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Abstract 

 

This thesis addresses the challenges of the rules governing tax liability for individuals, which is a 

very topical issue within tax law. The thesis will investigate when an individual is taxable in 

Denmark via the existing legislation as well as analyze the development of the rules and case law 

regarding tax liability for individuals in order to assess the challenges posed by the tax liability area 

for individuals. The thesis will discuss the many rulings that exist, some of which relate to public 

persons, and try to come up with a solution to how the rules of law should look like to eliminate the 

related issues. 

 

The thesis addresses the applicable rules in § 1 and § 7 in the Act on Taxation at the Source, as well 

as the issues that the applicable rules give rise to. These issues include the uncertainty of when a 

residence is covered by the Withholding Tax Act, which is essential for Danes living abroad who 

want to keep a home in Denmark in order to maintain their connection to the country and their 

family. Additionally, the issues also include confusion regarding when a stay in Denmark is 

characterized as a holiday or similar, which is decisive for when a taxpayer becomes taxable to 

Denmark. One reason for this is that many people are working during their holidays and do not 

know that they can become taxable here in Denmark, even though their work does not concern the 

country and they are just here on holiday. 

 

These issues have been attempted solved by amending the current Act on Taxation at the Source, 

but the bill has subsequently been withdrawn because of massive criticism. The bill sought to 

tighten the rules for when a home is covered by the concept of residence in the Act on Taxation at 

the Source. The bill also tried to do away with the issue that a Danish expatriate cannot work during 

his or her vacation without being taxable in Denmark. Had the bill been adopted, it would mean that 

Danish expatriates could not maintain their residence in Denmark if they work and live in a country 

with no tax liability without being taxable to Denmark already from the first day they stayed here. 

This was one of the decisive reasons why the bill was withdrawn. Since no solution has yet been 

found to these issues, no new bill has been put forward that addresses the many rulings within this 

area. 
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Forkortelser  

BR:  Byret 

CIR:  Cirkulære  

DEP  Departementet (skatteministeriet) 

HR:   Dom eller kendelse afsagt af Højesteret 

KSL:   Kildeskatteloven 

LR:  Ligningsrådet 

LSR:  Landsskatteretten 

SKM:   Skatteministeriet 

SL:   Statsskatteloven 

Tfs:   Tidskrift for skatteret 

Ufr:   Ugeskrift for Retsvæsen 

VLR:  Dom eller kendelse afsagt af Venstre Landsret 

ØRL:   Dom eller kendelse afsagt af Østre Landsret 
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1. Indledning  

Reglerne om skattepligt for fysiske personer fremgår af kildeskatteloven, som blev vedtaget ved lov 

nr. 100 af 31. marts 1967 som led i reformeringen af det danske beskatningssystem. Loven trådte i 

kraft den 1. januar 1970 og har siden sin vedtagelse været genstand for et stort antal ændringer. 

Hensigten var at indføre en samtidighed i beskatningen, således at skatterne så vidt muligt skulle 

betales samtidig med erhvervelsen af den skattepligtige indkomst. 

Fysiske eller juridiske personer er kun forpligtet til at betale skat til Danmark, såfremt disse enten er 

fuldt eller begrænset skattepligtige. Spørgsmålet er derfor, hvornår er man fuld skattepligtig til 

Danmark og hvornår er man helt fritaget fra skattepligt. 

Fuld skattepligt til Danmark foreligger, når man er født og bor her i landet. Derudover kan det også 

indtræde, når en skatteyder tilflytter her til landet, får bopæl og tager ophold her. Bopælsbegrebet 

og opholdsbegrebet har - trods udgangspunktet om et ophold i landet på mere end 3 måneder eller 

samlede ophold her i landet på mere end 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder - givet 

anledning til vanskeligheder forbundet med opgørelsen af skatteyderens reelle bopæl og længde af 

ophold. Når en skatteyder ønsker at købe bolig eller tage ophold i Danmark, vil vedkommende 

gerne kende til skattereglerne og konsekvenserne heraf, så der ikke opstår en uønsket situation med 

skattepligt, som der ikke var kendskab til på forhånd. En af de skattemæssige konsekvenser som har 

haft betydning for mange skatteydere, der har holdt ferie her i landet, er når en skatteyder har 

arbejdet under sin ferie og dermed har opholdets karakter ændret sig til ikke længere at være ferie, 

hvorfor en skatteyder er blevet skattepligtig til Danmark.  

En af de største udfordringer har været lovens tekst ”ferie eller lignende” samt spørgsmålet om, 

hvornår en bolig opfattes som bopæl efter kildeskatteloven. Disse problemstillinger vil jeg 

undersøge og redegøre nærmere for i denne opgave.  

Reglerne om fysiske personers skattepligtig fremgår af kildeskatteloven, som derfor vil være den 

primære lov, der fremhæves i denne opgave, herunder vil fokus være på kildeskattelovens § 1 og § 

7. I opgaven vil der endvidere være fokus på, hvordan lovens begreb ”bopæl” samt ”ferie eller 

lignende” er defineret og hvordan begreberne bliver fortolket i praksis. Der findes mange afgørelser 

omhandlende ovenstående problemstillinger, hvilket må betyde, at lovreglerne er uklare og der 

derfor er behov for en uddybning af gældende regler eller en ændring af lovreglerne.  
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Dette har betydet, at der i februar 2018 blev fremsat et lovforslag af Skatteministeren om en 

ændring af de to omtalte lovregler, men lovforslaget medførte drastiske skattemæssige 

konsekvenser for skatteydere, som ikke tidligere havde haft problemer med loven. Lovforslaget 

løste ikke de tidligere nævnt problemstillinger samt mødte stor kritik, hvorfor det blev udskudt på 

ubestemt tid. 

1.1. Problemformulering  

Dette speciale har til formål at undersøge, hvilke skatteregler i kildeskatteloven for fysiske personer 

der er gældende og hvilke udfordringer disse regler giver ved fastlæggelsen af skattepligten til 

Danmark. Specialet vil redegøre for de gældende lovregler og analysere de afgørelser og 

skattemæssige udfordringer, der er ved lovreglerne. Derudover vil specialet undersøge, hvorfor det 

fremsatte lovforslag om ændring af kildeskatteloven ikke kunne løse de nævnte problemstillinger. 

Til sidst vil specialet komme med et bud på, hvilke tiltag der kan være medvirkende til en løsning 

på de uklare skatteregler for fysiske personer.  

 

1.2. Metode  

Specialets problemformulering vil forsøge at blive besvaret ved anvendelse af den retsdogmatiske 

metode, der beskriver, analyserer og fortolker gældende ret inden for området skattepligt for fysiske 

personer.1  

De primære retskilder ved fastlæggelsen af gældende ret er love sammenholdt med lovgivers 

intentioner og baggrund for loven i form af cirkulære og bemærkninger til loven. Derudover vil der 

i specialet også blive anvendt styresignaler fra SKAT. Disse retskilder har ikke ligeså høj en værdi 

som love, idet der er tale om administrativ praksis. Administrativ praksis kan i sig selv udgøre en 

retskildefaktor, og borgerne kan derfor støtte ret på disse, så længe det ikke strider imod højere 

rangerede retskilder.2 

Udlover lov, cirkulære og bemærkninger, er Den juridisk vejledning 2019-1 anvendt.  

                                                 
1 Peter Blume, Retssystemet og juridisk metode, s. 66 
2 Henrik Dam, m.fl., Grundlæggende Skatteret 2018, s. 55-56 
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Den juridiske vejledning er et udtryk for Skatteforvaltningens opfattelse af gældende praksis, 

hvilket betyder, at den er bindende for Skatteforvaltningens medarbejdere. Dermed kan borgerne 

støtte ret på indholdet af Den juridiske vejledning, dog så længe Den juridiske vejlednings indhold 

ikke strider imod højere rangerende retskilder, så som love, bekendtgørelser, cirkulære og 

retspraksis.3 Ovenstående retskilder vurderes som værende af en høj grad af objektivitet og 

pålidelighed.  

Udfyldning og forståelsen af lovreglerne i kildeskatteloven fastlægges på baggrund af retspraksis 

samt bindende svar fra SKAT. Retspraksis vil bestå af afgørelsen fra domstolene samt 

Landsskatteretten. Sidst nævnte er en administrativ myndighed, og rettens kendelser udgør et 

bindende fortolkningsbidrag for skattemyndighederne, men er kun et vejledende fortolkningsbidrag 

i henhold til domstolene.4 

Specialet vil afslutningsvis have en retspolitisk vinkel, eftersom specialet vil forholde sig til det 

fremsatte lovforslag og analysere, hvorfor lovforslaget ikke kunne løse de nævnte problemstillinger. 

Specialet vil ud fra denne analyse komme med et bud på hvilke tiltag, der bør tages for at komme 

de analyserede problemstillinger til livs.  

1.3. Afgrænsning  

Specialet omhandler skattereglerne for fysiske personer, som har bolig eller opholder sig i 

Danmark, hvorfor udgangspunktet for specialet vil være i reglerne for skattepligt for fysiske 

personer i kildeskatteloven. Da udgangspunktet tages i fysiske personer, vil der i specialet ikke 

blive gennemgået og analyseret reglerne for juridiske personer. 

Det primære fokus i specialet vil være på reglerne i kildeskattelovens § 1 og § 7 samt fokus på 

reglerne for fuld skattepligt for fysiske personer, hvorfor reglerne vedrørende begrænset skattepligt 

ikke vil blive behandlet i dette speciale. En dybdegående analyse af alle områder indenfor 

kildeskattelovens § 1 og § 7 vil være for omfangsrig og falder uden for specialets område. Derfor 

vil reglerne i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 og 4 ikke indgå.  

                                                 
3 Den juridiske vejledning 2019-1, om Den juridiske vejledning, bindende virkning 
4 Henrik Dam, m.fl., Grundlæggende Skatteret 2018, s. 61 
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De særlige regler om personers fulde skattepligt, som fremgår af KSL § 1 vil ikke blive gennemgået 

i denne opgave, idet det drejer sig om personer, der ikke opholder sig i Danmark eller udenlandske 

personer, som arbejder hos en dansk arbejdsgiver, men beskattes efter en lempeligere 

beskatningsbestemmelse.  

Reglerne omkring dobbeltbeskatning vil ikke blive gennemgået yderligere i denne opgave. 

Det fremsatte lovforslag om ændring til kildeskatteloven er medtaget i specialet, men det er kun 

lovforslagets ændring til lovens § 1 og § 7 som er medtaget i dette speciale. Dette skyldes at være 

de relevante bestemmelser i henhold til specialets problemformulering og analyse.  

 

1.4. Opbygning 

Specialet er opbygget således, at det i afsnit 2 vil redegøre for de gældende regler vedrørende fuld 

skattepligt for fysiske personer, herunder anvendelsen og formålet med reglerne for at skabe et 

overblik over, hvilke problemstillinger som de gældende regler kan give anledning til.  

Herefter vil der i afsnit 3 analyseres forskellige udvalgte problemstillinger inden for 

kildeskattelovens § 1 og § 7, herunder begrebet ”bopæl” samt begrebet ”ferie eller lignende” for at 

kunne vurdere, hvorvidt de gældende lovregler stemmer overens med den retspraksis, som der 

findes inden for området.  

