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Executive summary 

 Tax liability on short stay because of vacation or similar 

Using the legal dogmatic method, the purpose of this thesis is to establish when the tax liability 

enters according to the withholding tax (Kildeskatteloven/KSL) section 7 subsection 1 and KSL 

section 1 subsection 1 no. 2. The focus of the thesis is how the phrase “vacation or similar” should 

be interpreted in the two sections.  

Kildeskatteloven was introduced in 1967, but the basic structure for unlimited tax was introduced in 

1903 by Statsskatteloven. Over the years, politicians have sought to tighten the rules to avoid tax 

evasion. 

Based on the analysis of vacation or similar in KSL section 7 subsection 1, in combination with 

KSL section 1 subsection 1 number 1, both the criteria of residence and the duration of the stay 

must be incorporated. Based on an analysis of legal practice, it is not possible to conclude exactly 

when the tax liability sets in because of occupational activities during short stays. The tax liability 

sets in if the occupational activity is a continuous and regular exercise of a gainful activity and if the 

only reason for the stay is occupational activity or the occupational activity is characterized by pre-

computability. The tax liability will not set in if the occupational activity is isolated and if it 

represents a small share of employment in the home country. Based on a judgment, SKAT has 

released a control signal (styresignal). The control signal sets a guideline for how much a person 

can work during a stay in Denmark. The analysis shows that the guidelines in the control signal do 

not appear clear, but the guidelines are based on practices which existed already.  The Styresignal 

gives permission to work during stay in Denmark.  

KSL section 1 subsection 1 No. 2 is inverted of KSL section 7 subsection 1, as it applies to persons 

staying in Denmark without a residence, but travels on “vacation or similar” abroad. Based on the 

legal practice of this rule, the thesis shows that the occupational activity plays a major role, like it 

did in KSL section 7 subsection 1. If a taxpayer starts working abroad during his “vacation or 

similar”, it immediately interrupts his stay in Denmark and the person is no longer taxable to 

Denmark. Similarly, it cannot be considered as “vacation or similar”, but as a frequent interruption 

of the stay, if the person in every weekend and vacation travels abroad. If the taxpayer travels on 

“vacation or similar” to sort out practical tasks, this falls under the term “similar”. 

The deciding factor in whether several short stays abroad can be characterized as “vacation or 

similar”, is whether the stays abroad are “frequent”.  
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The concept of “vacation or similar” is not the same in the two paragraphs as this would lead to a 

person spending more time abroad than in Denmark, would become taxable to Denmark. 

The thesis concludes that the control signal released by the tax authorities contains too many 

undefined conditions to clarify when the tax liability enters according to KSL section 7 subsection 

1.  

It is concluded that there is pressure on the legislature to amend the KSL section 7 subsection 1 to 

make it appear more specific. However, this can make it difficult to apply it in practice because 

regulation will become too “square” and concrete.  
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1. Indledning 

I november 2012 blev en Byretsdom omstødt i Østre Landsret, da en dansker blev frikendt for 

skattesvindel i Danmark. Efter Landsretsdommen fandt Landsskatteretten, at personen ikke var 

fuldt skattepligtig til Danmark. På baggrund af dommen udsendte SKAT et styresignal, 

SKM2013.715SKAT, som omhandler, hvornår skattepligten indtræder ved tilflytning til Danmark. 

Et væsentligt element i ovenstående omstødelse var fortolkningen af begrebet ”kortvarigt ophold i 

forbindelse med ferie eller lignende”, som fremgår af Kildeskattelovens (KSL) §7 stk. 1. Efter 

dommen har det været debatteret, hvordan begrebet ferie eller lignende skal fortolkes, og hvad der 

er afgørende for, om personer bliver fuldt skattepligtige til Danmark. Denne afhandling vil derfor 

omhandle, hvad der menes med begrebet ”kortvarigt ophold i forbindelse med ferie eller lignende”, 

og hvornår den fulde skattepligt til Danmark indtræder ved kortvarige ophold.   

KSL §7 stk. 1 er en undtagelse til KSL §1 stk. 1, som omhandler, at skattepligten indtræder for 

personer, som har bopæl i Danmark. Jf. KSL §7 stk. 1 bliver man ikke skattepligtig af at erhverve 

bopæl i Danmark, såfremt man ikke tager ophold her i landet. I dette ophold skal der ikke 

medregnes kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Derved skal personer både have 

bopæl og tage ophold, som ikke kan karakteriseres som ferie eller lignende, for at blive fuldt 

skattepligtige til Danmark. 

KSL §1 stk. 1 nr. 2 indeholder også begrebet ferie eller lignende, men denne bestemmelse er 

spejlvendt af KSL §7, da den omhandler, at personer, som uden at have bopæl i Danmark, bliver 

fuldt skattepligtige af, at opholde sig i Danmark i mere end seks måneder. I opholdet er der 

medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.  KSL §1 stk. 1 nr. 2 er 

sekundær ift. KSL §1 stk. 1, for hvis man ikke har bopæl, da kan man alligevel blive skattepligtig til 

Danmark.  

I Kildeskatteloven er der derved to situationer. Den ene, hvor man kommer til Danmark erhverver 

bopæl og er på ferie eller lignende i Danmark,  og den anden hvor man opholder sig i  Danmark 

uden bopæl og er på ferie eller lignende i udlandet.   

I begge bestemmelser kan ferie eller lignende være med til at afgøre, om man bliver skattepligtig til 

Danmark. 
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Hvad der ligger i ordlyden ferie eller lignende, som er centralt i anvendelsen af begge 

bestemmelser, bliver ikke nærmere defineret i reguleringen, hvorfor det er relevant at udlede, 

hvordan begreberne skal fortolkes i praksis. Derudover er det interessant, om begrebet ferie eller 

lignende i de to spejlvendte bestemmelser kan anvendes ens. 

De to bestemmelser er særligt interessante nu, hvor skatteydere nemt kan flytte over grænser, 

hvilket initierer en del skattesager. 

Formålet med opgaven vil derved være at udlede gældende ret for KSL §7 stk. 1 samt KSL §1 stk. 1 

nr. 2.  

1.1. Problemformulering  

Afhandlingens hovedformål er at undersøge, hvornår personer i forbindelse med ferie eller lignende 

anses for, at være fuldt skattepligtige til Danmark i overensstemmelse med gældende ret efter KSL 

§7 stk. 1 samt KSL §1 stk. 1 nr. 2. Igennem de senere års udvikling i praksis vil det blive undersøgt;  

Hvornår bliver man ved ophold i forbindelse med ferie eller lignende skattepligtig til Danmark i 

overensstemmelse med de gældende regler KSL §7 stk. 1 samt KSL §1 stk. 1 nr. 2? 

I forhold til besvarelsen af ovenstående problemformuleringen vil disse underspørgsmål blive 

besvaret: 

 Hvordan har reglerne om kortvarigt ophold i forbindelse med ferie eller lignende udviklet 

sig historisk? 

 Hvordan fortolkes begrebet ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1 jf. KSL §1 stk. 1 nr. 1? 

 Hvordan fortolkes begrebet ferie eller lignende i KSL §1 stk. 1 nr. 2? 

 Kan begrebet ferie eller lignende anvendes ens i de to bestemmelser? 

 Er der brug for en nuancering af KSL §7 stk. 1? 

 

1.2. Metode 

I dette speciale er det en juridisk problemstilling som undersøges, og derfor vil den retsdogmatiske 

metode blive anvendt. Retsdogmatik indebærer at systematisere, beskrive og fortolke/analysere 

gældende ret
1
.  

                                                           
1
 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 28 
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Den retsdogmatiske fortolkning omfatter den juridiske metode, som medvirker til, hvordan 

retskilderne analyseres og anvendes
2
. For at en retsdogmatisk analyse kan anses for at være valid, 

skal den juridiske metode anvendes. Ved at alle anvender denne metode, når juridiske 

problemstillinger skal løses, sikres ensartede resultater, da alle har en fælles for-forståelse og 

fortolkningsstil
3
. Ved anvendelsen af den juridiske metode i dette speciale søges dermed at opnå et 

resultat som andre, der følger den juridiske metode, også vil komme frem til
4
.  

Ved en juridisk analyse inddeles de fire retskilder i denne rækkefølge; regulering, retspraksis, 

retssædvaner og forholdets natur
5
. Retssædvaner samt forholdets natur har ikke stor betydning i 

skatteretten, hvilket vil blive uddybet samt begrundet senere i dette afsnit, under deres 

retskildeværdi. 

Ved anvendelsen af den juridiske metode fortolkes reguleringen, og til dette findes flere forskellige 

fortolkningsmetoder. Ved den objektive fortolkning, fortolkes lovens ordlyd direkte,  og hvis svaret 

kan findes direkte i lovteksten, da foretrækkes det
6
. Ved en subjektiv fortolkning fortolkes 

forarbejderne til loven
7
. Man har i forhold til dansk ret ikke konstateret, hvilken af de to 

fortolkningsmetoder der anvendes entydigt, da begge metoder kan anvendes afhængigt af den 

konkrete situation
8
. Der vil i dette speciale blive anvendt både den objektive og subjektive 

fortolkning.  

Den subjektive fortolkningsmetode vil blive anvendt, for evt. at kunne afklare tvivlsspørgsmål, som 

reguleringen måtte efterlade. Lovforarbejder udarbejdet i forbindelse med den første Kildeskattelov, 

lov nr. 100 af 31 marts 1967, vil blive analyseret, for at undersøge motiverne bag loven. Derudover 

vil de efterfølgende lovændringer, der har betydning for KSL §7 samt §1 stk. 1 nr. 2 blive 

analyseret, for at kunne forstå grundlaget for den nuværende regulering samt motiverne bag lov nr. 

1382 af 28. december 2011. 

I dansk ret anvendes ofte den præciserende fortolkning
9
, og denne vil også blive anvendt i dette 

speciale. Denne indebærer, at love formuleres med uskarpe grænser, hvilket åbner for et 

                                                           
2
 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 31 

3
 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 31 

4
 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 31 

5
 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 32 

6
 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 241 

7
 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 234 

8
 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 241 

9
 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 216 
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fortolkningsgrundlag, således at lovene kan følge med udviklingen i samfundet. Reguleringen bliver 

anvendt på mange forskellige omstændigheder, hvorfor det er nødvendigt, at den er generelt 

formuleret. Dog skal reguleringen ikke være så generelt formuleret, så den ikke giver plads til alle 

de tilfælde, der ønskes omfattet af lovbestemmelsen
10

. Udfordringen ved formulering af regulering 

er derfor, at loven enten vil blive for detaljeret, og give problemer i henseende til tilegnelsen, eller 

også vil den blive for generel og give problemer ved fortolkningen af lovens virkelige 

anvendelsesområde. Lovteksten kan ikke stå alene, da man ved den præciserende fortolkning, også 

skal kigge på helheden og sammenhængen. I nogle tilfælde skal reguleringen fortolkes 

indskrænkende, hvilket betyder, at en situation, der umiddelbart er omfattet af en naturlig forståelse 

af reglens ordlyd, alligevel ikke omfattes af reglen
11

. 

Efter en analyse af lovteksten vil denne kunne sammenholdes med rets- og administrativ praksis, 

med retskildeværdi i overvejelserne, inden for området.  

Reguleringens  samt administrative forskrifters retskildeværdi 

Reguleringen er mere objektivt baseret end praksis, sædvaner og forholdets natur, da retsanvendere 

bliver præsenteret for en færdigformuleret retsregel. Herved stiller det retsanvenderen mindre frit, 

end hvis disse bliver præsenteret for f.eks. forholdets natur, som kræver retsanvenderens aktivitet 

for, at det kan udformes til en regel
12

.  

Inden for skatteretten gælder legalitetsprincippet, hvilket forpligter myndigheder til ikke at træffe 

afgørelser eller udforme administrativ praksis, der strider mod gældende lov
13

. Legalitetsprincippet 

er i overensstemmelse med Grundlovens §43, hvoraf det fremgår, at der ikke må pålægges, 

forandres eller ophæves skat uden ved lov
14

. SKAT kan derfor ikke opkræve skat uden, at det har 

hjemmel i lov, da det vil stride mod Grundlovens §43. SKAT har dog mulighed for at anvende den 

ovenfor nævnte præciserende fortolkning, hvis reguleringen er uskarpt formuleret, hvilket i praksis 

gør, at de kan ændre fortolkningen af et område.  

 

                                                           
10 

Pedersen, J. (2013) s. 111 
11

 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 217 
12

 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 74 
13

 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 33 
14

 Michelsen, Aa. m.fl. (2011) s. 101 
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Efter lovene kommer de administrative forskrifter. Under de administrative forskrifter er 

tjenesteanbefalinger, der omfatter cirkulærer, styresignaler, Den Juridiske Vejledning og SKAT-

meddelelser.  

SKATs fortolkning af konkrete områder fremgår af Den Juridiske Vejledning, og derfor vil 

Vejledningen i denne opgave blive inddraget, for at kunne analysere, hvordan de fortolker begrebet 

ferie og lignende i praksis. SKAT skriver i indledningen til Den Juridiske Vejledning, at den 

…”giver udtryk for SKATs opfattelse af gældende praksis og har cirkulærestatus”
15

.  

Administrative cirkulærer sendes af en overordnet myndighed til en underordnet myndighed. Et 

sådan cirkulære kræver ikke hjemmel i lov, da cirkulæret kan udstedes med hjemmel i 

myndighedernes over- og underordnelsesforhold. Cirkulæret er derved kun bindende for 

medarbejderne i det pågældende underordnede myndighed, såfremt en særlig hjemmel ikke 

forelægger
16

. Den Juridiske vejledning er dermed bindende for told- og skatteforvaltningens 

medarbejdere, med mindre vejledningens indhold er i uoverensstemmelse med højere rangerende 

retskilder
17

. De administrative cirkulærer henvender sig alene til de underordnede myndigheder, og 

derfor kan skattesubjekter formelt ikke blive forpligtet eller støtte ret på cirkulærer
18

. 

I dette speciale vil et styresignal udsendt af SKAT blive gennemgået. Styresignaler har ligesom Den 

Juridiske Vejledning også cirkulærestatus, og derved er de under lov samt bekendtgørelser i den 

retlige trinfølge
19

. Styresignaler udsendes, når Skatteministeriet skal fastlægge praksis på områder, 

hvor der ikke allerede er fastlagt praksis, eller når de ændrer eller præciserer praksis
20

.  

Borgere og virksomheder kan støtte ret på styresignalet, i det omfang den fastlagte praksis ikke klart 

strider mod højere rangerende retskilder
21

. Styresignalet skal følges af skattemyndighederne. 

Styresignaler bliver indarbejdet i Den Juridiske Vejledning, og der udsendes ikke et styresignal, 

hvis det kan nå at blive indarbejdet i Den Juridiske Vejledning, som ajourføres to gange om året. I 

nogle tilfælde skal der dog udsendes et styresignal, hvilket sker når: 

                                                           
15

 ”Den Juridiske Vejledning 2014-1” fra skat.dk, Om Den Juridiske Vejledning 2014, Bindende virkning 
16

 Pedersen, J. (2013) s. 117 
17

 ”Den Juridiske Vejledning 2014-1” fra skat.dk, Om Den Juridiske Vejledning 2014, Bindende virkning 
18

 Pedersen, J. (2013) s. 117 
19

 SKM.2012.280.SKAT 
20

 SKM.2012.280.SKAT 
21

 SKM.2012.280.SKAT 
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1. Det skønnes nødvendigt for at skabe særlig opmærksomhed omkring den pågældende 

information (fx praksisændringer). 

2. Der er tale om en udmelding om, at en bestemt type af sager skal genoptages. 

3. Der er tale om information af en sådan art, at en justering af Den Juridiske Vejledning ikke 

vil give det fornødne overblik
22

.  

Styresignalet, som vil blive anvendt i dette speciale som følge af dommen SKM.2012.732ØLR, 

blev sendt ud, dels da der var tale om en praksisændring og dels da det var udmelding om, at en 

bestemt type sager skulle genoptages.  

Lovforarbejders retskildeværdi 

Lovforarbejderne kan have betydning, når gældende ret skal fastlægges, da love er sproglige tekster, 

som ikke altid kan tolkes entydigt. Det er derfor nødvendigt, at undersøge, hvilke tanker, der ligger 

til grund for lovene. 

Anvendelsen af den subjektive fortolkning er meget diskuteret i litteraturen. Et argument for den 

subjektive fortolkning er, at der skabes et bredere grundlag for fortolkningen. Argumenter imod er, 

at fortolkningen kan blive bundet til fortiden og være for udynamisk
23

. 

Lovforarbejder kan ikke stå alene som en retskilde, hvorfor man også inddrager den objektive 

fortolkning. I dansk og generelt nordisk ret bliver den subjektive tolkning ofte anvendt, idet der 

eksisterer en omhyggelig forberedelse af de nationale love
24

. 

Retskildeværdi af praksis fra domstole og andre judicielle organer samt forvaltningsmyndigheders 

praksis 

Dét, der er betydende for retskildeværdien af domstolenes afgørelser, er hierarkiet inden for 

domstolene. Oftest vil det kun være domme fra de øverste domstole der tillægges 

præjudikatværdi
25

. Præjudikatværdi tillægges, når de danner mønster for fremtidige afgørelser. Et 

argument for, at anvende præjudikater som retskilde er, at det er procesbesparende. Argumenter 

imod er, at man dermed ikke bryder med ældre praksis, og ikke tager højde for, at der er sket en 

samfundsmæssig udvikling
26

. Der findes i Danmark ikke regler for, hvilke domstolsafgørelser der 

                                                           
22

 SKM.2012.280.SKAT 
23 

Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 236 
24

 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 85,234,237 
25

 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 165 
26

 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 167 
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har præjudikatværdi. Højesterets domme tillægges størst præjudikatværdi, og Landsrettens benyttes 

også oftere som præjudikater end domme afsagt af Byretten
27

. 

Den administrative praksis består af kendelser samt afgørelser fra Landsskatteretten, Skatterådet, 

Skatteankenævnet samt SKAT’s afgørelser. Det er Landsskatterettens kendelser, som har den 

største præjudikatværdi, da Landsskatteretten er et klageorgan, der ikke indgår i det 

skatteforvaltningsretlige hierarki. Dette betyder, at dens kendelser er mere objektive, end de andre 

instanser
28

. Inden for forvaltningsretten er det få afgørelser, der kommer for domstolene, da en sag 

først kan indbringes for domstolene, når den er blevet prøvet ved den øverste administrative 

klageinstans
29

. 

Retskildeværdi af retssædvaner samt forholdets natur 

Retssædvaner
30

 samt forholdets natur
31

 har inden for skatteretten ikke stor betydning, hvorfor de 

ikke vil få betydning i denne opgave.  

En retssædvane indeholder ikke en lovmæssig fortolkning, men er et udtryk for et handlemønster, 

som bliver fulgt almindeligt, stadigt og længe, ud fra en overbevisning om, at det er en retlig 

forpligtelse
32

. Dét, der betragtes som en retssædvane inden for skatteretten, vil stamme fra 

skattemyndighederne selv, og den vil derfor kunne fraviges med virkning for fremtiden
33

.  

Forholdets natur kan anvendes, når hverken love, anordninger, domspraksis eller administrativ 

praksis kan anvendes til at løse en problemstilling. Forholdets natur kan have betydning for 

skatteretlige afgørelser fx i afgørelsen U1983.8H, men det tillægges dog sjældent en større 

betydning
34

. 

1.3. Afhandlingens struktur 

Dette speciale vil starte med en kronologisk analyse af tilblivelsen samt de historiske ændringer, der 

har været til KSL §7 stk. 1 samt KSL §1 stk. 1 nr. 2. 

                                                           
27

 Nielsen, R. Tvarnø, C. (2011) s. 165 
28

 Michelsen, Aa. m.fl. (2011) s. 116-117 
29

 Michelsen, Aa. m.fl. (2011) s. 117-118 
30 

En handlemåde, som er fulgt almindeligt, stadigt og længe i den overbevisning, at man var retligt forpligtet dertil. 
31 

Fortolkerne(domstole eller administrative myndigheder) må søge at argumentere sig frem til den ”rigtige” løsning. 
32

 Michelsen, Aa. m.fl. (2011) s. 129-130 
33

 Michelsen, Aa. m.fl. (2011) s. 129-130 
34 

Michelsen, Aa. m.fl. (2011) s. 129-130 
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Herefter vil KSL §7 stk. 1, som omhandler, hvornår skattepligten indtræder, når en person erhverver 

bopæl her i landet uden at tage ophold, blive analyseret. Fokus vil være, hvornår ferie eller lignende 

udgør et ophold, som gør at skattepligten indtræder. I dette afsnit vil reguleringen samt forarbejdet 

blive analyseret. Derefter vil relevante domme samt afgørelser inden for området blive analyseret 

og sammenlignet, for at kunne forstå, hvordan reguleringen skal tolkes i praksis. Afsnittet afsluttes 

med en opsummering. 

Efter ovenfornævnte analyse vil den spejlvendte situation blive analyseret, dvs. KSL §1 stk. 1 nr. 2. 

I dette afsnit vil fokus være, hvornår ferie eller lignende i udlandet udgør en afbrydelse af opholdet i 

Danmark, således at man ikke længere er skattepligtig til Danmark.  

Det efterfølgende afsnit vil omhandle, om begrebet ferie eller lignende kan fortolkes ens i de to 

bestemmelser.  

Herefter følger et afsnit, hvor der vil blive inddraget argumenter for og imod en ændring af KSL §7 

stk. 1.  

Konklusionen vil søge at svare på problemformuleringen og underspørgsmål ud fra de gennemførte 

analyser.  

Afsluttende vil en perspektivering anskueliggøre, hvilke emner der kunne være relevante at arbejde 

videre med ud fra problemstillingen og opgavens resultater. 

2. Kildeskatteloven og udviklingen i denne 

2.1. Inden kildeskatteloven trådte i kraft 

Statsskatteloven (SL) fra 1903 er grundlæggende for den Kildeskattelov, vi kender i dag, og dele 

herfra kan genkendes i den nugældende Kildeskattelov
35

. Med Statsskatteloven fulgte de første 

regler om fuld skattepligt for personer
36

.  

I SL §2 blev det reguleret således, at hvis man havde bopæl i Danmark, da var man skattepligtig til 

Danmark. Det var formuleret, at personer var fuldt skattepligtige til Danmark, hvis de ”…er bosat 

her i landet” eller ”…uden at opgive sin bopæl her i landet tager midlertidigt ophold i udlandet”
37

.  

                                                           
35

 Pedersen, J. (2013) s. 46 
36

 Pedersen, J. (1989) s. 60 
37

 (Rigsdagstidende 1902-1903, tillæg C) s. 1338 
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Bopæl var dog ikke det eneste kriterium, der kunne medvirke, at skattepligten indtrådte. Af den 

daværende SL §3 fremgik det, at udenlandske statsborgere, der gjorde midlertidigt ophold i landet, 

ikke var skattepligtige hertil, hvis opholdet varede under et år. Denne bestemmelse minder om 

nutidens KSL §1 stk. 1 nr. 2, bortset fra, at en person dengang kunne gøre et længere ophold i 

Danmark, uden at den fulde skattepligt indtrådte.  

Derfor har det siden indførslen af Statsskatteloven fra 1903 været bopæl og ophold, som har været 

bestemmende for, om personer blev skattepligtige til Danmark.  

Ved lov nr. 149 af 10 april 1922 blev der indført en ny statsskattelov
38

. Reglerne blev strammet, da 

man ønskede at føre en langt strengere økonomisk politik efter 1. Verdenskrig. Politikerne ønskede 

at få flere personer fuldt beskattet i Danmark grundet de dårlige økonomiske forhold i Danmark
39

.  

