ikke er bopæl her i landet.     

 

TfS.1988.154.LSR 

Denne Landsskatteretskendelse vedrører en dansker, der i 1930 er emigreret til USA, hvor han har 

erhvervet amerikansk statsborgerskab, men som efter et ophold i Danmark i 1984 på knap 19 

måneder bliver anset for at være fuldt skattepligtig til Danmark. Klageren har bopæl og driver 

erhvervsvirksomhed i USA, men han har købt et enfamilieshus på Fyn, som skal benyttes som 

feriebolig. Klagerens hustru bor i huset på Fyn, og ægtefællerne besøger hinanden på skift i 

henholdsvis USA og Danmark. Klageren har under et af sine ophold i Danmark tillige fået et 

hjerteanfald med efterfølgende hospitalsbehandling, hvilket har udskudt tilbagerejsen til USA.  

 

11 måneder efter indlæggelsen tilmelder klageren sig folkeregisteret med adresse på Fyn. Klageren 

er først i stand til at rejse tilbage til USA efter 19 måneder. Klageren mener, at han først er 

skattepligtig til Danmark fra tidspunktet for tilmeldelse i folkeregistret med henvisning til 

turistreglen i KSL §8, stk. 2.  
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Da klageren er indehaver af en helårsbolig i Danmark, som ægtefællen benytter fast, finder 

Landsskatteretten i sin afgørelse, at klageren må anses for at have bopæl i Danmark. Klagerens 

ophold kan ikke anses for at være af kortvarig karakter på grund af ferie eller lignende, og han 

bliver derfor anset for at være fuldt skattepligtig til Danmark fra opholdets start med henvisning til 

bestemmelserne i KSL §1, stk. 1, jf. §7, stk. 1.   

 

I en del sager er det afgørende for udfaldet vedrørende skattepligt, hvorvidt skatteyderen har haft en 

helårsbolig til rådighed her i landet. Ligeledes lægges der vægt på, om den pågældende eller hans 

familie har benyttet sig af boligen. Klagerne i henholdsvis TfS.1990.465.HR og TfS.1988.154.LSR 

indeholder sammenlignelige omstændigheder.  Begge parter tager længerevarende ophold, som ikke 

kan anses for kortvarige, og har samtidig bopæl til rådighed i Danmark, hvilket medfører den fulde 

skattepligts indtræden på det tidspunkt, hvor der tages ophold. 

 

I Skd. Medd. 1972 s. 139 nr. 104 SKD har Skattedepartementet udtalt, at uafbrudt ophold her i 

landet på mere end tre måneder eller samlede ophold her i landet på mere end 180 dage inden for et 

tidsrum af 1 år ikke kan anses for "kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende", og denne 

linje synes administrativ praksis at have lagt sig fast på.  

 

Til opgørelsen af 180-dages reglen medregnes hvert et påbegyndt døgn. I administrativ praksis 

eksisterer der vanskeligheder ved at opgøre omfanget af et hvert ophold, og hvorledes dette kan 

kvalificeres for eventuelt at have et andet indhold end ferie eller lignende. Det efterfølgende afsnit 

vil se nærmere på, hvor bredt ferie eller lignende kan fortolkes.   

 

Bestemmelsen i KSL § 7, stk. 1, er ligeledes en af de bestemmelser, som fastlægger rammerne for 

den fulde skattepligts indtræden ved erhvervelse af bopæl. Bestemmelsen i KSL § 7, stk. 1 tilsiger, 

at skattepligten ikke indtræder blot ved bopælserhvervelse, men først når der tages ophold i landet. 

Ved afgørelsen af om der er taget ophold i landet omfattes ikke kortvarige ophold såsom ferie eller 

lignende.  
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2.4 Opholdskriteriet – Kildeskatteloven § 7, stk. 1 

 

I det foregående afsnit er personer med bopæl i Danmark fuldt skattepligtige efter bestemmelserne i 

KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Men denne regel betinges yderligere med, at der skal tages ophold i Danmark, 

som ikke kan karakteriseres som kortvarige på grund af ferie eller lignende, efter bestemmelsen i 

KSL § 7, stk. 1. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

 

”For en person der erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold her, indtræder 

skattepligten i henhold til bestemmelsen i § 1, nr. 1, først, når han tager ophold her i landet. Som 

sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende.” 

 

I en tilflytningssituation vil bopælserhvervelse være en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, 

betingelse for at statuere fuld skattepligt i Danmark. Det kræves yderligere, at skatteyderen har taget 

ophold her i landet, jf. KSL § 7, stk. 1. Kortere ophold her i landet på grund af ferie eller lignende 

anses ikke som et ophold, der kan statuere fuld skattepligt.  

 

Ophold på under 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter administrativ praksis ikke skattepligt for 

personer, hvis ophold her i landet har et overvejende feriemæssigt præg. Det er dog en betingelse, at 

opholdet ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af 

indtægtsgivende erhverv, for eksempel ved deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en 

erhvervsvirksomhed her i landet. Overstiger opholdets længde disse grænser, vil skattepligten 

indtræde på det tidspunkt, hvor personen tager ophold, i henhold til KSL § 7, stk. 1. 

 

Vedrørende erhvervsmæssig beskæftigelse accepteres det i mindre omfang, at en person håndterer 

enkeltstående arbejdsopgaver uden, at det kortvarige ophold mister sin karakter af ferie eller 

lignende. Derfor indtræder skattepligten ikke, fordi personen under sin ferie eller i forbindelse med 

weekendophold besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrører arbejdsrelaterede 
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forhold eller deltager i enkeltstående møder, hvis formålet med opholdet her i landet i øvrigt er ferie 

eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn. 

 

Opfattelsen af, hvornår der er taget ophold efter den pågældende bestemmelse, har været ivrigt 

debatteret, fordi formuleringen er meget generel, og det dermed kan være svært at vide præcis, hvad 

et kortvarigt ophold dækker over. Ved udarbejdelsen af bestemmelserne i kildeskatteloven har 

lovgiver ikke fundet det nødvendigt at præcisere begreber som ”bopæl” samt ”kortvarigt ophold på 

grund af ferie eller lignende”. Der opstår dog problemer over tid, da vi ikke lever i et stationært 

samfund, men i et samfund der udvikler sig, og hvor samfundsudviklingen ofte afspejler forhold, 

der ikke var gældende på tidspunktet for indførelsen af disse begreber.  

 

Der kan i dag opstå nye gråzoner, som der skal tages stilling til i skatteretten. I dag er det især den 

teknologiske udvikling, der har gjort det muligt at udføre arbejdsrelaterede handlinger under 

rejseaktiviteter og ferieophold. Som beskrevet i næste afsnit, handler denne problematik især om 

læsning og besvarelse af arbejdsrelaterede mails og opkald.  

 

I visse tilfælde kan det forekomme, at skattepligten skal vurderes med udgangspunkt i, hvorvidt en 

person overhovedet har et fast opholdssted til rådighed, eller om det er muligt at leve uden et sådan 

fast opholdssted tilknyttet i en længere periode. Afgørelsens udfald vil naturligvis være påvirket af 

de konkrete omstændigheder, der er gældende i den pågældende situation, og især hvordan den 

pågældende person har valgt at indrette sin hverdag.  

 

Et eksempel på en sådan situation findes i afgørelsen i TfS 1998, 556, hvor en dansk journalist 

havde opgivet sin bopæl i Danmark i 1967 og siden var rejst verden rundt som freelance journalist. 

Journalisten havde fået tilladelse af en bekendt til at have postadresse på dennes private adresse i 

Danmark. Der var udelukkende tale om en postadresse uden nogen form for forretningsfaciliteter. 

Den pågældendes bekendte var altid i stand til at komme i kontakt med journalisten og vidste derfor 

altid, hvor i verden han befandt sig. Når journalisten var i Danmark boede han på hotel eller hos 



Kandidatafhandling, Cand. Merc. Aud. Skatteret  

 

- Side 24 af 76 - 

 
 

venner, medens han i udlandet benyttede sig af telte, hytter, husbåde, hoteller med pensionat eller 

på lignende vilkår. Journalisten havde siden 1967 opholdt sig i mange forskellige lande. Af 

afgørelsen fremgår, at da alle opholdene var af kortvarig karakter, fandt man ikke grundlag for at 

kunne statuere fuld skattepligt til Danmark.  

 

Tidspunktet for den fulde skattepligts indtræden er ikke altid nemt at afgøre, idet der sommetider 

opstår sager, hvor situationens omstændigheder er mere omfattende og komplekse, og som kan gøre 

det svært at sætte den enkeltes forhold ind i normale rammer og bokse. Dette er tilfældet i 

afgørelsen beskrevet i TfS 2007, 508 V, hvor Søren Andersen, der er professionel fodboldspiller har 

indgået en kontrakt om et ”sign on fee” på kr. 3,3 mio. Søren Andersen ankommer til Danmark fra 

England den 12/8 1999 kl. 20.45 og underskriver samme aften sin kontrakt. Han træner allerede i 

den danske klub fra den 14/8 og spiller sin første kamp den 15/8. I denne periode har der ikke været 

nogen overvejelser angående den fysiske flytning, men han bor midlertidigt hos sine forældre.  

 

Den 16/8 tager Søren Andersen tilbage til England i et par dage for at sørge for flytningen. Den 

26/8 flytter hans kone til Danmark, hvor hun bor hos sin mor de første måneder. I den efterfølgende 

periode rejser Søren Andersen frem og tilbage mellem Danmark og England, og i de perioder, han 

er i Danmark, bor han på hotel. Det er først i december 1999, at ægteparret flytter sammen i en 

lejlighed i Danmark. I afgørelsen når man frem til den konklusion, at fodboldspilleren, som følge af 

sin underskrivelse af kontrakten, påtager sig en forpligtelse om at skifte klub og starte ansættelse 

hos sin nye arbejdsgiver, hvorved et totalt ophold på 6 måneder er påbegyndt den 12/8, hvilket 

resulterer i den fulde skattepligts indtræden.  

 

Ophold i Danmark skal være kortvarigt, men skal ligeledes have karakter af ferie eller lignende, for 

ikke at medføre fuld skattepligt. Det problematiske er, hvornår der er tale om løbende regelmæssig 

varetagelse af indtægtsgivende erhverv, og dermed en diskvalifikation af opholdet fra at være ferie 

eller lignende. 
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Begrebet ferie eller lignende stammer fra en tid, hvor mobiltelefon og internet ikke findes. Det er 

derfor ikke et problem, når en person, der er på ferie, ikke foretager sig andet end at holde ferie. 

Situationen i dag ser bare anderledes ud, og det er i dag lettere at kunne udføre arbejdsrelaterede 

opgaver i mindre omfang på ferien. Der er i kildeskatteloven fra 1967 ikke taget nærmere stilling til, 

hvordan begrebet ferie eller lignende skal fortolkes.  

 

Når der udføres arbejdsrelaterede handlinger i forbindelse med ophold, er der forbundet usikkerhed 

med, hvilke handlinger der kan udføres uden, at opholdet mister sin karakter af ferie eller lignende 

og dermed skattepligtens indtræden. Reglerne for indtræden af fuld skattepligt efter KSL § 7, stk. 1 

er i høj grad skønsbaserede, og rammerne for disse skøn er efter årtier stadig uafklaret. 

 

Det vil ved de efterfølgende eksempler blive tydeliggjort, hvilke arbejdsrelaterede handlinger der 

indebærer, at et ophold ikke længere kan karakteriseres som ferie eller lignende, og som medfører 

den fulde skattepligts indtræden.  

 

I TfS 1991.261 TS indtrådte fuld skattepligt til Danmark for en person som boede i England med 

sin familie, men arbejdede i Danmark på hverdage. Sagen vedrører en direktør, der er bosiddende i 

og skattepligtig til England. Direktørens arbejdssituation er indrettet således, at han mandag til 

fredag arbejder i Danmark i et selskab, hvor han er direktør. Under opholdene i Danmark overnatter 

han dels i familiens sommerhus dels hos broderen eller på selskabets kontor. Weekenderne 

tilbringer han i familiens helårsbolig i London sammen med hustruen og deres barn. 

 

Direktøren ønsker at få en forhåndsbesked på, om han ved at udføre arbejde mandag til fredag i 

Danmark og tilbringe weekenderne i London sammen med sin familie vil blive anset for at være 

fuldt skattepligtig til Danmark. Ligningsrådet konstaterer, at opholdene i sommerhuset i Danmark, 

klart er arbejdsrelateret, og ikke af feriemæssig karakter, og skattepligten indtræder efter 

bestemmelsen i KSL § 7, stk. 1.  
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Sagen beskrevet i TfS 1992.198 LR omhandler en dansk statsborger, der bor sammen med sin 

familie i England, hvor personen ligeledes er ansat. Personen arbejder i Scandinavian Bank of 

London, og han har ansvaret for alle dansk relaterede forretninger. Banken har ikke nogen filialer i 

Danmark. Personen påtænker at anskaffe sig en ejerlejlighed i Danmark, som han kan tage ophold i 

under forretningsrejserne. Lejligheden vil blive benyttet til ca. 80 årlige overnatninger i forbindelse 

med arbejdsrelaterede opgaver, herunder afholdelse af møder, repræsentation og i enkelte tilfælde 

middage. Lejligheden vil derudover blive benyttet til at afholde ferie med familien i 2-4 uger årligt.   

 

Ligningsrådet forklarer, at han ved anskaffelse af en ejerlejlighed her i landet vil blive fuldt 

skattepligtig til Danmark, da erhvervelsen af lejligheden er med henblik på at kunne afholde møder 

under sine ophold i Danmark. Uanset om opholdene er kortvarige, og det kun handler om ca. 80 

årlige overnatninger, vil den fulde skattepligt indtræde. Ligningsrådet tilføjer, at anvendelse af 

lejligheden vil have arbejdsmæssig karakter, og der er tale om en løbende og regelmæssig udøvelse 

af indtægtsgivende aktiviteter, samt at opholdene dermed ikke vil kunne anses som feriemæssige. 