Afsnit 4 vil omhandle en redegørelse af det fremsatte lovforslag om ændring af kildeskatteloven 

samt en analyse af, hvorfor lovforslaget mødte stor kritik og endte med at blive udskudt på ubestemt 

tid.  

Afsnit 5 vil ud fra ovenstående gennemgang og analyse komme med forslag til, hvilke tiltag der bør 

tages for at løse de aktuelle problemstillinger i henhold til kildeskattelovens § 1 og § 7.  

Afslutningsvis vil der i afsnit 6 konkluderes, hvilke problemer og løsninger som der er analyseret 

frem til under dette speciales tilblivelse.   
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2. Redegørelse for reglerne omkring fuld skattepligt 

Kildeskatteloven blev indført ved lov nr. 100 af 31. marts 1967 og trådte i kraft 1. januar 1970. Før 

indførelsen af kildeskatteloven, var hjemlen til beskatning af personer, som ejede fast ejendom, men 

ikke var bosat i Danmark, Statsskatteloven § 2, nr. 2. Af denne bestemmelse fremgik der intet om 

ophold og ferie eller lignende, men derimod at der var beskatning, såfremt man havde indtægter fra 

at drive virksomhed eller indtægter fra at eje ejendom her i landet.5 

Som følge af en tiltagende globalisering af erhvervslivet samt en tiltagende internationalisering af 

skatteydernes levemåde, er det vigtigt at have reglerne for, hvornår fysiske og juridiske personer 

samt dødsboer er skattepligtige til Danmark fastlagt.  

Fysiske eller juridiske personer er kun forpligtet til at betale skat til Danmark, såfremt disse enten er 

fuldt eller begrænset skattepligtige. I de tilfælde, hvor fysiske personer opholder sig i Danmark vil 

udgangspunktet være skattepligtig hertil. Skattepligten kan opdeles i fuld skattepligt eller begrænset 

skattepligt og omhandler samtlige indkomster, som den pågældende person måtte have -uanset hvor 

indkomsterne stammer fra og hvor de er optjent -, idet der gælder et såkaldt globalindkomstprincip. 

Globalindkomstprincippet, jf. SL § 4 medfører altså, at den skattepligtiges samlede årsindtægter 

skal medregnes ved indkomstopgørelsen, uanset om de stammer fra Danmark eller ej.6 

Skattepligten for fysiske personer fremgår af kildeskatteloven, KSL. KSL § 1 regulerer den fulde 

skattepligt, idet det fremgår, at en fysisk person som enten har bopæl i landet, jf. stk. 1, nr. 1 eller 

som ikke har bopæl her, men som opholder sig i landet i mere end seks måneder, inklusiv 

kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, jf. stk. 1, nr. 2, er skattepligtig hertil.  

Endvidere følger det af KSL § 7, stk. 1, at den fulde skattepligt for fysiske personer, først indtræder 

i de tilfælde, hvor der erhverves bopæl i Danmark og desuden tager ophold her i landet. Dette 

ophold indebærer ikke kortvarige ophold i Danmark på grund af ferie eller lignende.  

                                                 
5 Lov nr. 149 af 10. april 1922 

6 Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat 2017, s. 156 
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Ovenstående paragraffer er udgangspunktet for de grundlæggende regler omkring indtræden af fuld 

skattepligt for fysiske personer.  

Umiddelbart fremstår reglerne som forholdsvis let forståelige, men som det fremgår af ph.d. Anders 

Nørgaard Laursen i RR.SM.2017.08 ”Hvis du tror, du forstår kildeskattelovens tilflytningsregler, 

så har du ikke forstået kildeskattelovens tilflytningsregler.”. Dermed ikke sagt, at reglerne ikke kan 

forstås, men reglernes kompleksitet understøttes af den omfattende praksis, som har forsøgt at 

fastlægge retsstillingen på området.   

Når indkomstbeskatningen skal opgøres, kræver det, at de tre betingelser er fyldt.7 For det første 

kræves det, at skattesubjektet har den nødvendige skatteretsevne, hvilket altid er opfyldt for fysiske 

personer, idet en umyndiggørelse ikke har betydning for skatteretsevnen. Derudover skal 

skattesubjektet være et selvstændigt skattesubjekt således, at subjektet ikke bliver sambeskattet med 

et andet skattesubjekt. I fysiske personer tilfælde vil denne betingelse også altid være opfyldt, 

uanset om der i forholdet mellem den fysiske person og ægtefælle eller børn gælder særregler. Den 

sidste betingelse omfatter skattesubjektets tilknytning til den pågældende stat – i dette tilfælde 

Danmark – som kan give anledning til nærmere redegørelse.  

I det ovenstående regler giver anledning til en usikkerhed, vil jeg i det følgende fortage en 

redegørende gennemgang af lovteksten for at klarlægge, hvilke dele af loven, som medfører 

besværligheder ved forståelsen og anvendelsen.  

Fysiske personer som har boet og levet hele deres liv i Danmark, er fuldt skattepligtige her, jf. KSL 

§ 1, stk. 1, nr. 1. Denne bestemmelse giver ikke anledning til yderligere redegørelse. Dog fremgår 

det af KSL § 1, stk. 1, nr. 2, at hvis en fysisk person opholder sig her i landet mere end seks 

måneder, kan der indtræde fuld skattepligt til Danmark. Af KSL § 8, stk. 1, fremgår det, at 

skattepligten indtræder med tilbagevirkende kraft fra begyndelsen af opholdet, som medfører den 

fulde skattepligt. Derfor er det ret afgørende for skattesubjektet, hvornår skattepligten indtræder, og 

da denne bestemmelse giver anledning til spørgsmål, idet ophold og udtrykket ”ferie eller 

lignende” ikke er klart defineret i lovteksten, vil disse kriterier redegøres for i følgende afsnit.  

                                                 
7 Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat 2017, s. 741 
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Det er reglerne omkring fysiske personer, som senere erhverver bopæl i Danmark ved tilflytning, jf. 

KSL § 7, stk. 1, som kræver en nærmere redegørelse, og begrebet bopæl vil derfor blive 

gennemgået i følgende afsnit.  

 

2.1 Bopæl 

Af kildeskatteloven fremgår det ikke tydeligt, hvad begrebet ”bopæl” omfatter, idet begrebet ikke er 

tydeligt defineret i lovteksten. Derfor må definitionen findes et andet sted. Her er det nærliggende at 

se på cirkulæret til kildeskatteloven, idet der findes en mere uddybende forklaring på indholdet af 

de enkelte bestemmelser her. Af cirkulæret om opkrævning af indkomst – og formueskat efter 

kildeskatteloven fremgår det, at der ved bopæl lægges vægt på, om den pågældende person ”…ved 

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

have hjemsted her.”8. Denne sætning giver dog ikke en nærmere uddybning af, hvad der skal være 

gældende for, at en person betragtes som have tilkendegivet, at den agter at have hjemsted her. 

Derfor er der nærliggende at søge yderligere uddybning i Den juriske vejledning, som klarlægger, 

hvilke forhold der skal være gældende i denne situation. Af Den juridiske vejledning fremgår det, at 

det både er de faktiske boligforhold samt de subjektive hensigter, som har betydning for om en 

person er fuld skattepligtig til landet.9 

De faktiske boligforhold indebærer, at der skal være tale om en fysisk bolig og denne skal være 

egnet som helårsbolig, før boligen er omfattet af begrebet bopæl i KSL § 1, stk. 1, nr. 1. Selvom 

udgangspunktet er, at der skal være tale om en helårsbolig for at statuere bopæl efter 

kildeskatteloven, kan der også statueres bopæl ved sommerhuse, lejligheder eller værelser på 

hoteller eller værelse hos forældre.10  

En af de boligtyper som har dannet grundlag for diskussion, er sommerhuse, idet de ofte ikke er 

godkendte som helårsbolig, men alligevel kan være indrettet, så de fremstår som en helårsbolig. I 

dommen SKM2016.10.HR fandt Højesteret, at sommerhuset var egnet til helårsbeboelse på grund 

af standen og størrelsen samt indretningen med telefon, internet og kabel-tv.  

                                                 
8 Cirk. Nr. 135 af 4. november 1988 pkt. 3 
9 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.1 
10 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.1 



Copenhagen Business School 2019   Patricia Woiremose Ibæk 

 

  Side 11 af 61 

Såfremt det alene var på dette grundlag, at Højesteret vurderede at sommerhuset tjente som 

helårsbolig, ville samtlige sommerhuse i dag formentlig have karakter af helårsbolig, idet de fleste 

sommerhuse netop er indrettet på ovenstående måde. Der var dog andre faktorer, som Højesteret 

lagde vægt på, og derfor kan det ikke udelukkende konkluderes, at sommerhuse også kan betragtes 

som fysiske boliger. Der er dog ingen tvivl om, at man som sommerhusejer kan være i tvivl om, 

hvornår ens bolig er omfattet af begrebet bopæl.  

En anden interessant afgørelse omhandlende begrebet bopæl er SKM2013.543.ØLR, hvor 

skatteyderen ikke havde afstået sin faste ejendom ved fraflytning til udlandet og ikke havde til 

hensigt at have hjemsted i Danmark. Derudover var boligen i så ringe stand, at den gjorde sig 

uegnet til beboelse. Så i denne afgørelse er der tale om en fysisk bolig, som tjener til helårsbolig, 

men alligevel ikke medfører, at den fysiske bolig hører ind under begrebet bopæl, og medfører fuld 

skattepligt for den fysiske person.  

Disse to afgørelser viser, at der en del usikkerhed forbundet med, hvornår en bolig kategoriseres 

som en fysiske bolig, der hører ind under begrebet bopæl. Dette gør det svært for fysiske personer at 

vurdere, hvornår de vil være omfattet af fuld skattepligt til Danmark alene på grund af deres bolig.  

Udover at der skal være tale om en faktisk bolig, skal boligen også være til rådighed for 

skatteyderen, hvilket fremgår af Den juridiske vejledning, hvoraf der står ”Det er en betingelse for 

at anse bopælen bevaret, at personen under en eller anden form – helt eller delvis – har rådighed 

over en bolig her i landet.”11 Dette betyder altså, at skatteyderen kan have en bolig til rådighed 

trods en fraflytning og derfor stadig være skattepligtig til Danmark. I afgørelsen SKM2008.29.VLR 

lagde Landskatteretten til grund, at klager havde bevaret rådigheden over ejendommen som følge af 

blandt andet, at klageren havde indgået en aftale med sin tidligere samlever og datter om en 

tilbagekøbsret af lejligheden. Derudover fremgik det af tidligere samlevere, at klager boede i 

lejligheden, når han var hjemme fra sine rejser. Klager havde derfor bevaret den faktiske 

bestemmelse over lejlighed og dermed også rådigheden.  

Denne afgørelse viser, at selvom en skatteyder som udgangspunkt ikke ejer en lejlighed, kan han 

stadig godt have rådighed over boligen, og derfor hører ind under regler om bopæl i 

kildeskatteloven.  