Af stramningerne fra 1922 fremgår det, at udenlandske statsborgere ville blive fuldt skattepligtige 

til Danmark, såfremt de opholdt sig i Danmark i en periode på over seks måneders varighed
40

. 

Derved blev der strammet op, i forhold til den tidligere Statsskattelov fra 1903, hvor man kunne 

opholde sig i Danmark op til et år, uden at blive fuldt skattepligtig hertil. Med lov nr. 149 af 10. 

april 1922 blev det for første gang vedtaget, at man måtte opholde sig i Danmark i op til 6 måneder 

uden at blive fuldt skattepligtig hertil, som vi kender det i KSL §1. stk. 1 nr. 2.  

2.2. Kildeskatteloven – Lov nr. 100 af 31. marts 1967 

Kildeskatteloven blev vedtaget ved lov nr. 100 af 31 marts 1967 om opkrævning af indkomst- og 

formueskat for personer mv.  

Med den nye lov blev der indført en opkrævningsordning også kaldet kildeskat, hvor formålet var, 

at personlige skatter til stat og kommune betales i så nær en tilknytning til indtægtserhvervelsen 

som muligt. Konsekvenserne blev, at skatterne skulle beregnes på grundlag af indkomst- og 

formueforholdene i betalingsperioden, og at skatterne, hvor det var praktisk muligt, skulle opkræves 

ved tilbageholdelse ved selve indtægtserhvervelsen
41

. Derudover var formålet med den nye 

kildeskattelov også, at staten ikke skulle yde skattekredit
42

. 

                                                           
38

 Pedersen, J. (1989) s. 60 
39

 Rigsdagstidende, Tillæg B, udvalgenes betænkning, 74. ordsamling 1921-1922 s. 699 - 670 
40

 (Rigsdagstidende 1921-1922, tillæg C) s. 531 
41 

Kerzel, M. (2009) 
42

 Michelsen, Aa. m.fl. (2011) s. 1224 
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Ved lov nr. 100 fra 1967 blev KSL §7 vedtaget, som vi kender den i dag. KSL §7 omhandler, at det 

er muligt at erhverve bopæl her i landet uden, at skattepligten indtræder. Skattepligten indtræder 

først, når personen tager ophold her i landet. Dog vil kortere ophold i forbindelse med ferie eller 

lignende ikke medføre, at skattepligten indtræder.   

I forarbejdet til KSL §7 stk. 1 står, at formålet med indførslen af denne var, at man ønskede at 

synliggøre, hvad begrebet ”at have bopæl” betød
43

. Såfremt dette ikke blev præciseret, kunne 

personer erhverve fast ejendom i Danmark, uden at den fulde skattepligt ville indtræde. Derved var 

det først, når personen flyttede til Danmark, at skattepligten ville indtræde.  

Af KSL §1 fremgik det, at man blev fuldt skattepligtig, såfremt man havde bopæl her i landet, og 

derved kom KSL §7 som en undtagelsesregel om, at man kun blev skattepligtig, såfremt man også 

tog ophold her.  

Den dagældende KSL §1 nr. 3 omhandlede personer, der ikke havde bopæl her i landet, men i stedet 

opholdt sig her i en periode på mindst 6 måneder inklusiv afbrydelser af kortvarige ophold i 

udlandet. Denne var da formuleret, næsten som den nugældende KSL §1 stk. 1 nr. 2
44

.  

Den daværende KSL §1 stk. 3 er den bestemmelse, som i dag er kendt som 6-måneders reglen, hvor 

et ophold i Danmark i op til 6 måneder er tilladt, uden at den fulde skattepligt indtræder. Det blev i 

bestemmelsen tilføjet …kortvarigt ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, og det er 

første gang, at man støder på denne konkretisering, som danner baggrund for opgaven
45

.  

I betænkningerne til loven, fremgår det, at hensigten med indførslen af §1var: ”Det må antages, at 

de foreslåede regler gør det vanskeligere for herboende at etablere sig som ”udenlandsdanskere” 

”
46

. Grunden til denne antagelse var, at skattepligten ikke ville ophøre, blot fordi bopælen blev 

opgivet. Derved ønskede man at udvide den fulde skattepligt, således, at de danskere der forsøgte at 

undgå den danske beskatning ville blive ramt.  

Den daværende KSL §1 nr. 3 (i dag §1 stk. 1 nr. 2) mindskede derved muligheden for at opholde sig 

i Danmark i længere periode over året, uden at de blev skattepligtige til Danmark.  

                                                           
43 

LFB til lov nr. 100 af 31. marts 1967  – Bilag til betænkningen s. 7 
44

 Lov nr. 100 af 31/03-1967 
45

 Lov nr. 100 af 31/03-1967 
46

 LFB til lov nr. 100 af 31. marts 1967 – Bemærkninger til nr. 1,2,3 og 6 
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2.3. Ændringer fra 1967 til 2014 

Fra vedtagelsen af Kildeskatteloven fra 1967 og frem til i dag er der sket nogle ændringer 

undervejs. De ændringer der er blevet foretaget i relation til ferie eller lignende vil blive 

gennemgået nedenfor. 

I 1987 kom lov nr. 309 af 25. maj 1987 som afstedkom ændringer ift. skattepligten i KSL. 

Politikernes hensigt var at hindre muligheden for skatteflugt fra Danmark, og derfor blev reglerne 

for fuldt skattepligt skærpet ved lov nr. 309
47

. 

For § 1, nr. 2 fik det den virkning, at formuleringen i § 1, nr. 2 blev ændret. Fra da af skulle man 

ikke blot dokumentere, at man var fuldt skattepligtig i en fremmed stat, men yderligere, at 

beskatningsreglerne i den fremmede stat ikke; ”i væsentlig grad afviger fra reglerne her i landet”
48

.  

Med dette blev det beskrevet, at beskatningen i den fremmede stat ikke måtte være væsentlig mere 

lempelig end i Danmark. Derved udviste de danske skattemyndighed diskretion, for der var med 

denne ændring ikke nogen tvivl om, at personer der flyttede i skattely, fortsat efter denne nye 

bestemmelse ville være skattepligtige til Danmark, indtil fire år efter deres fraflytning. Dog ville 

skattepligten til Danmark ophøre, såfremt skatteyderen kunne godtgøre, at de i deres nye land var 

underlagt en beskatning, der ikke umiddelbart var lempeligere end den danske
49

. 

Det var ministeren for skatter og afgifter, som fastsatte de nærmere betingelser for, at personer 

havde været underlagt en beskatning, som ikke var umiddelbart mere lempelig end den danske
50

.  

Da det var skatteministeren, der skulle vurdere, om de enkelte lande levede op til kravene, kan det 

udledes, at det fra reglens ikrafttræden ikke ville være så attraktivt som dansker, at etablere sig i 

udlandet, for at opnå en skattebesparelse. Stramningen kunne risikere at ramme de uskyldige, som 

ikke havde til hensigt at fraflytte Danmark for at opnå en skattebesparelse
51

. Eksperter 

konkluderede, at stramningen ville have en præventiv effekt over for skatteydere, der overvejede 

muligheden for skatteflugt
52

. 

                                                           
47

 Det Juridiske Laboratorium (1985) s. 5 
48

 Det Juridiske Laboratorium (1985) s. 32 
49

 Det Juridiske Laboratorium (1985) s. 32 
50

 Det Juridiske Laboratorium (1985) s. 32 
51

 Det Juridiske Laboratorium (1985) s. 32 
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 Det Juridiske Laboratorium (1985) s. 31-32 
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I 1995 blev KSL §1 ændret
53

. KSL §1 stk. 2 omhandlede indtil da, at skattepligten til Danmark blev 

besvaret indtil 4 år efter fraflytning fra Danmark, såfremt SKAT vurderede, at personen var 

underlagt en lempeligere beskatning i det nye land. Denne bestemmelse udgik fra Kildeskatteloven i 

1996. Mulige grunde til at denne bestemmelse forsvandt, kan være, at reglen var svær at 

administrere for SKAT, og at dens relevans var mindsket grundet indgåelsen af 

dobbeltbeskatningsoverenskomster.  

Siden 1995 er der ikke sket betydelige ændringer, og derfor er det kun praksis på området, der har 

udviklet sig.  

3. Ophold i udlandet - ferie eller lignende med bopæl i Danmark - KSL §7 stk. 1 

3.1. Lovgrundlaget for ophold med bopæl  

Af KSL § 7 stk. 1 fremgår reglerne for indtræden af fuld skattepligt til Danmark i situationer, hvor 

personer erhverver bopæl her i landet uden samtidig at tage ophold.  

Kildeskattelovens §7 stk. 1 er formuleret således; 

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

skattepligt 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”. 

KSL §7 er en opfølgningsregel til KSL §1, stk. 1 nr. 1, og skal derfor forstås i sammenhæng med 

denne. KSL §1, stk. 1 nr. 1 er formuleret; ”Pligten til at svare indkomstskat til staten i 

overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler: Personer, der har bopæl her i landet”.  

Ved indtræden af den fulde skattepligt jf. KSL §1, stk. 1, nr. 1, er kravet om bopæl derved en 

nødvendighed, men ikke tilstrækkelig betingelse, for at man bliver fuldt skattepligtig til Danmark jf. 

KSL § 7 stk. 1
54

.  

Der er derved to betingelser, som skal være opfyldt, for at der indtræder fuldt skattepligt jf. KSL §7 

stk. 1, for en person som flytter til Danmark. Personen skal have bopæl her i landet og personen 

skal tage ophold, men opholdet skal ikke være kortvarigt på grund af ferie eller lignende.  

                                                           
53

 Lov nr. 312 af 17. maj 1995 
54 

Pedersen, J. (2013) s. 755 
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For at undgå at den fulde skattepligt indtræder, er det et krav jf. ovenstående, at opholdet er 

kortvarigt pga. ferie eller lignende. Med formuleringen ferie eller lignende fremgår det ikke klart af 

bestemmelsens ordlyd, hvad der ligger inden- og udenfor begrebet, og derfor vil forarbejderne til 

KSL §7 stk. 1 blive analyseret.  

3.2. Forarbejdet til KSL §7 stk. 1 

Kildeskattelovens §7 blev som tidligere beskrevet indført ved lov nr. 100 af 31. marts 1967, 

samtidig med at resten af kildeskatteloven blev indført. Den trådte i kraft 1. januar 1970, og dens 

grænser har siden været afprøvet ved domstolene
55

. 

Før kildeskatteloven var hjemlen til beskatning af personer, som ikke var bosat i Danmark, men 

ejede fast ejendom, Statsskatteloven §2, nr. 2. Den pågældende bestemmelse indeholdt intet om 

ophold, ferie eller lignende, men var mere en beskatning, hvis man havde indtægter fra at drive 

virksomhed eller indtægter fra at have ejendom her i landet
56

.  

I forarbejdet til lov nr. 100 af 31 marts 1967 fremgår det, at formålet med indførelsen af KSL §7 

var, at tydeliggøre hvad begrebet ”at have bopæl her i landet” betød
57

. Derved blev det gjort klart, 

at fysiske personer havde mulighed for at erhverve fast ejendom i Danmark, uden at den fulde 

skattepligt indtrådte.  

Da det hverken er specificeret i reguleringen eller forarbejdet til KSL §7 stk. 1, hvad der menes med 

ferie eller lignende, har administrativ praksis stor indflydelse på afgrænsningen af, hvad der menes 

med kortvarige ophold her i landet på grund af ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1
58

.  Først vil det 

blive undersøgt hvad der menes med bopæl samt ophold i KSL §7 stk. 1, og herefter vil 

fortolkningen af ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1 blive udledt af administrativ praksis. 

3.3. At have bopæl – KSL §1 stk. 1 nr. 1  

Formålet med dette afsnit er kort at undersøge bopælsbegrebets karakteristika, da det at have bopæl 

i Danmark er en forudsætning for anvendelsen af KSL §7 stk. 1 jf. KSL §1 stk. 1 nr. 1. 

I KSL §1 stk. 1 nr. 1 er det formuleret; ”Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse 

med reglerne i denne lov påhviler personer, der har bopæl her i landet.”  
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 Lov nr. 100 af 31 marts 1967 
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 Lov nr. 149 af 10. april 1922 
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 LFB til lov nr. 100 af 31. marts 1967  – Bilag til betænkningen s. 7 
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 Pedersen, J. (2009) s. 743 
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Bopælsbegrebet har gennem tiden været genstand for megen fortolkning. Der statueres ikke bopæl, 

alene fordi man ejer en bolig i Danmark, men når skattesubjektet har tilkendegivet, at det har til 

hensigt at have hjemsted her
59

. Dette fremgår af Den Juridiske Vejledning, hvor det ifølge SKAT 

både er de faktiske boligforhold samt de subjektive hensigter, der har betydning for, om en person 

er fuldt skattepligtig til Danmark60. Den formulering som SKAT i dag anvender i Den Juridiske 

Vejledning, stammer tilbage fra statsskatteloven fra 190361. 

Skattemyndighederne kan ikke alene lægge skatteyders forklaring om deres hensigt til grund, og 

derfor støttes den subjektive grund på objektive konstaterbare forhold62. 

Et objektivt konstaterbart forhold der medvirker, at personen har taget bopæl er, at en person har 

rådighed over en helårsbolig. Skatterådet har dog tidligere i SKM2011.368.SR udtalt i et bindende 

svar, at leje af et hotelværelse efter de konkrete omstændigheder kan statuere bopæl63. Leje af en 

bolig såsom et hotelværelse eller sommerhus, der lejes for en kortere midlertidig periode, kan dog 

ikke sidestilles med rådighed over en bolig64. 

Som det fremgår af ovenstående, bliver begreberne bopæl og bolig anvendt i flæng, hvilket gør det 

svært at skelne mellem dem. Det kan dog konstateres af ovenstående, at det faktum, at man har 

bolig til rådighed i Danmark indgår i vurderingen af, om man har etableret bopæl, men alene 

rådigheden over en bolig er ikke nok til, at man har etableret bopæl. 

Nedenstående højesteretsdom omhandler en person, som havde helårsbolig til rådighed i Danmark, 

og tog ophold i Danmark i et år. Personen blev kendt fuldt skattepligtig til Danmark. 

TfS 1990.465HR 

Skatteyderen (A) havde påtænkt sig et midlertidigt ophold som turist i Danmark af minimum ét års 

varighed, og ønskede i den forbindelse at vide, om han ville blive fuldt skattepligtig til Danmark. 

Landsskatteretten kendte A fuldt skattepligtig til Danmark, da han havde helårsbolig i Danmark og 

opholdet ikke havde karakter af at være kortvarigt på grund af ferie eller lignende jf. KSL §7 stk. 1. 

Kortvarigt ophold vil blive gennemgået i det følgende afsnit. 
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 Hjort, J. Dehn-Baltzer, L. (2013) s. 85 
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  ”Den Juridiske Vejledning 2014-1” fra skat.dk, C.F.1.2.1. Hvornår er der bopæl i Danmark? 
61

 Pedersen, J. (2013) s. 755 
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 Pedersen, J. (2013) s. 755 
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 Pedersen, J. (2013) s. 757 
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A beholdt sin helårsbolig i udlandet, men dette mente højesteret ikke var til hinder for, at A 

skattemæssigt også kunne have bopæl her i Danmark. A ville under opholdet i Danmark ikke tage 

lønnet beskæftigelse eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet.  

A argumenterede for, at spørgsmålet om skattepligt alene skulle afgøres ud fra A’s tilknytning til 

Danmark. A og dennes familie afholdte i mange år sommer- og juleferie i Danmark, for at pleje 

deres danske venne- og familiekreds. Han argumenterede dog for, at han havde en større tilknytning 

til USA, da det var her, A havde haft bopæl og arbejdet i mange år.  

Højesteret afgjorde, at han var skattepligtig til Danmark, og derved var det alene ejerskabet af hans 

ejendomme i Danmark, der bevirkede at turistreglen
65

 ikke kunne anvendes.  

Af denne afgørelse kan det derfor udledes, at det ikke er muligt at opholde sig i Danmark over en 

længere midlertidig periode, hvis man har bolig til rådighed.  

SKM2014.230SR 

Sagen var et bindende svar fra  Skatterådet, og omhandlede en spørger, som ønskede at vide, om 

han ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, hvis han to gange to måneder om året lejede en 

sommerbolig i Danmark i forbindelse med, at han skulle udføre arbejde i Danmark.  

Af sagens oplysninger fremkom det, at spørgeren ville leje sommerhus i Danmark, når han opholdt 

sig her.  

Spørgeren blev af Skatterådet ikke anset for at have bopæl til rådighed i Danmark, da det var over 

en kortere midlertidig periode, og derfor genindtrådte skattepligt til Danmark ikke jf. KSL §7 stk. 1 

og §1 stk.1 nr. 1.    

3.4. Ophold – KSL § 7 stk. 1 

Af indledningen fremgår det, at KSL §7 stk. 1 er en undtagelse til KSL §1 stk. 1 nr. 1. Denne 

undtagelse fremkommer ved, at selvom en person har bolig til rådighed her i landet, da indtræder 

skattepligten ikke, såfremt personen ikke tager ophold her i Danmark jf. KSL §7 stk. 1. Det fremgår 

af KSL §7 stk. 1, at kortvarige ophold grundet ferie eller lignende ikke udgør sådan et ophold. 

Det er ikke nærmere præciseret i KSL §7 stk. 1, hvornår man har taget ophold, hvilket har givet 

anledning til fortolkninger i praksis. Skatteministeriet har udtalt, at der ikke har udviklet sig en 

praksis for, hvornår et ophold  kan anses for kortvarigt ophold, når opholdsbetingelsen i KSL §7 
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stk. 1 skal vurderes66. I nedestående vil det søges at finde grænsen for, hvad der udgør et kortvarigt 

ophold, og hvilke kriterier der i den forbindelse lægges vægt på.  

I Den Juridiske Vejledning er det formuleret, at ”uafbrudt ophold her i landet af en varighed på 

mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 

måneder efter praksis ikke anses for ”kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende””. Efter 

dette refereres til skd. 1972.21.13967. 

Hvis denne periode overskrides, da indtræder skattepligten på det tidspunkt, hvor personen tager 

ophold her efter KSL §7 stk. 1. 

Det fremgår yderligere, at ophold på under 3 måneder eller 180 dage over en periode på 12 måneder 

godt kan udløse skattepligt, hvis personen udøver indtægtsgivende erhverv, da sådan et ophold ikke 

er ”kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende”. Indtægtsgivende erhverv under ophold i 

Danmark vil blive gennemgået i afsnit 4.1. 

For den fastsatte grænse på 3 måneder i træk eller 180 dage over en periode på 12 måneder lægger 

SKAT til grund,  ”hvor der er tale om personer, der anses for bosiddende i et andet land på grund 

af bopæl, familie, arbejde eller statsborgerskab”, da vil opholdene i Danmark naturligt have 

karakter af ferie eller lignende68.  

I praksis synes der ikke at være afgørelser, hvor ophold ikke er blevet anset for kortvarigt, hvis de 

har holdt sig inden for den ovenstående skitserede grænse, og opholdet har været grundet ferie eller 

lignende. Omvendt er de fastlagte grænser så lempelige, at det vil være svært for en skatteyder at 

overskride grænsen og stadig få det karakteriseret som et kortvarigt ophold69. 

I Den Juridiske Vejledning fremgår et afsnit omkring, når ægtefælle er bosiddende i Danmark. 

Dette kan skyldes, at der gennem de senere år har været mange afgørelser omhandlende dette. 

Konsekvensen af, at have ægtefællen boende i Danmark samtidig med, at man opholder sig på 

kortvarige ophold her i landet vil blive nærmere undersøgt i nedenstående afsnit 3.4.1.  
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Af afgørelsen SKM.2007.353SR udtalte Skatterådet, at en spørger ikke ville blive fuldt skattepligtig 

til Danmark, hvis han opholdt sig ”midlertidigt ved sin familie i Danmark i ferie og lignende”. Om 

denne praksis stadig er gældende vil blive undersøgt i  afsnit 4.2. 

3.4.1. Ægtefælle bosiddende i Danmark 

TfS1984.448LSR 

I TfS1984.448LSR blev det fremført, at ægtefælle i Danmark samt tilmelding til det danske 

folkeregister ikke alene medfører indtræden af fuldt skattepligt.  

Sagen omhandlede en udenlandsk statsborger, som arbejdede i udlandet, men blev dansk gift. 

Sammen med sin danske kone erhvervede han bolig i Danmark.  

Bortset fra ferier her i landet boede manden ikke i huset. Manden havde opholdt sig i juleferierne i 

1979 og 1980 i ca. 10 dage for at søge arbejde her. Derudover havde han været på nogle 

forretningsrejser, hvor han samtidig havde aflagt familien endagsbesøg. 

Manden flyttede folkeregister til Danmark, fordi han ønskede at arbejde for en dansk arbejdsgiver, 

som foretrak at beskæftige danskere, og han mente derfor nemmere, at han kunne komme i 

betragtning til jobbet. Landsskatteretten fandt, at hans skattepligt først indtrådte, når han tog ophold 

i huset.  

Af denne afgørelse kan det derved udledes, at det ikke tillægges nogen betydning, om ægtefællen, 

som er bosat i udlandet flytter sin adresse til sin ægtefælles adresse i Danmark. Det afgørende er, 

om personen har taget ophold.  

TfS 1998.795LSR 

Afgørelsen TfS1998.795LSR omhandlede en ansat (A) i en entreprenørvirksomhed, som siden 1976 

havde været udstationeret og arbejdet i udlandet, og derved ikke var fuld skattepligtig til Danmark.  

I 1989 erhvervede A’s kone en bolig i Danmark. A boede ikke sammen med sin kone, og tog heller 

ikke ophold i den danske bolig. 

I 1994 var A på ophold i Danmark for at afrapportere og blev i en periode indlagt på et dansk 

privathospital, hvorefter A rejste til Spanien for at afvikle ferie samt være på rekreation.  

I de efterfølgende år var A udstationeret i forskellige lande indtil 1996, hvor A indimellem vendte 

hjem til Danmark. I 1996 erhvervede A selv en bolig i Danmark og tog derved fast ophold.  
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Skatteankenævnet havde anset A’s skattepligt til Danmark som indtrådt d. 1. august 1989, hvor A 

havde erhvervet bopæl her i landet. Det var underordnet, at den første bolig blev handlet i konens 

navn, da A økonomisk havde underholdt og levet sammen med ægtefællen og deres fælles børn. Fra 

denne dato var klageren også anset for at  have taget ophold i Danmark efter KSL §7, stk. 1.  

A fremlagde over for Landsskatteretten, at A’s skattepligt til Danmark skulle anses for indtrådt d. 1. 

juni 1996, hvor A påbegyndte arbejde i Danmark, og købte en ejendom.  

Landsskatteretten afgjorde, at den fulde skattepligt genindtrådte fra marts 1996. Her erhvervede A 

bolig i Danmark med henblik på fast bosættelse og tog ophold i denne jf. KSL §7.  

Derved blev det hans bopælserhvervelse, samt hensigten om, at han ville gøre fast ophold i 

Danmark, der blev det afgørende.  

Landsskatteretten gik derved mod skatteankenævnets afgørelse. Landsskatteretten vægtede i deres 

afgørelse, at A rent faktisk opholdte sig her, frem for at A blev skattepligtig til Danmark, blot fordi 

A havde adgang til en bopæl her. 

Ud af denne afgørelse kan det derved udledes, at blot fordi man er medbetalende for en bopæl i 

Danmark, er det ikke ensbetydende med, at man bliver skattepligtig hertil, såfremt man ikke tager 

ophold her i landet.  

4. Retspraksis vedrørende ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1 

Analysen af retspraksis vedrørende §7 stk. 1 vil foregå kronologisk for at kunne følge udviklingen i 

praksis, og den er derfor ikke struktureret efter, om personerne er blevet skattepligtige til Danmark 

eller ej. 