 

Af ovenstående afgørelser kan det udledes, at der ikke kan være tale om kortvarige ophold grundet 

ferie eller lignende, når opholdet skyldes varetagelse af erhvervsmæssige aktiviteter af løbende og 

regelmæssig karakter, hvorfor den fulde skattepligt til Danmark indtræder efter KSL §7. stk.1.  

 

I en forespørgsel til Skatterådet, der er beskrevet i SKM2006.41.SR, fremgår det, at spørgeren i 

2003 er flyttet med sin familie til udlandet. Spørgerens hustru og børn flytter dog tilbage til 

Danmark i 2005, da sønnen påbegynder 1. klasse. Spørgeren har således en helårsbolig til rådighed 

her i landet. Han bliver selv boende i udlandet, hvor han varetager en stilling som administrerende 

direktør. Spørgeren vil i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 28. februar 2006 opholde sig i 19 

dage i Danmark med henblik på at besøge familien, og vil derudover opholde sig i København i 

forbindelse med tjenesterejser i ca. 16 dage. Tjenesterejsernes eneste formål er at varetage driften af 

spørgerens udenlandsk beliggende virksomhed.    
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Skatterådet har bekræftet spørgeren i, at tjenesterejserne til Danmark vil blive anset som kortvarige 

ophold for at udføre arbejde, hvilket vil medføre skattepligtens indtræden efter bestemmelsen i KSL 

§ 7, stk. 1 fra og med første tjenesterejse.  

 

Afgørelsen viser, at skattepligten indtræder alene fordi en del af spørgerens ophold begrundes med 

arbejdsrelaterede forhold. Opholdene ville ikke have overtrådt nogen tidsmæssige grænser, og ville 

være anset for kortvarige, men det forhold, at hensigten med opholdene er at varetage driften af det 

i udlandet beliggende selskab, er udslagsgivende for den fulde skattepligts indtræden til Danmark. 

 

I sagen beskrevet i SKM.2006.212.SR ønsker en kunstner at drive galleri fra sin sommerbolig i 

Danmark i 8-12 weekender om året. Hun er bosiddende i Schweiz, og hun har igennem flere år haft 

bopæl og været skattemæssigt hjemmehørende der. Kunstneren har en sommerbolig til rådighed i 

Danmark, som hun er begrænset skattepligtig af. Hun planlægger at sælge kunsthåndværk fra denne 

sommerbolig samt at indrette denne som kunstgalleri. Hun designer og fremstiller sine værker under 

opholdene i Danmark. Galleriet vil ikke have åbent hele året men blot 8 -12 weekender årligt.  

 

Skatterådets begrunder sin afgørelse med, at et ophold i Danmark med henblik på salg af 

kunstværker fra galleriet, ikke kan betragtes som ferie eller lignende, men vil blive karakteriseret 

som varetagelse af indtægtsgivende erhverv.  Den fulde skattepligt til Danmark vil derfor indtræde 

efter KSL § 7, stk. 1, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1.  

 

Sagen beskrevet i SKM.2007.353.SR vedrører en spørger, der ønsker svar angående den fulde 

skattepligts indtræden i forhold til sine ophold i Danmark. Spørgeren har siden 2000 haft bopæl i 

USA, hvor han har boet sammen med sin familie, og hvor han har været fuldt skattepligtig til USA 

som følge af arbejde for en amerikansk arbejdsgiver. I 2005 køber familien en ejendom i Danmark 

som de flytter ind i, dog først i 2006. Spørgeren påbegynder arbejde for samme arbejdsgiver i 

Belgien, og bosætter sig her. Spørgeren ønsker i den forbindelse at vide, om skattepligten til 

Danmark vil indtræde, hvis spørgeren arbejder i gennemsnit 1 dag om ugen fra sin danske bolig i 
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forbindelse med ophold i weekender og ferier. Arbejdsdagene fra boligen i Danmark vil ikke ligge 

på en fast dag i ugen, og arbejdet vil alene relatere sig til spørgerens belgiske arbejde.  

 

Skatterådet konkluderer i sin afgørelse, at der vil være tale om en regelmæssig, løbende og 

personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, som indebærer at skattepligten vil indtræde fra 

første dag af opholdet. Skatterådet har i sin afgørelse lagt vægt på, at spørgerens arbejdsdag er af en 

mere permanent og på forhånd planlagt karakter.  

 

I SKM.2009.813.LSR opgiver spørgeren sin skattepligt til Danmark, da han i 2006 flytter med sin 

ægtefælle til Dubai, hvor han arbejder som direktør i et selskab. Spørgeren ejer et dansk 

holdingselskab, hvilket betyder, at han 4 gange årligt skal deltage ved bestyrelsesmøder i Danmark.  

 

Spørgeren ønsker at vide om den fulde skattepligt til Danmark vil genindtræde, hvis han deltager i 4 

bestyrelsesmøder i sit danske holdingselskab, samt dagligt besvarer telefonopkald og e-mails. 

Spørgeren gør blandt andet gældende, at i modsætning til sagen, der er beskrevet i SKM 

2006.41.SR, er både han og hans familie bosat i udlandet, og hans ophold i Danmark har udover 

bestyrelsesmøderne således alene karakter af ferie eller lignende. I sagen udtaler Landsskatteretten 

følgende:  

 

”Det er rettens opfattelse, at deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark under de oplyste 

omstændigheder, vil have en sådan karakter, at de udgør en løbende personlig varetagelse af 

indtægtsgivende erhverv, jf. TfS 1997, 590. Der er således tale om regelmæssig deltagelse i ledelsen 

af et selskab i Danmark, hvori klageren er aktionær”.
11

  

 

Ovenstående er beskrevet en række sager, der alle indebærer, at den fulde skattepligt til Danmark 

indtræder. Modsat disse kendelser findes der eksempler på situationer, hvor den fulde skattepligt til 
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Danmark ikke indtræder.  De efterfølgende eksempler viser, at ophold godt kan have karakter af 

ferie eller lignende, selvom der udføres arbejdsrelaterede handlinger i et vist mindre omfang. 

 

Sagen beskrevet i TfS1997.590.SR, omhandler en operasanger bosat i Schweiz, der ønsker 

Ligningsrådets svar på, om overnatning i en helårsbolig, i forbindelse med enkelte optrædener i 

Danmark med en varighed på 1 dag, vil medføre fuld skattepligt. Ligningsrådet svarer bekræftende, 

men Landsretten kommer derimod til det modsatte resultat med følgende begrundelse: 

 

”Et sådant enkeltstående arrangement kan ikke anses for løbende regelmæssig varetagelse af et 

indtægtsgivende erhverv, således at ophold alene i forbindelse hermed var omfattet af § 7, stk. 1, 

2.pkt.”.
12

 

 

Denne formulering er efterfølgende blevet anvendt i forbindelse med en negativ afgrænsning af 

begrebet ”ferie eller lignende”. Et eksempel herpå findes i afgørelsen af SKM 2002.252.LR. 

Operasanger-sagen er blevet den første trykte afgørelse, hvor en udenlandsdansker med bolig til 

rådighed i Danmark, er kommet til landet alene for at udføre arbejde i et nærmere afgrænset 

omfang, uden skattepligtens indtræden.  

 

I SKM 2002.252LR har en i Schweiz bosat person ønsket svar på, om der vil indtræde ubegrænset 

skattepligt, hvis der i Danmark i en periode på henholdsvis 1, 7 og 14 dage bliver forberedt 

materiale til erhvervsmæssig undervisning i Schweiz. Opholdene vil ikke overstige 3 måneder 

uafbrudt eller 180 dage indenfor 1 år. Ligningsrådet tillader den pågældende forberedelse med 

følgende begrundelse:  

 

”Den i Danmark foretagne forberedelse af undervisningsmateriale anses at udgøre en så lille del af  

                                                           
12
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hovedbeskæftigelsen, undervisningen, som foretages i Schweiz. Henset hertil samt til at A har bopæl 

i og anden fast tilknytning til Schweiz og derfor som regel opholder sig dér, vil forberedelse af 

undervisningsmateriale m.v. i henholdsvis 1, 7 eller 14 dage efter Told- og Skattestyrelsens 

opfattelse ikke have karakter af regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende 

erhverv, hvorfor opholdene i Danmark må betragtes som kortvarige ophold på grund af ferie og 

lignende. ”
13

 

 

Skattepligten ville derimod indtræde, hvis spørgeren kombinerede ovenstående med arbejde i 1 

måned for en dansk arbejdsgiver. I afgørelsen bliver der lagt vægt på, at der er bopæl og tilknytning 

til Schweiz. Jo mindre denne tilknytning er, desto mindre er grundlaget for at statuere dansk 

skattepligt i forbindelse med arbejdet her i landet, hvis arbejdet samtidig udgør en lille del af 

hovedbeskæftigelsen. 

 

De efterfølgende afsnit beskæftiger sig med yderligere to afgørelser, hvor der er blevet udført 

arbejdsrelaterede handlinger i begrænset omfang uden at opholdet har mistet sin karakter som ferie 

eller lignende, og at den fulde skattepligt er indtrådt. Disse to afgørelser vedrører Stephen Kinnock 

og Camilla Vest, hvilke afgørelser der i afhandlingen fokuseres mere på, da sagsforløbet angående 

de to afgørelser har betydet, at SKAT har genoptaget gamle afgørelser og udsendt styresignal for 

den nye retspraksis.   

2.5 Sagen om Stephen Kinnock
14

   

 

Sagens fakta: 

- Stephen Kinnock blev registreret som værende fuldt skattepligtig den 1. april 1998 med 

adressen Callisensvej 31, 2900 Hellerup, hvor ægtefællen Helle Thorning-Schmidt og 

parrets fælles barn allerede havde adresse. Denne tilflytning skete på baggrund af Stephen 

Kinnocks ansættelse i British Councils afdeling i København. Ved udgangen af oktober 

                                                           
13

 SKM2002.252.LR 
14

 Skattecenter Københavns afgørelse af den 16. september 2010, sagsid. 97346915. 



Kandidatafhandling, Cand. Merc. Aud. Skatteret  

 

- Side 31 af 76 - 

 
 

1999 flyttede hele familien til Belgien, deres bolig blev solgt, og familien lejede et hus i 

Belgien på en 5-årig aftale.  

 

- I forbindelse med flytningen til Belgien, ændrede Helle Thorning-Schmidt sin adresse til sin 

mors bopæl for at have en postadresse i Danmark. Helle Thorning-Schmidt erhvervede sig 

en ejerlejlighed, på adressen Ved Linden 8, 4 tv., 2300 København S, den 15. februar 2000 

til brug for sine private samt arbejdsmæssige ophold i Danmark. Lejligheden blev solgt 1. 

september 2001 som samtidig betød erhvervelsen af ejendommen Ved Amagerport 10, 3. 

tv., 2300 København S.  

 

- Den 11. marts 2004 flyttede Helle Thorning-Schmidt og børnene ind i lejligheden i 

København, som kun var opholdssted indtil erhvervelsen af en ejendom på Kuhlausgade 40, 

2100 København Ø, 1. maj samme år. På denne adresse blev Helle Thorning-Schmidt og 

børnene registret den 7. juni 2004. Dette var samtidig opholdssted for Stephen Kinnock 

primært i weekenderne, når arbejdet tillod ham at rejse til Danmark. 

 

- I juli 2010 bliver der indgivet selvangivelse for Stephen Kinnock som fuldt skattepligtig til 

Danmark i året 2009. Dette sker på baggrund af Stephen Kinnock og hans repræsentants 

overbevisning om, at Stephen Kinnock er hjemmehørende i Danmark i henhold til 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Schweiz artikel 4. Det medfører, at Stephen 

Kinnock i forhold til Statsskatteloven § 4 skal medregne hele sin indkomst på sin danske 

selvangivelse, uagtet at noget af indkomsten er oparbejdet i udlandet. Hvis Schweiz 

ligeledes er tillagt beskatningsretten, er det Danmark, der i henhold til 

dobbeltbeskatningsoverenskomstens betingelser skal lempe beskatningen. 

 

- Stephen Kinnock har i en længere periode arbejdet hos British Council i Storbritannien frem 

til ultimo 2008. Stephen Kinnock har i forbindelse med sin ansættelse hos British Council 
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arbejdet i Storbritannien såvel som uden for, herunder 1½ år i den københavnske afdeling i 

perioden 1. april 1998 til 20. oktober 1999.  

 

- I 2007 samt starten af 2008 havde Stephen Kinnock diplomatstatus, fordi han var Director 

for North West Russia/Regional Commissioning manager i St. Petersburg i Rusland. Han 

var fra februar tilknyttet Climate Securitys London kontor som Programme Manager. Fra 

marts til september 2008 er han tilknyttet kontoret i Sierre Leone som Acting Director, og 

herefter vender han tilbage til London som Programme Leader.  

 

- I januar 2009 starter Stephen Kinnock et nyt kapitel af sit arbejdsliv i Genève, Schweiz som 

Director, Head of Europe i World Economic Forum      

   

SKAT har erkendt, at de, på baggrund af pressedækningen af skatteforholdene vedrørende Stephen 

Kinnock og Helle Thorning-Schmidt, den 28. juni 2010 indkaldte materiale med henblik på at 

fastslå, hvorvidt Stephen Kinnock er skattepligtig i indkomstårene 2007, 2008 og 2009.  