                                                 
11 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.3 
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Ud over ovenstående afsnit omkring faktisk bolig og rådighed, gælder der også en 3-års regel, hvor 

en skatteyder kan vælge at udleje/fremleje sin bolig uopsigeligt i mindst 3 år, i stedet for at sælge 

eller opsige den og samtidig undgår skattepligt til DK.12 Det afgørende er, at skatteyderen skal være 

afskåret fra at have rådighed over boligen i mindst 3 år. Denne regel er praktisk af flere grunde. For 

det første kan en skatteyder vælge at tage job i udlandet uden at opsige sin bolig herhjemme, men 

stadig blive fritaget fra skattepligten.  

Derudover er reglen også god, idet SKAT har nemmere ved at konstatere, om skatteyderen har 

opgivet sin bopæl ved fraflytning uden at skulle ind og vurdere skatteyderens rådighed af boligen. 

De subjektive elementer fra Den juridiske vejledning, som kan afspejle en tilknytning til Danmark, 

er ejerskab af en indregistreret bil i landet, medlemskab af en forening eller lignende. De 

erhvervsmæssige aktiviteter som en skatteyder har kan også være genstand for vurdering af 

skattepligt ud fra de subjektive elementer. De erhvervsmæssige aktiviteter kan være forsat arbejde i 

Danmark eller andre økonomiske interesser og kan medvirke til, at en skatteyder bliver fundet 

skattepligtig til Danmark.  

 De subjektive elementer udgør ikke i sig selv en selvstændig betydning, men kan indgå i en samlet 

bedømmelse.13 

Ud fra ovenstående kan det samlet vurderes, at der er behov for en nærmere definition af, hvad 

lovgivers intention er med begrebet bopæl, således, at en fysisk person selv kan vurdere, om 

personen vil være omfattet af reglerne for fuld skattepligt til Danmark eller ej alene ud fra 

lovteksten.  

2.2 Ophold  

Opholdets varighed fremgår af KSL § 1, stk. 1, nr. 2, hvoraf personer, som opholder sig i Danmark 

i et tidsrum på mindst seks måneder, bliver fuldt skattepligtige til Danmark, uanset om de har en 

bopæl i landet eller ej. Derfor er det alene ved tilflytningssituationer til Danmark, at det er relevant 

at vurdere, om betingelserne for den fulde skattepligt er opfyldt. Det er dog ikke nødvendigvis altid 

en frivillig tilflytning, der medfører fuld skattepligt til Danmark.  

                                                 
12 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.3 
13 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.1 
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Dette kan også ske ufrivilligt i form af sygdom eller fængsling, som medfører et ophold på mindst 6 

måneder forudsat, at en eventuel foreliggende dobbeltbeskatningsoverenskomst ikke træder i 

kraft.14 

I henhold til KSL § 7, stk. 1 fremgår det, at en person, som erhverver bopæl i Danmark, ikke bliver 

skattepligt uden samtidig at have taget ophold her.  

Derfor skal bestemmelsen om ophold i KSL § 1, stk. 1, ses i sammenhæng med KSL § 7, stk. 

således, at det ikke alene er bopælsbetingelsen, der skal være opfyldt, men opholdsbetingelsen skal 

samtidig også være opfyldt.  

Opholdet kan inddeles i to kategorier, idet der både skal ses på opholdets varighed, men samtidig 

også opholdets karakter. ”Ferie eller lignende” hører under begrebet opholdets karakter og bliver 

derfor gennemgået i afsnit 2.3.  

Når opholdets varighed skal vurderes, er det vigtigt at have helt styr på, hvordan antallet af dage 

beregnes eftersom, at skattepligten indtræder straks fra begyndelsen af det ophold, som begrunder 

den fulde skattepligt, jf. KSL § 8, stk. 1. Så selvom skattepligten først indtræder, når opholdet har 

en varighed på seks måneder, er personen altså skattepligtig af indkomster allerede fra opholdets 

første dag.  

Udgangspunktet må derfor være, at der alene skal tælles dage ved vurderingen af, hvornår 

skattepligten indtræder. Dog er der flere eksempler i praksis, som viser, at det ikke alene er nok at 

tælle dage, hvilket vil blive analyseret senere i opgaven. Derudover vil en afbrydelse af de seks 

måneder som for eksempel et uafbrudt udenlandsophold af en varighed på mere end tre måneder 

suspendere seks måneders fristen efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2.15 Skattepligten indtræder heller ikke, 

såfremt personen, som arbejder i Danmark, vælger at tilbringe sine weekender og ferie på sin bopæl 

i udlandet. Udover et uafbrudt ophold på mere end tre måneder, gælder det også, at ved et samlet 

ophold på mere end 180 dage inden for et tidsrum af et år – ikke et kalenderår, men en tolv 

måneders periode, ikke kan anses for et kortvarigt ophold, jf. udtalelse fra skattedepartementet i 

Skd. Medd, 1972 s. 139 nr. 104 Skd. Af udtalelsen fremgår det også, at der ved beregningen af 

opholdets varighed skal beregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn.  

                                                 
14 Henrik Dam, m.fl., Grundlæggende Skatteret 2014, s. 102 
15 Henrik Dam, m.fl., Grundlæggende Skatteret 2014, s. 102 
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Denne måde at beregne dage/ døgn på, fremgår ikke af selve lovteksten, men derimod af en 

skattemeddelelse fra 1972. Dette betyder, at der meget nemt kan opstå tvivlsspørgsmål hos 

tilflyttere i henhold til beregningen af, hvornår de bliver skattepligtige til Danmark. Dette vil blive 

gennemgået i nærmere analyse, idet der findes en del retspraksis på området, hvor optælling af dage 

har givet anledning til problemer.  

Ud fra ovenstående gennemgang, kan det derfor vurderes, at den fulde skattepligt indtræder 

såfremt, der er taget ophold i Danmark, der har en varighed på mindst seks måneder og ikke 

afbrydes af undtagelserne. 

 

2.3 Ferie eller lignende 

Ud fra ovenstående gennemgang af opholdet, er det ikke kun opholdets varighed, der er afgørende, 

men derimod også opholdets karakter. Derfor skal udtrykket ”ferie eller lignende” vurderes 

nærmere for at kunne konkludere, hvornår ferie eller lignende er omfattet af kildeskatteloven. Der 

skal foretages en samlet vurdering af tilknytningen til Danmark overfor tilknytningen til udlandet. 

Dermed skal der ses på om opholdet har det fornødne feriemæssige præg.  

Af Den juridiske vejledning fremgår det, at det skal vurderes, om der er tale om ferie eller om, 

personen varetager et indtægtsgivende erhverv under sit ophold i Danmark.16 Såfremt der er tale om 

varetagelse af et indtægtsgivende erhverv – uanset om det er som lønmodtager eller selvstændig 

erhvervsdrivende - under opholdet, vil skattepligten indtræde som udgangspunkt, idet sådanne 

ophold ikke har karakter af kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende efter KSL § 1, stk. 1, 

nr. 2 og § 7, stk. 1.  

Spørgsmålet er derfor om enhver form for arbejde er uforeneligt med ”ferie eller lignende”, men det 

må ud fra praksis sammenholdt med Den juridiske vejledning konkluderes, at når arbejdet har 

karakter er enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, medfører det ikke, at fysiske 

person bliver fuld skattepligtig til Danmark – også selvom personen har rådighed over en bolig 

her.17  

                                                 
16 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.2 
17 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.2 
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Dette fremgår blandt andet af SKM2013.316.DEP, hvoraf besvarelse af arbejdsrelaterede e-mails, 

telefonopkald samt deltagelse i enkeltstående arrangementer og møder ikke medfører fuld 

skattepligt. Dette fremgår også af bindende svar SKM2015.393.SR, hvoraf Skatterådet svarer 

”Skattepligten indtræder ikke, hvis spørger under sin ferie eller i forbindelse med weekender kun 

besvarer sporadiske telefonophold, e-mails og SMS, der vedrører arbejde, når formålet med 

opholdet her i landet i øvrigt er ferie og lignende.”18 

Som tidligere nævnt indeholder bestemmelserne i KSL § 1, stk. 1, nr. 2 og § 7, stk. 1 ikke nogen 

nærmere definition af, hvad der menes med udtrykket ”ferie eller lignende”, hvorfor der vil være 

tale om en skønsmæssig vurdering af, hvorvidt en persons ophold vil falde inden for denne kategori 

eller ej. Problemet ved denne skønsmæssige vurdering er, at man som borger / tilflytter ikke selv 

kan vurdere, hvornår man bliver omfattet af skattepligten til Danmark, idet reglerne er fastlagt på en 

subjektiv vurdering ud fra indtægtsforhold og arbejdsforhold sammenholdt med ophold- og 

rejsemønstre. Dermed er der ikke tale om en vurdering efter objektive kriterier. Derfor vil dette 

speciale blandt andet forsøge at klarlægge udgangspunktet for, hvordan formuleringen ”ferie eller 

lignende” skal fortolkes. 

 

2.4 Delkonklusion  

 

Af ovenstående gennemgang kan det konkluderes, at fysiske personer, som har bopæl i Danmark, er 

fuldt skattepligtige af deres globalindkomst, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1.  

Af KSL § 1, stk. 1, nr. 2 fremgår bopælsbegrebet, men ikke en nærmere definition, hvorfor begrebet 

må søges nærmere defineret i cirkulæret til kildeskatteloven, hvoraf det fremgår, at bopælsbegrebet 

vurderes ud fra en objektiv rådighed over boligen samt subjekt vurdering af personens hensigt med 

opholdet. Bopælsbegrebet skal ses i sammenhæng med KSL § 7, stk. 1, hvoraf det fremgår, at den 

fulde skattepligt til Danmark først indtræder ved ophold i landet af en bestemt varighed og som ikke 

hører under begrebet ”ferie eller lignende”.   

                                                 
18 SKM2015.393.SR 
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3. Analyse af begreberne ”bopæl” og ”ferie eller lignende” 

 

I kildeskattelovens § 7, stk. 1 fremgår det, at for en person, som erhverver bopæl her i landet uden 

samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligten til Danmark i henhold til lovens § 1, stk. 1, nr. 1 

først, når der tages ophold her i landet. Opholdet indebærer ikke kortvarigt ophold her i landet på 

grund af ferie eller lignende.  

Det er dermed en betingelse for indtræden af fuld skattepligt, at skatteyderen har erhvervet bopæl 

her i landet samt, at skatteyderen har taget ophold her i landet.  

 

I det følgende afsnit vil reglerne for bopæl blive analyseret og i efterfølgende afsnit vil reglerne for 

ophold analyseres.  

 

3.1 Bopæl 

 

Udgangspunktet i KSL § 1, stk. 1, nr. 1 er, at personer der har bopæl i landet, er fuldt skattepligtige. 

Skattepligten gælder uanset, om den pågældende person er dansk statsborger eller ej.19 

Bopælsbegrebet i KSL § 7, stk. 1 omhandler situationer, hvor en person erhverver en bolig i 

Danmark.  

I lovens ordlyd eller bemærkningerne hertil fremgår det ikke, hvad der præcis er ment med begrebet 

bopæl, hvorfor begrebet må fastlægges via den juridiske teori og anvendelse i praksis.  