Analysen starter med at undersøge, hvad der konkret lægges vægt på, når det skal vurderes, om et 

ophold kan karakteriseres som ferie eller lignende, eller som et erhvervsbetinget ophold. Herefter 

vil det blive analyseret, om der er sket ændringer i praksis efter dommen SKM2012.732ØLR, som 

initierede, at et styresignal blev udgivet. Afslutningen på dette afsnit indeholder en analyse af, hvad 

styresignalet har haft af påvirkning på praksis. 

I opsummeringen søges på baggrund af den gennemgåede praksis, at afklare udviklingen i 

anvendelsen af begrebet ferie eller lignende, samt få en forståelse for, hvad der ligger inden- og 

udenfor begrebet. 
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4.1. Varetagelse af indtægtsgivende erhverv 

Som det fremgår af KSL §7 stk.1 nr. 2, så skal opholdet i Danmark være kortvarigt, og have 

karakter af  ferie eller lignende, ellers vil den fulde skattepligt indtræde. 

Formuleringen ferie eller lignende synes at lægge op til, at udførelsen af erhvervsmæssige 

aktiviteter under ophold i Danmark medfører, at skattepligten indtræder70. 

Af begrebet ferie og lignende, kan det dog ikke direkte fortolkes, hvor meget arbejde der må 

udføres, uden at opholdet mister sin karakter af ferie eller lignende.  

Usikkerheden omkring, hvor meget arbejde man må udføre under sine ophold, kan ligeledes 

skyldes, at der kun er offentliggjort et begrænset antal afgørelser, og at det derfor kan være svært at 

afgøre, hvad der er lagt til grund i de forskellige afgørelser71.  

Som det fremgår af ovenstående analyse, bliver personer ikke fuldt skattepligtige til Danmark, hvis 

de opholder sig her i under 3 sammenhængende måneder eller 180 dage over en periode på 12 

måneder, da opholdet vil have karakter af ferie eller lignende. Der skal dog ”foretages en konkret 

vurdering af, om opholdet har det fornødne præg af ferie eller lignende”
72

. 

Som eksempel på usikkerheden omkring, hvor meget man må arbejde under ferie eller lignende er 

to ikke offentliggjorte sager. I den ene afgørelse udløste det ikke skattepligt, at en fodboldspiller, 

som var bosat i England, deltog på det danske landshold eller spillede kampe for sit hold i 

Danmark. Ligningsrådet afgjorde, at det var omfattet af ferie eller lignende. 

I den anden afgørelse drejede det sig om en cykelrytters deltagelse i et dansk 6-dagesløb, og her 

indtrådte den fulde skattepligt for vedkommende, da forholdet ifølge Ligningsrådet ikke var ferie 

eller lignende. 

Begge afgørelser er afsagt af Ligningsrådet, og det er vanskeligt at vurdere, hvorfor de to sager 

endte forskelligt73. 

Varetagelse af indtægtsgivende erhverv i praksis 

Dette afsnit vil kronologisk gennemgå sager fra praksis, som omhandler erhvervsmæssige 

aktiviteter i forbindelse med kortvarige ophold grundet ferie eller lignende. Med dette afsnit søges 
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at vise udviklingen i anvendelsen af begrebet ferie eller lignende i forhold til erhvervsmæssige 

aktiviteter gennem tiden og til i dag. I opsummeringen vil der blive samlet op på, hvilke 

omstændigheder der fører til, at skattepligten indtræder, og hvilke der gør, at den ikke indtræder, 

således at opholdet kan karakteriseres som ferie eller lignende. 

TfS1991.261TS 

TfS1991.261TS omhandlede en person, som arbejdede i Danmark mandag til fredag og tilbragte 

weekenderne ved sin familie i England. I hverdagene overnattede han i et sommerhus, som var 

beliggende i Danmark. Ligningsrådet udtalte, at opholdet i Danmark var begrundet af hans 

”arbejde” og ikke ”ferie eller lignende”, og derfor blev han skattepligtig til Danmark efter KSL §7 

stk. 1.  

TfS1992.198LR 

I 1992.198LR som minder om ovenstående, fandt Ligningsrådet, at en dansk statsborger, der 

arbejdede og boede med sin familie i England, ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, hvis han 

erhvervede en ejerlejlighed i Danmark, der skulle bruges til ophold og møder. Skattepligten til 

Danmark ville indtræde, selvom opholdene i Danmark var kortvarige. Opholdene i Danmark ville 

årligt udgøre ca. 80 dage, og ud af disse ville to til fire af ugerne være ferie med familien, mens 

resten ville være grundet erhvervsmæssige ophold. 

Ligningsrådet lagde i deres afgørelse vægt på, at anvendelsen af lejligheden i forbindelse med de 

erhvervsmæssige aktiviteter var af løbende og regelmæssig karakter, hvilket gjorde, at opholdene 

ville miste sin karakter af ferie eller lignende
74

. 

TfS1992.388 LR 

Sagen omhandlede en direktør(A), som boede og arbejdede i udlandet. A ønskede at erhverve en 

helårsbolig i Danmark, som hans ægtefælle kunne opholde sig i permanent.  

A havde til hensigt at tage ophold i Danmark i maksimalt 3 måneder eller 180 dage over en 12 

måneders periode, hvilket bevirkede, at han ikke ville blive skattepligtig til Danmark, jf. 

ovenstående praksis. 

Ligningsrådet kom frem til, at uanset om direktøren opholdt sig i en bolig i udlandet, da ville 

boligen i Danmark blive anset for familiens primære bolig. Derfor kunne A’s ophold i Danmark 

ikke anses for at være af feriemæssig karakter. 
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Landsskatteretten kunne dog ikke tilslutte sig Ligningsrådets afgørelse. Landsretten udtalte, at der 

jf. KSL §7 ikke var grundlag for at lægge vægt på, at boligen i Danmark udgjorde familiens 

primære bolig. Desuden lagde de i deres afgørelse vægt på, at A ikke ville udføre erhverv, når han 

opholdt sig i Danmark. 

På baggrund af ovenstående fandt Landsskatteretten ikke, at det kunne anfægtes, at opholdene i 

Danmark havde karakter af ferie eller lignende.  

Af de tre ovenstående domme kan det derfor udledes, at kortvarige ophold på grund af ferie eller 

lignende i Danmark ikke omfatter kortvarige ophold med henblik på at udføre erhverv, hvis arbejdet 

er af løbende og regelmæssig karakter. 

TfS1997.590LSR 

TfS1997.590LSR omhandlede en operasangerinde A, der var dansk statsborger og havde bopæl i 

Schweiz, samt helårsbolig i Danmark.  

Baggrunden for, at denne sag kom for Landsskatteretten var, at A klagede over en bindende 

forhåndsbesked fra Ligningsrådet, der ud fra de i forespørgslen anførte ophold i Danmark, havde 

anset A for fuldt skattepligtig til Danmark, hvis A i forbindelse med arbejde overnattede i en nylig 

erhvervet ejendom i Danmark.  

Da sagen kom for Landsskatteretten, fandt de ikke, at ophold i forbindelse med enkeltstående 

engagementer af kortere varighed inden for et år ville føre til, at klageren blev fuldt skattepligtig til 

Danmark. Landsskatteretten udtalte; 

”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, nr. 

2.  

Havde det været regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, udtalte Landsskatteretten, at 

det ville have medført fuldt skattepligt grundet KSL §7 stk. 1 jf. KSL §1, stk. 1 nr. 1.  

Denne afgørelse er den første trykte afgørelse, hvor det blev udtrykt, at en udenlandsdansker som 

havde bolig til rådighed i Danmark, kunne komme hertil, uden at skattepligten indtrådte, selvom 

personen udførte erhverv her i landet i et begrænset omfang
75

. 

                                                           
75

 Hjort, J. Dehn-Baltzer, L. (2013) s. 89 



Copenhagen Business School 2014  Jeppe Sonne Andersen  
Kandidatafhandling   

22 
 

Ifølge afgørelsen i denne sag er ophold i forbindelse med de enkelte operakoncerter, som A deltog i 

af kortere varighed inden for et år, ikke nok til at blive fuldt skattepligtig til Danmark i henhold til 

KSL §7 stk. 1. Baggrunden for dette er, at et sådan enkeltstående engagement ikke overskrider 

grænsen for, hvad der kan anses for ferie eller lignende.  

Derved giver Landsskatteretten mulighed for, at en person kan have bopæl og opholde sig her i 

landet, uden at personen bliver fuldt skattepligtig til Danmark. Det er dog en forudsætning, at 

arbejdet ikke er en løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, men derimod skal 

arbejdet have karakter af at være et enkeltstående arrangement. 

SKM 2002.252LR 

Ovenstående afgørelses resultat blev brugt i denne afgørelse. Efter ovenstående omgørelse af 

Ligningsrådets afgørelse, udviste Ligningsrådet i 2002 en mere lempelig linje.  

SKM 2002.252 omhandlede en dansker (A), som var bosiddende i Schweiz. A bad Ligningsrådet 

om en bindende forhåndsbesked, om hvorvidt hun ville blive fuldt skattepligtig til Danmark efter 

KSL §7 stk. 1, såfremt hun erhvervede en helårsbolig i Danmark, og under sine ophold i Danmark 

forberedte undervisningsmateriale i perioder på som varede af 1, 7 eller 14 dage. Dog ville hendes 

samlede ophold i Danmark ikke overstige 3 sammenhængende måneder eller 180 dage over en 

periode på 12  måneder.  

Ligningsrådet fremførte, at hun ikke ville blive fuldt skattepligtig til Danmark. Dette begrundede de 

med, at undervisningsmaterialet udgjorde en så lille del af hovedbeskæftigelsen (undervisning), som 

foregik i Schweiz, hvor A havde ”bopæl i og anden fast tilknytning til Schweiz”.  

Af afgørelsen fremgik det yderligere, at forberedelse i 1, 7 eller 14 dage, mens man opholder sig i 

Danmark ikke har karakter af regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgivende 

erhverv, og derfor anses opholdet for at have karakter af ferie eller lignende.  

Hvis A under ophold i Danmark tog arbejde for en dansk arbejdsgiver i en måned om året, da ville 

arbejdet i kombination med ovenstående arbejde have for omfattende karakter til at kunne 

karakteriseres som ferie eller lignende. 

Derfor kan det samlet udledes af denne afgørelse, at personer godt kan have bopæl her i landet og 

varetage arbejdsopgaver mens de opholder sig her, uden at blive skattepligtige til Danmark, så 

længe opgaverne udgør en lille de af hovedbeskæftigelsen i hjemlandet. Ud over at 
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arbejdsopgaverne udgjorde en lille del af hovedbeskæftigelsen, lagde ligningsrådet vægt på, at A på 

grund af sit arbejde, ophold og sin bolig i Schweiz var tæt knyttet dertil.  

SKM 2006.41SR 

I 2006 blev Skatterådet bedt om bindende svar af A, da han ønskede at vide, hvornår han blev fuldt 

skattepligtig til Danmark. 

A’s familie var flyttet til Danmark, og A havde dermed bopæl til rådighed i Danmark. A oplyste, at 

han havde til hensigt at foretage tjenesterejser i Danmark fra d. 1. oktober 2005 til d. 28. februar 

2006. I alt ville disse tjenesterejser have en varighed af ca. 16 dage, og formålet med disse var, at 

varetage driften af A’s virksomhed som var beliggende i udlandet.  

SKAT indstillede, at A’s tjenesterejser kunne karakteriseres som ”kortvarige ophold for at udføre 

arbejde i Danmark”. Dette bekræftede Skatterådet, og derved ville skattepligten indtræde ved A’s 

første tjenesterejse til Danmark jf. KSL §7 stk. 1.  

Skattepligten indtrådte dermed alene på baggrund af, at opholdene i Danmark kun var begrundet 

med arbejde
76

.  

I forhold til afgørelsen om operasangerinden, hvis ophold også alene havde det formål at udføre 

arbejde, faldt denne afgørelse ikke inden for ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1. Forskellen i 

faktum på disse to afgørelser er, at operasangerindens arbejde i Danmark var enkeltstående, 

hvorimod A’s arbejdsopgaver i denne sag var præget af forudberegnelighed, hvilket falder ind 

under regelmæssig, personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.  

Det kan af denne afgørelse udledes, at A’s ophold var kortvarigt ophold for at udføre arbejde, og 

ikke kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende, som der er formuleret i KSL §7 stk. 1, og 

derved falder det uden for KSL §7 stk. 1.  

SKM 2006.212SR 

I SKM 2006.212SR spurgte en kunstner (A), om hun ville få fast driftssted i Danmark, hvis A drev 

sit galleri fra sit sommerhus på en dansk ø.  

A boede i Schweiz og var skattemæssigt hjemmehørende i Schweiz. A havde dog en helårsbolig til 

rådighed i Danmark, da A ejede et sommerhus. 
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A havde til hensigt, at galleriet skulle have åbent i 8 til 12 weekender om året, og det skulle drives 

fra hendes sommerhus. Kunstværkerne skulle fremstilles i Schweiz.  

SKAT indstillede og begrundede, at et ophold i Danmark med henblik på salg af kunstværker fra en 

sommerbolig ikke kunne betragtes som ferie eller lignende, hvorfor den fulde skattepligt ville 

indtræde efter KSL §7 stk. 1 jf. KSL §1 stk. 1, nr. 1. Denne indstilling samt begrundelse tiltrådte 

Skatterådet. 

I lighed med ovenstående sager kan det derfor udledes, at når arbejdet er regelmæssigt og har 

karakter af løbende varetagelse af indtægtsgivende erhverv, da falder det uden for ferie eller 

lignende i KSL §7 stk. 1. 12 udvalgte weekender med faste åbningstider er derved at betragte som 

regelmæssigt, hvorfor A blev fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt hun åbnede sit galleri i 

Danmark. 

SKM 2007.353SR 

I SKM2007.353SR bekræftede Skatterådet, at en skatteyder ikke ville blive fuldt skattepligtig, hvis 

skatteyderen opholdt sig midlertidigt i Danmark ved sin familie i weekender og ferier. Af sagens 

detaljer fremgår det, at spørgeren selv boede og arbejdede i udlandet. 

Spørgeren ønskede at arbejde en ugentlig dag i Danmark, men her henviste Skatterådet til 

ovenstående SKM2006.41SR, og udledte deraf, at han ville blive skattepligtig til Danmark fra den 

første gang, han arbejdede her. Af SKM2006.41SR blev det netop udledt, at den fulde skattepligt 

indtræder, såfremt arbejdet har karakter af løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende 

erhverv.  

Skatterådet udtalte yderligere, at skatteyderen ikke ville blive fuldt skattepligtig, hvis hans ophold 

ved familien i Danmark i ferier og weekender kun var ”midlertidige”. Som en betingelse for at 

skattepligten ikke ville indtræde, lagde Skatterådet til grund, at besøgsmønstret ophørte efter 2-3 år.  

I Skatterådets bindende svar henviste de til den ovenfor gennemgåede TfS 1992.388, da faktum i de 

to sager er sammenlignelig. I TfS1992.388 fastslog Landsskatteretten, at skattefriheden  var 

forudsat af, at der var tale om en midlertidig ordning på 2-3 år. 

I Ligningsvejledningen blev det efter SKM.2007.353SR omtalt, at der galt et krav om 

midlertidighed, når det skulle fastlægges, om en person havde taget ophold i Danmark. Dette krav 

er dog senere blevet fjernet, hvilket vil blive gennemgået senere. 
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Af dette afsnit kan det udledes, at ophold ved ens ægtefælle i ferier og weekender går ind under 

KSL §7 stk. 1’s formulering eller lignende. Med andre ord vil det sige, at man ikke bliver fuldt 

skattepligtig til Danmark, blot fordi ens ægtefælle har bopæl her i landet, og man besøger denne.   

SKM 2009.813LSR 

SKM 2009.813 er en afgørelse fra Landsskatteretten, hvor en spørger (A) ville blive fuldt 

skattepligtig til Danmark, såfremt A deltog i fire bestyrelsesmøder i A’s danske holdingselskab, og 

derudover besvarede telefonopkald samt e-mails dagligt, mens han opholdt sig i Danmark.  

A mente, at hans sag adskilte sig fra ovenstående SKM 2006.41SR, da A og A’s familie boede i 

udlandet og derfor var opholdene i Danmark primært af karakteren ferie eller lignende.  

Landsskatteretten lagde i deres afgørelse vægt på, at de, efter de oplyste omstændigheder, opfattede 

deltagelsen i bestyrelsesmøder i Danmark som ”løbende personlig varetagelse af indtægtsgivende 

erhverv”. Her henviste de til ovenstående sag om operasangerinden, TfS1997.590LSR, hvis arbejde 

kun bestod af enkeltstående arrangementer, hvilket ikke var løbende personlig varetagelse af 

indtægtsgivende erhverv. I denne sag var A netop aktionær i det selskab, som han skulle arbejde 

for, hvorfor Landsretten sluttede, at der var tale om regelmæssig deltagelse i ledelsen af et selskab i 

Danmark. 

A fremførte, at hans sag var sammenlignelig med den ovenstående afgørelse om underviseren 

(SKM2002.252 LR), der forberedte undervisningsmateriale til sine elever i Schweiz under sine 

ophold i Danmark, og ikke blev fuldt skattepligtig til Danmark. Landskatteretten fandt ikke de to 

sager sammenlignelige, da forberedelsen af undervisning for en udenlandsk arbejdsgiver ikke kunne 

sammenlignes med deltagelsen i ledelsen af et dansk selskab.  

Denne afgørelse fra Landsskatteretten har senere været medvirkende til at danne præcedens, og der 

bliver i SKATs Juridiske Vejledning henvist til denne. SKAT skriver om afgørelsen, at ”4 årlige 

bestyrelsesmøder i et selskab falder uden for ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1, hvorfor man 

derved bliver skattepligtig, da det er at betragte som arbejde”
77

.  

Af denne sag kan det udledes, at selvom omfanget af arbejdet var mindre end ved de forud 

gennemgåede sager, hvor personerne ikke blev skattepligtige til Danmark, da blev A skattepligtig. 

Dette skyldes, at deltagelse i ledelsen af en virksomhed i form af 4 årlige bestyrelsesmøder, er at 
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betragte som regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, hvorfor man bliver fuldt 

skattepligtig til Danmark.  

4.1.1. Opsummering på ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1  

Ud fra ovenstående analyse af ordlyden i KSL §7 stk. 1 fremgik det, at forståelsen af begrebet ferie 

og lignende er uklar, da det i loven ikke fremgår, hvornår skattepligten indtræder ved ferie eller 

lignende. KSL §7 stk. 1 blev indført sammen med resten af Kildeskatteloven i 1967, men 

forarbejdet til denne lov synliggør ikke, hvordan ferie og lignende skal fortolkes. 

For at skattepligten ikke indtræder for en person, som kortvarigt opholder sig i Danmark, skal der 

foretages en konkret vurdering af hvert ophold med henblik på, at vurdere om opholdet kan 

karakteriseres som ferie eller lignende eller om det er erhvervsmæssig beskæftigelse.  

Ved gennemgangen af praksis kan det konkluderes, at erhvervsmæssig beskæftigelse under ophold i 

Danmark både kan føre til, at skattepligten indtræder og at skattepligten ikke indtræder. 

Ud fra en gennemgang af praksis, kan det udledes, at når skatteyder under ophold i Danmark udøver 

erhvervsmæssig beskæftigelse, da vil skattepligten som udgangspunkt indtræde. I de tilfælde, hvor 

den konkrete vurdering af opholdet har ført til, at skattepligten indtræder, TfS1991.261LR, 

TfS1992.198LR, TfS1992.388LR, SKM2006.41SR, SKM2006.212SR og SKM2009.813LSR, er 

der taget udgangspunkt i, at 5 ugentlige arbejdsdage i Danmark eller 50 dages arbejde om året er 

”løbende og regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv”. Ydermere vurderes opholdet 

som et erhvervsmæssigt ophold, hvor skattepligten indtræder, hvis opholdet ”alene er begrundet 

med arbejde” eller er ”præget af forudberegnelighed”, og i den forbindelse vurderes det, om man 

har ”indrettet sig efter at kunne arbejde under sine ophold”.  

SKM2009.813LSR var en stramning af den hidtidige praksis, da en person blev skattepligtig af 4 

bestyrelsesmøder i hans eget selskab under ophold i Danmark, selvom hans familie inklusiv ham 

selv boede i udlandet, modsat den tidligere afgørelse SKM2006.41SR.  

Selvom udgangspunktet er, at skattepligten indtræder, når der udføres erhvervsmæssige aktiviteter i 

Danmark, så er der en række afgørelser, TfS1997.590LSR, SKM2002.252LR og SKM2007.353SR, 

hvor skattepligten ikke er indtrådt, selvom skatteyder har udøvet indtægtsgivende erhverv under 

ophold i Danmark. Skattepligten indtræder ikke, hvis arbejdet kan karakteriseres som et 

”enkeltstående arrangement”, da det ikke kan anses som ”løbende regelmæssig varetagelse af 

indtægtsgivende erhverv” jf. TfS1997.590LSR. Udfaldet af TfS1997.590LSR er modsat udfaldet af 
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SKM2006.41SR, hvor en person blev skattepligtig, da opholdet i Danmark alene var begrundet med 

arbejde. Forskellen på de to afgørelser er, at erhvervsaktiviteten i TfS1997.590.LSR kun var 

enkeltstående, hvor den i SKM2006.41SR var løbende regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende 

erhverv. Af praksis kan yderligere udledes, at erhvervsmæssige aktiviteter af en varighed på op til 

14 dage ikke udløser skattepligt, hvis ”de udgør en lille del af hovedbeskæftigelsen i hjemlandet”. I 

SKM2002.252.LR tillægger SKAT det betydning, at personen har fast tilknytning til udlandet, og at 

arbejdsgiveren er udenlandsk. I en konkret vurdering af opholdet, hvor skattepligten ikke indtrådte, 

arbejdede en person en dag om ugen året rundt, uden at skattepligten indtrådte. Baggrunden for 

denne vurdering var, at opholdet var midlertidigt, og besøgsmønstret ville ophøre efter 2-3 år. 

Kravet om midlertidigt ophold er dog senere blevet fjernet, da det var en fejl, og ikke havde 

hjemmel i lov. Kravet om midlertidigt ophold vil blive behandlet i nedenstående afgørelse fra 

SKAT København fra d. 16 september 2010. 

Ud fra den ovenfor gennemgåede retspraksis, er det svært at påpege, hvilke forhold der konkret 

bliver vurderet, når det skal afgøres, om et ophold har karakter af erhvervsmæssig beskæftigelse 

hvor skattepligten indtræder, eller karakter af ferie eller lignende, hvor skattepligten ikke indtræder. 

Skatteministeriet har, efter den praksis, som er gennemgået i ovenstående, udsendt et styresignal til 

medarbejdere i told- og skatteforvaltningen, der giver retningslinjer for, hvornår skattepligten 

indtræder. Styresignalet er blevet udarbejdet på baggrund af en dom, SKM2012.732ØLR, som vil 

blive gennemgået i det følgende afsnit.   

4.2. Ændring i praksis? 

Landsskatteretten d. 6 december 2010 – ”Vest-sagen” 

Sagen omhandlede en model (A), der var tiltalt for ikke at indsende sin selvangivelse fra 2001 til 

2004, og for ikke at reagere på for lav skatteansættelse i 2005 samt 2006, da A’s skattepligtige 

indkomst var sat til 0 kroner, selvom hun sammen med sin mand havde bopæl i Danmark
78

. 

Hovedpersonen i denne sag hedder Camilla Vest, og derfor den fremover blive refereret til som 

Vest-sagen.   