 

SKAT har konstateret, at skattepligten til Danmark er ophørt allerede ved fraflytningen i 1999, og 

sagen bliver derfor behandlet som en tilflytningssag. 

 

Til vurderingen af om Stephen Kinnock er skattepligtig til Danmark i årene 2007-2009, er det 

essentielt, at Stephen Kinnock har haft boligen på Kuhlausgade 40, 2100 København Ø til rådighed 

i Danmark hos sin hustru Helle Thorning-Schmidt og deres fælles børn.  

 

For at blive fuldt skattepligtig til Danmark skal man ifølge bestemmelsen i KSL § 1, stk. 1 have 

bopæl til rådighed her i landet, men skattepligten indtræder først, når der tages ophold. Ved ophold 

forstås ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende jf. KSL § 7, stk. 1.  
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Kortvarige ophold karakteriseres som ophold her i landet, der er af en varighed på maksimalt 3 

måneder eller med et samlet ophold på maksimalt 180 dage inden for en periode på 12 måneder. 

Når der regnes på, hvor mange dage man har opholdt sig i Danmark, medtages ifølge SKAT alle 

påbegyndte døgn som fulde døgn.  

 

Stephen Kinnock har i årene 2007, 2008 og 2009 opholdt sig i Danmark henholdsvis 157, 161 og 

149 dage, og ingen af disse ophold har haft en uafbrudt varighed på 3 måneder. Med hensyn til 

opholdenes erhvervsmæssige karakter har Stephen Kinnock kun udført arbejde i Danmark i form af 

4 møder i en periode på 4-år samt sporadisk besvarelse af mails og telefonopkald.  

 

Ifølge ligningsvejledningen skal opholdene i Danmark have et overvejende feriemæssigt præg for 

ikke, at der kan statueres skattepligt. Opholdene må derfor ikke være nødvendiggjort af 

regelmæssig, løbende personlig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Hyppigheden, karakteren 

samt nødvendigheden af den fysiske tilstedeværelse ved det udførte arbejde under opholdene er 

derfor særdeles afgørende for, hvorvidt der er belæg for at statuere fuld skattepligt.  

 

I SKATs afgørelse af Stephen Kinnocks sag, og vurderingen af omfanget af det erhvervsmæssigt 

udførte arbejde under opholdene i Danmark, henvises der til sagerne gengivet i SKM2007.353 SR, 

TfS 1997.590 LSR, SKM2006.41 SR samt SKM2002.252 LR for at sammenligne med udfaldene af 

afgørelser i tidligere retspraksis.  

 

Afgørelserne, som SKAT henviser til, gengives i et kortfattet resume som følger: 

 

- Angående SKM2007.353 SR bekræftede skatterådet gennem et bindende svar, at spørgeren 

som arbejdede i Belgien mandag til fredag ikke vil blive skattepligtig, såfremt han 

midlertidigt opholder sig hos sin familie i Danmark i weekender og ferier, men så snart han 
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udfører arbejde under disse ophold, vil skattepligten indtræde første gang, han udfører 

arbejde, fordi familien er bosiddende i Danmark, og tilknytningen til Belgien udelukkende 

er erhvervsmæssig.   

 

- Ad TfS 2002.504 LR lyder svaret, at skattepligten ikke vil indtræde for personen, der under 

sine feriemæssige ophold i Danmark udfører forberedelser til undervisningsmaterialer i 14 

dage om året for sin schweiziske arbejdsgiver.  

 

- I henhold til TfS 1997.590 LSR bliver en schweizisk bosat operasanger ikke skattepligtig 

som følge af sine ophold i Danmark på baggrund af et enkeltstående arrangement i løbet af 

et år, uagtet at operasangeren ejer en helårsbolig i Danmark.  

 

- I SKM 2006. 41 SR vil en person med bolig til rådighed her i landet blive fundet fuldt 

skattepligtig fra det tidspunkt, han skal foretage sin første tjenesterejse, med 16 planlagte, på 

argumentet om, at han fra første rejse vil tage ophold i Danmark.  

 

Med udgangspunkt i afgørelsen i disse sager har SKAT ikke kunnet begrunde indtræden af den 

fulde skattepligt for Stephen Kinnock på baggrund af de 4 afholdte møder over en 4-årig periode 

samt besvarelse af få enkeltstående telefonopkald og eventuelle mails, da arbejdet ikke er blevet 

fundet til at have karakter som fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse eller 

varetagelse af indtægtsgenererende hverv.    

 

Efter min opfattelse er Stephen Kinnock sagen det første offentliggjorte eksempel på, at man kan 

udføre arbejde i Danmark uden, at skattepligten indtræder, selvom man har familie her i landet, og 

sagen er derfor skelsættende, da den er med til at ændre gældende retspraksis på området. Dette 
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argument er støttet af Henriette Kinnunen,
 
som er erhvervsjuridisk seniorkonsulent hos Cepos,

15
 

men ikke af professor Aage Michelsen.
16

 

2.6 Sagen om Camilla Vest ”Fotomodelsagen” 
17

 

 

Sagens fakta: 

- Camilla Vest og hendes mand flyttede i 1995 til USA for at arbejde som model, og hvor 

ægtefællen kunne fortsætte sine studier. Skattepligten til Danmark ophørte ved 

fraflytningen. 

 

- Efter ægtefællen havde afsluttet sine studier i 2000, flyttede manden tilbage til Danmark, 

hvor han i juli 2000 overtog en lejet lejlighed.  

 

- Parret solgte i 2001 den lejlighed, de hidtil havde beboet i USA, og Camilla Vest boede 

herefter i en lejet lejlighed i USA frem til 2004.  

 

- Ægtefællen købte en ejendom i Danmark i juli 2002, og Camilla Vest flyttede tilbage til 

Danmark og bosatte sig sammen med sin mand i februar 2004 for at føde deres barn i april. I 

juni 2005 blev Camilla Vest registreret i det danske folkeregister, men parret flyttede tilbage 

til USA i august 2006.  

 

                                                           
15

 Henriette Kinnunen: ”Vest og Kinnocks sag illustrerer behov for lovændring”, 1. juni 2013, notat fra CEPOS – 

Center for Politiske Studier. 
16

 Aage Michelsen: ”Subjektiv skattepligt ved tilflytning…”, RR.1.2014.85 
17
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- For årene 1997-2000 var der i de amerikanske selvangivelser indberettet som om, at Camilla 

Vest var bosiddende i USA. Men for årene 2001-2005 indgav hun selvangivelser som 

værende ikke bosiddende i USA og anførte en dansk adresse.   

 

- Camilla Vest var enig i, at hun var fuldt skattepligtig til Danmark fra august 2004 men ikke 

før dette tidspunkt. I årene 2001-2003 havde Camilla Vest i vid udstrækning opholdt sig i 

Danmark hos manden mellem hendes modelopgaver. Ved bevisførelsen fremgik det, at hun 

7 gange i perioden 21/9 2000 – 20/3 2001 udførte fotosessioner i Danmark, medens hun kun 

udførte 1 fotosession i den resterende periode frem mod udgangen af 2003.   

 

Sagen blev behandlet i retten i Helsingør, og det skatteretlige spørgsmål var om, Camilla Vest var 

skattepligtig til Danmark i henhold til bestemmelsen i KSL § 7, stk. 1, som anfører, at skattepligten 

først indtræder ved bopælserhvervelse, når denne tager ophold i landet, bortset fra kortvarige 

ophold på grund af ferie eller lignende.   

 

Ved kortvarigt ophold skal der ifølge retspraksis som udgangspunkt forstås uafbrudte ophold her i 

landet på maksimalt 3 måneder eller samlet set ophold på højst 180 dage indenfor en periode på 12 

måneder.  

 

Ved afgørelsen i Helsingør byret 5. november 2010 var grundlaget for afgørelsen, at man efter 

bevisførelsen konstaterede, at Camilla Vest havde haft bolig til rådighed i Danmark hos sin mand, 

og som hun samtidig erkendte, at hun benyttede sig af, når hun havde mulighed for det mellem 

hendes opgaver rundt om i Europa. Camilla Vest havde ikke blot bolig til rådighed her i landet, men 

hun udførte også arbejde i Danmark og tog i den forstand ophold her i landet i henhold til KSL § 7, 

stk. 1.  
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Endvidere fandt byretten det væsentligt, at Camilla Vest fra 2001 ikke længere var registreret i USA 

som fuldt skattepligtig, og at hun ikke blev registreret som skattepligtig i noget andet land. 

Endvidere havde hun stadig helårsbolig til rådighed hos hendes mand i Danmark, hvis fælles 

husleje hun i væsentlig grad bidrog til betaling af.    

 

Byretten fandt også belæg for at finde Camilla Vest skyldig i forhold til anklagen om, at hun skulle 

have forsæt til skatteunddragelsen. Hertil var det væsentligt, at Camilla Vest var bevidst om at 

skulle selvangive sine indtægter her til landet, når hun var bosat i Danmark. Hun angav sin fulde 

globale indtægt til USA frem til 2001, men efterfølgende betalte hun ikke længere skat til USA af 

sin fulde indkomst, hvilket hun var bevidst om.  

 

Af dommens præmisser fremgår tillige, at Camilla Vests mand med sin økonomiske baggrund også 

burde være klar over, at de konkrete omstændigheder ikke var i overensstemmelse med 

lovgivningens rammer. Han blev ligeledes anset til at have forsæt til skatteunddragelse, da der af 

mails fra maj 2000 eksisterer en korrespondance mellem Camilla Vests mand og en revisor, hvoraf 

det fremgår, at Camilla Vest ikke betaler skat i Danmark, og heller ikke har noget ønske om det, 

samt at de havde et fælles ønske om at Camilla Vests tilskud til huslejen i Danmark ikke skulle ende 

med at gøre hende skattepligtig til Danmark. Denne korrespondance med revisoren ledte til 

oprettelse af en selskabskonstruktion i Luxembourg, som skulle afhjælpe problemstillingen og sikre 

ægteparret et forsvarligt skatte-setup.  

 

Dommen konkluderer, at der har fundet en overtrædelse af KSL § 7, stk. 1 sted, samt at 

skatteunddragelsen i årene 2001-2003 er foretaget med forsæt som følge af mandens indgående 

kendskab til retspraksis, og Helsingørs byret fandt den 25. november 2011 begge ægtefæller 

skyldige. Strafudmålingen lød på 1 år og 9 måneders fængsel samt en bøde på lige knap kr. 3,3 mio. 

til både Camilla Vest og hendes mand. Forvandlingsstraffen for bøden ville være fængsel i 

yderligere 60 dage. Derudover skulle parret betale sagsomkostninger hvor til kommer salær til egen 

forsvarer. 
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På trods af at afgørelsen på Kinnock-sagen blev truffet 16. september 2010, blev dommen først 

offentliggjort 8. september 2011, endda efter Kinnocks eget ønske. Denne sene offentliggørelse af 

skattesagens udfald har været genstand for kritik, men SKAT har tilsyneladende ikke haft hjemmel 

til offentliggørelsen da afgørelsen umuligt kunne gøres anonym.   

 

Der hvor kritikken derimod er berettiget, er det forhold, at afgørelsen i skattesagen ikke har givet 

anledning til tilpasning og synkronisering med gældende retspraksis i øvrigt. Præmisserne fra 

Kinnock-sagen har desuden heller ikke fundet vej til efterfølgende afgørelser, før end Camilla Vest 

anker sin sag, og som efterfølgende domsforhandles i Østre Landsret den 5. november 2012.     

 

I Østre Landsret finder 5 ud af 6 dommere det ikke bevist, at Camilla Vest (T1) i 2002 har opholdt 

sig i mere end 180 dage i Danmark. Landsretten udtaler følgende om situationen: 

  

”uanset om det lægges til grund, at T1 i 2002 opholdt sig i Danmark i 192 dage som anført i 

Landsskatterettens kendelse og opgjort efter SKATs praksis herom, kan det ikke lægges til grund, at 

T1 havde forsæt til skatteunddragelse. Disse dommere har herved lagt vægt på, at SKATs 

opgørelsesmetode til beregning af opholdsdage i Danmark indbefatter brudte dage, og at metoden 

ikke fremgår af lovgivningen og på T1's forklaring om, at hun nøje holdt regnskab med sine ophold 

i Danmark, og at hun efter sine sammentællinger ikke havde opholdt sig i Danmark mere end 180 

dage, samt at T1's vildfarelse vedrørende opgørelsesmetoden har været afgørende for hendes 

handlemåde.”
18

 

 

Landsretten tilsidesætter SKAT’s opgørelsesmetode af 180-dages reglen med henvisning til, at 

denne opgørelsesmetode ikke har hjemmel i lovgivningen. Landsretten kommenterer på Camilla 

Vests (T1) erhvervsaktivitet i Danmark på følgende vis:  
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”Når henses til den ovenfor anførte forståelse i praksis af betydningen af erhvervsarbejde i 

Danmark findes den af T1’s udøvede erhvervsvirksomhed ikke at være udtryk for regelmæssig fast 

og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse her i landet, ligesom T1’s ophold i Danmark 

ikke har været nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af 

indtægtsgivende erhverv. 

 

T1’s erhvervsopgaver i Danmark kan derfor ikke i sig selv begrunde fuld skattepligt til Danmark i 

årene 2001-2003”
19

 

 

Landsretten mener altså ikke, at Camilla Vests erhvervsmæssige aktivitet er en regelmæssig, 

løbende personlig varetagelse af hendes indtægtsgivende erhverv. Dette kan skyldes, at Camilla 

Vest under sagen har forklaret, at hendes fotosessioner sagtens kunne have været gennemført i New 

York.  