 

Af styresignalet SKM2013.715.SKAT fremgår det, at ”Der er på baggrund af Østre Landsrets dom 

behov for – i sammenhæng med øvrig praksis på området – at få beskrevet retningslinjerne for 

indtræden af den fulde skattepligt efter KSL § 7, stk. 1.”20 og ”I praksis er erhvervelse af bopæl 

som udgangspunkt ensbetydende med, at den pågældende eller dennes ægtefælle har købt eller lejet 

sig en bolig her i landet. Men den pågældende kan også have erhvervet bopæl her i landet ved at bo 

hos forældre mv.”21 

                                                 
19 Henrik Dam, m.fl., Grundlæggende Skatteret 2018, s. 74 
20 SKM2013.715.SKAT 
21 SKM2013.715.SKAT 
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Denne definition fra styresignalet var medtaget i Den juridiske vejledning tidligere, men i dag 

fremgår det af Den juridiske vejledning, at der ved afgørelsen af, hvornår betingelsen om bopæl er 

opfyldt, lægges der vægt på, hvorvidt den fysiske person har tilkendegivet, at vedkommende har til 

hensigt at have hjemsted her i landet, ved at etablere en husstand, leje en bolig eller lignende. 

Derfor lægges der både vægt på de faktiske boligforhold samt de subjektive hensigter.22 

Et eksempel på dette er afgørelsen SKM2011.417.ØLR, hvor en skatteyder fraflyttede Danmark, 

men samtidig beholdte en ejendom, som hans selskab ejede og som blev lejet ud. Skatteyderen 

havde tidligere boet til leje i en af lejlighederne i ejendommen, men lejligheden blev på 

fraflytningstidspunktet udlejet til hans søn og ejendommen blev senere solgt til sønnen. 

Skatteyderen udlejede ikke selv lejlighederne, men benyttede sig af et advokatfirma til udlejningen. 

Skatteministeriet lagde vægt på objektive konstaterbare forhold og ikke på den fraflyttendes 

hensigter. Det afgørende for Skatteministerieret var, om der var bevaret en bopælsmulighed i 

Danmark. Afgørelsen blev stadfæstet af Landsskatteretten, som lagde vægt på skatteyderens 

væsentlige erhvervsmæssige interesser igennem udlejning af ejendommen. Her bliver der altså lagt 

vægt på erhvervsmæssige interesser, som er et af de subjektive momenter, der kan indgå ved 

vurderingen af skattepligt.  

Østre Landsret tiltrådte ikke afgørelsen, idet de mente, at skatteyderen ikke have bevaret rådigheden 

til sin bolig samt, at skatteyderen ikke var direkte involveret i udlejningen, eftersom han havde 

ansat et advokatfirma til at varetage denne opgave. Såfremt skatteyderen havde deltaget aktiv i 

udlejningen af ejendommen, kan Østre Landsret være kommet frem til et anden resultat og 

eventuelt havde krævet en uopsigelig lejekontrakt på 3 år for at kunne vurdere, at skatteyderen ikke 

havde bevaret rådigheden over ejendommen.  

 

Definitionen er dermed blevet udvidet til ikke kun at omhandle om den fysiske person har købt eller 

lejet en bolig, men omhandler udover de faktiske boligforhold også de subjektive hensigter med 

bopæl i Danmark.  

Dette fremgår af Den juridiske vejledning samt redegørelsen for teorien i afsnit 2.1. Derfor er det nu 

relevant at se på, hvordan anvendelsen af begrebet bopæl bliver brugt i praksis.  

 

                                                 
22 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.1 
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Når begrebet bopæl skal vurderes i henhold til praksis, er det relevant at opdele praksis i to dele – 

nemlig flytning til Danmark og flytning fra Danmark, idet der er en forskel på disse to afsnit, som 

vil blive gennemgået nedenfor.  

Ved tilflytning er det afgørende at se på om der samtidig med erhvervelse af bopæl også er taget 

ophold, idet dette er medvirkende til, at en skatteyder bliver fuld skattepligtig til Danmark.  Ved 

fraflytning er det afgørende om bopælen kan anses for at være opgivet eller ej.   

 

3.1.1 Tilflytning 

 

Hvis man ser på flytning til Danmark, ved vi fra tidligere gennemgang i opgaven, at skattepligten 

ved bopæl først indtræder, når den pågældende har taget ophold her i landet, jf. KSL § 7, stk. 1, 1. 

pkt. Dette betyder, at en tilflytter ved køb eller leje af bolig eller ved andre foranstaltninger kan 

tilkendegive, at personen påtænker at have hjemsted i Danmark, uden at blive skattepligtig efter 

reglen om bopæl i kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1. Skattepligten forudsætter nemlig bolig i 

Danmark samt ophold. Dette betyder, at en person som køber bolig i Danmark, ikke vil blive fuld 

skattepligtig, før den pågældende person tager ophold her i landet, og her vil kortvarige ophold på 

grund af ferie eller lignende ikke blive anset for ophold, som medfører skattepligt. Derudover vil 

ophold som er under 3 måneder eller 180 dage inden for en 12 måneders periode, i praksis ikke 

udløse skattepligt. Undtagelsen til denne regel foreligger såfremt, skatteyderen udøver 

erhvervsmæssig aktivitet her i landet.23 Ved tilflytning er der derfor er tale om en kombination af 

bopæl efter KSL § 1, stk. 1, nr. 1 og ophold efter KSL § 7, stk. 1, før skattepligten til Danmark 

indtræder.  

Undtagelse til ovenstående, er situationer, hvor en skatteyder ikke har bopæl eller anden fast 

tilknytning til udlandet, og derfor opholder sig i Danmark i det omfang, som den erhvervsmæssige 

beskæftigelse giver mulighed for. Her vil der ikke være tale om ferie eller lignende.24  

 

De situationer, hvor en skatteyder kan blive skattepligtig til Danmark, opstår, hvor ægtefællen er 

bosiddende i Danmark eller skatteyderen udøver erhvervsmæssige aktiviteter her i Danmark.  

 

                                                 
23 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.2 
24 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.2 
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Fælles for disse situationer er dog, at skatteyderen ikke bliver skattepligtig, så længe den 

pågældende person holder sig under grænsen for et ophold på under 3 måneder eller 180 dage inden 

for en 12 måneders periode og opholdet har karakter af ferie eller lignende. Til dette udgangspunkt 

skal det analyseres, hvornår et ophold har karakter af ferie eller lignende. Gennemgangen af 

opholdets karakter i henhold til ferie eller lignende vil blive gennemgået i afsnit 3.2, hvorfor det 

ikke vil analyseres yderligere her.  

 

 

3.1.2 Fraflytning 

 

Når det skal opgøres om skattepligten er ophørt ved fraflytning, skal det vurderes, hvorvidt den 

skattepligtige har bevaret sin bopæl eller rådigheden over en helårsbolig her i landet. Når 

skatteyderen efter fraflytningen har bevaret sin rådighed over en helårsbolig, vil dette normalt 

betyde, at bopælskravet i kildeskatteloven er opfyldt, medmindre skatteyderen har haft til hensigt at 

bosætte sig varigt i udlandet. I afgørelsen SKM2016.168.BR fremgår det, at det er skatteyderen, 

som skal bevise, at han har opgivet sin bopæl i Danmark samt at denne bevisbyrde skærpes, hvis 

skatteyderen senere flytter tilbage til den samme bolig i Danmark. 

 

Af Den juridiske vejledning fremgår det, at der gælder en 3-års regel, hvor en person kan vælge at 

udleje/fremleje sin bolig uopsigeligt i mindst 3 år, i stedet for at opsige eller sælge boligen. På 

denne måde bliver personen fritaget fra skattepligt grundet manglende adgang til bolig, hvorfor 

bopælskravet i KSL § 1 og § 7 ikke er opfyldt.  

 

3.1.2.1 SKM2014.808.LSR 

 

Afgørelsen i SKM2014.808.LSR omhandler klager, som flyttede til USA og hvis hensigt var, at 

flytningen skulle være varig. Klager havde fået en kontrakt på 3 år, selvom det normale for den type 

ansættelse var en 1-årig periode.  

Derudover havde klager udlejet sin lejlighed, og af lejekontrakten fremgik det, at lejemålet var 

uopsigeligt fra udlejers side i 2 år, at lejeperioden ifølge andelsboligforeningens vedtægter højst 

kunne udgøre 2 år samt, at lejligheden kunne fremvises med henblik på et eventuelt salg efter endt 

lejemål mod en kompensation til lejeren, såfremt lejligheden blev solgt.  
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SKAT mente at selv om kildeskattelovens bopælsbegreb ved fraflytning var opfyldt, viste praksis, 

at den fortsatte rådighed over en helårsbolig spiller en central rolle ved bedømmelsen. I det klager 

kun havde udlejet sin lejlighed for en 2-årig periode, kunne det således ikke vurderes, at hun havde 

opfyldt kravet op en uopsigelig lejekontrakt for en periode af mindst 3 år.  

Landsskatteretten mente derimod, at bopælsbegrebet skulle fortolkes bredere og også omfattede 

skatteyderens tilknytningsforhold i en bredere forstand, hvor der både lægges vægt på, at alle 

objektive og subjektive kriterier indgår.  

Retten lagt vægt på, at ansættelsesforholdet havde en varighed på 3 år med mulighed for 

forlængelse, samt at klager havde udlejet sin lejlighed under de betingelser som andelsforeningen 

tillod og med muligt salg for øje. Derudover havde klager ikke haft en økonomisk tilknytning til 

Danmark under hele perioden.  

 

Denne afgørelse viser, at bopælsbegrebet skal fortolkes bredere end blot om den skattepligtig 

person har en bolig til rådighed. Derudover viser afgørelsen også, at 3-års-reglen er en god 

tommelfingerregel, men at reglen ikke kan benyttes som en hovedregel, da der er flere faktorer, som 

spiller ind i forhold til perioden på de 3 år.  

Af Den juridiske vejledning version 2.2 30.07.14-29.01.15 fremgår 3-års-reglen ikke, så det er en 

regel, der er indarbejdet senere i Den juridiske vejledning, selvom reglen går helt tilbage til blandt 

andet afgørelsen Tfs1992, 316 HR, hvor lejemålet var af en kortere varighed end 3 år, og huset var 

til skatteyderens disposition, hvilket betød, at skattepligten blev opretholdt. 3-års reglen går også 

tilbage til afgørelsen i Ufr1976, 925 HR, hvor det blev vurderet, at lejekontrakten ikke var reel og 

kun dækkede over proformaudlejning. Derfor var bopælen i Danmark opretholdt, og skattepligten 

var ikke ophørt.  

I dag fremgår det af Den juridiske vejledning 2019, at det ikke strider imod 3-års reglen, såfremt 

udlejeren kan opsige lejemålet med en kortere varsel end 3 år, såfremt boligen sælges eller hvis 

lejeren opsiger lejemålet inden udløbet af perioden på de 3 år forudsat, at udlejeren indgår en ny 

lejekontrakt med en binding for den resterende del af de 3 år. Derudover strider det heller ikke imod 

3-års reglen, hvis udlejer tilkendegiver at vende tilbage til Danmark efter de 3 år.  