I 1995 flyttede modellen til USA for at starte en karriere som model. Da hun rejste derover, rejste 

hendes kæreste med, og skattepligten til Danmark ophørte. 
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Da hendes mand ikke kunne få arbejds- og opholdstilladelse i USA, flyttede han tilbage til 

Danmark. Hun betalte halvdelen af kærestens husleje i Danmark. I 2004 flyttede hun til Danmark, 

da hun skulle føde parrets fælles barn. A blev tilmeldt folkeregistret i Danmark i juni 2005, men i 

august 2006 var parret nødt til at flytte tilbage til USA, grundet hendes erhverv.  

SKAT afgjorde d. 27 januar 2010, at hendes skattepligt til Danmark var indtrådt d. 21. september 

2000. Dette bevirkede, at hun blev skattepligtig til Danmark fra den dato, hvor hendes skattepligt til 

USA ophørte, hvilket var d. 1 januar 2001. 

A klagede over SKATs afgørelse, og sagen blev rejst ved Landsskatteretten. Landsskatteretten 

tilsluttede sig SKATs afgørelse.  

I sin afgørelse lagde Landsskatteretten vægt på, at hun efter 21. september 2000 havde modeljobs i 

Danmark, og at hun i de efterfølgende år også udførte modeljob i Danmark. Derudover blev det i 

afgørelsen vægtet, at hendes mand og familie, på det tidspunkt boede i Danmark. 

I perioden 2001 til 2006 er det dokumenteret, at hun tog arbejde i Danmark for to forskellige 

arbejdsgivere. Hun arbejdede fire dage i år 2000, tre dage i år 2001 og en dag i år 2002. Arbejdet 

kunne ifølge Landsskatteretten ikke karakteriseres som enkeltstående. 

Landsskatteretten lagde som begrundelse; 

”Landsskatteretten er enig med skattecentret i, at klagerens fulde skattepligt til Danmark indtrådte 

den 21. september 2000. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at klageren denne dato udøvede 

indtægtsgivende arbejde i Danmark, og at hun ligeledes i de kommende år har arbejdet som model i 

Danmark. Der er endvidere lagt vægt på, at klagerens ægtefælle og familie på dette tidspunkt boede 

i Danmark”
79

. 

Modellen blev dermed kendt skattepligtig da 4 jobs i år 2000, 3 i 2001 og et i 2002 ikke kunne 

karakteriseres som enkeltstående arbejde. 

Sagen blev efterfølgende rejst ved Byretten som en straffesag, hvilket vil blive gennemgået senere.   

SKAT Københavns afgørelse d. 16. September 2010, offentliggjort d. august 2012 – ”Kinnock-sagen” 

Denne sag omhandler, hvorvidt en person ville være skattepligtig til Danmark, efter at han sammen 

med sin hustru havde erhvervet bopæl i Danmark, som hun havde taget ophold i. Sagens kerne var, 
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om hans ophold i Danmark kunne karakteriseres som kortvarige ophold i forbindelse med ferie eller 

lignende jf. KSL §7 stk. 1 nr. 2. 

 

SKAT København undersøgte hans skattemæssige forhold i årene 2007 til 2009, og deres afgørelse 

blev offentliggjort d. 25 august 2012 i Politiken. Sagen blev offentliggjort i en landsdækkende avis, 

da den havde offentlig interesse, fordi pågældende var ægtemand til Danmarks statsminister. 

Grunden til, at SKAT valgte  at undersøge ham var, at han arbejdede i Schweiz, men ofte opholdt 

sig i Danmark, hvor hans kone og børn boede. Når han opholdt sig i Danmark, var det på parrets 

fælles bopæl, hvorfor SKAT lagde til grund i sagen, at han havde bopæl til rådighed i Danmark.  

 

SKAT undersøgte hans kalender, kontoudtog, ansættelseskontrakter, selvangivelser mv.
80

. SKAT 

fandt ikke, at han havde opholdt sig i over 180 dage i Danmark over en periode på 12 måneder.   

SKAT udtalte følgende i sagen: 

 

”Et enkeltstående møde lørdag d. 8. august 2009 og efterfølgende i indkomståret 2010 indtil nu to 

møder henholdsvis fredag den 11. juni 2010 og onsdag den 16. juni 2010 i Danmark af 

erhvervsmæssig karakter, kan således efter SKATs opfattelse ikke begrunde indtræden af fuld 

skattepligt hverken den 1. januar 2009 eller den 8. august 2009, ligesom besvarelse af få 

enkeltstående telefonopkald og eventuelle mails findes ikke at kunne føre til et andet resultat. Der er 

ikke herved påbegyndt en regelmæssig og fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse 

eller varetagelse af indtægtsgivende erhverv her i landet.”
81

 

 

Af dette svar fra SKAT kan det derved udledes, at 3 møder inden for en periode på to år samt 

besvarelsen af få enkeltstående telefonopkald og eventuelle mails, derved ikke falder uden for 

bestemmelsens ferie eller lignende. Det kan dog ikke af afgørelsen udledes, hvor meget 

erhvervsmæssig aktivitet, det maksimalt er tilladt at udføre, uden at skattepligt indtræder. 

Afgørelsen endte med, at han blev frikendt. 
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I nedenstående afsnit inddrages forskellige skatteeksperters argumenter for, at denne sag har skabt 

en ændring af praksis. Gennem inddragelse af de tidligere gennemgåede afgørelser, vil det blive 

udledt, om der er sket ændringer i praksis.  

Ændring i praksis  

Det er vanskeligt, at konkludere ud fra Kinnock-sagen, at der er sket en ændring i praksis, da det er 

en afgørelse fra SKAT, hvilket bevirker, at den ingen præjudikatværdi har. Afgørelsens udfald kan 

synes mindre restriktiv end ved den ovenfor behandlede dom SKM 2009.813LSR, hvor en person 

blev skattepligtig af henholdsvis 4 årlige bestyrelsesmøder i eget selskab. Forskellen på faktum i 

ovenstående sag og SKM 2009.813LSR er, at Kinnocks sag blev afgjort ud fra hvor mange møder, 

han reelt havde haft i Danmark, hvorimod SKM2009.813LSR er afsagt ud fra et skøn over, hvor 

mange møder han forventede at have i Danmark. Ydermere var personen i SKM2009.813LSR ejer 

af det selskab, som han skulle til bestyrelsesmøde i, hvilket ikke er tilfældet i denne sag. 

 

SKAT baserer deres afgørelse i Kinnock-sagen på TfS1997.590LSR, hvor skattepligten ikke 

indtrådte for en operasangerinde, som udførte enkeltstående arrangementer i Danmark. SKAT 

vurderer, at de 3 møder inden for en periode på 11 måneder dermed kan vurderes som enkeltstående 

arrangementer. En forskel på de to afgørelser er, at det af TfS1997.590LSR fremgår klart, at 

operasangerinden havde størst tilknytning til Schweiz frem for til Danmark.  

 

Erhvervsjuridisk konsulent ved CEPOS, Henriette Kinnunen, mener, at afgørelsen fra d. 16 

september 2010; ”…er altså første offentlige tilgængelige sag, hvor en person ikke er blevet fundet 

fuld skattepligtig til Danmark, selvom han har både arbejde, bopæl og familie her i landet”
82

. 

 

Afgørelserne SKM2006.41SR, SKM2007.353SR samt ovenstående Vest-afgørelse, har meget til 

fælles med Kinnock-afgørelsen, bortset fra at skattepligten indtrådte i de tre nævnte afgørelser, 

hvilket den ikke gjorde i denne. Faktum i sagerne vil nu blive sammenlignet. 

 

I SKM2006.41SR var opholdene i Danmark også, som i Kinnock-afgørelsen, begrundet med 

arbejde. Heraf fremgik det, at ”en person, der har bopæl til rådighed her i landet, vil blive anset for 

fuld skattepligtig fra det tidspunkt, hvor han foretog sin første tjenesterejse til Danmark, idet den 
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pågældende på det tidspunkt havde taget ophold i Danmark”
83

. I SKM2006.41SR var det dog 16 

møder fordelt over fem måneder, hvilket er væsentlig flere end i denne afgørelses tilfælde. 

 

I SKM2007.353SR fremgik det, at ”såfremt spørgeren udfører arbejde under sine ophold i 

Danmark, vil den fulde skattepligt indtræde første gang, han arbejder her”. I SKM2007.353SR var 

der tale om 1 dags arbejde om ugen over en midlertidig periode på 2 til 3 år. 

 

I forhold til ovenstående afgørelse fra Landsskatteretten fra d. 6. december 2010(Vest-sagen), 

udgjorde den erhvervsmæssige aktivitet 8 jobs inden for en periode på 3 år.  

 

I de tre ovennævnte sager udgør den erhvervsmæssige aktivitet mere end i denne, hvilket gør det 

svært at karakterisere dem som ”enkeltstående arrangementer”.  

 

Kinnocks mødeaktivitet var som skrevet tre korte møder over en periode på 11 måneder, hvilket 

blev karakteriseret som enkeltstående, og derfor accepteredes dette i praksis, uden at skattepligten 

indtrådte.  

Advokat Tommy V. Christiansen argumenterer for, at der i Kinnocks afgørelse er sket lempelse af 

den hidtidige praksis
84

. Argumentationen for dette er SKM2011.300SR, hvor Christiansen mener, at 

der med Kinnock afgørelsen er kommet en bredere afgrænsning af, hvilke arbejdsopgaver en person 

kan varetage under sit ophold, uden at den fulde skattepligt indtræder. 

SKM2011.300SR som senere vil blive gennemgået, omhandlede en mand, som var direktør for to 

selskaber i udlandet. Direktøren spurgte SKAT om svar på, i hvilket omfang han måtte arbejde 

under sine besøg ved sin ægtefælle i Danmark.  

Direktøren ville efter Skatterådets afgørelse blive skattepligtig, hvis han arbejdede i Danmark, da 

hans arbejdsopgaver i egenskab af at være direktør kunne opstå pludseligt, og de var derfor svære at 

forudsige. Derudover lagde Skatterådet vægt på, at de udenlandske selskabers drift, var afhængige 

af, at direktøren besvarede mails, opkald og sms under sine ophold i Danmark. Skatterådet kom i 

deres afgørelse frem til, at hans arbejdsopgavers karakter i Danmark var løbende og regelmæssige 

frem for enkeltstående. Kinnocks afholdte møder drejede sig om et bestemt antal, og disse møder 
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opstod af sagens oplysninger ikke pludseligt. Desuden fremgår det af Kinnock-sagens oplysninger 

heller ikke, at Kinnocks arbejdsopgaver var nødvendige at udføre under hans ophold i Danmark.  

I SKATs opfølgning SKM2011.673 på SKM2011.300SR udtalte SKAT, at det afgørende i 

Skatterådets afgørelse havde været, at direktøren havde indrettet sig på at arbejde under sine 

ophold i Danmark. Dette fremgår ikke i Kinnock-sagens oplysninger, hvor det blot bliver oplyst, at 

der er tale om tre kortvarige møder.  

2-3 års reglen 

Efter Kinnock-afgørelsen blev der i Berlingske skrevet; 

”SKAT sløjfede et mangeårigt krav om, at personer i Kinnocks situation maksimalt må have 

opholdt sig i 2-3 år i udlandet for at slippe for at betale skat til Danmark”
85

.  

Argumentet for dette udsagn var, at det tidligere gennemgåede krav om midlertidighed (under 

TfS1992.388 samt SKM2007.353SR) ikke blev anvendt i Kinnock-sagen.  

 

Af den daværende Ligningsvejledning var der beskrevet en 2-3 års regel, som blev brugt som en 

undtagelse til KSL §7 stk. 1
86

. I Ligningsvejledningen blev der henvist til den ovenfor gennemgåede 

SKM2007.353SR, hvor Skatterådet kom frem til, at der ikke ville indtræde fuldt skattepligt for 

spørgeren, hvis han midlertidigt opholdt sig ved sin familie i weekender og ferier. I 

SKM2007.353SR udtalte Skatterådet om opholdene at de; 

 

”Kun kan anerkendes som feriemæssige, såfremt der er tale om midlertidig ordning, der ikke 

strækker sig ud over 2-3 år. En længerevarende periode vil give opholdene en så fast karakter, at 

den fulde skattepligt ville indtræde ved første opholdsdag”. 

 

Baggrunden for dette udsagn var, at Skatterådet fandt faktum sammenlignelig med den ovenfor 

gennemgåede kendelse fra Landsskatteretten, TfS1992.388. Landsskatteretten lagde til grund for 

deres afgørelse, at det var et midlertidigt ophold ved ægtefællen her i Danmark, da spørgeren, inden 

han ville bosætte sig i Danmark, skulle afslutte en erhvervsmæssig aktivitet i udlandet som skulle 

vare 2 til 3 år. 
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På baggrund af denne kritik udsendte SKAT derfor d. 19 oktober 2012 en pressemeddelelse
87

. Af 

denne pressemeddelelse fremgår det, at der ikke er tale om en ændring af opfattelsen af fast praksis, 

men at der havde stået et forkert krav om midlertidighed i Ligningsvejledningen.  

Ifølge SKAT kunne sådan et krav om midlertidighed ikke udledes af Kildeskatteloven, og derfor 

ville det ikke kunne anvendes ved en eventuel domstol.   

Fejlen havde været skrevet i Ligningsvejledningen siden 2007 på baggrund af en afgørelse, og 

grunden til, at den ikke var blevet rettet, var ifølge SKAT, at der formentlig ikke havde været ”rejst 

nye sager eller spørgsmål om tilflytning el. lign., der gav anledning til at genoverveje denne 

afgørelse”
88

.  

I spørgsmålet omkring midlertidighed er det svært at afgøre, om der reelt har været tale om en 

praksisændring. Fejlen fik lov at stå i Ligningsvejledningen fra 2007 til 2010, hvilket er lang tid. 

Omvendt har reglen kun været brugt i én afgørelse, hvilket som SKAT argumenterer for, kan have 

gjort det svære at opdage, at der reelt forelå en fejl.  

I dag er der blevet rettet op på fejlen, og det er blevet skrevet ind i Den Juridiske Vejledning. SKAT 

fortolker det således: ”Det kan heller ikke forudsættes, at opholdene kun kan anerkendes som 

feriemæssige, hvis der er tale om en midlertidig ordning”
89

. Derved åbner SKAT i den Juridiske 

vejledning op for, at permanente ordninger også kan anerkendes som feriemæssige.  

Det kan diskuteres, om der har fundet en praksisændring sted i Kinnock-sagen, således at der nu 

ikke længere er noget krav til, at opholdet skal have karakter af at være midlertidigt for, at det kan 

karakteriseres som ferie eller lignende. Kravet har dog kun været skrevet i Ligningsvejledningen, 

som har lav retskildeværdi, og den er kun blevet anvendt i én afgørelse fra Skatterådet.  

SKM2012.311LSR 

Faktum i SKM2011.300.SR er sammenligelig med ovenstående afgørelse,  da denne også 

omhandler hvor meget erhvervsmæssig aktivitet, der kan udføres for, at det falder inden for 

kortvarigt ophold i forbindelse med ferie eller lignende. Landsskatteretten tilsluttede sig 

Skatterådets afgørelse i SKM2012.311LSR 
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Spørgeren (A) boede sammen med sin ægtefælle i udlandet, hvor A var direktør i to selskaber, som 

han ejede og deltog i den daglige drift af. Som det er formuleret i sagens oplysninger krævede 

jobbet det meste af A’s vågne tid, hvilket bevirkede, at jobbet ikke var i nærheden af en 37 timers 

arbejdsuge.  

Ægteparret havde et hus samt et sommerhus i Danmark. Huset var udlejet, hvorimod sommerhuset i 

perioder blev anvendt af ægteparret, når de var på ferieophold i Danmark. 

A’s ægtefælle planlagde at flytte til Danmark, da hun ønskede at komme tættere på sine børn og 

børnebørn. Planen var at sommerhuset skulle være hendes helårsbolig, og det skulle være der, at 

hun skulle tilbringe sit otium. 

Det var ikke planen, at A skulle følge med til Danmark, men han skulle komme og besøge hende i 

sommerhuset, som da ville tjene som helårsbolig. 

Problemstillingen for A var derfor, i hvilket omfang han kunne passe sit arbejde fra Danmark, uden 

at blive fuldt skattepligtig til Danmark. A udfærdigede derfor fire spørgsmål.  

Det første omhandlede en situation, hvor han ikke ville udøve erhvervsmæssige aktiviteter under sit 

ophold i Danmark. Som det fremgår af ovenstående ville skattepligten jf. KSL §7 stk. 1 ikke 

indtræde såfremt han opholdt sig i Danmark i under 180 dage over en 12 måneders periode eller tre 

sammenhængende måneder, så længe at opholdende havde karakter af ferie eller lignende.  

Yderligere stillede A 3 spørgsmål, som alle omhandlede, at han i varierende grad ville udføre 

arbejde under sine ophold i Danmark.  

Spørgsmål 2 omfattede, at A ville opholde sig i Danmark grundet ferie eller lignende, men da kunne 

det blive nødvendigt at besvare telefonopkald samt mails. Selve arbejdet mente A i princippet 

kunne blive udført i udlandet, hvorfor det ikke var betinget af, at han opholdte sig i Danmark. Der 

ville ifølge A ”i sin helhed være tale om lettere arbejde af sporadisk og ikke planlagt omfang”
90

.  

Af sagens detaljer fremgår det, at A mente, at det kunne betragtes som arbejde som enhver anden 

travl forretningsmand eventuelt skulle forholde sig til under sin ferie.  
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I forhold til arbejdets omfang mente A, at han kunne ”dosere omfanget af det arbejde der udføres i 

Danmark”
 91

, da han blot kunne planlægge det inden afgang til Danmark. Yderligere oplyste A, at 

han kunne undlade at besvare sin telefon samt sine mails.  

Med udgangspunkt i den oplyste arbejdsmængde kom Skatteministeriet frem til, at arbejdsmængden 

kunne betragtes som en ”regelmæssig varetagelse af indtægtsgiverens erhverv”. De begrundede 

deres svar med, at A i sin egenskab af ejer og direktør i to selskaber i udlandet, havde en væsentlig 

rolle i den løbende drift samt ledelse. Derfor kunne hans arbejdsopgaver opstå med kort varsel og 

være umulige at planlægge på forhånd. Derfor vurderede Skatteministeriet, at A ikke i praksis kunne 

være i stand til at planlægge eller dosere omganget af det arbejde, som han havde påtænkt at 

udføre under sine ophold i Danmark.  

Da der i den konkrete sag ikke var tilstrækkelige oplysninger om arbejdet, eller hvor lang tid 

opholdet skulle vare, valgte Skatteministeriet at svare nej til spørgsmål 2, da det ellers ville være i 

strid med den praksis, der forelå inden for området. 

I forhold til det ovenstående afsnit om de erhvervsmæssige aktiviteter, kan det synes fair, at 

Skatteministeriet ikke afgør, at A kan slippe for den fulde skattepligt til Danmark, da omfanget af 

hvor meget A skal besvare telefonopkald samt mails, ikke bliver oplyst.  

I denne konkrete problemstilling kunne man argumentere for, at det arbejdsmæssige omfang er 

meget begrænset, da han blot skal svare på nogle telefonopkald, e-mails og sms’er vedrørende 

arbejdet. Efter de oplysninger der forelægger i denne sag, vil der være tale om lettere arbejde af 

sporadisk og ikke planlagt karakter.  

Omvendt forelægger der også oplysninger i sagen om, at spørger ejer to selskaber i udlandet, der 

kræver alle hans vågne timer, og at disse to selskabers drift er afhængige af hans arbejdskraft. 

Skatteministeriet mener derfor, på baggrund af det oplyste, at de arbejdsrelaterede aktiviteter, som 

spørger vil foretage under sit ophold i Danmark, må betragtes som løbende og regelmæssig 

varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. Dette gælder også selvom spørgeren prøver at begrænse 

sit arbejde under sit ophold i Danmark. 

Konklusionen på denne sag blev derfor, at ved ophold ud over weekender mv., hvor opholdets 

længde nødvendiggør, at den pågældende arbejder i Danmark, herunder besvarer telefonopkald og 
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mails mv., så kan opholdet ikke længere kaldes ferie eller lignende og den fulde skattepligt vil da 

indtræde.  

Efter afgørelsen i denne sag har spørgers repræsentant fremført, at hvis skatteministeriets indstilling 

fastholdes, da bliver den praktiske realitet, at der uden undtagelse indtræder fuldt skattepligt for alle 

erhvervsaktive, der har et ansvar som rækker ud over den almindelige arbejdsuge på 37 timer. Dette 

fremkommer når disse personer ligesom i den ovenstående sag opholder sig i Danmark, og hvor 

formålet med opholdet er ferie eller lignende.  

Til dette svarer skatteministeriet blot, at en begrænset erhvervsmæssig aktivitet (som ikke fører til 

ophold) efter deres mening vil være, når man sporadisk besvarer telefonopkald samt mails og 

sms’er, og samtidig opholder sig her i Danmark grundet ferie eller lignende.  Efter 

skatteministeriets opfattelse vil mange falde inden for denne kategori, som normalt arbejder over de 

37 timer om ugen. SKM2011.300 blev som skrevet senere prøvet for Landsskatteretten 

(SKM2012.311LSR), men Landsskatteretten stadfæstede Skatterådets afgørelse. 

Derved kan det samlet udledes, at den fulde skattepligt som udgangspunkt ikke indtræder, hvis en 

person under et ophold besvarer mails samt telefon, med mindre personen under et længere ophold 

står til rådighed for sit arbejde, fordi arbejdet kræver dette. 

SKM2011. 673  

Som en opfølgning på ovenstående SKM2011.300SR, udsendte SKAT en meddelelse som havde 

titlen ”Skattepligt som følge af bolig og arbejde i Danmark”.  

I meddelelsen fremfører SKAT, at alle former for arbejde som udgangspunkt må anses for 

uforeneligt med ferie eller lignende. Dog fremhæver SKAT, at ovenstående afgørelse giver 

mulighed for sporadisk besvarelse af telefon og mail, når man er på korte ophold i forbindelse med 

ferie eller lignende i Danmark.  

SKAT skriver, at dét, der er bestemmende for, om man bliver fuldt skattepligtig til Danmark i 

forbindelse med sit ophold er, hvor lang tid man opholder sig i Danmark. Derved er det både hvad 

man foretager sig, og hvor lang tid man opholder sig, der er afgørende for, om man bliver fuldt 

skattepligtig til Danmark.  
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SKAT konkluderer, at som spørgsmålet er stillet i SKM.2011.300SR, skal de arbejdsrelaterede 

aktiviteter, som A har til hensigt at foretage under sit ophold i Danmark, betragtes som løbende og 

regelmæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.  

Derfor mener SKAT ikke, at der er tale om et markant skred i praksis, som ville være uforeneligt 

med KSL §7 stk. 1, hvis man anser ovenståendes ophold for kortvarigt på grund af ferie eller 

lignende.  

Derved er det længden af opholdet i Danmark, samt det at han indretter sig, så han kan arbejde i 

Danmark der gør, at det ikke kan anses for kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. 

SKM2012.140SR 

Denne sag omhandlede en person som boede og arbejdede i Kina, hvor han havde en ledende 

stilling. Personen ønskede at vide, om han i forbindelse med ferier i Danmark ville blive 

skattepligtig til Danmark. Personens familie var ligeledes bosat i Kina, og de havde ikke planer om 

at flytte til Danmark igen. 

Konkret ønskede spørgeren svar på, hvorvidt han kunne besvare mails og telefonopkald i et 

begrænset omfang, mens han var på ferie i Danmark. Skatterådet fandt, at han ikke ville blive 

skattepligtig til Danmark af dette.  

Skatterådet fremførte, at; ”Alle former for arbejde som udgangspunkt må anses for uforeneligt med 

”ferie eller lignende””
92

.  