 

Desuden mener landsretten, at karakteren af Camilla Vests arbejde har muliggjort, at hun kan tage 

ophold hos sin mand under besøg i Danmark. Men også at disse besøg ikke har resulteret i, at 

Camilla Vest har taget ophold i Danmark i kildeskattelovens § 7’s forstand før end 2004, uanset om 

hendes indkomst har været essentiel for, at hendes mand har kunnet erhverve boligen i Danmark.  

 

Under sagens gennemgang af gældende retspraksis er der blevet citeret fra Kinnock-sagen, hvorpå 

der er blevet konkluderet, at skattemyndighederne accepterer erhvervsudøvelse i et vist omfang, 

uden at der indtræder fuld skattepligt. Det er endvidere vurderet, at det af Camilla Vest i Danmark 

udførte arbejde ikke har haft karakter af regelmæssig, løbende varetagelse af indtægtsgivende 

erhverv, hvorved dommen konkluderer, at hun ikke er skattepligtig til Danmark i årene 2001-2003, 

og at hun dermed heller ikke er skyldig i skatteunddragelse med forsæt.  
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Camilla Vest og hendes mand er blevet frifundet for alle anklager i Østre Landsrets dom afsagt den 

5. november 2012, og det fremgår af dommen, at statskassen skal betale sagsomkostningerne for 

begge retter.  

 

Landsskatteretten har den 19. februar 2013 omstødt sin kendelse fra 2010 om, at Camilla Vest er 

skattepligtig til Danmark som en konsekvens af Østre Landsrets dom samt med henvisning til 

Kinnock-sagen. Endvidere bliver kr. 6,6 mio. som ægteparret blev idømt at betale tilbagebetalt. Det 

er oplyst, at det er første gang, at Landskatteretten har omgjort en tidligere truffen afgørelse.  

2.7 Genoptagelse af nye sager på baggrund af ”Fotomodelsagen” 

 

Der er forud for sagen om Camilla Vest set flere tilfælde, hvor udførelse af indtægtsgivende 

aktiviteter af enkeltstående karakter som udgangspunkt medfører indtræden af fuld skattepligt til 

Danmark, såfremt der er bolig til rådighed. Forholdene er tillige beskrevet i den juridiske 

vejledning. Men Østre Landsrets dom i Camilla Vest-sagen vurderes til at være en lempeligere 

afgørelse sammenlignet med hidtidig retspraksis af både landsskatteretten og skatteministeriet.    

 

Skatteministeriet har gennem SKM2013.316DEP skitseret rammerne for genoptagelse af tidligere 

afgjorte sager og for den fremtidige retspraksis på området. Udgangspunktet er, at en hver form for 

udøvelse af erhvervsmæssige, indtægtsgivende aktiviteter i kombination med bolig til rådighed i 

Danmark medfører indtræden af fuld skattepligt. Undtagelserne hertil er, at det accepteres, at 

personen besvarer arbejdsrelaterede mails samt telefonopkald i forbindelse med ophold i boligen i 

Danmark, medmindre at der er tale om regelmæssig, kontinuerlig erhvervsudøvelse, hvor boligen 

vil fungere som fast arbejdsplads. Ligeledes accepteres enkeltstående møder, hvis formålet med 

opholdet ellers opfylder kriteriet vedrørende ferie eller lignende.  
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Camilla Vest-sagen har dannet udgangspunkt for genoptagelse af tidligere afgjorte sager og for den 

fremtidige retspraksis på området. Der kan ansøges om genoptagelse for personer med lignende 

omstændigheder.  

 

Omstændighederne vedrørende Camilla Vest-sagen er som følger:  

 

- Camilla Vest har forklaret i Østre Landsret, at hendes fotosessioner i Danmark sagtens 

kunne være udført i New York, og hendes arbejdsmæssige aktiviteter har derfor ingen særlig 

tilknytning til Danmark.  

 

- Fotosessionerne har ikke karakter af en varig forpligtelse og kan derfor ikke anses for at 

udgøre regelmæssig, kontinuerlig udøvelse af indtægtsgivende aktiviteter.  

 

- Hendes arbejdsopgaver bliver udført på 8 dage over en periode på 3 år (7 dage på 12 

måneder) og er ikke et udtryk for et mønster af løbende erhvervsmæssige handlinger.  

 

Personer kan anmode om at få genoptaget deres sag, såfremt afgørelsen vedrører indkomståret 2001 

eller efterfølgende indkomstår. Der kan kun ansøges om genoptagelse af sager, hvor skattepligten er 

indtrådt på grund af udført arbejde i Danmark i kombination med det forhold at have en bolig til 

rådighed i landet, efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1 sammenholdt med KSL § 7, stk. 1. Derudover sker 

genoptagelse kun i sager, der opfylder følgende 3 kriterier: 

 

- Arbejde udført i Danmark må ikke overstige 10 dage indenfor en periode på 12 måneder. Er 

der udført indtægtsgivende erhvervsmæssige aktiviteter i et større omfang, vil aktiviteterne 

kun under særlige omstændigheder kunne anses for at være af enkeltstående karakter, for at 

der kan kræves genoptagelse af sagen. Har personen overskrevet 10-dages grænsen, skal der 
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i anmodningerne anføres, hvorfor aktiviteterne alligevel bør anses for at være af 

enkeltstående karakter.  

 

- Arbejde udført i Danmark må ikke være et udtryk for et fast mønster over en længere 

årrække. Aktiviteter der udøves over en længere årrække for samme arbejdsgiver kan anses 

for at have et sådant mønster.  

 

- Arbejdet udført i Danmark må ikke være specifikt eller i væsentligt omfang tilknyttet til 

Danmark. Når aktiviteter i Danmark kræver mere end begrænset fysisk tilstedeværelse anses 

personen for at have tilknytning til Danmark.     

 

2.8 Juridisk vejledning / Ligningsvejledningen før og efter 

 

Behandlingen af Stephen Kinnocks skattesag har været genstand for kritik. Et af disse kritikpunkter 

er, at Stephen Kinnock ikke er blevet fundet skattepligtig til Danmark i årene 2007-2009 som følge 

af en ubegrundet praksisændring, da et krav om midlertidighed, der defineres nærmere nedenfor, 

ikke er blevet håndhævet af SKAT.  

 

Af ligningsvejledningen, der i 2010 ændrer navn til Juridisk vejledning, D.A. 1.1.1 af 20. juli 2010 

fremgår, at internationale pendleres ophold anses for ferie eller lignende, hvis disse bliver foretaget 

i en midlertidig periode på højst 2-3 år. I Ligningsvejledningen fra 2010 henvises der til en sag 

beskrevet i SKM2007.353.SR, hvor en person, der bor i Belgien, ønsker at besøge sin familie og 

børn i et af familien ejet hus i Danmark, uden at han derved bliver fuldt skattepligtig. Skatterådet 

har responderet, at han ikke bliver skattepligtig, såfremt der er tale om en midlertidig ordning, der 

ikke strækker sig ud over en periode på 2-3 år, og at en længerevarende periode vil give opholdene 

en så fast karakter, at den fulde skattepligt vil indtræde ved første opholdsdag.  
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Fristen på 2-3 år stammer oprindeligt fra casen beskrevet i TfS1992.388, hvor skatteyderen 

specifikt har spurgt til den tidmæssige afgrænsede periode på nogle ganske få år. På dette spørgsmål 

har skatteyderen fået et bekræftende svar, men af svaret kan ikke udledes, at der generelt eksisterer 

en grænse på 2-3 år. Det fremstår derfor mærkværdigt, at SKAT i sagen beskrevet i 

SKM.2007.353.SR kommer frem til denne fortolkning.  

 

Det tager 3 år og 6 halvårlige ajourføringer af ligningsvejledningen før den opståede ”fejl” rettes, 

hvilket falder sammen med behandlingen af skattesagen vedrørende Stephen Kinnock, og herefter 

ikke længere fremgår af vejledningen. Den 18. oktober 2012 bringer Berlingske Tidende en artikel 

med titlen ”Skat ændrede praksis under Kinnock-sag”.  

 

Af artiklen fremgår følgende:  

”uden at oplyse det til nogen ændrede SKAT praksis under behandlingen af Stephen Kinnocks 

skattesag, viser notater i skattesagen. Havde SKAT holdt fast i flere års fortolkning af 

skattereglerne, var statsministerens mand blevet skattepligtig.”
20

 

 

Skatteministeriet udsender dagen efter denne artikel en pressemeddelelse, hvori SKAT forklarer 

forholdene med følgende udtalelse:  

 

”Når 2007-afgørelsen ikke blev rettet før 2010, skyldtes det at ministeriet ikke var opmærksom på 

problemstillingen, formentlig fordi der i denne periode ikke blev rejst nye sager eller spørgsmål om 

tilflytning el. lign., der gav anledning til at genoverveje denne afgørelse.”
21
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Ligeledes bliver det tilføjet, at SKAT ikke er bekendt med, at der er nogen skatteydere, der er blevet 

gjort fuld skattepligtige på grund af deres ophold i Danmark, sådan som 2007- afgørelsen stiller 

krav om, men hvis dette er tilfældet, kan man få sin sag genoptaget efter de nu gældende regler.  

 

I dag står der udtrykkeligt anført i den juridiske vejledning, at der ikke gælder et krav om 

midlertidighed i forbindelse med ophold grundet ferie eller lignende i Danmark:  

 

”Så længe den pågældende holder sig under grænsen for et ophold, der har karakter af "ferie eller 

lignende" indtræder skattepligten ikke. Det kan heller ikke forudsættes, at opholdene kun kan 

anerkendes som feriemæssige, hvis der er tale om en midlertidig ordning.”
22

 

 

Skatteministeriet har i en pressemeddelelse fra 2012 beklaget, at Ligningsvejledningen i perioden 

2007-2010 ikke har været retvisende.  

2.9 Analyse af hidtidig retspraksis samt anvendelse af ny retspraksis  

 

I efterfølgende oversigt har jeg på baggrund af en analyse og vurdering af de enkelte sager 

beskrevet det væsentligste argument, der har ligget til grund for udfaldet af afgørelsen i de enkelte 

sager, der er behandlet i denne afhandling: 

 

Sags identifikation Konklusion 

SKM 2002.230 VLR Skattepligten indtrådte ikke ved 10 ophold i Danmark, da 

betingelserne efter KSL §1, stk.1 og §7, stk.1 ikke er tilstrækkelig 

opfyldt.  

TfS1998.606 HR Tilknytningen til Danmark var ikke tilstrækkelig parrets 

samlivsforhold ikke var ægteskabslignende karakter eller at dette 
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forhold medførte væsentlige ændringer i den pågældendes liv. 

Blev ikke anset for at have erhvervet bopæl og ej heller fuld 

skattepligt til Danmark.   

TfS1990.465.HR Ved 1 års ophold ville pågældende bliver anset for at have 

erhvervet bopæl og taget ophold da opholdet ikke kunne anses for 

kortvarigt og skattepligten ville indtræde.  

TfS1988.154 LSR Dette ophold på 19 måneder kunne heller ikke anses for 

kortvarigt og klageren blev anset for at have bopæl og derfor fuld 

skattepligtig fra opholdets begyndelse.   

TfS1998.556 Opholdene i her var af kortvarig karakter og der kunne derfor 

ikke statueres fuld skattepligt.  

TfS 2007.508 V Fodboldspilleren ville med underskrivelse af kontrakten forpligte 

sig til at skifte klub og et totalt ophold på 6 måneder på dagen for 

kontraktunderskrivelsen. Medfører den fulde skattepligts 

indtræden. 

 

Efter bestemmelserne i KSL §1, stk. 1, omfatter skattepligten personer, der har bopæl her i landet. 

Ved afgørelsen af, om denne betingelse er opfyldt, lægges der vægt på, om de pågældende ved at 

etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at de agter at have 

hjemsted her i landet.  

 

I en tilflytningssituation vil bopælskriteriet ikke være tilstrækkeligt til at statuere fuld skattepligt i 

Danmark, da det yderligere kræves, at skatteyderen har taget ophold her i landet efter KSL § 7, stk. 

1. Kortere ophold her i landet på grund af ferie eller lignende anses ikke som et ophold, der kan 

statuere fuld skattepligt. Uafbrudte ophold her i landet på mere end tre måneder eller samlede 

ophold her i landet på mere end 180 dage inden for et tidsrum af 1 år kan ikke anses for "kortvarigt 

ophold på grund af ferie eller lignende. Overstiger opholdets længde disse grænser, vil skattepligten 

indtræde på det tidspunkt, hvor personen tager ophold i Danmark 
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I de første to eksempler, SKM 2002.230 VLR og TfS1998.606 HR, er betingelserne for den fulde 

skattepligts indtræden, ikke tilstrækkelig opfyldt, enten ved at rådigheden over boligen eller 

opholdet ikke er kvalificerende.  

 

I de efterfølgende to eksempler TfS1990.465.HR og TfS1988.154 LSR, er det fælles for begge 

tilfælde, at opholdet overskrider de tilladte grænser, og skattepligten indtræder derfor efter KSL §1, 

stk.1 og §7, stk.1. I TfS1998.556 kunne opholdene karakteriseres som kortvarige, og der var ikke 

nogen fast bolig til rådighed. Skattepligten kunne derfor ikke indtræde.  Til slut, medførte 

kontrakten for fodboldspilleren en forpligtelse til at skifte klub, og dermed en hensigt i at bo i 

Danmark og skattepligten indtrådte netop fra dette tidspunkt.  

 

Sags identifikation Konklusion 

TfS 1991.261 TS 

 

Arbejde på hverdage fra mandag – fredag under ophold i 

Danmark medfører fuld skattepligt til Danmark.  