Disse lempelser til 3-års reglen betyder, at man, som skattepligtig person i Danmark, godt kan flytte 

ud af landet for en periode af 3 år uden at skulle skille sig af med sin bolig, men stadig kunne undgå 

at være skattepligtig til Danmark som følge af bopælsbegrebet i kildeskatteloven.  
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Af afgørelsen i SKM2018.407.VLR bliver 3-års reglen også anvendt, idet skatteyderen havde 

indgået en uopsigelig lejekontrakt for en periode af 3 år. Skatteyderen havde dog flyttet tilbage til 

Danmark - uden at oplyse SKAT om det -, hvorfor lejekontrakten ikke længere var uopsigelig. 

Derfor blev det vurderet, at skatteyderen igen havde bopæl i Danmark og derfor var omfattet af 

reglerne om bopæl i kildeskatteloven.  

Den nyere afgørelse fra 2018 viser, at reglen stadig bliver anvendt eller i hvert fald blev anvendt 

sidste år og at skatteyderen skal kunne påvises, at han ikke har haft adgang til den udlejet bolig 

under den 3-årig periode.  

 

Udover erhvervelse af en bolig i Danmark og 3-års reglen, skal man ved fraflytning også vurdere 

skæringstidspunktet for, hvornår boligen afhændes.25 

 

Af Den juridiske vejledning 2019, fremgår det, at ophør af boligen ikke er betinget af et salg af 

boligen. Det afgørende er derimod salgsbestræbelserne samt skatteyderens faktiske flytning ud af 

Danmark.26 Dette betyder altså, at selvom en skatteyder ikke har solgt sin bolig og på denne måde 

har bevaret sin rådighed over boligen, kan det stadig betyde, at skatteyderen bliver fritaget for 

skattepligt til Danmark.  

Derudover fremgår det også, at en skatteyder ved fraflytning ikke er nødt til at sælge sine 

udlejningsejendomme, så længe de ikke har tjener til beboelse for skatteyderen, der i så fald skal 

kunne dokumentere, at han ikke længere har rådighed over en beboelse.27  

 

3.1.2.2 Familieforhold 

 

Et af de forhold ved fraflytning som har givet anledning til en masse afgørelse i praksis, er 

familieforhold ved fraflytning. Særligt skatteydere der har haft bopæl hos forældre eller ægtefæller 

og som har bevaret deres bopæl uden en ophævelse af samlivet.  

I afgørelsen SKM2008.432.ØLR havde sagsøger været tilmeldt folkeregisteret på sine forældres 

bopæl, hvorefter han meddelte fraflytning til England.  

 

                                                 
25 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.3 
26 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.3 
27 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.3 
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Landsretten anførte, at det er skatteyderen som skal påvise, at han har opgivet sin bopæl, men efter 

en konkret vurdering mente Landsretten ikke, at hans mulighed for bopæl hos sine forældre havde 

ændret sig på sådan en måde, at han ikke længere havde rådighed over boligen trods han tilflytning 

til England.  

Hvorvidt en skatteyder bevarer sin bopæl hos sine forældre, afgøres efter en konkret vurdering og 

der lægges blandt andet vægt på, om den pågældende skatteyder har bevaret rådigheden over sin 

bopæl ved fraflytningen fra Danmark. 

 

Når en skatteyder flytter til udlandet uden at afhænde sin bolig i Danmark og ægtefællen bliver 

boende i boligen uden, at der sker en ophævelse af samlivet, anses skatteyderen for at have bevaret 

sin bopæl her og dermed stadig omfattet af skattepligten. I afgørelsen SKM2018.290.BR ejede 

skatteyderen en ejendom i Danmark i lige sameje med sin ægtefælle, som blev boende på 

ejendommen, selvom skatteyderen tog arbejde i udlandet.  

Af hans kontoudtog fremgik det, at han jævnligt havde været på besøg ligesom, at han havde 

beholdt sine danske indregistrerede biler, hvilket medførte, at skatteyderen ikke kunne påvise, at 

han ikke længere havde rådighed over boligen i Danmark. Denne afgørelse viser, at der ikke kun 

tages stilling til om skatteyderen er rejst ud af landet og taget arbejde i udlandet ved vurderingen af, 

hvorvidt skatteyderen er skattepligtig til Danmark eller ej. Det vurderes også om den skattepligtige 

har beholdt sin bopæl i Danmark samt rådigheden over denne. I afgørelsen har skatteyderen bevaret 

sig bolig her i landet, som ægtefællen benytter. Dermed er han ikke afskåret fra at have rådighed 

over en bolig i Danmark, og opfylder derfor bopælskravet her. Når han så også opholder sig en del i 

landet og udover grænsen for kortvarigt ophold, er der ikke noget, der taler for, at skatteyderen ikke 

skulle være skattepligtig til Danmark. Sidst, men ikke mindst lægges der også vægt på de subjektive 

forhold, såsom indregistreringen af danske biler, som skatteyderen beholdt trods hans udrejse fra 

Danmark.  

Så her er både de faktiske forhold opfyldt samt subjektive kriterier, hvilket betyder, at skatteyderen 

umuligt kunne påvise, at han ikke opfyldte bopælskravet efter kildeskatteloven.   

 

En anden afgørelse, hvor der også lægges vægt på de subjektive kriterier ved vurdering af 

skattepligten til Danmark er i afgørelsen SKM2019.118.BR, hvor en skatteyder var flyttet til 

Schweiz og efter udrejsen havde solgt sin ejendom til sin søn.  
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Når skatteyderen var på besøg i Danmark, kunne han benytte et gæsteværelse i hans tidligere bopæl 

og ellers overnatte hos sin datter. Derudover tog skatteyderen under sine ophold i Danmark også 

hen på familievirksomhedens kontor for at ordne praktiske gøremål. Byretten lagde til grund, at 

skatteyderen, udover sine tætte familiemæssige relationer, også havde væsentlige erhvervsmæssige 

aktiviteter og indtægtsgrundlag i Danmark.  

Så selvom skatteyderen ikke ejer en fysisk bolig her i landet, havde han stadig rådighed over en 

bolig og det mest afgørende var en stærk familiemæssig relation og udøvelsen af erhvervsmæssig 

aktivitet her i landet, hvilket betød, at skatteyderen blev fundet skattepligtig til Danmark.  

 

Anderledes var det i afgørelsen U1986.299Ø, hvor en skatteyder flyttede til Schweiz for at arbejde, 

mens ægtefællen blev boende i Danmark på grund af børnenes skolegang, hvorefter de 5 år senere 

flyttede til Schweiz efter afslutning af skolen. I afgørelsen lagde Østre Landsret vægt på, at 

skatteyderen havde taget bopæl i Schweiz og bevarelsen af den danske bopæl alene skyldes 

midlertidige hensyn. Skatteyderens intention var ikke at flytte tilbage til Danmark, hvilket 

ægtefællen gjorde tydeligt, idet hun og børnene flyttede til Schweiz efter endt skolegang.  

Det interessante ved denne afgørelse er, at der ikke blev lagt vægt på skatteyderens meget store 

tilknytning til Danmark ved fraflytningen grundet familieforholdet samt, at han fortsat havde 

indregistreret bil og båd i Danmark.  

Så spørgsmålet er om denne afgørelse fra 1986 ville have set anderledes ud, hvis den var truffet i 

dag. I forhold til afgørelsen fra 2018, hvor skatteyderen stadig var skattepligtig til Danmark indgår 

nogle af de samme elementer. Forskellen er dog, at i afgørelsen fra 2018 havde ægtefællen forsøgt 

at flytte med skatteyderen til udlandet, men som følge af deres barn havde behov for særlig pasning, 

var det en umulig opgave. Derfor var der ikke tale om en midlertidig løsning i henhold til 

bevarelsen af boligen i Danmark i afgørelsen fra 2018, hvorimod der hele tiden var tale om en 

midlertidig løsning i afgørelsen fra 1986. 

 

Et nyere eksempel på spørgsmålet om skattepligt og familieforhold findes i bindende svar 

SKM2019.65.SR, hvor der spørges til om skatteyderen bliver fuldt skattepligtig til Danmark i 

forbindelse med erhvervelse af en fælles bolig her i landet, som hans ægtefælle og børn vil benytte 

som deres bopæl. Skatteyderen vil alene opholde sig i landet under kortvarige ophold, som skyldes 

ferie eller lignende.  
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Af Skattestyrelsens bemærkninger til høringsvaret fremgår det at ”Spørgers repræsentants 

bemærkninger om indtræden af fuld skattepligt fra begyndelsen af opholdet angiver et eksempel på 

den gældende praksis. Indtræden af fuld skattepligt i begyndelsen af opholdet er således en 

konsekvens af overskridelse af det maksimale ophold, som i praksis er fastlagt til et 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 en 12 måneders periode i en situation, hvor personen har erhvervet bopæl her i 

landet”28  

Det fremgår altså af nyere praksis, at der holdes fast i, at en skatteyder godt kan erhverve en fælles 

bolig med sin ægtefælle her i landet uden at blive skattepligtig efter KSL § 7, stk. 1, så længe 

reglerne vedrørende opholdets varighed ikke overskrides samt, at der ikke varetages 

erhvervsmæssige aktiviteter udover besvarelse af sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der 

vedrører arbejdet, så længe formålet med opholdet er ferie eller lignende, herunder samvær med 

ægtefælle og børn.  

 

 

3.1.2.3 Sommerhuse 

 

Af ovenstående regler om fraflytning og bevarelse af bopæl, har der udelukkende været fokus på 

helårsboliger, idet der af Den juridiske vejledning fremgår, at der i praksis lægges størst vægt på, 

om skatteyderen har bevaret sin rådighed over en helårsbolig. Derfor er det opstået et forhold, som 

har givet anledning til flere afgørelser i praksis. Nemlig når en skatteyder har bevaret sit sommerhus 

i Danmark, selvom han er flyttet ud af landet. Et sommerhus har normalt ikke karakter af en 

helårsbolig og kan derfor ikke uden videre sidestilles med at have bevaret rådigheden over en 

helårsbolig. Af Den juridiske vejledning afsnit C.F.1.2.3 fremgår det, at et sommerhus der ikke kan 

sidestilles med en helårsbolig, vil som udgangspunkt ikke omfatte bolig under bopælsbegrebet, hvis 

sommerhuset alene anvendes til ferie eller lignende.  

 

Spørgsmålet er, om sommerhuse kan karakteriseret som helårsbolig, når man ser på anvendelse, 

pris, størrelse og faciliteter.  

                                                 
28 SKM2019.65.SR 
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Såfremt et sommerhus udelukkende benyttes til ferie eller lignende, kan sommerhuset ikke 

medvirke til, at skatteyderen har beholdt sin bopæl ved fraflytning uanset sommerhuset stand.29 

I afgørelsen SKM2016.10.HR var en skatteyder fraflyttet Danmark, men havde efterfølgende 

erhvervet et sommerhus. Sommerhuset var ikke godkendt som helårsbolig, men Højesteret fandt, at 

sommerhuset kunne benyttes som helårsbeboelse, eftersom sommerhuset var forsynet med telefon, 

internet, kabel-tv samt var i sådan en stand og størrelse, der muliggjorde helårsbeboelse. Derudover 

havde skatteyderen haft et betydeligt elforbrug i sommerhus, som kunne indikere, at sommerhuset 

var blevet benyttet mere end til blot ferier.  