Spørgeren ønskede kun at opholde sig i Danmark midlertidigt i ca. 6 uger årligt i forbindelse med 

sommer- og juleferie. Netop opholdets korte varighed var medbetydende til, at han sporadisk kunne 

besvare e-mails og telefonopkald, uden at skattepligten ville indtræde. 

Faktum i denne sag minder meget om faktum i ovenstående SKM2012.311LSR, men en væsentlig 

forskel er, at personen i ovenstående ikke kunne begrænse sine erhvervsmæssige aktiviteter til et 

minimum. I SKM2012.311LSR var familien bosat i Danmark, og i denne sag er familien 

bosiddende i Kina.  

Skatterådets bindende svar blev senere anket til Landsskatteretten som ændrede Skatterådets 

kendelse. Sagen vil blive gennemgået under SKM2014.158 LR. 
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SKM2012.732ØLR 

Byretten afsagde dom i den ovenfor gennemgåede ”Vest-sag”, som Landsskatteretten havde afsagt 

d. 6. december 2010.  

Byretten lagde til grund, at ægteparret tidligere havde boet i Danmark og derved kendte de danske 

regler om, at man skal selvangive sin indkomst. Derved mente byretten indirekte, at hun havde 

begået skatteunddragelse med forsæt. Hendes mand havde en økonomisk uddannelse, og burde 

derfor have vidst, at det var forkert, at hun ikke i 2001 betalte skat af sin fulde indtægt i udlandet. 

Derudover lagde Byretten til grund, at hun havde bopæl til rådighed her i Danmark, når hun 

arbejdede her, fordi hendes mand boede her. Desuden vægtede byretten, at hun opholdte sig mere i 

Danmark, end i noget andet land.  

Hun blev af byretten dømt for skattesvig og hendes mand blev dømt for medvirken til skattesvig. 

De fik hver 1 år og 6 måneders fængsel, og derudover en bøde på 3.299.000 kroner. 

Ægteparret ankede sagen til Landsretten, som afsagde dom d. 5 november 2012.  

Østre Landsret fandt ikke, at der var beviser for, at modellen havde opholdt sig i Danmark i mere 

end 180 dage om året  i perioden 2001 til 2003, og Landsretten mente ikke, at hun havde taget 

ophold i Danmark før 2004 jf. KSL §7 stk. 1.  

Landsretten henviste endvidere til ovenstående behandlede dom, TfS1997.590LSR, hvor 

operasangerinden ikke blev fuldt skattepligtig til Danmark af sit enkeltstående arrangement af 

kortere varighed inden for et år, selvom sangerinden ejede bolig i Danmark. Herudover henviste 

Landsretten også til ovenstående SKM2002.252LR, hvor læreren ikke blev skattepligtig af at 

forberede undervisningsmateriale til sine studerende i udlandet.  

Af disse domme udledte Landsretten derfor, at det i praksis accepteres, at en person udfører 

enkeltstående arbejdsopgaver uden, at opholdet mister sin karakter af ferie eller lignende, dog skal 

formålet med opholdet være ferie eller lignende. Derfor lagde Landsretten til grund i sagen, at 

skattemyndighederne i praksis accepterer erhvervsudøvelse i et vist omgang, uden at skatteydere 

bliver fuldt skattepligtige af den grund.  

I Landsrettens afgørelse kan det læses, at de 8 jobs som Vest udførte i Danmark over en 2-årig 

periode, derfor ikke kunne anses for at være regelmæssig fast og kontinuerlig erhvervsmæssig 
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beskæftigelse i Danmark. Derudover lagde Landsretten til grund, at opholdene i Danmark ikke var 

nødvendiggjort af en regelmæssig personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv. 

Landsretten tilsluttede sig ikke byretten, og frifandt Vest og hendes mand i alle tiltalte forhold. 

Efter Landsrettens dom anmodede Vest om at få genoptaget hendes sag i Landsskatteretten. 

Landsskatteretten lagde ovenstående Landsretsdom til grund for deres afgørelse, og de afgjorde 

derved, at Camilla Vest ikke var fuldt skattepligtig til Danmark i årene 2001, 2002 og 2003 jf. KSL 

§7 stk. 1 nr. 2 og KSL § 1 stk. 1 nr. 1
93

. 

SKM2013.316DEP 

Efter SKM2012.732ØLR og Landsskatterettens kendelse af 19. februar 2013 udkom 

domskommentaren SKM2013.316DEP. Domskommentaren er udarbejdet af Skatteministeriet i 

samarbejde med Kammeradvokaten, for at; redegøre for betydningen af SKM2012.732ØLR, give 

baggrunden for ministeriets beslutning om ikke at indbringe Landsskatterettens kendelse for 

domstolene, redegøre for retsanvendelsen i den konkrete sag og konsekvenserne for tilsvarende 

sager.  

Udgangspunktet er, at Skatteministeriet ikke indbringer Landsskatterettens kendelser for 

domstolene, dette sker kun, hvis sagen er principiel, eller særlige grunde taler for det.  

Skatteministeriet sammenligner i domskommentaren modellens erhvervsmæssige aktiviteter med 

dem, som blev gennemgået i TfS1997.590LSR, hvoraf det fremgik at enkeltstående 

erhvervsmæssige arrangementer ikke udløser skattepligten. På baggrund af dette vurderer 

Skatteministeriet; ”at kendelsen ikke medfører en sådan ændring af retstilstanden, at den kan anses 

for at være tilstrækkeligt principiel til, at den bør indbringes for domstolene”
94

. Skatteministeriet 

vurderer dog, at kendelsen er mere lempelig end den hidtidige praksis.  

Skatteministeriet udleder af Landsrettens afgørelse, at modellens arbejde ikke har karakter af 

regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse i Danmark, hvilket derved 

bevirker, at det er ferie eller lignende. Ifølge skatteministeriet har det dog aldrig i praksis været et 

afgørende kriterium for skattepligtens indtræden, om de erhvervsmæssige aktiviteter på en og 

samme tid må anses for ”regelmæssige”, ”faste”, ”kontinuerlige” og ”varige”. Skatteministeriet 

finder momenterne væsentlige, når det skal bedømmes om skattepligten er indtrådt, men aktiviteter 
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som ikke opfylder alle disse krav, kan efter de relevante omstændigheder også medføre, at 

skattepligten indtræder. Derfor er det en konkret vurdering, der afgør, om de erhvervsmæssige 

aktiviteter bevirker, at skattepligten indtræder.  

Konsekvensen for lignende sager bliver, at nogle af dem kan blive genoptaget, da denne kendelse 

ikke bliver indbragt for domstolene. Skatteministeriet fremfører, at der vil blive udsendt et 

styresignal, hvori det vil blive beskrevet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse. Dette vil 

gennemgås nedenfor.  

Da Skatteministeriet anså afgørelsen som en lempelse af praksis, valgte SKAT efterfølgende at 

udsende et styresignal. Dette vil blive gennemgået i et selvstændigt afsnit nedenfor.  

Ændring i praksis?  

Ud fra ovenstående domskommentar, fremgik det, at der er sket en lille praksisændring, i forhold 

til, hvor meget erhvervsmæssig aktivitet personer må udføre under deres ferie eller lignende i 

Danmark.  

”Dog vurderer Skatteministeriet, at kendelsen ikke medfører en sådan ændring af retstilstanden, at 

den kan anses for at være tilstrækkelig principiel til, at den bør indbringes for domstolene”
95

.  

I artiklen Eksperter: Kinnock-sagen ændrer skattepraksis
96

, fra Berlingske business argumenteres 

der for, at Camilla Vest kun blev frifundet ved et tilfælde, fordi den verserende sag om Kinnock 

kørte samtidig. Kinnock blev kort forinden denne sag ikke dømt skattepligtig til Danmark, på trods 

af at han havde udført sporadisk arbejde under sine ophold i Danmark
97

. Kinnock-sagens fakta 

minder meget om fakta i Vest-sagen.   

SKATs direktør, Jesper Rønnow Simonsen, udtaler, at der med Vest-dommen er tale om en bredere 

fortolkning end hidtil af den undtagelsesbestemmelse, som fritager udenlandsdanskere for 

skattepligt. Forsvaren i Vest-sagen Anders Németh, er ikke i tvivl om, at der med denne sag er skabt 

en ny praksis. Németh udleder af dommen, at ”man med sikkerhed må arbejde i begrænset omfang i 

Danmark uden at blive skattepligtig”
98

. Derved argumenterer Németh for, at der er kommet en 
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betydelig lempelse inden for området, og noget kunne tyde på, at det har overrasket ham, at denne 

lempelse er kommet.  

Sammenligner man Vest-sagen og Kinnock-afgørelsen, står det klart at Camilla Vest i et større 

omfang end Kinnock udførte arbejde under sit ophold i Danmark. Kinnock deltog som beskrevet i 3 

kortvarige møder over en periode på et år, hvorimod Vest fra d. 21 september 2000 til d. 4 april 

2002 havde otte modeljobs.  

En væsentlig forskel mellem de to sager er, at Vest-dommen blev ført som en straffesag, og derved 

var bevisbyrden anderledes end ved civile retssager, hvor forhandlingsmekanismen gør sig gyldig. 

Dette gør Vest-sagen svær at sammenligne med Kinnock-sagen. I straffesager er det 

anklagemyndigheden, der skaffer beviser for tiltaltes skyld eller uskyld.  Der må i straffesager ikke 

være nogen begrundet mistanke om den tiltaltes skyld.  

På baggrund af Kinnock-sagen og Vest-sagen kan det derfor sammenfattes, at der ikke er sket 

væsentlige praksisændringer. Ud fra domskommentaren til Camilla Vest-sagen kan det dog udledes, 

at der er sket en lille ændring af praksis, da den er blevet mere lempelig ift. erhvervsmæssig 

aktivitet under ophold, men den er ikke tilstrækkelig principiel til at skulle indbringes for 

domstolene. 

SKM 2013.76SR 

SKM2013.76SR omhandlede en sag hvor fem til seks møder over en periode på 7,5 måned ville 

føre til, at opholdet mistede sin karakter af ferie eller lignende.  

 

Sagen omhandlede en svensk statsborger(A), der boede og arbejdede som direktør for et selskab i 

Kina. Arbejdet medførte en del rejseaktivitet for A, og turene gik blandt andet til Sverige. A’s 

ægtefælle købte en lejlighed i Danmark, og A ønskede derfor svar fra SKAT angående hans 

skattemæssige position.  

 

A spurgte om følgende
99

: 

 

Spørgsmål 1: ”Kan det bekræftes, at A ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark som 

følge af, at A’s hustru har erhvervet en lejlighed i København, hvis A alene vil opholde sig her i 

                                                           
99

 SKM2013.76SR 



Copenhagen Business School 2014  Jeppe Sonne Andersen  
Kandidatafhandling   

42 
 

landet på grund af ferie eller lignende, og hvis opholdenes varighed til hver en tid ikke vil overstige 

180 dage inden for en 12-måneders periode eller 3 måneder uafbrudt?”  

 

Spørgsmålet blev besvaret i overensstemmelse med ovenstående praksis i afsnit 3.4.1. om ægtefælle 

boende i Danmark, hvilket betyder, at A i denne situation ikke ville blive skattepligtig til Danmark. 

 

Spørgsmål 2: ”Kan det bekræftes, at A ikke vil blive anset for fuldt skattepligtig til Danmark som 

følge af, at A’s hustru har erhvervet en lejlighed i København, hvis A i forbindelse med sine ophold 

her i landet på grund af ferie eller lignende deltager i enkeltstående møder, som nærmere 

beskrevet, og hvis opholdenes varighed til hver en tid ikke vil overstige 180 dage inden for en 12-

måneders periode eller 3 måneder uafbrudt”.  

 

Ved det andet spørgsmål forklarede A, at det ud fra hans hidtidige aktiviteter, ville dreje sig om 

imellem 5 til 6 møder i Danmark fra medio august til og med marts 2013. A var sikker på at 

aktiviteterne derefter ville ophøre, da han ønskede at gå på pension.  

Da A arbejdede for kunder, ville møderne i Danmark blive arrangeret samt planlagt af kundernes 

danske samarbejdspartnere. A ville dog deltage, såfremt det var ham muligt, i alle de møder som 

kunderne inviterede til.  A forklarede i sin argumentation, at antallet af hans møder ville være det 

samme som i den ovenfor gennemgåede Kinnock-sag, som ikke blev fuldt skattepligtig til Danmark 

af 3 møder inden for en periode på 10 måneder. 

 

SKAT mente ikke, at faktum i de to sager var sammenlignelige. Her argumenterede de for, at der 

var forskel på at deltage i tre enkeltstående møder over en periode på 10 måneder, hvoraf de to af 

møderne varede i ganske kort tid, i forhold til at deltage i 5 til 6 møder inden for en periode på 7,5 

måneder. A uddybede omkring møderne, der skulle finde sted i Danmark, at det ikke var den 

virksomhed som han arbejdede for, at han skulle deltage i møder for, men derimod for en bestemt 

kunde. A skulle kun deltage i møder på baggrund af invitationer fra kundens danske 

samarbejdspartnere, hvilket gjorde, at det var svært at give et skøn over, hvor mange møder det ville 

blive til, da invitationerne ikke var modtaget på daværende tidspunkt. 
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Til denne uddybning svarede SKAT, at det i sagens oplysninger vil dreje sig om 5 til 6 møder, 

hvorfor de lagde dette til grund for deres vurdering. SKAT betragtede desuden møderne med 

kundens samarbejdspartnere i Danmark som forventelige og jævnligt tilbagevendende. 

På baggrund af ovenstående svarede SKAT, at A ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, såfremt 

han deltog i disse møder.  

Ud fra dette svar kan det derfor udledes, at man bliver fuldt skattepligtig til Danmark, hvis man har 

over 5 møder inden for en periode på 7,5 måned.  

Ud fra dette kan det tyde på, at SKAT skal vide præcist, hvor mange møder der afholdes, for at de 

kan udtale sig om, hvorvidt møderne falder inden for kortvarige ophold i forbindelse med ferie eller 

lignende.  

SKM2013.444BR 

Denne sag omhandlede en professionel fodboldspiller, som var skattepligtig til Danmark af et sign 

on fee på 4. millioner kroner, som han modtog, da han skiftede fra en tysk klub til en dansk klub. 

Fodboldspilleren modtog pengene efter han havde underskrevet kontrakten i Danmark. Han havde 

købt ejendom i Danmark et halvt år inden kontrakten blev underskrevet, og han ville derfor blive 

skattepligtig til Danmark, når han tog ophold her efter KSL § 7 stk. 1. Byretten fandt, at han tog 

ophold i Danmark den dag han underskrev kontrakten med sin klub, og derfor blev han skattepligtig 

til Danmark af de 4 millioner kroner. 

Byretten lagde i deres afgørelse vægt på, at han havde helårsbolig til rådighed i Danmark. Retten 

vægtede yderligere, at han med underskrivelsen af kontrakten skulle tiltræde straks på sit nye 

arbejde i Danmark. Det blev yderligere vurderet, at der i sagen ikke var kommet oplysninger frem 

om, at han på tidspunktet fra underskrivelsen ikke skulle være flyttet til Danmark for at arbejde og 

bo. Fodboldspilleren overnattede på et hotel i Tyskland i to dage, efter at han havde underskrevet 

kontrakten, men det blev ikke tillagt betydning. 

Derved blev han fuldt skattepligtig til Danmark, fra den dag han havde underskrevet kontrakten. 

Opholdet, som han midlertidigt tog i Danmark, da han underskrev kontrakten, kunne ikke 

karakteriseres som kortvarigt ophold i forbindelse med ferie eller lignende.  

4.2.1. Opsummering på ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1 

Ud fra gennemgang  af praksis i dette afsnit, kan det udledes,  at i de tilfælde, hvor den konkrete 

vurdering af opholdet har ført til indtræden af skattepligt, SKM2012.311LSR og SKM2013.76SR, 

er der taget udgangspunkt i, at lettere arbejde af sporadisk og ikke planlagt karakter, vil medføre, at 
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skattepligten indtræder, hvis personen er ejer og direktør i selskabet, og selskabet derved er 

afhængig af ham. Det bliver ydermere vurderet, om personen har indrettet sig på at kunne arbejde 

under sit ophold. I forbindelse med bestyrelsesmøder under ophold i Danmark, er det nødvendigt at 

opgive et præcist antal, i forhold til bestyrelsesmødernes omfang, hvis opholdet konkret skal 

vurderes som ferie eller lignende, uden at skattepligten indtræder.  

Såfremt man oplyser et præcist antal møder til SKAT, da er det ikke sikkert at skattepligten 

indtræder. I sagen fra d. 16 september 2010, hvor mødeaktiviteten blev oplyst præcist til SKAT, 

blev der afholdt 3 møder over en periode på 11 måneder, uden at skattepligten indtrådte.  

Ved den konkrete vurdering af, om opholdet kan karakteriseres som ferie eller lignende, bliver der 

ydermere taget udgangspunkt i, SKM2012.140SR og SKAT Københavns afgørelse fra d. 16 

september 2010, om personen besvarer e-mails, telefon og sms under sit ophold. I den forbindelse 

bliver det vurderet, at hvis opholdet er kortvarigt, dvs. fx maksimalt 6 uger årligt, da vil 

skattepligten ikke indtræde, fordi der ikke er påbegyndt regelmæssig,  fast og kontinuerlig varig 

erhvervsmæssig beskæftigelse.  

Ud fra praksis er det analyseret, at der ved sagen fra d. 16 september 2010, ikke er sket en 

praksisændring, da mødeaktiviteten kunne karakteriseres som enkeltstående, og mødeaktiviteten var 

af et mindre omfang end i tidligere afsagte afgørelser som førte til, at den fulde skattepligt indtrådte. 

I SKM2012.732ØLR gik Landsretten imod Landsskatteretten og Byrettens afgørelser, og der skete 

med denne dom en lempelse inden for området. I dommen blev det af Landsretten vurderet, at 8 

jobs over en 2-årig periode ikke var regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssige 

aktiviteter, og derved har aktiviteterne stadig karakter af ferie eller lignende. Skatteministeriet 

mener, at der er sket en lempelse på området, da det aldrig tidligere har været et kriterium for 

skattepligtens indtræden, at aktiviteterne på samme tid skal være regelmæssige, faste, kontinuerlige 

og varige. 

Som en følge af lempelsen i SKM2012.732ØLR udsendte Skatteministeriet et styresignal, som 

indeholder retningslinjer for, hvornår skattepligten indtræder, når personer udfører erhverv under 

deres ophold i Danmark. Dette styresignal vil blive gennemgået i nedenstående afsnit.  
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4.3. Styresignal – SKM2013.715 SKAT 

Styresignalet omhandler; ”Genoptagelse af skatteansættelser som følge af Østre Landsrets dom 

SKM2012.732ØLR og LSR-kendelse af 19. februar 2013 (j. nr. 12-0238468) – skattepligt ved 

tilflytning, jf. kildeskattelovens § 7, stk. 1 – 180-dages-reglen og arbejde her i landet”
100

.   

Af indledningen til dette styresignal fremgår det, at Østre Landsret i SKM2012.732ØLR tillod 

erhvervsmæssige opgaver, der ligger ud over, hvad der hidtil har været anerkendt praksis. Derfor 

udsendte SKAT et styresignal som beskriver, hvordan de fortolker området. 

I dette afsnit vil styresignalet blive kommenteret, da det indeholder en beskrivelse af de 

retningslinjer, som SKAT vil følge i fremtidig praksis. Styresignalet indeholder yderligere 

retningslinjer for, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af tidligere afsagte kendelser. 

I styresignalet bliver det beskrevet, hvad den fremover gældende praksis vil være for 

erhvervsmæssig aktivitet. Det bliver beskrevet, at arbejdsopgaver som udføres højst 10 dage inden 

for en 12 måneders periode, ikke udløser skattepligt. Der er lavet denne grænse på 10 dage, for at 

skatteyder skal kunne forudberegne, hvornår skattepligten indtræder. Til denne 

”tommelfingerregel” knytter sig dog nogle betingelser. Selvom der arbejdes i under 10 dage om 

året, da må arbejdet ikke være udtryk for et fast mønster. Et fast mønster defineres i styresignalet 

som, at arbejdet f.eks. udføres for en enkelt eller ganske få arbejds- eller hvervgivere. Tilmed er det 

et krav, at den pågældendes arbejde eller hverv ikke specifikt eller i væsentligt omfang retter sig 

mod Danmark. I helt særlige situationer vil grænsen på de 10 dage kunne overskrides i et begrænset 

omfang, så skattepligten ikke indtræder. Arbejdsopgaverne må dog ikke have et tidsmæssigt 

omfang, så de mister deres enkeltstående karakter. 

I styresignalet bliver der henvist til, at grænsen på 10 dage inden for en periode på 12 måneder 

kommer fra ovenstående SKM2012.732ØLR. I SKM2012.732ØLR er det dog 7 dage inden for en 

12 måneders periode. SKAT skriver at ”10 dages grænsen er fastsat under hensyn hertil, således at 

situationer, der må sidestilles med den i dommen omhandlende situation behandles på samme 

måde”
101

.  

I forhold til enkeltstående karakter henviser styresignalet til SKM2002.525.LR, hvor en skatteyder 

ikke blev skattepligtig af at arbejde 14 dage under sin ferie i Danmark, for sin udenlandske 
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arbejdsgiver, da det kunne karakteriseres som enkeltstående. Derved kommer hjemlen til at 

overskride de 10 dage i særlige situationer fra en afgørelse fra Ligningsrådet. SKAT anser på 

baggrund af denne afgørelse, at længden af en enkelt arbejdsdag er uden betydning, når bare 

arbejdet har karakter af erhvervsudøvelse. Derfor opgøres antal arbejdsdage ikke ved at summere 

halve og kvarte dage. Ligeledes udgør et enkelt møde en hel arbejdsdag i denne henseende, uanset 

hvor lang tid det har varet. 

Hvis arbejdet, der udføres i Danmark, er et udtryk for et fast mønster, da vil skattepligten ifølge 

styresignalet indtræde. ”Det sker fx, når arbejdet sker som led i en jævnlig tilbagevendende 

varetagelse af arbejdsopgaver for en dansk arbejdsgiver eller en udenlandsk arbejdsgiver med 

løbende arbejdsmæssige aktiviteter i Danmark”
102

. I formuleringen fremstår det tydeligt, at det er 

én udenlandsk eller dansk arbejdsgiver. Derudover står der et andet sted i styresignalet, at arbejdet 

er et udtryk for et fast mønster, f.eks. hvis det udføres for en enkelt eller ganske få hvervgivere. Det 

er dog ikke beskrevet eller uddybet, hvad der menes med en enkelt eller ganske få hvervgivere. 

Ydermere bliver det beskrevet om arbejde som udtryk for et fast mønster; ”Egentlige hverv eller 

ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i udenlandsk virksomhed med danske 

kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde”
103

. Derved vil 

skattepligten indtræde, hvis skatteyderen deltager i bestyrelsesarbejde under sit ophold i Danmark. 

Skattepligten kan ifølge styresignalet godt indtræde selvom betingelsen på de 10 dage ikke er 

overskredet. Dette sker, hvis den erhvervsmæssige aktivitet er et udtryk for et fast mønster over en 

længere årrække. Det er i den forbindelse ikke nærmere defineret, hvad der menes med en længere 

årrække, hvilket kan give anledning til tvivl ved anvendelsen i praksis. 

Med udgangspunkt i de ovenfor behandlede afgørelser, SKM2012.311LSR og SKM2007.353SR 

udleder SKAT, at selvom bopælen benyttes som helårsbeboelse for en ægtefælle, og denne bliver 

fuldt skattepligtig til Danmark, da er det ikke ensbetydende med, at der indtræder fuldt skattepligt 

for den pågældende person, såfremt opholdet ikke overstiger 3 måneder eller 180 dage. SKAT 

understreger, at blot fordi der er tale om midlertidige ordninger, er det ikke ensbetydende med, at de 

kan karakteriseres som ferie eller lignende.  
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Opsummerende kan det af styresignalets retningslinjer udledes, at man maksimalt må afholde 10 

arbejdsdage i Danmark over en periode på 12 måneder, at arbejdet ikke må være et udtryk for et fast 

mønster, samt at arbejdet ikke må rette sig mod Danmark.  