 

TfS 1992.198 LR 

 

Erhvervelse af ejerlejlighed i København med henblik på 

benyttelse til erhvervsmæssigt arbejde i 80 dage over et år vil 

medføre fuld skattepligt til Danmark.  

SKM 2006.41 SR 

 

Tjenesterejser i ca. 16 dage i Danmark vil føre til indtræden af 

fuld skattepligt ved første tjenesterejse.  

SKM 2006.212 SR 

 

Drift af galleri fra sommerbolig i Danmark i 8-12 weekender 

årligt vil føre til fuld skattepligt til Danmark.  

SKM 2007.353 SR 

 

Arbejde 1 dag om ugen fra dansk bolig i forbindelse med 

ophold i weekender og ferie vil medføre fuld skattepligt til 

Danmark.  
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SKM 2009. 813 LSR 

 

Deltagelse i 4 bestyrelsesmøder i eget dansk holdingselskab vil 

føre til indtræden af fuld skattepligt til Danmark.  

TfS 1997.590 SR 

 

Afholdelse af et enkeltstående arrangement vil ikke medføre 

fuld skattepligt til Danmark.  

SKM 2002.252 LR 

 

4 ugers arbejde i Danmark i sommerperioden hos dansk 

arbejdsgiver vil medføre fuld skattepligt. Omvendt vil 14 dages 

forberedelse af undervisningsmateriale ikke medføre fuld 

skattepligt til Danmark.  

Sagsid. 97346915 

 

Deltagelse ved 4 bestyrelsesmøder over en 4-årig periode samt 

sporadisk besvarelse af emails og telefonopkald under ophold i 

Danmark, vil ikke udløse fuld skattepligt til Danmark.   

SKM 2012.732 ØLR 

 

Udførelse af 7 fotosessioner over en periode på 12 måneder vil 

under de konkrete omstændigheder ikke medføre fuld 

skattepligt til Danmark.  

(Kilde: Egen tilvirkning)  

På baggrund af de beskrevne eksempler tegner der ikke sig et klart billede af omfanget af, hvor 

meget arbejde der tillades udført under ophold i Danmark før end den fulde skattepligt indtræder. 

Det kan derfor være vanskeligt at give nogle klare retningslinjer for omfanget af arbejdsindsats. 

Dog vil der kunne uddrages nogle konklusioner af oversigtens beskrivelse, idet eksempelvis 

omstændighederne vedrørende det udførte arbejde er helt afgørende specielt angående vurdering af, 

hvorvidt det udførte arbejde udgør en regelmæssig løbende varetagelse af et indtægtsgivende hverv.  

I sagerne TfS 1997.590 SR, SKM2002.252LR, SKM2012.732.ØLR og i Kinnocks afgørelse fra  

Skattecenter København, hvor skattepligten ikke er indtrådt, har det været udslagsgivende for 

udfaldet, at det udførte arbejde ikke har været en regelmæssig løbende varetagelse af et hverv. 

Derudover har det i enkelte tilfælde været en vigtig pointe, at det udførte arbejde under ophold i 

Danmark kunne være udført et andet sted, og at arbejdet ikke var betinget udført i Danmark.  
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Med styresignalet SKM2013.316 DEP som bliver udsendt på baggrund af sagsforløbet med Stephen 

Kinnock og Camilla Vest, bliver der sat nogle absolutte grænser for det udførte arbejde, og hvad der 

fremover tillades for at den fulde skattepligt til Danmark ikke indtræder.   

 

Det udførte arbejde i Danmark må fremover ikke overstige 10 dage indenfor en periode på 12 

måneder. Karakteriseres det udførte arbejde for at være en indtægtsgivende erhvervsmæssig 

aktivitet, vil aktiviteterne kun under særlige omstændigheder blive anset for at være af 

enkeltstående karakter for, at den fulde skattepligt ikke indtræder. Er 10-dages grænsen blevet 

overskredet, skal der angives, hvorfor aktiviteterne alligevel bør anses for at være af enkeltstående 

karakter.  

 

Derudover må det udførte arbejde i Danmark ikke være et udtryk for et fast mønster over en 

længere årrække. Arbejde, der udøves over en længere årrække for samme arbejdsgiver, anses for at 

have et sådant mønster.  

 

Arbejde udført i Danmark må ikke heller ikke være specifikt eller i væsentligt omfang tilknyttet til 

Danmark. Når aktiviteter i Danmark kræver mere end begrænset fysisk tilstedeværelse anses 

personen for at have tilknytning til Danmark.     

 

På trods af indførelsen af disse absolutte grænser samt uddybende betingelser til det udførte arbejde 

under ophold i Danmark har styresignalet efter min opfattelse ikke medført, at der nu er et klart, 

gennemskueligt og enkelt regelsæt til vurdering af, hvorvidt en fysisk person skal anses for at være 

tilflyttet til Danmark. Denne betragtning understøttes af flere senere afgørelser.  
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SKM 2014.158 LSR 

I denne sag flyttede skatteyder til Kina i 2005 i forbindelse med udstationering som fabrikschef. 

Skatteyderens hustru ejede hele den fraflyttede landbrugsejendom. Ægtefællerne medbragte en del 

af deres personlige ejendele i forbindelse med udstationeringen men en mindre del forblev på 

ejendommen. Familien gav allerede udtryk for, at Kina ville være centrum for deres liv og 

livsførelse. Ægtefællen søgte derfor om dispensation fra bopælspligten på ejendommen, og fik i 

første omfang en tidsbegrænset dispensation på 4 år. På trods af en afslået dispensation havde 

Jordbrugskommissionen dog efterfølgende forlænget fristen på baggrund af vurderingen af, at der 

havde været tale om reelle og seriøse salgsbestræbelser på at afhænde ejendommen. 

Når familien var i Danmark på grund af familiebesøg og ferie, overnattede familien på 

ejendommen. Familien havde ikke været i Danmark i mere end højst 40 dage hvert halve år på 

grund af ferie, fødselsdage, guldbryllup eller lignende og aldrig over én måned ad gangen. 

Skatteyderen ønskede at vide, om den fulde skattepligt til Danmark var genindtrådt, hvis han under 

familiens kortvarige ferieophold her i landet udførte arbejde af begrænset omfang og karakter, ved 

at besvare e-mails og telefonopkald.  

Skatteyderen ønskede ligeledes svar på, om skattepligten ville indtræde, såfremt skatteyderen fysisk 

deltog i et bestyrelsesmøde i Danmark, ikke som bestyrelsesmedlem, men som COO/ansvarlig for 

aktiviteten i Kina.   

Landsskatteretten fulgte ikke Skatterådets indstilling til afgørelse og fandt, at de erhvervsmæssige 

aktiviteter, som klageren ville foretage under ophold i Danmark, i form af deltagelse i ét 

bestyrelsesmøde eller lignende. Mødet havde ikke karakter af regelmæssig løbende personlig 

varetagelse af indtægtsgivende erhverv. Landsskatteretten lagde vægt på, at der var tale om 

deltagelse i et enkeltstående møde af en dags varighed. Den erhvervsmæssige aktivitet var derfor af 

begrænset omfang og afgrænset i forhold til et konkret ophold, og formålet med opholdet var i 

øvrigt ferie eller lignende.  
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I afgørelsen nævner Landsskatteretten på intet tidspunkt SKAT’s styresignal på trods af, at 

Skatterådet begrunder sin indstilling til afgørelse i dette. Der er ingen tvivl om, at skatteyderen 

overholder betingelsen om, at der ikke udføres arbejde i mere end 10 dage inden for en 12 måneders 

periode. Denne grænse gælder dog ikke, hvis arbejdet er udtryk for et fast mønster. Det er dog mere 

tvivlsomt om skatteyderens deltagelse i ét bestyrelsesmøde hvert år ikke er udtryk for et fast 

mønster.  

 

SKM 2014.339 SR 

Den 29. april 2014 tog Skatterådet stilling til et lignende spørgsmål fra en skatteyder i et bindende 

svar. Her havde skatteyderen ikke rådighed over en helårsbolig, men et sommerhus i Danmark. 

Skatteyderens skattepligt ophørte i 1998, og var fortsat bosat i udlandet med sin familie.  

Skatteyderen ejede flere ejendomme i Danmark, både helårsboliger og sommerhuse, men alle var 

udlejet, sat til salg eller ubeboelige pga. ombygning. Det var dog hensigten, at et af sommerhusene 

skulle fungere som sommerhus for skatteyderen og familien i nogle uger hvert år.  

 

Skatteyderen var hovedaktionær i et dansk selskab, og ejede en betydelig aktiepost i et dansk 

børsnoteret selskab. Skatteyderen overvejede at indtræde i bestyrelsen for dette selskab enten som 

menigt bestyrelsesmedlem eller som formand/næstformand. Bestyrelsen mødtes 7-10 gange årligt, 

hvor skatteyderen ville flyve ind fra udlandet om morgenen og ud igen om aftenen.. Skatteyderen 

forventede, at der ville blive tale om 8-12 arbejdsrelaterede møder årligt hovedsageligt i forbindelse 

med bestyrelsesmøder. Han forventede, at han og familien ville holde ca. 35 feriedage i Danmark 

pr. år og muligvis 9 dage i forbindelse med påsken samt 1 uges efterårsferie. Yderligere kunne der 

være fødselsdage og mærkedage for andre familiemedlemmer, som maksimalt ville udgøre 20 dage 

årligt. Sammenlagt ville der maksimalt være tale om 80-90 dage i Danmark i løbet af et kalenderår. 

 

Det var skatteyderens opfattelse, at det relevante måtte være spørgsmålet om, hvorvidt han ville 

blive anset for at være hjemmehørende i Danmark som følge af en bestyrelsespost, jf. 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og hjemlandet, artikel 4. Skatteyderen overså 

dog det forhold, at førend dette vurderes, skal der tages stilling til, om der efter intern dansk ret er 
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hjemmel til at statuere fuld dansk skattepligt. Først hvis dette kunne bekræftes, ville det være 

aktuelt at vurdere dobbeltbeskatningsoverenskomsten. 

SKAT henviste i sin indstilling til, at hvis man ikke har helårsbolig i Danmark, indtræder der som 

udgangspunkt ikke skattepligt, hvis man i begrænset omfang arbejder i sit sommerhus i ferie eller 

weekender. Skattepligten ville dog indtræde, hvis benyttelsen af sommerhuset ikke længere havde 

karakter af kortvarig ferie eller lignende, f.eks. pga. udøvelse af erhvervsmæssige aktiviteter. 

Der er ikke tvivl om, at der i den nævnte sag udføres mere arbejde end den i styresignalet fastsatte 

grænse på 10 dage, ligesom der er tale om bestyrelsesarbejde, der kan karakteriseres som havende 

et fast mønster og et arbejde med tilknytning til Danmark. Det afgørende må i denne sag derfor 

være, at skatteyderen alene anvender sit sommerhus til ferie eller lignende, og at der ikke i 

forbindelse med ophold i sommerhuset udføres erhvervsmæssig aktivitet, der overskrider 

grænserne. SKAT henviste i sin indstilling til, at hvis man ikke har helårsbolig i Danmark, 

indtræder der som udgangspunkt ikke skattepligt, hvis man i begrænset omfang arbejder i sit 

sommerhus i ferie eller weekender. Skattepligten ville dog indtræde, hvis benyttelsen af 

sommerhuset ikke længere havde karakter af kortvarig ferie eller lignende, f.eks. pga. udøvelse af 

erhvervsmæssige aktiviteter. 

SKAT lagde vægt på, at skatteyderen ikke ville anvende sommerhuset i forbindelse med sit 

bestyrelsesarbejde her i landet, hvor han ville flyve til og fra hjemlandet samme dag. De omtalte 

sager er begge bindende svar. Der er dog også nyere afgørelser, der vedrører 

tilflytningsproblematikken, men hvor skatteyder formentlig ikke har fået anmodet om bindende 

svar, men er endt i en tvist med skattemyndighederne om samme problematik, hvorvidt 

skatteyderen er tilflyttet landet, således at fuld skattepligt er indtrådt. 

 

SKM 2014.605 ØLR 

Skatteyderens fulde skattepligt var ophørt 1. februar 2006. Skatteyder og SKAT var i tvist om, 

hvornår skatteyderens fulde skattepligt genindtrådte. SKAT havde anført, at den fulde skattepligt 

genindtrådte allerede 5. juli 2006, hvor skatteyderen erhvervede et sommerhus i Danmark, mens 

skatteyderen var af den opfattelse, at han havde bopæl i Storbritannien. 
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Omstændighederne var, at skatteyderen varetog en række direktions- og bestyrelsesposter i danske 

selskaber. Efter at have solgt sin lejlighed fraflyttede han landet for at bosætte sig i Storbritannien. 

SKAT meddelte i et brev den 23. marts, at skatteyderens fulde skattepligt ophørte den 1. februar 

2006. Skatteyderens ansættelsessituation var indrettet således, at efter fraflytningen var 20 pct. af 

hans arbejdstid henlagt til arbejde i Danmark, 20 pct. til arbejde i England og resten til arbejde i 

udlandet hos datterselskaber. 

 

Sagen blev i sidste instans behandlet hos Østre Landsret, hvor landsretten efter bevisførelsen, lagde 

til grund, at sommerhuset ikke på noget tidspunkt havde været anvendt til udlejning, og at det heller 

ikke havde været lukket om vinteren. Landsretten lagde også til grund, at sommerhuset havde været 

egnet som helårsbolig for skatteyderen. Desuden var skatteyderen ikke fremkommet med nærmere 

oplysninger eller dokumentation for det tidsmæssige omfang af sine ophold i henholdsvis 

Storbritannien, USA og Spanien, som han efter det oplyste havde bolig til rådighed i. 