I afgørelsen SKM2007.533.ØLR havde sommerhuset ikke karakter af en helårsstatus, men den 

tidligere ejer havde efter planloven, som pensionist haft ret til at benytte sommerhus som 

helårsbolig. Da skatteyderen overtog sommerhuset, kunne det ikke anvendes lovligt til 

helårsbeboelse, men da den tidligere ejer har kunne benytte det hele året, må standen af 

sommerhuset vurderes til at være egnet som helårshus. Landsretten lagde i denne afgørelse ikke kun 

vægt på boligens karakter, men også længde af opholdet samt subjektive forhold såsom manglende 

familiemæssig tilknytning og fandt ikke, at skatteyderen trods bopælen i Danmark var skattepligtig 

her i landet.  

 

Hvis et sommerhus benyttes af ægtefællen som bolig, kan dette medføre, at der fortsat er skattepligt 

for skatteyderen som følge af rådighed over en bopæl i Danmark. I afgørelsen SKM2017.103.BR 

fandt retten det ikke godtgjort, at ægteparret havde opgivet den skattemæssige bopæl i Danmark.  

Sommerhuset havde ikke helårsstatus og var ikke egnet til helårsbeboelse som følge af isolering og 

beliggenhed. SKAT mente, at det faktum at sommerhuset ikke lovligt kunne anvendes som 

helårsbolig, ikke skulle tillægges betydning, men det skulle derimod antallet af ophold i 

sommerhuset. Af Landsskatterettens bemærkninger til afgørelsen fremgår det, at bopælsbegrebet i 

KSL § 1, stk. 1, nr. 1, er et begreb, der skal tolkes bredere end til kun at omfatte det at have en 

bolig. Bopælsbegrebet omfatter dermed også tilknytningsforholdet til Danmark for skatteyderen. 

Landsskatteretten lagde især vægt på det store antal dage, som skatteyderen have benyttet 

sommerhuset i, familiens forhold samt at det var muligt at bo i sommerhuset, selvom det ikke havde 

karakter af helårsstatus, hvilket formentlig skyldes, at skatteyderen selv har godtgjort, at de har boet 

i sommerhuset trods vinterperiode og i mens, det var under renovering.  

                                                 
29 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.3 
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Denne afgørelse SKM2017.103.BR er anderledes end afgørelsen SKM2016.10.HR, idet det fremgår 

af SKM2017.103.BR at ”Sommerhuset kan i stand, størrelse og værdi ikke karakteriseres som 

usædvanligt, og sommerhuset udgør dermed ikke en boligmulighed”30 SKAT mener altså ikke at 

sommerhuset kan benyttes som et helårshus, men lægger vægt på øvrige forhold, hvorimod i 

SKM2016.10.HR mener Højesteret, at selvom sommerhuset ikke har status som helårsbolig, er det 

alligevel indrettet på sådan en måde, at det har karakter af en helårsbolig.  

Pointen med ovenstående gennemgang af sommerhuse og bopælsbegrebet er, at en skatteyder godt 

kan bevare sin skattepligt til Danmark som følge af ejerskabet af et sommerhus, selvom det ikke har 

status som en helårsbolig. Dette skyldes, at der ved vurdering bopælsbegrebet ikke kun lægges vægt 

på boligens faktiske status, men at bopælsbegrebet skal tolkes bredere end til kun at omfatte det at 

have en bolig. Derudover lægges der vægt på formålet med opholdet i sommerhuset, idet 

sommerhuse som udgangspunkt ikke medfører bopæl, så længe det kun anvendes til ferie eller 

lignende. Derudover vil der også lægges vægt på subjektive forhold, såsom familiemæssig 

tilknytning samt udøvelse af erhvervsmæssige aktiviteter. Dermed skal man være opmærksom som 

skatteyder, hvis man beholder eller erhverver et sommerhus i Danmark, selvom man er fraflyttet 

landet og umiddelbart ikke længere burde være skattepligtig her, at skattepligten kan indtræde.  

 

3.1.3 Delkonklusion på bopæl 

 

Ud fra ovenstående gennemgang af de to afsnit ”tilflytning” og ”fraflytning” kan det hermed 

konkluderes, at der ved tilflytning gælder, at skattepligten først indtræder samtidig med, at 

skatteyderen har taget ophold her i landet, jf. KSL § 7, stk. 1, 1. pkt. Det er altså ikke nok, at den 

pågældende person erhverver en bolig i Danmark for at der udløses skattepligt efter 

kildeskatteloven, idet der samtidig kræves ophold og her tænkes ikke på ophold som har karakter af 

ferie eller lignende.  

 

Ved fraflytning er det afgørende, om bopælen anses for at være opgivet eller ej. Når skattepligten 

skal vurderes ved fraflytning, ses der på om den skattepligtige har bevaret sin bopæl eller rådighed 

over en helårsbolig i Danmark.  

                                                 
30 SKM2017.103.BR 
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Hvis den skattepligtige har bevaret sin bopæl eller rådigheden over en bopæl, vil dette normalt 

medføre skattepligt til Danmark. Undtagelsen til dette udgangspunkt er 3-års reglen, hvor en 

skattepligtig kan udleje sin bolig uopsigelig i 3 år uden at være skattepligtig til Danmark som følge 

af bevarelse af sin bolig.  

Derudover kan en skattepligtig godt erhverve en fælles bolig med sin ægtefælle - hvor ægtefællen 

benytter bopælen og tager ophold i Danmark – uden at skatteyderen bliver skattepligtig til 

Danmark, dog med det forbehold, at reglerne omkring ophold og varighed overholdes samt, at der 

ikke varetages erhvervsmæssige aktiviteter udover sporadiske arbejdsopgaver.  

Til sidst kan det også konkluderes, at der er en gråzone, når en skatteyder erhverver et sommerhus i 

Danmark uden at tage ophold samtidig. Ved vurderingen af skattepligten som følge af ejerskabet af 

et sommerhus, lægges der vægt på sommerhuset faktiske bopælsstatus, anvendelse, formålet, 

standen af huset samt subjektive forhold som familiemæssig tilknytning og udøvelse af 

erhvervsmæssige aktiviteter.  
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3.2 Ferie eller lignende 

 

Som gennemgået i afsnit 2.3 om ferie eller lignende findes der ikke nogen klare regler i henhold til 

vurderingen af, hvornår der foreligger et ophold, som har karakter en et feriemæssigt eller lignende 

ophold. Reglerne er præget af skønsmæssige og subjektive kriterier på grund af de manglende 

definitioner og uddybning i lovteksten. Denne uklarhed medfører tvivl om forståelsen af reglernes 

anvendelighed og dermed tvivl om, hvornår man som person bliver omfattet af reglerne om fuld 

skattepligt ved ophold i Danmark. Dette har betydet, at der findes meget praksis på området, og 

efterfølgende har SKAT udsendt et styresignal for at redegøre for praksis på området.  

 

Af Den juridiske vejledning fremgår det, at udgangspunktet er, at enhver form for arbejde er 

uforeneligt med begrebet ”ferie eller lignende”, da en arbejdsmæssig aktivitet ikke er noget som 

associeres med ferie. Dog er der en udtagelse, idet arbejde udført i landet som har karakter af 

enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, ikke medfører, at den fulde skattepligt 

indtræder uanset, om der har være rådighed over en bolig i landet.31 

 

Ovenstående giver anledning til uklarheder, da omfanget af enkeltstående og sporadiske 

indtægtsgivende aktiviteter ikke er nærmere fastlagt, hvorfor der i dette speciale vil blive forsøgt at 

klarlægge, hvornår den fulde skattepligt indtræder. 

 

I afgørelsen SKM2009.813.LSR fremgår det, at deltagelse i bestyrelsesmøder i Danmark har 

karakter af en løbende personlig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv, uanset om det kun drejer 

sig om 4 årlige bestyrelsesmøder, og at der ikke er bopæl i Danmark, og at opholdet ikke har en 

varighed på over 3 måneder og 180 dage i løbet af en 12 måneders periode. Dette skyldes, at 

opholdet ikke har karakter af ferie eller lignende.  

 

I den bindende forhåndsbesked SKM2002.252.LR spørges der, om en person skal anses for fuld 

skattepligtig i Danmark, såfremt han opholder sig mindre end 180 dage indenfor en 12 måneders 

periode og mindre end en varighed på 3 måneder i sammenhæng, når opholdet er i feriemæssig 

sammenhæng, men at han arbejder en måned om sommeren i Danmark for en dansk arbejdsgiver. 

Personen har erhvervet en helårsbolig og har dermed opfyldt betingelse om bopæl.  

                                                 
31 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.2 
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Hertil svarede Ligningsrådet, at den erhvervsmæssige aktivitet er af et sådant omfang, at opholdet i 

Danmark ikke udelukkende kan have karakter af et feriemæssig præg og opholdet af nødvendiggjort 

af regelmæssigt indtægtsgivende erhverv og personen anses for fuld skattepligt til Danmark, jf. 

KSL § 7, stk. 1. Dog vil personen i dette tilfælde være hjemmehørende i Schweiz som følge af 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten.  

Spørgsmålet er her, hvorvidt der egentlig ikke er tale om sporadisk eller enkeltstående 

indtægtsgivende aktivitet, såfremt personen kun arbejder i Danmark en måned om året. Hvis 

personen kun gør det en enkelt sommer, forekommer det byrdefyldt for personen at blive pålagt en 

fuld skattepligt til Danmark på grund af en enkelt måneds arbejde hos en dansk arbejdsgiver. 

Omvendt vil der ikke være tale om sporadiske eller enkeltstående tilfælde, hvis personen arbejder 

hver sommer. Denne bindende forhåndsbesked viser igen, at reglerne fremstår uklare, hvorfor 

personer er nødt til at bede om en bindende forhåndsbesked, så de undgår at blive omfattet af nogle 

regler, som de ikke var klar over ville være gældende.   

 

I afgørelsen SKM2014.717.LSR har Landsskatteretten vurderet, at klager ikke var fuldt 

skattepligtig til Danmark trods erhvervelse af helårs bopæl i Danmark og et fast arbejde på en uges 

varighed i Danmark af en dansk arbejdsgiver. Afgørelsen skyldes, at klager ikke ville opholde sig i 

Danmark i en periode på over 3 måneder eller 180 dage inden for en 12 måneders periode, samt at 

han alene har to arrangement i Danmark om året og vedligeholdelse af hans musikalske færdigheder 

under opholdet i Danmark ikke kunne anses for regelmæssig varetagelse af løbende 

indtægtsgivende arbejde. SKAT mente, at klager benyttede meget tid på at vedligeholde sine 

musikalske færdigheder, som udgjorde en erhvervsmæssig aktivitet. Dermed er SKAT i denne 

afgørelse gået væk fra tidligere praksis, idet der før skulle være tale om en erhvervsmæssig 

indtægtsgivende aktivitet, men her findes klager skattepligtig som følge af en erhvervsmæssig 

aktivitet, som dog ikke er indtægtsgivende her i landet. Landsskatterettens afgørelse må derfor 

vurderes at være mere korrekt, idet den forholder sig til teorien om, at der skal være tale om en 

erhvervsmæssig indtægtsgivende aktivitet.  