Som det fremgår af ovenstående, er der i styresignalet mange henvisninger til de tidligere 

afgørelser, der er gennemgået ovenfor. Dette kunne tyde på, at indholdet som står i styresignalet, 

allerede var implementeret i praksis, inden styresignalet blev udsendt. Som det fremgik under 

metoden, har styresignalet lavere retskildeværdi end de afsagte domme, og derfor kan der stilles 

spørgsmålstegn ved værdien af dette styresignal. Desuden er styresignalet udgivet af SKAT, og det 

er derfor kun deres medarbejdere, der er tvunget til at følge retningslinjerne. 

Styresignalet har ført til, at nogle sager kunne blive genoptaget. Kriterierne for genoptagelse vil i 

det følgende afsnit blive gennemgået. 

3.5.3.1. Genoptagelse af tidligere skattepligtssager 

Som en følge af styresignalet, kan skatteydere få genoptaget deres skattesager, såfremt de er blevet 

dømt på et forkert grundlag. 

Anmodning om at få genoptaget sin sag kræver, at alle tre følgende kriterier er opfyldt: 

1) ”Den pågældende har ikke arbejdet i Danmark i mere end 10 dage inden for en 12-

måneders periode. Har den pågældende arbejdet eller udført erhvervsmæssige aktiviteter i 

videre omfang, vil arbejdet/aktiviteterne kun under særlige omstændigheder kunne anses for 

at have en sådan enkeltstående karakter, at genoptagelse kræves. Såfremt 10 dages grænsen 

er overskredet, bør det i genoptagelsesanmodningen angives, hvorfor arbejdet/aktiviteterne 

alligevel bør anses for at være af enkeltstående karakter”
104

.  

2) ”Arbejdet i dette omfang er ikke – over en længere årrække – udtryk for et fast mønster, 

hvorved arbejdet mister sin karakter af ”enkeltstående” arbejdsopgave/arbejdsaktiviteter 

her i landet. Der vil f.eks. være tale om et sådant fast mønster, hvis 

arbejdsopgaverne/aktiviteterne over en længere årrække udøves for den samme eller ganske 

få arbejds- eller hvervgivere”
 105

.  

3) ”Den pågældende persons arbejde/aktiviteter – i forhold til dennes øvrige arbejds- eller 

erhvervssituation – hverken specifikt eller i særlig grad retter sig mod Danmark. Det gælder 
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fx., når arbejdet ikke sker som led i en jævnlig tilbagevendende varetagelse af 

arbejdsopgaver for en dansk eller en udenlandsk arbejdsgiver med løbende arbejdsmæssige 

aktiviteter i Danmark”
 106

.  

Ydermere fremgår det, at personer kan ansøge om genoptagelse, af afgørelser om 

skattepligtsforhold vedrørende indkomståret 2001 og senere. Denne tidsgrænse er sat på baggrund 

af SKM2012.732ØLR.  

4.3.1. Opsummering på ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1 

Det ovenstående styresignal, som er blevet udarbejdet på baggrund af SKM2012.237ØLR, 

indeholder retningslinjer for, hvornår skattepligten indtræder, og hvornår den ikke indtræder i 

forbindelse med, at personer udfører erhvervsmæssige aktiviteter under deres ophold i Danmark. I 

styresignalet bliver der henvist til mange af de ældre afgørelser, som er gennemgået i dette speciale, 

hvilket er formålet med et styresignal. Da styresignalet er udsendt af SKAT er det kun 

medarbejderne i told og skatteforvaltningen der er bundet af retningslinjerne.   

Retningslinjerne i styresignalet kan opsummeres til, at det er tilladt at arbejde 10 dage i Danmark, 

så længe arbejdet ikke er et udtryk for et fast mønster, og ikke specifikt retter sig mod Danmark. Til 

disse krav knytter sig en række betingelser, som giver mulighed for fortolkning. Det er på baggrund 

af styresignalet, muligt for personer at søge om genoptagelse af deres skattesager, såfremt de 

overholder disse betingelser; arbejdet skal være udført på under 10 dage i Danmark over en periode 

på 12 måneder, arbejdet må ikke være udtryk for et fast mønster og arbejdet må ikke rette sig mod 

Danmark.  

I nedenstående afsnit, vil de afgørelser der efterfølgende har været blive gennemgået, for at 

undersøge, om retningslinjerne i styresignalet bliver anvendt, og om de har skabt klarhed om 

begrebet ferie eller lignende. Styresignalet skal kun anvendes af underordnede myndigheder i 

forhold til SKAT, hvorfor det også vil blive analyseret, om praksis fra ovenstående domme bliver 

anvendt.  
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4.4. Nyeste udvikling i varetagelse af indtægtsgivende erhverv under ophold  

SKM2014.38SR 

Denne afgørelse omhandler en dansk statsborger, som havde boet i udlandet siden 1995. Spørgeren 

ønskede at finde et arbejde i Danmark, og ønskede i den forbindelse bindende svar på 6 spørgsmål, 

angående hvornår den fulde skattepligt ville indtræde. 

Spørgsmålene omhandlede, om han ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, hvis han lejede en 

lejlighed i Danmark og udførte arbejde her. I de forskellige spørgsmål er varigheden af arbejdet 

forskellig, da den går fra under 1 år og op til 3 år.  

Det sidste spørgsmål han stiller er, om hans ægtefælle vil blive fuldt skattepligtig til Danmark ved 

fjern-arbejde 1 uge om måneden, når denne besøger spørgeren.  

Skatterådet finder, at spørgeren og dennes ægtefælle vil blive fuldt skattepligtig til Danmark, hvis 

spørgeren anskaffer en bolig og tager ophold  i Danmark, som han har beskrevet i spørgsmålene. Af 

begrundelsen fremgår det, at spørgeren opfylder kravene for at have helårsbolig jf. KSL §1 stk. 1 nr. 

1, og at opholdet er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af 

indtægtsgivende erhverv. Når opholdet er nødvendiggjort af varetagelsen af indtægtsgivende 

erhverv, er det derved ikke ferie eller lignende. 

Denne afgørelse fra Skatterådet er i overensstemmelse med retningslinjerne i styresignalet, da 

Skatterådet skal følge styresignalet. Af styresignalet fremgik det, at arbejde i Danmark i over 10 

dage på en periode på 12 måneder udløser skattepligt. Af denne sags oplysninger kan det vurderes, 

at spørger har påtænkt sig at arbejde i mere end 10 dage over 12 måneder, da han ønsker at leje en 

lejlighed, og dermed etablere sig i Danmark.  

SKM2014.158LSR 

Dette er den ovenfor gennemgåede SKM2012.140SR, som var et bindende svar fra Skatterådet.  

Sagen omhandlede en skatteyder, som var bosat i Kina. Skatteyderen ønskede svar på, hvorvidt 

hans skattepligt til Danmark ville genindtræde, hvis han som ansvarlig for aktiviteten i Kina deltog i 

et møde i Danmark af en dags varighed, samt sporadisk besvarede telefonopkald og mails under sit 

ophold. 
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Landsskatteretten afgjorde, at skatteyderen ikke ville blive skattepligtig til Danmark, hvis han 

foretog sporadisk besvarelse af telefon, mails mv. Landsskatteretten argumenterede for, at opholdet 

ikke ville miste sin enkeltstående karakter af denne erhvervsudøvelse. 

Denne afgørelse er mere lempelig end den ovenfor gennemgåede SKM2012.311LSR, da direktøren 

for et udenlandsk selskab i denne sag blev skattepligtig ved udførelse af lettere sporadisk arbejde 

som ikke var planlagt på forhånd. Forskellen i de to sager er, at i SKM2012.311LSR var direktøren 

ejer af de udenlandske selskaber, og derfor blev det lagt til grund i afgørelsen, at hans 

arbejdsmængde var stor. Af det gennemgåede styresignal fremgår det også, at man ikke bliver 

skattepligtig af e-mails, sms og opkald af sporadisk karakter.  

I forhold til spørgerens deltagelse i bestyrelsesmøder, da henviser Landsskatteretten til 

SKM2006.41SR samt SKM2009.813LSR. I SKM2006.41SR blev det af Skatterådet fremført, at 

bestemmelsen kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende ikke omfatter 

kortvarige ophold i Danmark for at udføre arbejde. I SKM2009.813LSR ville en person deltage i 4 

bestyrelsesmøder på et år i sit eget selskab i Danmark, og dette afgjorde Landsskatteretten ville 

medføre indtræden af fuldt skattepligt. Landsskatteretten udtalte, at deltagelse i 4 bestyrelsesmøder 

på et år ville være af en sådan karakter, at de udgjorde løbende personlig varetagelse af 

indtægtsgivende erhverv. 

I forhold til styresignalet SKM2013.715SKAT, henviste Skatterådet i deres afgørelse til dette, da 

der jf. styresignalet indtræder fuld skattepligt, hvis man deltager i bestyrelsesmøder under ophold i 

Danmark. Landsskatteretten er ikke bundet af styresignalet, da styresignalet kun er gældende for 

SKATs medarbejdere.  

SKM2014.497SR 

I denne sag ønskede spørger bindende svar på, om Skatterådet kunne bekræfte, at  spørger ikke ville 

blive fuldt skattepligtig til Danmark af sammenlagt at varetage arbejdsopgaver for et selskab i en til 

to dage om måneden i Danmark. Spørger havde bolig til rådighed i Danmark, hvor hans ægtefælle 

og børn boede. 

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at spørger ville vedblive kun at være begrænset skattepligtig til 

Danmark, da han i halvandet år i sin egenskab af bestyrelsesformand, havde deltaget i 

bestyrelsesmøder i Danmark, svarende til 6 bestyrelsesmøder om året. Han blev derfor alene 

grundet sit bestyrelsesarbejde fuldt skattepligtig til Danmark. 
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I deres afgørelse fremfører Skatterådet, at ”egentlig hverv eller ansættelsesforhold, fx som 

bestyrelsesmedlem, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde”
107

. I 

forbindelse med dette argument henviser Skatterådet til den ovenfor gennemgåede 

SKM2009.813LSR, hvor en skatteyder blev skattepligtig til Danmark af 4 bestyrelsesmøder i eget 

selskab i Danmark over en periode på et år. 

På baggrund af dette udleder Skatterådet, at spørgerens deltagelse som bestyrelsesmedlem i 6 

bestyrelsesmøder om året, må betegnes som et hverv, der indebærer et fast mønster, og de mener 

derfor ikke, at det kan anses som enkeltstående arbejde. Dette er i overensstemmelse med 

retningslinjerne i styresignalet.  

Det fremgår yderligere af Skatterådets argumentation at ”bestyrelsesmøderne er planlagte og 

jævnligt tilbagevendende, og deltagelsen i møderne udfør en bestemt arbejdsfunktion, der ikke kan 

sidestilles med sporadisk arbejde og en pludselig opstået situation”
108

.  

4.4.1. Opsummering på ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1 

Efter at retningslinjerne i styresignalet blev udsendt af Skatteministeriet, har der været nogle få 

afgørelser, hvor det konkret skulle vurderes, om opholdet havde karakter af ferie eller lignende, 

eller om det var erhvervsmæssigt.  

Ud fra en gennemgang af praksis, SKM2014.38SR og SKM2014.497SR kan det udledes, at når 

opholdet konkret skal vurderes, da tages der udgangspunkt i, om personen har etableret sig i 

Danmark med henblik på at udføre arbejde, for da vil skattepligten indtræde. Ydermere tages der 

udgangspunkt i, at 6 bestyrelsesmøder på et år vil medføre indtræden af fuld skattepligt, da det 

indebærer et fast mønster, og derfor ikke kan anses for et enkeltstående arbejde. Disse to afgørelser 

fra Skatterådet, holder sig derfor inden for de retningslinjer, der er givet i styresignalet.  

I SKM2014.158LSR indtræder skattepligten ikke på baggrund af 1 møde samt sporadisk besvarelse 

af mails, da Landsskatteretten anser det som enkeltstående. Derved følger Landsskatteretten ikke de 

retningslinjer som står i styresignalet, hvilket de heller ikke er forpligtet til. I SKM2013.715SKAT 

fremgår det at; Egentlige hverv eller ansættelsesforhold, fx som bestyrelsesmedlem eller som ansat i 

en udenlandsk virksomhed med danske kunder, hvor personen skal varetage kundekontakten med de 

danske kunder, indebærer et fast mønster, og kan ikke anses for et enkeltstående arbejde. Da 
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Landsskatterettens afgørelse har højere præjudikatværdi end SKATs styresignal, er retningslinjerne 

omkring bestyrelsesarbejde i styresignalet irrelevante.  

5. Ophold i Danmark uden bopæl, ferie eller lignende i udlandet - KSL §1 stk. 1 

nr. 2 

5.1. Lovgrundlaget for ophold uden bopæl 

Af KSL §1 stk. 1 nr. 2 fremgår reglerne for fuldt skattepligt i situationer, hvor skatteyderen uden at 

have bopæl, opholder sig i Danmark i en periode på mindst 6 måneder.  

Denne bestemmelse er derved spejlvendt af KSL §7 stk. 1, da personen nu opholder sig i Danmark, 

men ikke har nogen bopæl.  

Kildeskatteloven §1 stk. 1, nr. 2 er formuleret således;  

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

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.”  

 

KSL §1 stk. 1 nr. 2 er sekundær ift. KSL §1 stk. 1, for hvis man ikke har bopæl, da kan man 

alligevel blive skattepligtig til Danmark. Opholdet er derfor ikke vigtigere end bopælen, for har man 

bopæl, da bliver man skattepligtig til Danmark, med mindre KSL §7 stk. 1 kan anvendes. 

For at en skatteyder bliver fuldt skattepligtig til Danmark grundet et ophold på 6 måneder, da skal 

opholdet ifølge Skattedepartementet være sammenhængende
109

. Skattepligten indtræder, når 

opholdet som er skyld i, at skatteyderen bliver skattepligtig til Danmark, dvs. et ophold på over 6 

måneder, påbegyndes jf. KSL §8 stk. 1
110

.  

 

Hvis det fra starten af opholdet i Danmark er usikkert, om opholdet vil strække sig på en periode 

over 6 måneder, da skal beskatningen ske efter reglerne om begrænset skattepligt jf. KSL § 2. Når 

det er sikkert, at opholdet kommer til at vare over 6 måneder, da bliver man beskattet efter KSL §1 

stk. 1 nr. 2 med tilbagevirkende kraft fra opholdets begyndelse
111

. 
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Skattepligten til Danmark ophører, hvis opholdet i Danmark afbrydes på grund af et ophold i 

udlandet, som ikke skyldes ferie eller lignende. I 1976 fandt Skatterådet, at et ophold i Danmark var 

afbrudt, da en skatteyder havde haft 2 måneders ferie i Tyrkiet. Afgørelsen blev anket til 

Landsskatteretten, LSR1976.1 som fandt, at de to måneders ferie i Tyrkiet ikke afbrød opholdet i 

Danmark
112

.  

 

En forudsætning for, at opholdet i Danmark ikke afbrydes på grund af ferie eller lignende er, at 

opholdet er kortvarigt. I SO 1979 giver Hinze udtryk for, at kortvarigt ophold i KSL §1 stk. 1 nr. 2 

skal fortolkes på samme måde som i KSL §7 stk. 1 nr. 2
113

.  I Skd. Medd. 1972 nr. 104 har 

skattedepartementet udtalt følgende omkring kortvarigt ophold i KSL §7 stk. 1, pkt. 2; ”Et uafbrudt 

ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder eller samlede ophold indenfor et tidsrum 

af 1 år på i alt mere end 180 dage ikke kan anses for kortvarigt ophold på grund af ferie eller 

lignende”
114

. Derved vil ophold på mere end 3 måneder, afbryde  6 måneders reglen i KSL §1 stk.1 

nr. 2.  

5.2. Forarbejdet til KSL §1 stk. 1 nr. 2 

Denne bestemmelse blev ligesom KSL §7 stk. 1 indført da Kildeskatteloven blev indført ved lov nr. 

100 af 31 marts 1967.  

Forarbejdet samt bemærkningerne til denne lov beskriver, at ideen med at vedtage KSL §1 var, at 

udvide reglerne for, hvem der var omfattet af fuldt skattepligt til Danmark
115

. Den formulering der 

blev anvendt i 1967, er den samme, som den vi kender i dag.  

Som tidligere skrevet under betænkningerne til lov nr. 100  af 31. marts 1967, var hensigten med 

denne lov at hindre, at danskerne søgte skattely i andre lande, så det var dermed en stramning af den 

daværende regulering.  

En af grundene til stramningen af de daværende regler, kan skyldes, at de daværende regler ikke var 

tilpasset den stigende globalisering som Danmark blev udsat for. Et andet incitament til at denne lov 

blev udformet kan sandsynligvis være, at mange personer opholdte sig i Danmark over længere tid, 

uden at blive beskattet i Danmark. 
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I Skd. Medd, 1970 s. 9 nr. 17 Skd. meddelte skatteministeriet, at de 6 måneder skulle være 

sammenhængende
116

. 

Udover politikerne ønskede at stramme reglerne, for hvem der var skattepligtige til Danmark, samt 

at få flere ind under dansk beskatning, da fremgår det ikke nærmere af forarbejderne, hvordan ferie 

eller lignende skal forstås. Derfor vil analysen nu fortsætte med retspraksis vedrørende KSL §1 stk. 

1 nr. 2, og derved søge at opnå en bedre forståelse af, hvad begrebet ferie eller lignende dækker 

over. 

5.3. Retspraksis vedrørende ferie eller lignende i KSL §1 stk. 1 nr. 2 

Analysen af retspraksis vedrørende §1 stk. 1, nr. 2 er delt op i forskellige områder, hvor ferie og 

lignende vil være udgangspunktet i behandlingen af afgørelserne.  

Analysen starter med praksis omkring afbrydelse af opholdet i Danmark og herefter vil det blive 

analyseret, hvad det får af betydning for opholdet, hvis man opholder sig ufrivilligt i Danmark. 

Derudover vil opholdets varighed blive analyseret og slutteligt vil undtagelser til KSL §1 stk.1 nr. 2 

blive analyseret.  

I opsummeringen skulle det gerne fremgå klart, hvordan KSL §1 stk. 1 nr. 2 bliver fortolket i 

praksis, og derved give et bidrag til den samlede forståelse af KSL §1 stk. 1. nr. 2. 

5.3.1. Afbrydelse af opholdet i Danmark 

Ifølge SKATs Juridiske Vejledning kan hyppige afbrydelser af opholdet i Danmark efter 

omstændighederne godt afbryde opholdet således, at personer ikke bliver skattepligtige til 

Danmark
117

. Hyppige afbrydelser blev første gang brugt i den nedenfor gennemgåede TfS1986.313 

LSR.  

TfS 1986.313LSR 

Sagen omhandler en konsulent (A), som var bosat i Tyskland, men arbejdede i Danmark for et 

dansk firma ugens fem hverdage fra kl. 12 til 17. A overnattede samt holdt weekender ved sin 

familie i Tyskland, men havde dog mulighed for at overnatte på sit kontor i Danmark. 

A klagede over, at det daværende amtsligningsråd havde anset A for fuldt skattepligtig til Danmark 

i medfør af den daværende bestemmelse i kildeskattelovens §1, nr. 3, som i dag er §1 stk.1, nr. 2. 
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Fordi A regelmæssigt tilbragte sine weekender sammen med sin familie i Tyskland, kom 

Landskatteretten frem til, at A ikke kunne anses for at have sammenhængende ophold her i landet i 

6 måneder, jf. §1, stk. 1 nr. 2.   

Derved kan man ud fra denne sag udlede, at det at opholde sig over 6 sammenhængende måneder i 

Danmark uden at have bopæl, ikke er tilstrækkeligt til at blive fuldt skattepligtig til Danmark, når 

man forlader landet regelmæssigt uden for arbejdstid hver eneste weekend.  

I forhold til begrebet ferie og lignende, vil det ikke kunne udledes af afgørelsens faktuelle 

oplysninger, at A tager på ferie hver eneste weekend, da det er A’s familie, at A rejser hjem for at 

være sammen med.  

Ovenstående dom er ældre, da den er fra 1986, og det er kun en Landsskatteretskendelse. Men 

dommen er vigtig for KSL §1 nr. 1, stk. 2, da den har været med til at danne præcedens og der  

derved bliver henvist til denne afgørelse i senere afgørelser.  

I SKM2009.30HR bliver der henvist til TfS1986.313LSR. SKM 2009.30 er en højesteretsdom, som 

omhandler en professionel fodboldspiller, der blev anset for at have taget ophold her i landet, 

hvorfor han blev fuldt skattepligtig til Danmark jf. §1, stk. 1, nr. 2. Denne dom vil blive behandlet 

nedenfor. 

SKM2009.30 HR 

Overordnet omhandler denne sag, hvornår man, når man skifter job fra udlandet til Danmark, bliver 

skattepligtig af sin indkomst.  

Sagen er resultatet af en landsretskendelse som et enigt højesteret stadfæstede, og derfor kan denne 

afgørelse tillægges høj præjudikatværdi. Denne afgørelse er af nyere dato, hvilket mindsker chancen 

for, at der er faldet afgørelser siden, som ændrer ved retspraksis. 

Højesteret skulle tage stilling til, hvornår en fodboldspiller ville blive skattepligtig til Danmark. 

Fodboldspilleren (A) skiftede klub fra England til Danmark, og fik for dette et sign on fee på 3,3 

millioner kroner.  

Fodboldspilleren var begyndt at arbejde i Danmark d. 12 august 1999, efter han havde underskrevet 

kontrakten(sign on fee), og derfor mente SKAT, at han var fuldt skattepligtig fra denne dato.  
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Da A flyttede til Danmark boede han henholdsvis ved sine forældre og på hotel, men senere købte 

han en lejlighed.  

Efter d.12. august 1999 var A nogle få gange i England, for at ordne praktiske ting. Af sagens 

oplysninger fremgår der kvitteringer, som bevidner, at A opholdt sig i England i perioden: d. 18-20, 

d. 22-26, d. 28-30 august og d. 1-4, d. 6-8, d. 12-16, d. 21-27, d. 29-30 september og d. 1-6, d.13-31 

oktober og d. 18-30 november samt d. 1-3 december.  

Formålet med turene til England var, at opsige sin lejlighed, pakke sine ting ned, lukke sine 

bankkonti samt sælge sin engelske bil. Dette må siges at være mange ophold i forhold til reglens 

ordlyd ”heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende”
118

.  

Alle ophold var dog jf. sagens oplysninger meget kortvarige.   

I retten udtrykte A, ”Jeg synes ikke, at det havde noget med ferie at gøre; det var rent praktisk”
119

.  

Ud fra sagens oplysninger om, at A efter sin ankomst til Danmark, havde taget ophold ved sine 

forældre, var begyndt at arbejde for en dansk arbejdsgiver og senere boede på hotel og fik lejlighed 

i byen, kom Landsretten frem til, at A d. 12 august 1999 havde påbegyndt et sammenhængende 

ophold i Danmark i et tidsrum af mindst 6 måneder jf. KSL §1, stk. 1, nr. 2.  

Opholdet kunne ikke anses for afbrudt, selvom A tog til England for at ordne nogle praktiske ting i 

forbindelse med flytningen. Denne afgørelse stadfæstede højesteret. 

Ud fra denne dom kan det derfor udledes, at A’s ophold i Danmark ikke blev afbrudt af, at A var i 

England, for at ordne sine praktiske gøremål. Derved udgjorde turene til England ikke regelmæssige 

afbrydelser.  