 

Skatteyderen havde ikke imødekommet Skatteministeriets opfordring med at fremkomme med 

nærmere oplysninger eller dokumentation for sine udenlandske bankkonti samt hævninger fra disse. 

Dette på trods af, at de fremlagte kontoudtog fra skatteyderens danske bankkonti viste, at der i 

perioder kun var meget få eller slet ingen betalinger fra disse konti.  

 

Landsretten fremhævede også de to biler, der var indregistreret i Danmark, og som skatteyderen 

havde hævet på skatteyderens egen danske konto i perioder, der ikke tidsmæssigt var 

sammenhængende med de dage og perioder, som skatteyderen havde tilkendegivet, at han havde 

været i Danmark. Skatteyderens private forhold, som far til tvillinger, bosiddende i Danmark 

tillagde landsretten også betydning. 
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På baggrund af ovenstående fandt landsretten, at skatteyderen havde opholdt sig her i landet i 

væsentligt større omfang, end han havde forklaret, og at han havde benyttet sommerhuset til 

varetagelsen af arbejdet her i landet i et ikke ubetydeligt omfang. Landsretten konkluderede, at 

skatteyderens fulde skattepligt var indtrådt den 5. juli 2006. 

Dommen viser, at det er vidt forskellige hensyn, der ligger bag den enkelte instans’ afgørelse i 

sagen, og at det er afgørende for en skatteyder, at denne er i stand til at dokumentere sin adfærd, for 

at undgå at blive anset som tilflyttet Danmark. 

 

Det er fortsat ikke er ukompliceret, skatteretligt, at bevæge sig over landegrænser, og at det er 

vigtigt at kunne sandsynliggøre eller dokumentere sin færden, hvis man ønsker at undgå, at der 

indtræder fuld dansk skattepligt. Dette gælder navnlig, hvis familien allerede bor i Danmark. Med 

hensyn til de nye retningslinjer for, hvor meget arbejde man må udføre her i landet, mens man 

opholder sig her kortvarigt, er der fortsat stor usikkerhed om rækkevidden. 

 

Hvis man tager i betragtning, at det er hverdag for rigtigt mange at besvare e-mails og besvare 

telefonopkald, og hvis man også tager i betragtning, hvor store økonomiske konsekvenser det kan 

have for en skatteyder, hvis den uklare grænse overskrides med deraf følgende fuld skattepligt til 

Danmark, bør tilflytningsproblematikken eller mere konkret spørgsmålet om, hvor meget arbejde og 

hvilken type arbejde, der må udføres ved "ferie eller lignende" her i landet, genovervejes således, at 

retsstillingen bliver mere sikker og forudsigelig 

  

Reglerne vedrørende den subjektive skattepligt for fysiske personer ved tilflytning til Danmark er 

ikke af nyere dato, og reglerne tager ikke højde for den teknologiske udvikling, der har været de 

sidste 40-50 år. Der er sket væsentlige ændringer i, hvad det er muligt at foretage sig 

arbejdsmæssigt, mens man opholder sig i Danmark, også selv om opholdet er af kortere varighed. 

 

Før e-mails og mobiltelefoner blev en del af arbejdskulturen, var det ikke så enkelt at arbejde i 

udlandet, som det er i dag, hvor det i høj grad forventes af ledende medarbejdere, at der besvares e-
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mails og mobiltelefoner, uanset om de ledende medarbejdere er på ferie eller weekendophold. 

Medarbejderne er tilgængelige i en helt anden grad, end da reglerne blev udarbejdet. 

Den teknologiske udvikling har medført, at vi alle sætter spor, når vi bevæger os rundt i verden. 

Vores flybilletter registreres elektronisk, vores mobilsamtaler afslører, hvor vi taler fra, samt hvor 

meget der tales. Dette medfører, at SKAT har fået et stærkere våben i forhold til at løfte 

bevisbyrden i relation til en skatteyders adfærd, ligesom også skatteyderen har fået bedre mulighed 

for at dokumentere sin faktiske færden. SKAT kan via afsendte e-mails samt oversigter over førte 

samtaler lettere dokumentere og sandsynliggøre, at en skatteyder har arbejdet under sit ophold her i 

landet.  

 

Det bliver herved relevant at afgrænse, hvor mange mails og hvor mange telefonopkald, der kan 

besvares, uden at der indtræder fuld skattepligt. SKAT har forsøgt at forholde sig til denne 

problemstilling i SKM2013.316 DEP ved at indføre nogle mere klare og gennemskuelige 

betingelser for, i hvilket omfang arbejde tillades udført i Danmark under ophold.  

 

Der er ved styresignalet indsat begreber, som stadig giver mulighed for fortolkning. Det er 

rummelige begreber som eksempelvis ”fast mønster” og ”arbejde der specifikt eller i væsentlig 

omfang retter sig mod Danmark”. Det må forventes, at disse begreber sandsynligvis vil gøre det 

mindst lige så svært for skatteydere at forstå, hvordan der skal ageres for ikke at blive fuldt 

skattepligtige til Danmark. 
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Kapitel 3 

 

Dette kapitel inddrager regelsættet i relation til international dobbeltbeskatning, idet personer godt 

kan være skattepligtige til flere lande. Såfremt en person er fuld skattepligtig til Danmark, beskattes 

vedkommende efter globalindkomst-princippet, hvilket indebærer, at en person beskattes af hele sin 

indkomst, uanset om denne hidrører fra indtjening i udlandet. Der kan i den forbindelse opstå 

situationer med dobbeltdomicil, hvor to lande begge har ret til at beskatte den pågældende 

indkomst, men hvor der lempes for dobbeltbeskatning i overensstemmelse med de indbyrdes 

indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster. I kapitlet belyses, hvordan beskatningsretten mellem 

de berørte lande fordeles, såfremt der foreligger dobbeltdomicil. 

3.1 International dobbeltbeskatning 

 

I afsnittet vedrørende Stephen Kinnock sagen, er det oplyst, at han i 2009 har indgivet selvangivelse 

som fuldskattepligtig til Danmark med udgangspunkt i artikel 4. i dobbeltbeskatnings-

overenskomsten mellem Danmark og Schweiz. Der vil i det følgende afsnit blive foretaget en 

belysning af problemstillingen vedrørende international dobbeltbeskatning med særlig vægt på 

nøglebegreberne fast bolig, midtpunkt eller centrum for livsinteresser og sædvanligt opholdssted. 

Endvidere vil der bliver analyseret og diskuteret, hvorfor Stephen Kinnock i henhold til disse 

bestemmelser kan være skattepligtig i året 2009. 

 

I det danske skattesystem skelnes der mellem fuld skattepligt og begrænset skattepligt. Tidligere i 

afhandlingen er gennemgået den fulde skattepligt for fysiske personer efter kildeskatteloven. For 

fuldt skattepligtige personer gælder det såkaldte globalindkomstprincip, der er hjemlet i SL § 4, og 

som betyder, at der ved opgørelsen af indkomsten skal medtages indenlandsk såvel som udenlandsk 

oparbejdet indkomst. For fuldt skattepligtige personer gælder, at de som fysiske personer har 

tilknytning her til landet, mens det modsat for personer, der kun er begrænsede skattepligtige, 

gælder at deres indkomst er baseret på, at personens indkomst har en tilknytning her til landet. 
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Princippet, hvor indkomsten for personen har tilknytning her til landet for personer med begrænset 

skattepligt, benævnes territorialprincippet.  

 

Når det handler om personer, der enten bor eller opholder sig udenlands er første skridt at vurdere, 

efter de danske retsregler, i hvilket omfang personen er skattepligtig til Danmark. Dansk skattepligt 

udelukker ikke, at en person også bliver beskattet i et andet land. Såfremt begge lande beskatter 

efter globalindkomstprincippet, opstår der en situation, hvor personen bliver internationalt 

dobbeltbeskattet. Denne internationale dobbeltbeskatning må ikke forveksles med den økonomiske 

dobbeltbeskatning, hvor eksempelvis et selskab beskattes af dets indtægter, der efter udlodning af 

udbytte beskattes hos aktionærerne.  

 

En dobbeltbeskatning af den internationale indkomst vil være ødelæggende for al 

grænseoverskridende økonomisk interaktion, og det væsentligste formål for den internationale 

skatteret er derfor at modvirke international dobbeltbeskatning. Den internationale skatteret har 

også andre hensyn, og det er, at der stilles krav til en vis form for gensidighed og rimelig fordeling 

af beskatningsretten landene imellem. På denne mådes sikres, at det danske skatteprovenu ikke er 

afhængigt af andre landes skattetryk, samt at man har mulighed for at tage hensyn til 

udviklingslande og disse landes behov for at tiltrække kapital. Dobbeltbeskatningsoverenskomster 

har med deres lempelsesmetoder og fordelingsbestemmelser rigtige gode muligheder for at blive 

indrettet på en sådan måde, at de kan tilgodese mindre udviklede lande. 

  

I et kapitalistisk samfund vil en person forsøge at optimere sin økonomiske situation, hvilket 

naturligt også er gældende, når det kommer til at betale skat. Den internationale skatteret er et stort 

og komplekst område, og manglende koordination mellem de enkelte staters skattesystemer og 

overenskomster, samt store forskelle i skatteniveauer, medfører, at det er muligt at gennemføre 

transaktioner, der skal minimere den samlede globale skattebyrde.  
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Indførelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomster har en mission om at forhindre misbrug og 

international skatteudnyttelse, og der er derfor indført aftaler om gensidig udveksling af 

oplysninger, således at det er hurtigere og lettere at modvirke international skatteunddragelse.  

 

Den interne danske ret sætter rammerne for hvem, der beskattes af hvilken indkomst og med 

hvilken skattesats. Når det undersøges, hvilke skattemæssige konsekvenser en gældende situation 

har for en persons økonomi, skal der altid tages udgangspunkt i den pågældende stats interne 

skatteret. Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er kun lempelses regler, og hjemmel til beskatning 

skal findes i de forskellige landes interne skatteret.  

 

International skattesvig og skatteunddragelse imødegås således også af informationsudveksling 

landene imellem. Skatteforvaltningerne i de forskellige lande har således pligt til at dele oplysninger 

på konkrete anmodninger, og der er pr. 1. januar 2014 tilmed for nogle lande indført automatisk 

udveksling af oplysninger.  

 

Et eksempel, der kan illustrere behovet for at sikre, at der finder dobbeltbeskatning sted, er de 

norske regler, hvor tilflytningen udelukkende er knyttet til varigheden af skatteyderens ophold. 

Efter de norske tilflytningsregler indtræder den fulde skattepligt, såfremt en skatteyder opholder sig 

længere end 183 dage over en 12 måneders periode, og opholdene behøver ikke at udgøre et 

sammenhængende ophold.  Det er altså fuldstændig irrelevant om skatteyderen anskaffer sig bolig 

og tager familien med. Reglen er senere blevet suppleret med en 270 dages regel, der siger, at 

skattepligten indtræder, såfremt man opholder sig mere end 270 dage over en 3 års periode.  

 

De norske skattepligtsregler vil ofte resultere i, at skatteyderen får dobbeltdomicil, og at sager bliver 

afgjort efter dobbeltbeskatningsoverenskomsternes artikel 4, hvor det afgørende vil være, hvor 

skatteyderen har centrum for livsinteresser.    
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3.2 Dobbeltbeskatningsoverenskomster 

 

En dobbeltbeskatningsoverenskomst er en bindende traktat mellem to eller flere lande, som primært 

skal forhindre international dobbeltbeskatning. Denne hindring sker ved at begrænse beskatningen 

som de enkelte lande ellers ville pålægge efter intern ret. Princippet med at en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke selvstændigt udgør hjemmel for beskatning, er teorien bag 

”Den Gyldne Regel”
23

  

 

I dansk ret er den gyldne regel fastslået ved SL 1922 § 50 og i bemyndigelsesloven § 1, der har 

givet regeringen hjemmel til at indgå overenskomster med fremmede lande om at lempe 

beskatningen i tilfælde af international dobbeltbeskatning. I 1994 bliver denne bemyndigelseslov 

ophævet, men princippet finder stadig anvendelse, og det kræver i dag folketingets godkendelse og 

dermed underskrift af statsministeren for at blive vedtaget. Det er statsministeriet, der står for 

forhandlingerne samt tager initiativ til at indgå en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et andet 

land.  

 

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsoverenskomster med over 80 lande. Størstedelen af 

aftalerne er indgået med ét andet land, men der findes også overenskomster indgået med flere lande 

som for eksempel den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Færøerne, 

Island, Sverige, Norge og Findland.  

 

Der findes også lande, som Danmark ikke på nuværende tidspunkt har aftaler med. Her iblandt 

findes Frankrig og Spanien, som i 2008 har ophævet dobbeltbeskatningsoverenskomsten med 

Danmark på grund af uenighed om beskatningsretten til danske pensionsudbetalinger. Efter en 

overgangsperiode er situationen blevet den, at personer bosat i Spanien og Frankrig med indkomster 

fra Danmark, og omvendt personer bosat i Danmark med indkomst fra Frankrig eller Spanien bliver 
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beskattet begge steder. Dobbeltbeskatningen bliver dog ophævet efter interne danske 

lempelsesregler i Ligningsloven.  

 

De fleste danske dobbeltbeskatningsoverenskomster følger og udformes efter OECD’s 

(Organization for Economic Cooperation and Development) modeloverenskomst. Man bør derfor 

for at kunne ensarte og standardisere dobbeltbeskatningsoverenskomster lande imellem følge 

OECD’s modeloverenskomst (seneste udgave fra 2010
24

) samt de tilhørende kommentarer, der er 

knyttet til de enkelte artikler og de enkelte landes syn på kommentarerne.  