 

Det fremgår af Den juridiske vejledning at arbejde med en varighed på over 10 dage inden for en 12 

måneders periode, ikke vil have karakter af enkeltstående indtægtsgivende aktivitet, hvorfor en 

overtrædelse af denne grænse vil medføre fuld skattepligt.32  

                                                 
32 Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit C.F.1.2.2 
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I SKM2009.813.LSR havde arbejdet kun en varighed på 4 dage, men faldt alligevel ikke ind under 

enkeltstående indtægtsgivende aktivitet, idet der var tale om en løbende varetagelse af et 

indtægtsgivende erhverv.  

I SKM2014.717.LSR havde klager fast bopæl i Danmark og udøvede ikke enkeltstående 

erhvervsmæssige indtægtsgivende aktiviteter, men dette udgjorde ikke, at klager var fuldt 

skattepligtig til Danmark. Denne afgørelse er anderledes end SKM2009.813.LSR, hvor klager ikke 

havde fast bopæl i Danmark, men alligevel var fuld skattepligtig af en erhvervsmæssigt 

indtægtsgivende aktivitet. Forskellen skyldes blandt andet, at det af cirkulære nr. 72 af 17. april 

1996 til ligningsloven, fremgår bestyrelsesmøder sidestilles med udførelse af arbejde, hvorimod der 

ikke er taget stilling til praksis på eventuelle enkeltstående koncertarrangementer, jf. 

SKM2014.717.LSR.  

Dog findes der undtagelser, hvorfor arbejdsmæssige opgaver som tidsmæssigt strækker sig over 10 

dage inden for en periode på 12 måneder, såfremt vedkommende normalt ikke udfører arbejde her i 

landet, og at arbejdet ikke har nogen særlig tilknytning til Danmark, hvilket igen medfører uklare 

regler på området, idet reglerne om under 10 dages arbejde skulle betyde fritagelse fra fuld 

skattepligt og arbejder over 10 dage skulle medføre fuld skattepligt til Danmark. Dermed kan det 

konstateres, at 10 dages reglen ikke kan anvendes som hovedregel, idet der også lægges vægt på om 

aktiviteterne er et udtryk for et fast mønster, som så vil medføre fuld skattepligt til Danmark uanset 

varigheden af arbejdet. Baggrunden for denne regel gennemgås i nedenstående afgørelse 

SKM2012.732.ØLR 

 

Ud fra ovenstående gennemgang ses det tydeligt, at der ikke forelægger nogen klar afgrænsning af, 

hvornår en erhvervsmæssig indtægtsgivende aktivitet medfører fuld skattepligt til Danmark. Derfor 

er det nødvendigt med en yderligere gennemgang og analyse af afgørelser, der er udvalgt, idet de 

vurderes som værende banebrydende på området og nogle af de mest omtalte afgørelser i 

skattelitteraturen.33 

 

 

 

 

                                                 
33 Aage Michelsen m.fl., Lærebog om indkomstskat 2017, s. 754 
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3.2.1 Dom i sag om professionel dansk golfspillers skatteunddragelse 

 

Denne afgørelse omhandler den professionelle golfspiller Søren Hansen, som i 2002 erhvervede et 

sommerhus i Nordsjælland. Afgørelsen gik på, om Søren Hansen var skattepligtig eller ej efter KSL 

§ 1, stk. 1, nr. 1.  

Retten vurderede, at boligen i Nordsjælland var af sådan en standard og med en indretning, som 

kunne benyttes på alle tider af året.34 Samtidig havde Søren Hansen en lejlighed i Monaco, hvor han 

havde registret sin adresse. Dog fremgik det, at han opholdte sig mere i Danmark end i Monaco.  

I det der er tale om et sommerhus, vil det være relevant at diskutere reglerne omkring bolig af 

helårsstatus efter KSL § 1, stk. 1, men i det, det fremgår af dommen, at sommerhuset er af sådan en 

stand og indretning, at det kan anvendes året rundt, er der derfor konstateret en bolig, der opfylder 

bopælsbegrebet. Søren Hansen mente, at det var 180 dages reglen, der var gældende i henhold til 

om skattepligten var indtrådt.35 Københavns byret lagde derimod vægt på om hans tilknytning til 

Danmark var større end tilknytningen til Monaco som følge af de mange dages ophold i Danmark 

og dermed aldrig reelt var flyttet ud af Danmark, hvilket betød, at skattepligten var bevaret. Her 

anfører Københavns byret, at der er tale om en afgørelse efter reglerne om fraflytning.  

Samtidig fremgår det også af afgørelsen, at ” Det tillægges også betydning, at tiltalte benyttede 

boligen i Nordsjælland til overnatninger i forbindelse med sit erhverv som professionel golfspiller 

både i forbindelse med den egentlige golftræning, der ifølge tiltalte, var en nødvendighed for, at 

han kunne fortsætte som professionel golfspiller, og i forbindelse med betalte 

sponsorarrangementer.”36 Byretten lægger derfor også vægt på element, som benyttes ved 

tilflyttersager.  

 

Skattemæssigt kan det være afgørende, hvorvidt ens sag bliver afgjort efter reglerne om tilflytter 

eller reglerne om fraflytter. Dette skyldes, at hvis sagen vurderes efter reglerne om fraflytning, har 

man som skatteyder reelt aldrig forladt Danmark og ens danske skattepligt, uanset om man bor i 

udlandet det meste af tiden. Vurderes sagen derimod efter reglerne om tilflytning, er man som 

skatteydere ikke længere omfattet af dansk skattepligt og kan derfor opholde sig i Danmark i op til 

180 dage inden for en periode af 12 måneder uden at betale skat hertil.  

 

                                                 
34 Bilag 1 – Domsresume ”Dom i sag om professionel dansk golfspillers skatteunddragelse” 
35 Bilag 1 – Domsresume ”Dom i sag om professionel dansk golfspillers skatteunddragelse” 
36 Bilag 1 – Domsresume ”Dom i sag om professionel dansk golfspillers skatteunddragelse” 



Copenhagen Business School 2019   Patricia Woiremose Ibæk 

 

  Side 32 af 61 

Det er derfor bemærkelsesværdigt, at Byretten har lagt vægt på elementer, der findes i reglerne om 

tilflytning samt reglerne om fraflytning, hvilket kan være med til ”… at underminere borgernes 

retssikkerhed, når man tager de komplicerede regler og vidtgående konsekvenser i betragtning.”37 

som Henriette Kinnunen udtaler i Børsen. Af artiklen fremgår det også, at Søren Hansen fik afslag 

på at lade hans sag gå om som en tilflyttersag.  

Det havde ellers været interessant at vide, om sagen så havde fået et andet udfald. Hvis der 

sammenlignes med senere afgørelser gennemgået i denne opgave, såsom SKM2014.717.LSR, hvor 

det var tilladt en musiker at øve sig på sine musikalske færdigheder under hans ophold i Danmark, 

uden at blive skattepligtig her til landet, sagen om Camilla Vest, der kunne arbejde 7 dage i 

Danmark uden skattepligt og sagen om Kinnock, hvor han kunne afholde 3 møder inden for 10 

måneden uden at blive skattepligt, kunne Søren Hansens sag måske være endt med en frifindelse.  

Dog vil det være svært at vurdere, da jeg ikke kender til det øvrige bevismateriale og 

forudsætninger for denne afgørelse. Dermed skal der også være en vis sammenhæng mellem, at 

man som skatteyder primært opholder sig i Danmark og arbejder og skattepligten. Hvis Søren 

Hansen primært bor i Danmark og derfor kun bruger Monaco som skattely, bør afgørelsen ende 

med en skattepligt for Søren Hansen.  

 

Det vigtigste at nævne med denne sag er den usikkerhed i forhold til om ens sag bliver vurderet 

efter reglerne om tilflytning eller fraflytning, hvor Søren Hansen sag burde være taget op i det 

særlige klagenævn for at slå fast, hvilke regler der var gældende. Dette er for at skabe en 

retssikkerhed for borgerne, som er et afgørende fundament for borgerne i Danmark.  

 

3.2.2 SKM2012.732.ØLR 

 

Afgørelsen som også kaldes for ”Camilla Vest-sagen” har præjudiciel værdi og er nævnt flere 

gange i forbindelse med den generelle kritik af de gældende regler for fuld skattepligt. Derfor er det 

relevant at fortage en dybere analyse af denne afgørelse, idet problematikken i denne afgørelse er 

væsentligt for dette speciales fremstilling om formuleringen ”ferie eller lignende” samt 

bopælskriteriet og varigheden af ophold i Danmark. 

 

                                                 
37 Henriette Kinnunen: Søren Hansens skattesag: Han klarede ikke cuttet, 
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Afgørelsen omhandler den danske fotomodel Camilla Vest, der sammen med sin ægtefælle, flytter 

fra Danmark i 1995 til USA. Ægtefællen flytter tilbage til Danmark i år 2000, hvor han erhvervede 

en helårsbolig. Efterfølgende opholdt Camilla Vest sig en del i Danmark, herunder havde sporadisk 

arbejde, som hun ikke havde selvangivet. Derudover havde hun betalt en del af huslejen i Danmark 

på trods af, at hun stadig blivende boende i deres bopæl i USA. Spørgsmålet i denne sag omhandler 

derfor om Camilla Vest er fuldt skattepligtig til Danmark som følge af ægtefællens faste bopæl og 

hendes erhvervsmæssige indtægtsgivende aktiviteter. Der er derfor tale om en afgørelse, der skal 

vurderes efter reglerne om tilflytning. 

I byretten fandt de Camilla Vest som værende fuld skattepligtig, som følge af den faste bopæl i 

Danmark sammenholdt med opholdet, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1 og § 7, stk. 1. Eftersom Camilla 

Vest havde adgang til fast bolig grundet adgangen til ægtefællens bopæl samt betaling af husleje 

hertil medførte, at byretten anså bopælskriteriet for opfyldt. Derudover vurderede de, at kriterierne 

for opholdet i Danmark var opfyldt, eftersom at det var det land som hun havde flest opholdsdage i. 

Dermed blev Camilla Vest anses for værende fuld skattepligtig til Danmark. 

 

I Østre Landsret blev det samme udgangspunkt anset for værende gældende i henhold til 

bopælskriteriet. Dog forholdt det sig anderledes ved opholdskriteriet, idet de mente at sporadisk 

enkeltstående arbejdsopgaver samt besvarelse af telefonopkald, e-mails og sms’er ikke medførte 

fuld skattepligt til Danmark. I afgørelsen blev der dog ikke taget stilling til ophold af mere end 180 

dages varighed. Camilla Vest blev frifundet og var ikke omfattet af fuld skattepligt til Danmark.  

 

Grunden til at denne afgørelse er relevant skyldes, at der i afgørelsen bliver fastlagt, hvad der menes 

med ”ferie eller lignende”. I afgørelsen udtales der, at kortvarigt ophold har karakter af et uafbrudt 

ophold på en varighed på 3 måneder eller samlede ophold på 180 dage inden for et tidsrum af 12 

måneder. Ved beregningen af opholdets varighed medregnes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt 

døgn. Derudover lægges der vægt på den pågældendes øvrige tilknytning til landet.  