Ud fra højesteretsdommen kan det udledes, at 12 weekender over en periode på et halvt år ikke 

udgør hyppige afbrydelser. Det kan ligeledes udledes, at hvis man ordner praktiske gøremål, går det 

inden for bestemmelsens ordlyd ferie eller lignende.  
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SKM2013.543ØLR 

Denne sag vedrører en problemstilling, hvor et ægtepar tog ophold i udlandet, men kom tilbage til 

Danmark igen. Det interessante er derfor, om deres ophold i udlandet udgjorde en tilstrækkelig 

afbrydelse af opholdet i Danmark, til at det afbrød parrets skattepligt til Danmark. 

Parret havde incitament til at være skattepligtige til Danmark i en bestemt periode, da de senere 

kunne genanbringe en avance fra en dansk landbrugsejendom ved købet af en udenlandsk ejendom. 

I 2006 flyttede A til Danmark, hvorefter hun og hendes mand tog ophold i hovedbygningen på en 

dansk landbrugsejendom. Kort efter indflytningen blev landbrugsejendommen solgt til en tredjepart, 

men appellanten lejede sig ind ved den nye køber frem til september 2007.  

I marts 2007 rejste A fra Danmark og i april 2007 erhvervede hun landbrugsejendom i udlandet. Da 

de rejste ud i marts 2007, medbragte de kun en kuffert hver, og alle deres yderligere effekter blev 

efterladt i Danmark. De gjorde ikke selv nogle overvejelser om, hvorvidt deres skattepligt ville 

ophøre til Danmark. 

A opholdt sig dog ikke udelukkende i udlandet fra marts 2007. Hun kom til Danmark d. 2 juni 2007 

til d. 13 september 2007. Grunden til at hun opholdt sig i Danmark i denne periode var, at hun 

skulle rydde op på den solgte ejendom, da de jf. lejeaftalen skulle fraflytte ejendommen i september 

2007. Formålet med opholdet i Danmark var yderligere at afhænde deres landbrug. 

SKAT var først blevet spurgt om bindende svar i sagen, men de mente, at A’s skattepligt til 

Danmark ophørte den 1 marts 2007, og derfor kunne de ikke godkende klagerens intention om 

genanbringelse af ejendomsavance ved salget af ejendommen. En af grundende herfor var, at der 

ikke kunne dokumenteres forbrug af el, vand og varme i opholdsperioden i den bolig, som de påstod 

at benytte.  

Derudover lagde SKAT vægt på, at boligen, som de brugte i Danmark, fremstod som en midlertidig 

bolig, og derfor kunne det ikke antages, at de havde til hensigt at tage et reelt ophold på 

ejendommen. Af sagens oplysninger fremgår, at ejendommen var uden særlig moderne 

bekvemmeligheder, og det er yderligere oplyst, at de ikke havde nogle lønindtægter i Danmark i 

denne periode. 

Da sagen kom for Landsretten, var det deres opfattelse, at A inden marts 2007 var fuldt skattepligtig 

til Danmark i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2.  
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Landsretten lagde i deres afgørelse vægt på, at parret efter de havde erhvervet ejendommen i 

udlandet i april 2007, ikke havde opholdt sig i Danmark før d. 2 juni til d. 13 september. Over et 

halvt år fra april til september, har de derved afbrudt opholdet i Danmark i næsten 3 måneder, 

hvilket betragtes som en hyppig afbrydelse.  

Landsretten anvendte KSL § 1 stk. 1 nr. 2, da de ikke fandt, at parret havde  godtgjort en hensigt om 

at have hjemsted her i landet, hvilket bevirkede, at KSL §1 stk. 1 nr. 1 ikke kunne anvendes. 

Hensigten blev vurderet ud fra, at hun afstod den danske ejendom allerede efter to måneders ophold 

i Danmark, og derefter anskaffede hun sig ikke en ny.  

Denne sag er lige modsat ovenstående dom om fodboldspilleren, da personen i denne sag har 

incitament til at bevise, at hun var skattepligtig til Danmark i denne periode. Til forskel fra 

ovenstående fodboldsag er faktum i denne, at parret køber ejendom i udlandet, hvor de på sigt har 

til hensigt at opholde sig. Derudover udfører ægteparret ikke erhverv, mens de opholder sig i 

Danmark, hvilket dommerne i deres afgørelse lagde vægt på, og det gjorde fodboldspilleren.  

Ud fra denne sag kan det derfor udledes, at når man udfører erhverv i udlandet, og har sin indkomst 

der, da er dét hyppige afbrydelser af opholdet i Danmark, hvilket bevirker, at man ikke bliver fuldt 

skattepligtig til Danmark. Over et halvt år opholdt A sig i Danmark i 3 måneder og 11 dage, hvoraf 

resten af tiden blev brugt på deres nyerhvervede ejendom i udlandet.  

SKM.2013.545SR 

Denne sag omhandler også problemstillingen med afbrydelse og erhverv lige som ovenstående 

dom, forskellen er blot, at spørgeren i denne sag havde bopæl i udlandet, og udførte erhverv i 

Danmark.  

Sagen omhandlede A som ønskede at flytte sin virksomhed fra Danmark til Sverige. Denne sag er 

relevant i forståelsen af ferie eller lignende, da personen opholdte sig over 180 dage om året i 

Danmark, og ikke blev fuldt skattepligtig til Danmark.  

Selvom A flyttede sin virksomhed fra Danmark til Sverige, forventede han stadig primært at skulle 

servicere de danske kunder. A havde planlagt at køre fra kunde til kunde, og ville derfor ikke have 

noget fast driftssted i Danmark.  
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I det første år, hvor A’s virksomhed var flyttet til Sverige ville han opholde sig 183 dage i Danmark, 

hvilket er over grænsen på 180 dage (6 måneder) om året, som reglen er formuleret. På sigt ville 

opholdene i Danmark dog være under 180 dage om året. 

A ønskede derfor at vide, om han ville blive fuldt skattepligtig til Danmark, som følge af, at han 

drev selvstændig virksomhed fra Sverige med levering af sundhedsordninger i Danmark.  

Yderligere ville han afhænde sin bopæl i Danmark. A ville ikke overnatte i Danmark, da han havde 

sin bopæl i Sverige.  

I SKATs vurdering af sagen henviser de til den ovenfornævnte TfS 1985.313, som omhandlede en 

skatteyder, der arbejdede i Danmark fra mandag til fredag, men tilbragte weekenderne i Tyskland, 

hvor han var bosat. Han blev ikke kendt skattepligtig til Danmark. 

I SKATs svar tager de udgangspunkt i KSL §1, stk. 1, nr. 2, og starter med at begrunde, at personer 

der opholder sig i Danmark i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i 

udlandet på grund af ferie eller lignende, er fuldt skattepligtige til Danmark, jf. KSL §1, stk. 1, nr. 

2. 

Faktum i ”tyskerafgørelsen” og denne afgørelse minder meget om hinanden, da det er fem dages 

arbejde i Danmark, efterfulgt af to fridage i udlandet, hvor personerne har bopæl samt familie. 

Derudover var der ingen overnatninger i Danmark i de to sager. 

Ud fra ovenstående givne oplysninger vurderede SKAT, at A ikke ville blive fuldt skattepligtig til 

Danmark, selvom han opholdt sig i Danmark i mere end 180 dage om året.  

Denne sag er relevant i forståelsen af kortvarigt ophold, da personen opholdt sig mere end de 180 

dage i Danmark. At man hver dag tager ”hjem” til udlandet og sover, kan derfor ikke tolkes som 

ferie eller lignende, da det jf. SKAT er for hyppig en afbrydelse af ens sammenhængende 6 

måneders ophold. 

Af dette afsnit omkring afbrydelse af opholdet i Danmark kan det udledes, at hvis man tager hjem 

til sin bopæl i udlandet hver eneste weekend, da falder det uden for bestemmelsens kortvarige 

ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Grunden til dette er, at det er for hyppige 

afbrydelser.   
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I forlængelse af dette, blev det i analysen udledt, at det er underordnet, om man udfører selvstændig 

erhvervsvirksomhed i Danmark i over 180 dage om året, såfremt ens ophold afbrydes af hyppige 

ophold i udlandet, da bliver man ikke skattepligtig til Danmark. De ophold hvor man opholder sig 

på sin bopæl i udlandet hver nat, går ikke ind under bestemmelsens ordlyd ferie eller lignende.  

Det er i dette afsnit blevet analyseret, at 12 weekender i udlandet over en 6 måneders periode ikke 

var nok til at afbryde opholdet. Der blev lagt vægt på, at personen havde til hensigt at opholde sig i 

Danmark i fremtiden, og at han havde sin indkomst her i landet. Af afgørelsen kan det ligeledes 

udledes, at praktiske ting såsom at sige sin lejlighed i udlandet op, sælge sin bil, afholde møder i 

banken og pakke til flytning godt kan falde ind under bestemmelsens ordlyd kortvarige ophold i 

udlandet på grund af ferie eller lignende.  

5.3.2. Ufrivilligt ophold 

Hvis en person, som er fuldt skattepligtig til Danmark efter KSL §1 stk. 1 nr. 2, ønsker at ophæve 

den fulde skattepligt, skal dette ske ved at opholdet i Danmark stoppes
120

. 

I Den Juridiske Vejledning er det beskrevet, at den konkrete anledning til opholdet her i landet er 

uden selvstændig betydning
121

. 

Det vil i nedenstående afgørelse blive analyseret, om subjektive momenter har indflydelse på, om 

opholdet falder inden eller uden for bestemmelsen.  

TfS 1987.464DEP 

I sagen TFS1987.464 afgjorde Skattedepartementet, at en borger (A) var fuldt skattepligtig til 

Danmark, selvom A var her i landet ufrivilligt på grund af pasinddragelse. 

A var fuldt skattepligtig til Danmark, men dette ophørte, da A rejste til England d. 9 januar 1987. 

De engelske skattemyndigheder konstaterede samt registrerede, at A og hans hustru fra denne dato 

var undergivet beskatning i England, efter landets gældende regler. 

Den 1. februar vendte A tilbage til Danmark, da A’s pas skulle fornyes, og A skulle deltage i en 

afhøring ved politiet vedrørende en skattesag. A’s pas blev inddraget ved politiafhøringen d. 4. 

februar 1987, og herefter fik A det ikke udleveret igen.   

Skattedepartementet kom frem til, at A var fuldt skattepligtig til Danmark.  
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Ud fra denne afgørelse kan det derved udledes, at det er det faktiske ophold her i landet, som har 

betydning for, om man bliver fuldt skattepligtig til Danmark, og selve formålet med opholdet er 

derved underordnet. Selvom A havde etableret bopæl i udlandet og havde til hensigt at opholde sig 

der, da blev opholdet i England af Skattedepartementet betragtet som ferie eller lignende.  

Dette kan virke som en hård afgørelse, men kigger man på reglens ordlyd, er det alene opholdets 

varighed, der er afgørende for, om skattepligten indtræder. SKAT har indskrevet dette i Den 

Juridiske Vejledning, hvor det er formuleret således; ”Den konkrete anledning til opholdet her i 

landet er uden selvstændig betydning”
122

. 

I forhold til ovenstående SKM2009.30HR, SKM2013.543 og SKM2013.545, blev det analyseret, at 

formålet med opholdet i landet tillægges betydning. Specielt blev det vægtet, om personen udførte 

erhverv her i Danmark.  

Faktum i afgørelserne er ikke sammenlignelige, da ovenstående handler om at drive erhverv i 

udlandet og i Danmark, og i denne sag er det ufrivilligt ophold. Denne sag er en ældre afgørelse fra 

Skattedepartementet, hvorfor de nyere sager kan tillægges en højere retskildeværdi. 

5.3.3. Opholdets varighed 

Som det fremgår klart af bestemmelsen, da kan man opholde sig i Danmark i op til 6 måneder 

afbrudt af kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, uden at blive skattepligtig, 

såfremt man ikke har bopæl her i landet. 

En problemstilling er, hvordan disse 6 måneder skal forstås, hvis der sker hyppige afbrydelser. 

Dette afsnit er derfor en forlængelse af afsnittet om afbrydelser af opholdet.  

Det er vigtigt for forståelsen af ferie eller lignende, hvor langt et ophold skal være for, at det falder 

inden eller uden for bestemmelsen, og hvad man må lave på sin ferie eller lignende for at opholdet 

ikke mister karakter. 

SKM 2011.816LSR 

Problemstillingen i denne sag var en borger (A) som havde solgt sin bopæl i Danmark og d. 26 

december 2008 var flyttet til Qatar.  
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A opholdt sig i Danmark i 110 dage fra d. 1 februar til d. 31 december 2009. Når A var i Danmark, 

boede han ved en kammerat, hvor han havde sin campingvogn stående. Spørgsmålet i denne sag er 

derfor, om A opholdt sig hyppigt nok i udlandet til at afbryde sit ophold i Danmark, således at han 

ikke faldt ind under bestemmelsen KSL §1 stk. 1 nr. 2.  

Når A opholdt sig i Qatar, arbejdede han for et selskab, som var beliggende der. 

Da A havde opholdt sig 110 dage i Danmark, hvilket er langt under de 180 dage, fandt Landsretten, 

at A ikke var fuldt skattepligtig til Danmark efter opholdsbestemmelsen i KSL §1 stk. 1 nr. 2. 

Derved kan det af denne afgørelse udledes, at det er meget afgørende, om opholdet er over eller 

under de 180 dage. Denne afbrydelse af opholdet i Danmark, var derfor så hyppig, så afbrydelserne 

ikke kan karakteriseres som ferie eller lignende.   

SKM.2013.729SR 

Problemstillingen omhandler en person (A), som flyttede fra Danmark, hvorefter A’s fulde 

skattepligt ophørte.  

A ønskede at vide, om han, hvis han flyttede til Danmark igen, ville være skattepligtig, selvom han i 

den mellemliggende periode havde opholdt sig i Danmark, grundet sygdom i nær familie.  

A havde ikke bolig til rådighed, i den periode han havde opholdt sig i Danmark.  

I de perioder som A opholdte sig i udlandet, arbejdede han i sine egne selskaber, hvor han skulle 

sætte en ny medarbejder ind i hans opgaver.  

I SKATs begrundelse for deres svar argumenterer de for at;  

”Tager den pågældende arbejde under opholdet i udlandet afbrydes 6-måneders opholdet efter 

kildeskattelovens § 1 stk. 1, nr. 2”
123

.  

Skatterådet tiltræder denne begrundelse. Denne formulering samt begrundelse har ikke været 

anvendt i nogle af de tidligere analyserede afgørelser, så klart som den står  i denne.  

Samlede bekræftede SKAT at A frem til det forventede tidspunkt for flytning til Danmark alene 

ville være begrænset skattepligtig til Danmark, uanset at han havde opholdt sig i Danmark på grund 

af sygdom i familien.  
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Det vigtigste, der kan udledes af dette afsnit, er at såfremt man tager til udlandet for at arbejde, da 

afbrydes ens ophold i Danmark.  

Afgørelsen har ikke særlig høj retskildeværdi da det er Skatterådet som har bekræftet SKATs 

afgørelse. Men det er alligevel interessant, at det er sådan, at SKAT fortolker reglen. Det er 

yderligere blevet analyseret, at såfremt man opholder sig i Danmark i under 180 dage og ikke har 

bolig til rådighed, da bliver man ikke skattepligtig til Danmark. 

5.4. Undtagelser til KSL §1 stk. 1 nr. 2  

5.4.1. Turistreglen 

Som en undtagelse til KSL §1 stk. 1 nr. 2 findes ”turistreglen”, KSL §8 stk. 2.  

Turistreglen omhandler også ophold i Danmark ligesom KSL §1 stk. 1 nr. 2., og det vil nu blive 

udledt, hvad der afbryder et ophold på turistreglen.  

Denne gælder for personer, der opholder sig i Danmark som turister eller i studieøjemed. Afgørende 

er, at de er indkomstskattepligtige til deres hjemland under opholdet i Danmark. Personer som 

opholder sig i turist- eller studieøjemed bliver først skattepligtige til Danmark, når opholdet har 

strakt sig i mere end 365 dage over et tidsrum på 2 år.  

KSL §8 stk. 2 er formuleret således: ”For personer, der som turister eller i studieøjemed tager 

ophold her i landet, som under deres ophold ikke driver selvstændig erhvervsvirksomhed her og 

som vedvarende er indkomstskattepligtige til deres hjemland efter reglerne for derboende personer, 

indtræder skattepligt i henhold til §1, stk. 1 nr. 2 først, når opholdet her med eller uden afbrydelse 

har strakt sig over mere end 365 dage inden for et samlet tidsrum af 2 år”.  

For at man er omfattet af turistreglen er det en betingelse, at opholdet i Danmark ikke varer mere 

end 365 dage inden for en periode af 2 år jf. KSL §8 stk.2. Derved er der ikke noget krav om, at de 

365 dage skal være sammenhængende, det er derfor antallet af dage, der afgør om personen er 

omfattet af KSL §8 stk. 2.  

Hvis opholdet varer mere end 365 dage inden for en periode af to år, indtræder skattepligten fra den 

første dag udover de 365 tilladte dage, og den indtræder ikke med tilbagevirkende kraft. 

Det vil derfor i det følgende blive undersøgt, hvad der menes med bestemmelsens ordlyd med eller 

uden afbrydelse. 



Copenhagen Business School 2014  Jeppe Sonne Andersen  
Kandidatafhandling   

64 
 

5.4.1.1. Forarbejdet til KSL § 8 stk. 2 

KSL §8 stk. 2 blev indført samtidig med KSL §1 stk. 1 nr. 2, ved indførslen af Kildeskatteloven 

som var lov nr. 100 af 1967. 

Med KSL §8 ønskede man at lempe kravene  for turister samt studerende, så de kunne opholde sig i 

Danmark i over 3 måneder uden at blive skattepligtige hertil, hvilket de ellers ville være blevet efter 

den daværende KSL § 1
124

.  

Incitamentet til denne bestemmelse var, at man ønskede at mindske generne for de udenlandske 

turister eller udenlandsdanskere, som ville holde ferie i Danmark over længere tid, eller som 

ønskede at studere her.  

Erhverv i forbindelse med ophold var også den gang af betydning, og derfor blev det skrevet i 

forarbejdet til reglen, at skattepligten ville indtræde, hvis besøget i Danmark kunne forbindes med 

en erhvervsmæssig interesse. Det var dog ikke hensigten, at personer, som under deres ophold, 

påtog sig lønarbejde, skulle beskattes.  

Det har ikke været muligt at finde afgørelser omkring, hvad der skal til, for at afbryde opholdet, 

således at turister eller studerende bliver skattepligtig til Danmark efter KSL §8 stk. 2, derfor 

vurderes det, at det alene er opholdets længde, der er afgørende.  

5.4.2. Boreplatform 

Det er omdiskutere, om arbejdere på boreplatform er omfattet af 6-måneders reglen. I Den Juridiske 

Vejledning, står det beskrevet, at personer der udelukkende befinder sig på en boreplatform, mens 

de opholder sig i dansk farvand, ikke anses for at opholde sig i Danmark
125

. Skattedepartementet 

giver i Skd. 1973 nr. 36 udtryk for det modsatte. I meddelelsen anser Skattedepartementet ophold på 

en boreplatform eller et boreskib som ophold og/eller arbejde her i Danmark, i den tid hvor 

platformen eller boreskibet er forankret over den danske del af kontinentalsoklen126. Det har dog 

ikke været muligt at finde afgørelser, som støtter ret på den ene eller anden påstand.  

5.5. Opsummering på ferie eller lignende i KSL §1 stk. 1 nr. 2 

Ud fra ovenstående analyse af ordlyden i KSL §1 stk. 1 nr. 2 fremgår det, at forståelsen af begrebet 

ferie og lignende er uklar, da det i loven ikke fremgår, hvornår skattepligten indtræder ved ferie 
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eller lignende. KSL §1 stk. 1 nr. 2 blev indført sammen med resten af Kildeskatteloven i 1967, men 

forarbejdet til denne lov synliggør ikke, hvordan ferie og lignende  skal fortolkes. 

Opholdet i Danmark skal være sammenhængende jf. TfS1986.313LSR, for at skattepligten 

indtræder for en person, som ikke har bopæl, men opholder sig i Danmark i et tidsrum af 6 

måneder, hvori der er medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende. Det 

er derfor muligt at tage på ferie eller lignende i udlandet, uden at opholdet i Danmark mister sin 

sammenhængende karakter, som gør at skattepligten indtræder.  

Ud fra en gennemgang af praksis kan det udledes, ud fra TfS1986LSR, SKM2011.816LSR, 

SKM2013.543ØLR, SKM2013.545SR samt SKM2013.729SR, at skattepligten til Danmark ikke 

indtræder, hvis personen regelmæssigt opholder sig i udlandet, hvilket fører til en hyppig afbrydelse 

af det sammenhængende ophold i Danmark. Selvom skatteyderen opholder sig i Danmark i over 

180 dage over en periode på 12 måneder, da vil det føre til en hyppig afbrydelse, hvis personen 

sover i udlandet hver nat. Tager den pågældende arbejde under opholdet i udlandet afbrydes 6-

måneders opholdet.  

Personen bliver skattepligtig af et sammenhængende ophold i Danmark på 6 måneder, 

TfS1987.464DEP og SKM2009.30HR, uanset om opholdet er frivilligt eller ej, og hvis personen 

modtager et sign on fee. Praktiske gøremål i udlandet såsom at sige sin lejlighed op, sælge bil, holde 

møde i bank samt ordne en flytning kan falde ind under ferie eller lignende, så længe afbrydelserne 

af opholdet i Danmark ikke udgør hyppige afbrydelser. 

Turistreglen er en undtagelse til KSL §1 stk. 1 nr. 2, da den gør det muligt for turister og studerende 

at opholde sig i Danmark i 365 dage over en periode på to år uden at blive skattepligtige. Der er 

ingen praksis omkring, hvad der skal til for at afbryde opholdet i turistreglen, og det må derfor alene 

bedømmes ud fra, om personen har opholdt sig mere eller mindre end 365 dage over en to-årig 

periode.  

Et specifikt område af KSL §1 stk. 1 nr. 2 er reglerne for personer som arbejder på boreplatforme. 

Der er modstridende udsagn angående, om personer som opholder sig på boreplatforme i dansk 

farvand, bliver skattepligtige til Danmark, men der findes ingen afgørelser inden for området at 

støtte ret på. 
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Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at praksis er meget restriktiv, i forhold til om opholdet kan 

karakteriseres som kortvarigt ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende.  Der er ud fra den 

gennemgåede praksis svært at udlede, i hvilke situationer man holder sig inden for ferie eller 

lignende jf. KSL §1 stk. 1 nr. 1.  

6. Kan begrebet ferie eller lignende fortolkes ens i de to bestemmelser?  

I ovenstående analyse af henholdsvis KSL §7 stk. 1 og KSL §1 stk. 1 nr. 2 er det blevet analyseret, 

at incitamenterne i begge bestemmelser, der anvender begrebet ferie eller lignende, er at få flere ind 

under den danske beskatning.  

Erhvervsmæssig beskæftigelse har i begge bestemmelser betydning for, om det kortvarige ophold 

kan karakteriseres som ferie eller lignende. I KSL §7 stk. 1 kan erhvervsmæssig beskæftigelse 

under et ophold bevirke, at opholdet mister sin karakter af ferie eller lignende, og personen bliver 

derfor skattepligtig til Danmark. I KSL §1 stk. 1 nr. 2 kan erhvervsmæssig beskæftigelse under et 

kortvarigt ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende gøre, at opholdet i Danmark bliver 

afbrudt, og personen bliver derved ikke skattepligtig til Danmark. Fælles for begge bestemmelser er 

derfor, at arbejde som udgangspunkt er uforeneligt med ferie eller lignende, dog er KSL §7 stk. 1 

mere lempelig, da der tillades arbejde i et begrænset omfang. 