 

OECD’s modeloverenskomst er opbygget efter et princip om, at en person kun er hjemmehørende i 

et land, domicillandet. Domicillandet har retten til at beskatte personen af dennes globale indkomst 

(globalindkomstprincippet) jf. artikel 21 i OECD’s modeloverenskomst. Efterfølgende er det for det 

andet land (kildelandet) tilladt at beskatte efter overenskomstens bestemmelser(artiklerne 6-22), der 

følger territorialprincippet, og altså minder om den begrænsede skattepligt i Danmark. En person 

anses for at være hjemmehørende, hvis han i et land er fuld skattepligtig på grund af hjemsted, 

bopæl, ledelsens sæde eller andet lignende kriterium jf. artikel 4, stk. 1.   

3.3 Dobbeltdomicil efter artikel 4, stk. 2 

 

Når en person anses for at være hjemmehørende efter artikel 4, stk. 1, opstår der en dobbeltdomicil 

situation. Dobbeltdomicil begrebet betyder, at en person er fuldt skattepligtig til to lande. Såfremt 

Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et andet land, hvor skatteyderen 

også er fuldt skattepligtig til, afgøres dette dobbeltdomicil problem efter kriterierne, der er opstillet i 

artikel 4, stk. 2. Bestemmelsen opstiller 4 kriterier, og disse 4 kriterier skal i en prioriteret orden 

afgøre dobbeltdomicil problemet med henblik på at bestemme, hvilket land der er domicilland, og 

dermed kan beskatte hele personens globale indkomst.  Kriterierne er opstillet, således at en person 

så vidt muligt kun kan opfylde kriterierne i et af landene. De 4 kriterier efter artikel 4, stk. 2 er 

nedenfor opstillet i prioriteret rækkefølge:    
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- Fast bolig til sin rådighed og centrum for livsinteresser 

- Sædvanligt ophold 

- Statsborgerskab 

- Gensidig aftale 

 

De 4 opstillede kriterier gennemgås enkeltvis i de efterfølgende afsnit.  

3.4 Fast bolig til rådighed og centrum for livsinteresser 

 

En person skal anses for hjemmehørende efter artikel 4, stk. 2 i det land, hvor den pågældende har 

fast bolig til sin rådighed. Såfremt den fulde skattepligt til det ene land indtræder på grund af ophold 

i en vis periode, og der er fast bolig til personens rådighed, vil den pågældende altid anses for at 

være hjemmehørende, hvor den faste bolig er til rådighed. Det er uden betydning, at en person 

opholder sig mere i det land, hvor der ikke er fast bolig til rådighed, idet den fulde beskatningsret 

stadig vil tilhøre landet, hvor den faste bolig er beliggende.  

 

Begrebet fast bolig skal lige såvel som de andre kriterier fra artikel 4, stk. 2 opfattes gennem en 

international fortolkning. I dansk ret har vi bopæls begrebet som tillægges en anden tolkning end 

det ses ved det internationale faste bolig begreb. 

 

Boligen i den internationale betydning skal være af varig karakter og være til skatteyderens 

rådighed til et hvert tidspunkt. En midlertidig bolig som et hotelværelse, sommerhus, jagthytte eller 

lignende kan derfor ikke anses for at være en fast bolig. Det er her vigtigt at være opmærksom på, at 

personen derved ikke nødvendigvis behøver at eje denne bolig, men at boligen blot skal være til 

rådighed kontinuerligt i en vis periode. Det kan ikke udelukkes, at der, til vurderingen af om der er 

fast bolig til rådighed, inddrages elementer indeholdt i det efterfølgende kriterium, som er centrum 

for livsinteresser. I administrativ praksis har SKAT i Danmark (Told- og skattestyrelsen) udtalt i 
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forbindelse med beskrivelsen i SKM2002.438 TS, at en udlejningsperiode på 8 måneder som 

udgangspunkt medfører, at der ikke er bolig til rådighed i Danmark.
25

        

 

Er der ikke fast bolig til rådighed i begge lande går man videre til kriteriet om sædvanligt 

opholdssted. Såfremt der foreligger fast bolig til rådighed i begge lande, er det afgørende i hvilket 

land, den pågældende har den stærkeste personlige og økonomiske forbindelse. Efter OECD’s 

kommentarer
26

 er det nødvendigt at se på de faktiske forhold, og der skal således tages hensyn til 

personens familie og sociale forhold, personens beskæftigelse, politiske, kulturelle eller andre 

aktiviteter, personens forretningssted, eller stedet hvorfra personen foretager administration af sine 

aktiver. De faktiske forhold skal vurderes som helhed, og særlig vægt skal lægges på den 

pågældendes handlinger.  

 

OECD’s kommentarer til art. 4 beskriver også et eksempel vedrørende vurderingen af de faktiske 

forhold. Af kommentarerne fremgår, at såfremt en person med bolig i et land, etablerer bolig i et 

andet land men samtidig bibeholder bolig i det første land, så vil personen som følge af, at denne 

bibeholder sin første bolig, hvor personen har boet med sin familie og har samtlige ejendele og 

tilmed arbejder, medføre at personen bevarer sit centrum for livsintersser i det første land. Denne 

kommentar tolkes som et udtryk for, at de personlige interesser tillægges en større vægt end de 

økonomiske. Ud fra en generel betragtning vil en person, der er stillet overfor valget mellem familie 

eller arbejde, oftest vægte samværet med familien højere end den økonomiske dimension.  

 

Det kan ofte være vanskeligt at sondre helt skarpt mellem de personlige og økonomiske forhold, da 

disse forhold ved en konkret vurdering ofte vil være blandede. En person med dobbeltdomicil vil 

ofte have både personlige og erhvervsmæssige tilknytninger til begge lande.  Centrum for 

livsinteresser kan derfor være et udmærket princip ud fra en teoretisk betragtning, men når det 

kommer til de reelle forhold og de konstaterbare fakta, er det ikke altid lige let at afgøre i hvilket 

land, de faktiske forhold vægter mest.     
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3.5 Sædvanligt opholdssted 

 

Sædvanligt ophold er afgørende i to forskellige situationer. For det første er det afgørende i en 

situation, hvor en skatteyder har rådighed over en fast bolig i begge lande, og det ikke kan afgøres 

hvor den pågældende har sit centrum for livsinteresser. Den anden situation, hvor ophold er et 

afgørende kriterium, er i en situation, hvor en skattyder ikke har fast bolig i nogen af de berørte 

lande. Det er helt afgørende for kriteriet, hvor personen sædvanligvis opholder sig. Dette betyder 

nødvendigvis ikke, der hvor personen i en given periode opholder sig mest, men man bliver nødt til 

at observere over en tilstrækkelig lang periode for at kunne sikre en korrekt vurdering.  

 

3.6 Statsborgerskab 

 

Er der for personen heller ikke grundlag for at kunne vurdere, hvor den pågældende sædvanligvis 

opholder sig, kan dette kriterium løses ved at se, hvor personen er statsborger. En fysisk person er 

statsborger i et land, når personen efter intern ret har indfødsret i det enkelte land.    

3.7 Gensidig aftale 

 

Er dobbeltdomicilsproblemet ikke løst ved nogen af de gennemgåede kriterier, er det op til de to 

involverede lande at afgøre, hvor den pågældende er hjemmehørende efter en gensidig aftale. De to 

involverede lande har foruden det økonomiske incitament også en pligt til at nå frem til en fælles 

beslutning efter artikel 4, stk. 2, litra d. Bestemmelsen omhandler ikke noget om sanktioner, såfremt 

at staterne ikke kan opnå en fælles beslutning, men det fremgår, at aftalen blot ikke må stride imod 

de forudgående oplistede kriterier. 
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3.8 International dobbeltbeskatning i praksis 

 

Centrum for livsinteresser er det begreb, som i litteraturen er det mest omdiskuterede, og hvor der 

lægges størst fortolkning, da ordlyden af artiklen ikke er entydig. Der vil i den forbindelse nedenfor 

blive beskrevet en række cases, der har været med til at udvikle gældende retspraksis på området.  

 

Vedrørende sagen gengivet i TfS 2007, 665 H, flyttede en person, A, til Belgien og fik ansættelse 

på en belgisk arbejdsplads i marts 1991, mens hans familie stadig var bosat i Danmark i familiens 

hidtidige bolig. Spørgsmålet i sagen var, om A var skattepligtigt hjemmehørende i Danmark eller i 

Belgien i årene 1992-1995. I Højesteret fandt dommerne, at A havde den stærkeste personlige og 

økonomiske tilknytning til Danmark, da A drev en personligt ejet erhvervsvirksomhed, som blev 

drevet fra bopælen i Danmark, og indtægterne herfra oversteg indtægterne fra den belgiske 

arbejdsplads.  

 

I sagen beskrevet i TfS 2008, 672 Ø var en skatteyder fuldt skattepligtig til Danmark og Tyskland. 

Da skatteyderen havde fast bolig til rådighed i begge lande, måtte sagen vurderes i forhold til, hvor 

skatteyderens centrum for livinteresser fandtes. Skatteyderen boede til leje i Tyskland og købte 

herefter en fast ejendom i Danmark på 306 kvm og betalte kontant kr. 2,85 mio. for ejendommen. 

Denne ejendom skulle benyttes til beboelse for den pågældendes ægtefælle. På baggrund af de 

nævnte oplysninger fandt landsretten, at skatteyderen var hjemmehørende til Danmark med 

begrundelsen om, at der i Danmark fandtes hans personlige og økonomiske interesser.  

 

Et andet tilfælde findes i sagen beskrevet i SKM 2006.296 LSR, hvor en svensk statsborger, der er 

født og opvokset i Sverige, arbejder som pilot. Han og hans ægtefælle flytter til Danmark i en 

lejlighed for at optimere hans arbejdssituation. Parret beholder deres hidtidige bolig i Sverige, og 

tilbringer meget fritid i Sverige hos deres voksne barn og barnebarn samt venner i øvrigt. 

Flytningen til Danmark oplyses til at være midlertidig, og piloten vil efter opholdet i Danmark gå på 

pension. Landskatteretten finder, at centrum for livsinteresser ligger i Danmark, fordi ægtefællen 
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flytter med til Danmark, uagtet at det er i Sverige, at deres voksne barn bor, samt at flytningen 

primært skyldes arbejdsmæssige forhold.  

 

Når der lægges stor vægt på de familiære forhold, er det vigtigt at undersøge gennem de faktiske 

forhold, hvilke familiemedlemmer der vægtes højst ud fra kriteriet centrum for livsinteresser. I 

ovenstående afgørelse blev der ikke lagt afgørende vægt på, at parret havde et barn i Sverige, netop 

fordi dette barn var voksent, og i øvrigt selv havde barn. Det anses for at være en helt normal 

disposition, at man i en moden alder vægter samvær med sin ægtefælle højere end samvær med sine 

voksne børn. Situationen kunne sagtens have været anderledes, hvis barnet stadig er umyndigt, da 

dette vil indgå med en større vægt. Ifølge OECDs kommentarer er det afgørende, at den fysiske 

persons egne handlinger tillægges særlig stor betydning. Det synes oplagt, at en persons handlinger 

og dispositioner i livet siger mest om, hvor personen hører hjemme.  

 

Centrum for livsinteresser er et svært kriterium at arbejde med på flere måder. Det er et kriterium 

som tillægges store fortolkningsmuligheder, da det skal kunne favne bredt og omfatte mange 

forskellige forhold. De konkrete forhold er naturligt nok afgørende for sagernes vurdering. Når der 

arbejdes med kriteriet centrum for livsinteresser, vil der unægtelig blive rejst nogle særdeles private 

spørgsmål, når det skal vurderes hvilke af de personlige og økonomiske interesser, der har størst 

betydning for en persons liv, og hvor disse interesser befinder sig. Det er således et kriterium, der 

graver dybt i de personlige forhold, og derfor sætter privatlivets fred på prøve.  

 

Tidligere i afhandlingen er Stephen Kinnocks skattesag blevet gennemgået, hvor SKAT ikke har 

fundet ham for skattepligtig til Danmark i nogle af årene 2007, 2008 eller 2009. Under 

sagsbehandlingen har Stephen Kinnocks skatterådgiver/revisor været af den opfattelse, at Stephen 

Kinnock er skattepligtig til Danmark i 2009, og han derfor er skattepligtig i både Danmark og 

Schweiz. Stephen Kinnocks revisor Frode Holm har i 2010 en korrespondance med SKAT 

Københavns daværende direktør Lisbeth Rasmussen. Af deres korrespondance den 7. juli 2010 

fremgår således:  
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”Da praksis vedrørende ophold er skærpet af Skatterådet og fulgt op af Landsskatteretten, så en 

dag skulle være tilstrækkeligt til ophold, har vi lagt til grund, at den fulde skattepligt er indtrådt, 

selv om man meget vel kunne tænke sig, at domstolene vil underkende den nuværende praksis. Der 

er således tale om dobbeltdomicil, hvilket er udtryk for, at en person efter interne danske regler 

(kildeskattelovens § 1. jf. § 7) er fuldt skattepligtig til Danmark og samtidig er fuldt skattepligtig til 

en anden stat (Schweiz)”
27

 

 

Frode Holm er af den opfattelse, at Stephen Kinnock på grund af udført arbejde i Danmark er 

skattepligtig til Danmark i 2009. Såfremt Stephen Kinnock er fuldt skattepligtig til Danmark i 2009, 

vil han være skattepligtig til både Danmark og Schweiz, og dobbeltbeskatningsaftalen mellem 

Danmark og Schweiz skal afgøre, hvem der har den fulde beskatningsret. I denne diskussion er det 

især kriteriet centrum for livsinteresser, der er mest debatteret og størst tvivl om.  