I Skd. Medd. 1972 nr. 104, udtalte Skatteministeriet om KSL §7 stk. 1 nr. 2;  

”et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder eller samlet ophold inden 

for et tidsrum af 1 år på i alt mere end 180 dage ikke kan anses for at være kortvarigt ophold på 

grund af ferie eller lignende”
127

. 

Jan Hinze giver i SPO1979.207 udtryk for, at sætningen heri medregnet kortvarigt ophold i 

udlandet på grund af ferie eller lignende i KSL §1 stk. 1 nr. 2, skal fortolkes på samme måde som 

sætningen i ovenstående fra Skd. Medd. 1972 nr. 104, som omhandler KSL §7 stk. 1 nr. 2
128

.  

Hvis begrebet skulle fortolkes ens i de to bestemmelser, da ville det føre til, at et ophold på mere 

end 3 måneder ville afbryde fristen i henhold til KSL §1, stk. 1 nr. 2
129

. 
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I begge bestemmelser er anvendt udtrykket kortvarigt ophold. Jan Pedersen argumenterer for, at 

begrebet kortvarigt ophold ikke skal fortolkes ens i de to bestemmelser, da resultatet ville være, at 

den fulde skattepligt til Danmark indtræder efter opholdsbestemmelsen i KSL §1 stk. 1 nr. 2, 

selvom man opholder sig mere i udlandet end i Danmark
130

. Fx ville ovenstående 

Landsskatteretsafgørelse TfS1986.313LSR om manden der arbejdede i Danmark fem dage om ugen 

og sov i Tyskland i ferier og weekender føre til, at han ville blive skattepligtig til Danmark efter 

opholdsbestemmelsen i KSL §1 stk. 1, nr. 2, hvis praksis vedrørende KSL §7, stk. 1 om uafbrudt 

ophold i 3 måneder, henholdsvis 180 dage inden for et år blev overført til KSL §1 stk. 1 nr. 2. 

Personen opholdt sig i Danmark i over 180 dage om året, og ville derfor blive skattepligtig til 

Danmark, selvom de 180 dage ikke var sammenhængende.  

Derved er forståelsen af ferie eller lignende i de to bestemmelser forskellig og skal ikke anvendes 

ens, da dette kan føre til, at en person bliver skattepligtig til Danmark, selvom denne opholder sig 

mere i udlandet end i Danmark. Fælles for udformningen af begge er, at man ønsker at personer 

skal ind under den danske beskatning. Fælles i praksis omkring begge regler er, at arbejde i de fleste 

tilfælde er uforenelige med ferie eller lignende. 

7. Behov for en lovændring af KSL §7 stk.1? 

Dette afsnit vil diskutere, om der er behov for en lovændring, selvom styresignalet er udkommet. 

Styresignalet er bindende for SKATs medarbejdere, og dermed ikke for domstolene, men det 

indeholder alligevel nogle konkrete retningslinjer, som er interessante i diskussionen af, om 

reguleringen bør ændres. Det er blevet analyseret, at der efter styresignalet er blevet udsendt, er 

faldet afgørelser med større præjudikatværdi end styresignalet, der modsiger retningslinjerne i 

styresignalet i forhold til, hvor meget erhvervsmæssig aktivitet man kan udføre under et ophold, 

uden at skattepligten indtræder. I dette afsnit vil der indgå udsagn fra skatteeksperter, og SKATs 

måde at håndtere området på vil blive diskuteret. 

Som tidligere skrevet blev KSL §7 stk. 1 indført som en opfølgningsregel til KSL §1 stk. 1 nr. 1 for 

at tydeliggøre begrebet at have bopæl her i landet.  

KSL §7 stk. 1 har gennem tiden været udsat for kritik. Malene Kerzel udtrykker, at det er  
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”..noget uklart, hvad der ligner ferie uden at være det”
131

. 

Derved kan der stilles spørgsmålstegn ved, om formuleringen af reglen er for bred. Allerede 

dengang KSL §7 blev udarbejdet, spurgte eksperter kritisk ind til reglen. Skatteudvalget spurgte:  

”Er §7 nødvendig og/eller hensigtsmæssig?”
132

  

Til dette svarede finansministeren, at KSL §7 skulle bruges til at klargøre, hvad der ligger i at have 

bopæl her i landet.  

Derudover argumenterede finansministeren for, at det ved bestemmelsen, KSL §7, skulle være 

muligt, at eje et hus i Danmark, som kunne bruges til ferier
133

. Den daværende finansminister 

indrømmede dog, at det måske ikke var absolut nødvendigt at opretholde bestemmelsen, da han 

mente, at det ovenfor anførte ”formentlig må følge af en naturlig forståelse af udtrykket i forslagets 

§1 nr. 1: ”har bopæl her i landet””
134

.  

I KSL §7 stk. 1 står det ikke formuleret, hvor meget erhvervsmæssig aktivitet man må udføre, inden 

opholdet mister sin karakter af ferie eller lignende, hvilket kan gøre den svær at anvende. Dette 

skyldes ifølge erhvervsjuridisk seniorkonsulent Henriette  Kinnunen, at;  

”Rammer for dette skøn fortsat efter årtier er uafklaret”
135

.  

Dette kan skyldes, at der ikke er offentliggjort særlig mange sager, som omhandler dette område, og 

derved eksisterer ingen klar retspraksis
136

. 

Skatteadvokat Michael Amstrup havde håbet, at der var kommet nye regler fra SKAT, som var 

mindre restriktive og lettere at håndtere i praksis. Han mener kun, at der vil komme mindre 

justeringer til den gældende lov, som ikke rykker noget
137

.  

Amstrup mener, at det stadig fremstår uklart, hvilke rettigheder man har som udenlandsdansker, når 

man opholder sig i Danmark. Jyllandsposten spurgte en række skatteeksperter om styresignalets 

betydning. Alle eksperter var enige i, at udspillet ikke;  
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”ændrer ved mange års kritik af et kompliceret og uforståeligt regelsæt, og der er behov for en 

gennemgribende revision af hele lovgrundlaget”
 138

.  

Professor i skatteret ved Aarhus universitet Aage Michelsen har følgende kommentar til 

styresignalet;  

”Styresignalet skaber selvfølgelig en vis klarhed, men det er ikke tilstrækkeligt. Vi burde lave 

lovgivningen helt om med meget mere firkantede regler og anerkende, at vi lever i et internationalt 

samfund. Det er tåbeligt, når man forlanger, at man kun i begrænset omfang besvarer e-mails og 

telefonopkald”
139

. 

Derved er han ikke begejstret for styresignalet, da det er forældet i forhold til den globale verden, 

som vi lever i, hvor muligheden for at arbejde eksisterer alle steder, hvor der er internet eller 

telefonforbindelse.  

Skatteadvokat og tidligere formand for Ligningsrådet Lida Hulgård udtaler til Jyllandsposten, at; 

”tiden er løbet fra det livsmønster, vi havde, da loven blev lavet”
140

. 

Af disse synspunkter kan det fastlægges, at der er stor utilfredshed blandt eksperter med KSL §7 

stk. 1, men der er dog ingen, der taler om at afskaffe den. Eksperterne mener blot, at den skal 

omformuleres, samtidig skal der skrives flere ting ind i loven, således at den fremstår mere klar, og 

der bliver mindre fortolkningsmæssigt spillerum.  

Der er ikke noget der tyder på, at en ny lovgivning er på vej. Daværende skatteminister Holger K. 

Nielsen udtalte i en artikel i Berlingske i maj 2013, da styresignalet var under udarbejdelse, at; 

”Lige nu arbejder SKAT på et nyt styresignal om, hvordan praksis er efter Østre Landsrets dom 

(SKM.2012.732ØLR). Det er jo første skridt i forhold til at præcisere reglerne. Så før advokater og 

jurister går så langt som til at kræve ny lovgivning, skal de måske lige se, hvad der står i 

styresignalet”
141

. 
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Modsat de ovenstående udsagn mener Skattepartner i Deloitte, John Bygholm, at man skal være 

kritisk over for at lave en ny lovgivning inden for området
142

. John Bygholm udtaler: 

”Man kan ikke fange alt i lovgivningen, og der kan hele tiden opstå nye tvivlsspørgsmål. Det kan let 

blive for firkantet at prøve at beskrive meget præcist, hvordan tingene skal være. Lad os nu afvente, 

hvordan Skats præcisering af retningslinjerne vil fungere”
 143

. 

På baggrund af Bygholms udtalelse kan det derfor anføres, at der ikke er brug for en lovændring, da 

konkretiseringer vil gøre bestemmelsen for konkret og derved svær at anvende i forskellige 

situationer.  

Som det fremgik under analysen af det nye styresignal, er der med de nye retningslinjer stadig 

muligheder for fortolkninger. Det fremgår ikke klart af styresignalet, hvornår et ophold udgør et fast 

mønster, hvornår arbejdet er sporadisk, eller hvornår arbejdet specifikt retter sig mod Danmark. 

Desuden anvendes styresignalet kun af SKATs medarbejdere, og det er ikke bindende for 

domstolene.  

Fagansvarlig for skatteret ved Aalborg Universitet, Thomas Rønfeldt giver i et interview til 

Berlingske sin mening om retningslinjerne fra SKAT
144

: 

”Det nuværende lovkompleks for beskatning af udenlandsdanskere bygger på for mange uklare, 

subjektive omstændigheder. Skat kan godt opstille kriterierne, men ny lovgivning vil skabe mere 

klarhed og vished om en fast praksis, der ikke ændrer sig hele tiden”
 145

.  

Som tidligere nævnt i dette speciale bruges den præciserende fortolkning ofte i dansk ret. Denne 

kan formuleres således; ”Den ledende grundsætning for al fortolkning er helhedens og 

sammenhængens primære meningsbestemmende funktion”.
146

 

Ud fra den præciserende fortolkningsteori kan SKATs formuleringer, med manglende grænser i 

styresignalet derved begrundes med, at de skal kunne anvendes i forskellige situationer uafhængigt 

af hvilken tid og situation de anvendes i.  
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Selve bestemmelsen KSL §7 stk. 1 er formuleret med uskarpe grænser, hvilket har gjort den smidig, 

og gjort, at den lettere kan følge med udviklingen i samfundet. Den uskarpe formulering gør, at den 

aldrig er tilstrækkelig til at fastlægge en retslig teksts mening. Det der er afgørende, når man 

fortolker en lovtekst, er derfor helheden og sammenhængen som den anvendes i
147

.  

Dette bekræftes af det ovenstående afsnit, som omhandlede om begrebet kortvarig ophold på grund 

af  ferie eller lignende kunne fortolkes ens. Her blev det analyseret, at selvom begrebet ferie eller 

lignende er anvendt både i KSL §7 stk. 1 og KSL §1 stk. 1 nr. 2, da skal begrebet fortolkes 

forskelligt, idet det er to forskellige sammenhænge, de anvendes i. Den ene hvor man opholder sig i 

Danmark uden bolig og tager på ferie eller lignende i udlandet, og den anden hvor man opholder sig 

i udlandet men har bolig og tager på ferie eller lignende i Danmark. 

Når SKAT ved udsendelsen af et styresignal ikke laver fuldstændig firkantede retningslinjer for, 

hvordan de fortolker KSL §7 stk. 1, da kan det skyldes, at de ønsker, at der fremtidigt også skal 

kunne anvendes den præciserende fortolkning. Ligeledes kan grunden til, at de lovgivende 

myndigheder ikke ønsker at ændre KSL §7 stk. 1 være, at bestemmelsen skal kunne anvendes ud fra 

helheden og sammenhængen, som problemstillingen opstår i. 

Som det fremgår af diskussionen, er der både argumenter for og imod at ændre lovgivningen. 

Eftersom der er kommet afgørelse af højere præjudikatværdi siden styresignalet udkom, som  ikke 

er bundet af retningslinjerne i styresignalet fra SKAT, da vil det være en fordel at se på, om 

reguleringen kan ændres, uden at den bliver for firkantet. 

8. Konklusion 

Formålet med dette speciale er, at finde svar på, hvornår en person ved ophold i forbindelse med 

ferie eller lignende er skattepligtige til Danmark, både når personen holder ferie eller lignende i 

Danmark, og når personen holder ferie eller lignende i udlandet. Derudover er der i afhandlingen 

undersøgt, hvilke nye tiltag der er kommet inden for området. Reguleringen er ikke gennemskuelig i 

forhold til, hvad der ligger i begrebet ferie og lignende, og der er ikke klare retningslinjer for, hvad 

der falder inden og uden for begrebet. Selvom begrebet har ens ordlyd i de to bestemmelser, kan jeg 

på baggrund af min analyse konkludere, at de ikke skal fortolkes ens. Derudover kan jeg på 

baggrund af min diskussion af, om der er behov for en ændring af KSL §7 stk. 1 konkludere, at der 
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både er argumenter for og imod en ændring af reguleringen, således at der bliver givet klare 

retningslinjer for skattepligtens indtræden i forbindelse med ferie eller lignende.  

Reglerne for fuld skattepligt blev indført ved Statsskatteloven af 1903, og det fremgik, at personer 

som opholdt sig over en længere periode uden bopæl i Danmark, skulle ind under dansk beskatning, 

samt de der havde bopæl i Danmark ville blive skattepligtige til Danmark. I 1922 kom reglerne om, 

at man ville blive skattepligtig til Danmark ved et ophold på mere end 6 måneder, selvom man ikke 

havde bopæl. Kildeskatteloven blev indført ved lov nr. 100 af 31 marts 1967, og denne havde til 

formål, at personlige skatter til stat og kommune skulle betales i så nær tilknytning til 

indtægtserhvervelsen som muligt. 

I KSL §7 stk. 1 er det formuleret, at når en person, erhverver bopæl her i landet uden samtidig at 

tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til bestemmelsen §1, nr. 1, først, når han tager 

ophold her i landet. Der gælder derved både et bopæls- samt opholdskriterium i bestemmelsen. 

I forhold til om bopælskriteriet er opfyldt, lægges der vægt på, om personen ved at have husstand, 

lejebolig eller andre foranstaltninger, har tilkendegivet, at vedkommende har til hensigt at have 

hjemsted her i Danmark. Det vurderes objektivt, om personen har rådighed over en bolig her i 

landet, og subjektivt om personen har til hensigt, at have hjemsted her i landet. 

I forhold til opholdskriteriet i KSL §7 stk. 1, indtræder skattepligten først, når personen har taget 

ophold, og der indgår ikke kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende. Med kortvarigt 

ophold menes et ophold i Danmark på mindre end 3 måneder uafbrudt eller 180 dage over en 

periode på 12 måneder ifølge Skd. Medd. 1972 nr. 104.  

Hvad der nærmere skal forstås ved begrebet ferie eller lignende i KSL §7 stk. 1 fastsættes ikke i 

bestemmelsen, og bestemmelsen rejser derfor flere vanskelige fortolkningsproblemer. Skattepligten 

indtræder som udgangspunkt, hvis skatteyderen udfører erhvervsmæssige aktiviteter under sit 

ophold, da det er uforeneligt med ferie eller lignende. Om opholdet kan karakteriseres som ferie 

eller lignende, eller om det er af erhvervsmæssig karakter, beror på en konkret vurdering af 

opholdet. Når en bestemmelse beror på en konkret vurdering, vil der altid opstå 

fortolkningsusikkerhed, da der vil opstå gråzoner. Det falder udenfor ferie eller lignende, hvis det er 

løbende og regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, og opholdet alene er begrundet 

med arbejde, der er præget af forudberegnelighed, og i den forbindelse vurderes det, om man har 

indrettet sig efter at kunne arbejde under sine ophold. Hvis den erhvervsmæssige aktivitet under 
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opholdet kan karakteriseres som et enkeltstående arrangement, da vil skattepligten som 

udgangspunkt ikke indtræde. Derudover lægges der vægt på, om arbejdet udgør en lille del af 

hovedbeskæftigelsen i hjemlandet, for da vil skattepligten heller ikke indtræde. I 2012 sker der på 

baggrund af dommen SKM2012.732ØLR en lempelse i forhold til, hvor meget arbejde, en person 

kan foretage under et ophold, uden at blive skattepligtig. Dommen medførte, at de erhvervsmæssige 

aktiviteter på en og samme tid skulle være regelmæssige, faste, kontinuerlige og varige, for at 

skattepligten indtræder. Som en følge af denne lempelse udsendte SKAT et styresignal til sine 

medarbejdere, hvori retningslinjer for, hvornår skattepligten til Danmark indtræder ved 

erhvervsmæssige aktiviteter under ophold. Det fremgår af retningslinjerne, at personer kan arbejde i 

op til 10 dage om året, uden at skattepligten indtræder, såfremt arbejdet ikke er et udtryk for et fast 

mønster, og det ikke i væsentlig grad retter sig mod Danmark. Styresignalet henviser til mange 

ældre afgørelser med højere præjudikatværdi, hvilket er formålet med et styresignal, men det er ikke 

muligt at finde tidligere afgørelser, hvor der tillades op til 10 dages erhvervsmæssig beskæftigelse 

under ophold i Danmark, uden at skattepligten indtræder. Det er heller ikke muligt at finde hjemmel 

i lov til at personer må arbejde i op til 10 dage under ophold i Danmark, uden at skattepligten 

indtræder, og derved kan der tvivles på styresignalets værdi. Det er på baggrund af styresignalet 

muligt for personer, at søge om genoptagelse af deres skattesager, hvis de er blevet afgjort på et 

forkert grundlag. Efter styresignalet blev udsendt, har der været nogle få afgørelser, hvorfra det kan 

udledes, om styresignalet bliver fulgt i praksis. Skatterådet fulgte i en afgørelse retningslinjerne fra 

styresignalet, omkring bestyrelsesarbejde, men Landsskatteretten, som ikke er bundet af 

retningslinjerne i styresignalet, ændrede for nyligt afgørelsen, da Landsskatteretten ikke anser ét 

bestyrelsesmøde for at have karakter af regelmæssig løbende personlig varetagelse af 

indtægtsgivende erhverv.  På baggrund af denne Landsskatteretsafgørelse kan det derfor 

konkluderes, at styresignalet er utilstrækkeligt for skatteforvaltningens medarbejdere. 

Personer, der opholder sig i Danmark uden at have bopæl i over 6 måneder, bliver skattepligtige til 

Danmark jf. KSL §1 stk. 1 nr. 2. I opholdet medregnes kortvarige ophold i udlandet på grund af 

ferie eller lignende, og opholdet skal være sammenhængende. Hvis personen regelmæssigt opholder 

sig i udlandet, fører det til hyppige afbrydelser af opholdet i Danmark, og derved mister opholdet 

sin sammenhængende karakter. Tager den pågældende arbejde under opholdet i udlandet afbrydes 

6-måneders opholdet. Skattepligten indtræder uanset, om opholdet i Danmark er frivilligt eller ej.  
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KSL §1 stk. 1 nr. 2 og KSL §7 stk. 1 indeholder begge begrebet kortvarigt ophold på grund af ferie 

eller lignende. Erhvervsmæssig beskæftigelse har i begge bestemmelser stor betydning for, om 

opholdet kan karakteriseres som ferie eller lignende eller et erhvervsmæssigt ophold, og det er i 

begge bestemmelser som udgangspunkt uforeneligt med ferie eller lignende. Begrebet skal ikke 

fortolkes ens i de to bestemmelser, da der kan indtræde fuld skattepligt efter opholdsbestemmelsen i 

KSL §1 stk. 1 nr. 2,  til trods for at en person opholder sig mere i udlandet end i Danmark, hvis 

praksis omkring KSL §7 stk. 1 lægges til grund. I KSL §7 stk. 1 fortolkes et kortvarigt ophold på 

grund af ferie eller lignende som under 3 sammenhængende måneder eller  under 180 dage over en 

periode på 12 måneder.  

Det kan konkluderes, at der findes retningslinjer for, hvornår skattepligten indtræder i forbindelse 

med ferie eller lignende til begge bestemmelser. Af de retningslinjer, som jeg har udledt fra praksis, 

fremgår det ikke klart, hvornår skattepligten indtræder i specifikke situationer, hvilket åbner for et 

fortolkningsmæssigt spillerum. Da bestemmelsen skal kunne fortolkes dynamisk, kan det være 

svært at lave en udtømmende bestemmelse for, hvornår skattepligten indtræder i specifikke 

situationer. 

9. Perspektivering 

Dette speciales resultater er af stor relevans, da området er meget omdiskuteret, og reglerne har vist 

sig at være svære at anvende. Det står stadig uklart, hvad der ligger i begrebet ferie eller lignende, 

selvom SKAT har udsendt retningslinjer for, hvordan de på baggrund af praksis tolker begrebet. 

Skatteeksperter mener, at reguleringen bør rettes til, så den passer til nutiden, hvilket den 

lovgivende magt afviser indtil videre. Fordelen ved, at den står uden skarpe grænser, er, at den kan 

anvendes i flere forskellige situationer.  

Resultaterne, som er fundet i denne opgave, er yderligere relevante, da vi skatteyderes adfærd bliver 

mere internationale. Danmarks statistik formulerer udviklingen således;  

”Globaliseringen har en stigende betydning for den økonomiske og samfundsmæssige udvikling i 

Danmark. Varer, tjenester, arbejdskraft og kapital flyder i stadigt større omfang over 

grænserne…”
148

. 

                                                           
148

 Danmarks statistik 2014 - Globalisering 



Copenhagen Business School 2014  Jeppe Sonne Andersen  
Kandidatafhandling   

75 
 

Dét, at arbejdskraften i et stigende omfang flyder over grænserne, kan indikere, at der er brug for 

klare regler, omkring hvor meget arbejde der må udføres under kortvarige ophold i Danmark, uden 

opholdet mister karakter af ferie eller lignende. 

Særligt resultaterne omkring hvor meget man må arbejde, er relevante, idet arbejdspladserne ikke 

længere er stationære. Bærbare computere, telefoner mv. gør det nemt, at arbejde hvorfra man nu 

befinder sig, og anvendelsen af IT på arbejdspladserne har kun været stigende de sidste mange år
149

. 

Netop derfor, er det vigtigt, at vi har nogle dynamiske regler, som kan fortolkes dynamisk 

afhængigt af situationen og tidsalderen, man befinder sig i.  

En anden problematik omkring arbejde er, at virksomhederne kræver, at de ansatte står til rådighed 

for virksomheden i deres ferier eller lignende
150

. Reglerne samt praksis for KSL §7 stk. 1 kræver, at 

skattesubjektet fører nøje kontrol med, hvor lang tid personen opholder sig i Danmark, og hvor 

meget denne arbejder under sit ophold. Dette står i skarp kontrast til nutidens globale, fleksible 

medarbejdere, der står til rådighed for deres arbejdsgivere døgnet rundt. Desuden kan det være 

svært for myndighederne at kontrollere, hvor meget skattesubjektet taler i telefon, besvarer e-mails 

mv.  

Hvis man skal pege på, hvad der fremover kunne undersøges i forhold til begrebet ferie eller 

lignende kunne det være relevant, at følge den praksis som kommer efter styresignalet. Specielt 

kunne det være spændende at følge, om højesteret tilslutter sig grænsen på de maksimalt 10 

arbejdsdage i Danmark om året, da Højesteret jo ikke er bundet af styresignalet. 

En anden vinkel kunne være at undersøge, hvordan de andre skandinaviske lande regulerer denne 

problemstilling, for herved at undersøge om der kunne hentes inspiration til at forenkle den danske 

regulering. Begrundelsen for, at det netop er andre skandinaviske landes regulering, der kunne være 

interessant at undersøge er, at vi har et retsfællesskab med disse, når grundlæggende begreber skal 

fastlægges.  
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