 

SKAT fandt ikke Stephen Kinnock for skattepligtig til Danmark i 2009, men var denne afgørelse 

faldet anderledes ud, hvordan havde Stephen Kinnock så stået i forhold til 

dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4. 

 

De 4 kriterier efter artikel 4, stk. 2 i prioriteret rækkefælge: 

- Fast bolig til sin rådighed og centrum for livsinteresser 

- Sædvanligt ophold  

- Statsborgerskab 

- Gensidig aftale 

 

I en ren hypotetisk situation hvor Stephen Kinnock har været fuldt skattepligtig til både Danmark 

og Schweiz, ville der være opstået et dobbeltdomicil problem, som skulle løses efter de ovenstående 

kriterier i en prioriteret rækkefølge. Stephen Kinnock har i 2009 under sin ansættelse i World 
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Economic Forum i Genève både fast bolig til rådighed i Schweiz og i Danmark hos sin ægtefælle 

Helle Thorning-Schmidt og deres to børn.  

 

Det kan ikke med sikkerhed siges, hvor Stephen Kinnocks centrum for livsinteresser befinder sig, 

da det vil være op til skattemyndighedernes konkrete vurdering af Stephen Kinnocks privatliv. 

Normalt, når der er tale om kone og børn, vil centrum for livsinteresser ligge der, hvor de befinder 

sig, og dermed i Stephen Kinnocks tilfælde i Danmark. Men Stephen Kinnock er en person, som har 

en international karriere og et andet livsmønster end de fleste, hvilket har medført et begrænset 

tilhørsforhold til Danmark. 

 

Hvis der på baggrund af sagens fakta ikke kan findes en afgørelse på hvor Stephen Kinnock har sit 

centrum for livsinteresser, skal der herefter afgøres ud fra kriteriet sædvanligt ophold og 

statsborgerskab. Stephen Kinnock har i 2009 opholdt sig 33 weekender i Danmark, hvor en 

weekend er regnet som værende fra fredag til mandag morgen, hvilket vil være 4 skattedage (132 

dage). Herudover vil der komme ferier og fridage. Helle Thorning-Schmidt har tidligere været 

citeret for følgende:  

 

”I dag arbejder Stephen Kinnock for World Economic Forum, hvor han flyver til om mandagen og 

hjem om fredagen. Nogle uger hopper han allerede på flyet hjem til København om torsdagen.”
28

 

 

Med begrænsede informationer og uden adgang til flybilletter og kreditkort kan det ikke med 

sikkerhed afgøres, hvor Stephen Kinnock sædvanligt opholder sig. Da Stephen Kinnock hverken 

har statsborgerskab i Danmark eller Schweiz, men er britisk statsborger, vil en afgørelse af, hvor 

Stephen Kinnock er hjemmehørende, blive afgjort af en gensidig aftale mellem Danmark og 

Schweiz, såfremt der ikke findes entydige svar eller vurderinger på, hvor hans centrum for 

livsinteresser er placeret eller sædvanligt opholdssted befinder sig. 

                                                           
28

 Skattecenter Københavns afgørelse af den 16. september 2010, sagsid. 97346915.  



Kandidatafhandling, Cand. Merc. Aud. Skatteret  

 

- Side 67 af 76 - 

 
 

 

Den 6. august 2010 under et møde hos SKAT i København, bliver den af Stephen Kinnock 

selvangivne indkomst for 2009 diskuteret, herunder jobbets karakter i Schweiz samt i den 

forbindelse dobbeltbeskatningsoverenskomstens artikel 4. Ud fra de informationer SKAT på 

daværende tidpunkt er bekendt med, er deres umiddelbare opfattelse, at den familiemæssige 

tilknytning til Danmark vægter mere end det forhold, at lønnen bliver optjent i Schweiz. Såfremt 

Stephen Kinnock bliver fundet fuldt skattepligtig til Danmark i 2009, vil Danmark få den fulde 

beskatningsret ud fra betragtningen om, at Stephen Kinnocks centrum for livsinteresser befinder sig 

i Danmark.  

  



Kandidatafhandling, Cand. Merc. Aud. Skatteret  

 

- Side 68 af 76 - 

 
 

Kapitel 4 

4.1 Konklusion  

 

Med udgangspunkt i følgende problemformulering: 

 

Hvornår er en fysisk person skattepligtig ved tilflytning til Danmark efter 

kildeskattelovens §1, stk.1 samt §7, stk..1? 

 

er der i denne afhandling foretaget en analyse af kildeskattelovens § 1, stk. 1 samt § 7, stk. 1, som 

regulerer den subjektive skattepligt for fysiske personer vedrørende tilflytning til Danmark. I 

Danmark bliver man fuldt skattepligtig, når der er bopæl til rådighed, og skattepligten indtræder, 

når der tages ophold i landet bortset fra kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Det er 

således tilladt at opholde sig i Danmark, uden at skattepligten indtræder, op til 180 dage på et år, 

hvor de enkelte ophold maksimalt må have en varighed på 3 måneder.  

 

Efter bestemmelserne i KSL §1, stk. 1, omfatter skattepligten personer, der har bopæl her i landet. 

Ved afgørelsen af, om denne betingelse er opfyldt, lægges der vægt på, om de pågældende ved at 

etablere husstand, leje sig bolig eller ved andre foranstaltninger har tilkendegivet, at de agter at have 

hjemsted her i landet. Sommerhuse statuerer som udgangspunkt ikke bopæl, medmindre 

sommerhuset anvendes som helårsbolig, eller der er givet tilladelse til, at sommerhuset kan benyttes 

som helårsbolig. Bopælsbegrebet indeholder således et objektivt element i vurderingen af, om 

skatteyderen har en bolig i Danmark, og et subjektivt element i vurderingen om skatteyderen ved 

sin adfærd har tilkendegivet, om han vil have bopæl her i landet. 

 

I en tilflytningssituation vil bopælskriteriet ikke være tilstrækkeligt til at statuere fuld skattepligt i 

Danmark, da det yderligere kræves, at skatteyderen har taget ophold her i landet efter KSL § 7, stk. 

1. Kortere ophold her i landet på grund af ferie eller lignende anses ikke som et ophold, der kan 
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statuere fuld skattepligt. Uafbrudte ophold her i landet på mere end tre måneder eller samlede 

ophold her i landet på mere end 180 dage inden for et tidsrum af 1 år kan ikke anses for "kortvarigt 

ophold på grund af ferie eller lignende. Overstiger opholdets længde disse grænser, vil skattepligten 

indtræde på det tidspunkt, hvor personen tager ophold i Danmark.  

 

Ophold i Danmark skal være kortvarigt, men skal ligeledes have karakter af ferie eller lignende for 

ikke at medføre fuld skattepligt. Det problematiske er, hvornår der er tale om løbende regelmæssig 

varetagelse af indtægtsgivende erhverv, og opholdet dermed ikke længere kan karakteriseres som 

ferie eller lignende. 

 

Begrebet ferie eller lignende stammer fra en tid, hvor mobiltelefon og internet ikke findes. Det er 

derfor ikke et problem, når en person, der er på ferie, ikke foretager sig andet end at holde ferie. 

Situationen i dag ser bare anderledes ud, og det er i dag lettere at kunne udføre arbejdsrelaterede 

opgaver i mindre omfang på ferien. Der er i kildeskatteloven fra 1967 ikke taget nærmere stilling til, 

hvordan begrebet ferie eller lignende skal fortolkes.  

 

Når der udføres arbejdsrelaterede handlinger i forbindelse med ophold, er der forbundet usikkerhed 

med, hvilke handlinger der kan udføres uden, at opholdet mister sin karakter af ferie eller lignende 

og dermed skattepligtens indtræden. Reglerne for indtræden af fuld skattepligt efter KSL § 7, stk. 1 

er i høj grad skønsbaserede, og rammerne for disse skøn er efter årtier stadig uafklaret. 

 

Men SKAT har med styresignalet SKM2013.316 DEP, som bliver udsendt på baggrund af 

sagsforløbet med Stephen Kinnock og Camilla Vest, sat nogle absolutte grænser for det udførte 

arbejde, og hvad der fremover tillades for, at den fulde skattepligt til Danmark ikke indtræder.   

 

Det udførte arbejde i Danmark må fremover ikke overstige 10 dage indenfor en periode på 12 

måneder. Karakteriseres det udførte arbejde for at være en indtægtsgivende erhvervsmæssig 
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aktivitet, vil aktiviteterne kun under særlige omstændigheder blive anset for at være af 

enkeltstående karakter for, at den fulde skattepligt ikke indtræder. Er 10-dages grænsen blevet 

overskredet, skal der angives, hvorfor aktiviteterne alligevel bør anses for at være af enkeltstående 

karakter.  

 

Derudover må det udførte arbejde i Danmark ikke være et udtryk for et fast mønster over en 

længere årrække. Arbejde, der udøves over en længere årrække for samme arbejdsgiver, anses for at 

have et sådant mønster.  

 

Arbejde udført i Danmark må ikke heller ikke være specifikt eller i væsentligt omfang tilknyttet til 

Danmark. Når aktiviteter i Danmark kræver mere end begrænset fysisk tilstedeværelse anses 

personen for at have tilknytning til Danmark.     

 

På trods af indførelsen af disse absolutte grænser samt uddybende betingelser til det udførte arbejde 

under ophold i Danmark har styresignalet efter min opfattelse ikke medført, at der nu er et klart, 

gennemskueligt og enkelt regelsæt til vurdering af, hvorvidt en fysisk person skal anses for at være 

tilflyttet til Danmark. Der er ved styresignalet indsat begreber, som stadig giver mulighed for 

fortolkning. Det er rummelige begreber som eksempelvis ”fast mønster” og ”arbejde der specifikt 

eller i væsentlig omfang retter sig mod Danmark”. Det må forventes, at disse begreber 

sandsynligvis vil gøre det mindst lige så svært for skatteydere, at forstå hvordan der skal ageres for 

ikke at blive fuldt skattepligtig til Danmark.  

 

Sammenfattende må det konstateres, at der er en række vurderings elementer, der spiller ind på 

udfaldene af de enkelte afgørelser og dermed på vurderingen af den noget uklare retspraksis, der 

viser hvor vanskeligt, det er at fastsætte regler for ubegrænset skattepligt ved tilflytning.  

Det må resultere i den konsekvens, at der skal en lovændring til, hvor disse forhold i detaljer bliver 

beskrevet med fokus på at sikre en fremadrettet ensartet behandling.  
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Konsekvenserne for den enkelte skatteyder er store, hvis man uventet bliver anset for fuld 

skattepligtig til to lande. Der er trods alt stor forskel på fængselsstraf og skattefrihed. 

 

Når en person anses for at være hjemmehørende efter artikel 4, stk. 1, opstår der en situation, hvor 

der foreligger dobbeltdomicil. Dobbeltdomicil betyder, at en person er fuldt skattepligtig til to 

lande. Såfremt Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med et andet land, hvor 

skatteyderen også er fuldt skattepligtig til, afgøres dette dobbeltdomicil problem efter kriterierne, 

der er opstillet i OECD modeloverenskomst artikel 4, stk. 2. Bestemmelsen opstiller 4 kriterier, og 

disse 4 kriterier skal i en prioriteret orden afgøre dobbeltdomicil problemet med henblik på at 

bestemme, hvilket land der er domicilland, og dermed kan beskatte hele personens globale 

indkomst.  Kriterierne er opstillet, således at en person så vidt muligt kun kan opfylde kriterierne i 

et af landene.  

 

De 4 kriterier er som følger:  

- Fast bolig til sin rådighed og centrum for livsinteresser 

- Sædvanligt ophold 

- Statsborgerskab 

- Gensidig aftale.  

 

En fysisk person med dobbeltdomicil anses for at være hjemmehørende i det land, hvor han eller 

hun har en fast bolig til rådighed. Har vedkommende fast bolig til rådighed i begge lande, anses 

personen for at være hjemmehørende i det land, hvor der er de stærkeste personlige og økonomiske 

forbindelser. Dette kriterium er kaldt centrum for livsinteresser, og her vægtes, hvor en person har 

sin familie og sociale tilknytning, hvor en person har sine politiske, kulturelle og andre aktiviteter 

samt hvor personen har sit forretningssted og administrerer sine aktiviteter. 

Kan det ikke afgøres, i hvilket af de to lande en person har centrum for livsinteresser, anses 

vedkommende for at være hjemmehørende, der hvor han eller hun sædvanligvis opholder sig. 
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Opholder personen sig sædvanligvis i begge lande, er vedkommende hjemmehørende i det land, 

hvor han eller hun er statsborger. Er personen statsborger i begge lande, er det op til de to landes 

myndigheder at indgå en gensidigt bindende aftale om, hvor den pågældende er hjemmehørende, og 

dermed hvem der har den fulde beskatningsret, og hvem der skal lempe i forhold til den indgåede 

dobbeltbeskatningsaftale.        
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4.3 Bilag 1: Anvendte forkortelser 

Der er i afhandlingen benyttet følgende forkortelser:  

 KSL: Kildeskatteloven 

 SL: Statsskatteloven 

 TfS: Tidsskrift for Skatteret og Tidskrift for Skatter og Afgifter 

 UfR: Ugeskrift for Retsvæsen 

 SKM: Skatteministeriet eller afgørelser herfra 

 SKDM: Meddelselser fra Skattedepartementet 

 SKD: Skattedepartementet eller afgørelser herfra 

 TS: Told- og Skattestyrelsen eller afgørelser herfra 

 LR: Ligningsrådet 

 SR: Skatterådet 

 LSR: Landsskatteretten eller meddelelser herfra 

 DEP: Departement 

 H: Højesteretsdom  

 V: Vestre Landsrets dom  

 Ø: Østre Landsrets dom  