Af Ligningsvejledningen 2010-2 fremgår det, at ”Dette maksimumsophold accepteres i 

almindelighed, når der er tale om personer, hvis ophold her har et (overvejende) feriemæssigt 

præg, og således ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af 

indtægtsgivende erhverv, f.eks. hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en 

erhvervsvirksomhed her i landet.” 
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Hermed fastslås det, at hyppig deltagelse i eller tilsyn med ledelsen af en erhvervsvirksomhed ikke 

kan anses som et ophold med feriemæssigt præg uanset, om det kun udgør 4 gange årligt, som i 

afgørelsen SKM2009.813.LSR. Denne udtalelse fra ligningsvejledningen er medtaget i 

SKM2012.732ØLR som en af begrundelserne for fritagelsen fra skattepligten.  

 

I Ligningsvejledningen 2011-1 blev ovenstående afsnit udvidet med, at personer som i øvrigt har 

bopæl i og anden fast tilknytning såsom familie, indtægtsgivende erhverv mm. til et andet land, må 

medføre, at opholdene i Danmark har karakter af ”ferie eller lignende.” Dette gælder også, selvom 

boligen i Danmark benyttes til helårsbeboelse af den pågældende persons familie eller faste 

samlivspartner.  

 

Ovenstående afsnit fra Ligningsvejledningerne burde have givet en klar forventning om, hvornår 

man er fuld skattepligtig til Danmark, men afgørelsen i SKM2012.732ØLR viser tydeligt, at der 

stadig ikke er nogle klare retningslinjer på området, hvorfor SKAT udsendte et styresignal i 2013 - 

SKM2013.715.SKAT - efter ovenstående afgørelse, som efterfølgende er blevet indarbejdet i Den 

juridiske vejledning.  

Af SKM2013.715.SKAT er det fastlagt, at selvom en persons ægtefælle har erhvervet bolig her i 

landet og taget ophold, hvilket medfører fuld skattepligt, medfører det ikke automatisk, at 

skattepligten også indtræder for den anden ægtefælle, så længe den pågældende person holder sig 

under grænsen for et kortvarigt ophold, som har karakter af ”ferie eller lignende.”  

Af styresignalet fremgår det, at SKAT i praksis har anerkendt, at personer under ophold i Danmark, 

godt kan tage del i enkeltstående arbejdsopgaver eller mødet, såfremt formålet med opholdet i 

øvrigt er ferie eller lignende samt samvær med ægtefæller og børn, uden at opholdet mister sin 

karakter af ferie, dog kun så længe opholdet hører under definitionen af et kortvarigt ophold.38 

Derudover fremgår det af styresignalet, at personer fremover vil kunne udføre arbejdsopgaver af en 

varighed på maksimalt 10 dage inden for en 12 måneders periode, uden at skattepligten indtræder. 

Dog ikke såfremt at det udførte arbejdet har karakter af et fast mønster, og der er en særlig 

tilknytning til Danmark.  

Reglen vedrørende de 10 arbejdsdage inden for en 12 måneders periode er blevet fraveget i praksis, 

hvilket afgørelsen SKM2015.61.SR er et godt eksempel på. 

 

                                                 
38 SKM2013.715.SKAT 
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3.2.3 Kinnock-sagen - Afgørelse fra SKAT København af 16. september 2010 

 

Sagen omhandler spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen bliver skattepligtig til Danmark som følge 

af, at hans hustru havde erhvervet bopæl i Danmark samt taget ophold her i landet. Hustruen ejede 

boligen alene, og der var derfor ikke tale om en økonomisk tilknytning, men skatteyderen benyttede 

stadig boligen, når han var hjemme på besøg. Boligen kunne altså vurderes at være til rådighed for 

skatteyderen. Når skatteyderen var på besøg hos sin ægtefælle i Danmark, var spørgsmålet om han 

ville blive skattepligtig til Danmark eller om opholdene kunne karakteriseres som ferie eller 

lignende efter KSL § 7, stk. 1, nr. 2. Skatteyderen havde ikke opholdt sig i Danmark i mere end 180 

dage over en periode på 12 måneder, men havde deltaget i møder, som havde erhvervsmæssig 

karakter.  

Møderne var kortvarige og et enkelt møde var på en gennemrejse uden overnat på ægtefællens 

bopæl. SKAT fandt ikke, at skatteyderen var skattepligtig til Danmark, da hans ophold hørte inde 

under definitionen af ferie eller lignende.  

 

Afgørelsen er blandt andet omtalt i Skatteministeriets domskommentar SKM2013.316.DEP, hvor 

Landsretten har citeret fra Kinnock-sagen vedrørende afgørelsen om mødeaktiviteter i Danmark: 

"Et enkeltstående møde lørdag den 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 fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse 

eller varetagelse af indtægtsgivende erhverv her i landet."39 

 

Af dette citat fremgår det, at enkelte møder uanset erhvervsmæssige karakter samt sporadisk 

besvarelse af telefonopkald og mails, ikke medfører skattepligt. Skattepligten indtræder først, når 

der er tale om en fast erhvervsmæssig beskæftigelse eller indtægtsgivende erhverv i Danmark.  

 

 

                                                 
39 SKM2013.316.DEP 
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Denne konklusion er anderledes end konklusionen i afgørelsen SKM2009.813.LSR, hvor en 

skatteyder blev fundet skattepligtig til Danmark på trods af, der ikke var bopæl, og at skatteyderen 

ikke opholdt sig i landet i end mere end 3 måneder eller 180 dage inden for 12 måneder. 

Skatteyderen deltog i 4 årlige bestyrelsesmøder og retten mente, at der var tale om en løbende 

varetagelse af et indtægtsgivende erhverv. 

Forskellen på de to afgørelser er ikke bopælen, men hvordan den erhvervsmæssige aktivitet 

vurderes. Det handler ikke om antallet af erhvervsmæssige aktiviteter, men om der er tale om en 

sporadisk eller løbende erhvervsmæssig aktivitet.  

 

Ved vurderingen af, hvorvidt konklusionen i Kinnock-sagen er korrekt, er det relevant at se på de 

kriterier som tidligere betød, at en skatteyder blev skattepligtig til Danmark. Hvis man først ser på 

boligsituationen, kan det hurtig konkluderes, at der ikke er tale om et ejerskab af en bolig her i 

landet, men at der er fuld rådighed over boligen, se blandt andet afgørelserne SKM2008.29.VLR, 

SKM2008.432.ØLR samt SKM2008.290.BR.  

Derudover har han en stærk tilknytning til Danmark, idet hans ægtefælle og børn bor her, som han 

ofte ser, og hans familiemønster er ikke af en midlertidig løsning, samt at han udøver 

erhvervsmæssige aktiviteter under sit ophold i Danmark. Alle disse kriterier ville tidligere have 

medført, at skatteyderen blev skattepligtig til Danmark, men i denne afgørelse fokuseres der meget 

på den erhvervsmæssige aktivitet  

 

Anderledes var det i bindende svar SKM2013.76.SR, hvor en spørger vil vide om han bliver 

skattepligtig til Danmark som følge af, at hans ægtefælle erhverver en lejlighed, og han i 

forbindelse med sine ophold på grund af ferie eller lignende deltager i enkeltstående møder, som 

udgør 5-6 møder inden for en periode af 7,5 måned og opholdenes varighed ikke overstiger den 

fastsatte grænse. Møderne er en del af spørgerens erhvervsmæssig indtægtsgivende aktivitet og kan 

derfor ikke karakteriseres som enkeltstående. Spørgeren forsøger at sammenligne sin 

erhvervsmæssig aktivitet med den aktivitet, som fremgår af Kinnock-sagen. SKAT mener dog ikke, 

at forholdene i de to afgørelser kan sammenlignes, idet de fremhæver, at der er forskel på 3 

enkeltstående møder inden for en periode på 10 måneder – som i Kinnock-sagen – og 5-6 møder 

inden for en periode på 7,5 måned. SKAT skelner altså mellem enkeltstående erhvervsmæssige 

aktiviteter og regelmæssige løbende varetagelse af erhvervsmæssige aktiviteter.  
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KSL § 7 kan derfor godt rumme 3 enkeltstående møder uden at medføre skattepligt, men 5-6 møder 

vil medføre skattepligt 

 

Som Tommy V. Christiansen udtaler i sin artikel ”Subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i 

forbindelse med ophold med bolig til rådighed” er der med Kinnock-sagen sket en ændring i 

praksis i forhold til, hvor længe en skatteyder kan have en bopæl til rådighed og opholde sig i 

Danmark uden at blive skattepligtig hertil. Derudover fremgår det også af artiklen, at afgørelsen 

medførte en ændring i teorien således, at tidligere gældende praksis om, at en skatteyder som har til 

hensigt at bosætte sig i Danmark, men endnu ikke har gjort det grundet arbejde eller lignende, ikke 

bliver skattepligtig til Danmark, så længe der er tale om en midlertidig løsning, som ikke overstiger 

3 år. Med afgørelsen i Kinnock-sagen blev denne praksis ændret, så der ikke længere var en 

begrænsning på 3 år.  

 

3.2.4 SKM2015.61.SR 

 

I bindende svar SKM2015.61.SR kunne skatterådet bekræfte, at spørger ikke vil være fuldt 

skattepligtig til Danmark som følge af, at han blev medejer af et hus i Danmark sammen med sin 

kæreste. Han ville kun benytte boligen til ophold i ferie fra sin håndboldklub i X-land. Ferierne ville 

ikke overstige 3 måneder ad gangen og i alt under 180 dage indenfor en 12 måneders periode.  

Det specielle ved dette svar var, hvorvidt spørger ville være fuldt skattepligt til Danmark som følge 

af arbejdsdage på 27-28 dage med det danske landshold i Danmark. Spørger ville ikke opholde sig i 

den erhvervede bolig, idet samlinger med det danske landshold altid foregik med indkvartering de 

steder, hvor landsholdsamlingen fandt sted.  

Så i denne situation ville spørger altså overstige den fastsatte grænse på 10 arbejdsdage, men der 

var kun tale om enkelte sporadiske arbejdsopgaver, idet han ville være knyttet til X-land, hvor han 

havde kontrakt med en håndboldklub. Spørgsmålet går derfor på, hvorvidt spørger er omfattet af 

undtagelserne til de 10 arbejdsdage.  

Af SKM2013.715.SKAT fremgår det, at der er undtagelser til 10 arbejdsdage-reglen, når det 

udførte arbejde ikke har karakter af et fast mønster, og der ikke er nogen særlig tilknytning til 

Danmark. Undtagelserne medfører igen en usikkerhed omkring reglerne for ”ferie eller lignende”, 

idet man som person ikke ved, om man er omfattet af reglen om de 10 arbejdsdage eller, om man er 

omfattet af undtagelserne.  
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I det bindende svar SKM2015.61.SR lagde SKAT vægt på, at spørger normalt ville udføre sit 

arbejde i udlandet samt, at det er ekstraordinært at blive udtaget til landsholdssamlinger.  

Det kan diskuteres, hvorvidt dette svar er korrekt. Det kan være ekstraordinært at være udtaget til 

landsholdet, men samtidig er det meget ofte også de samme spillere, der bliver udtaget og på den 

måde, vil der ikke være tale om enkeltstående sporadiske indtægtsgivende arbejde her i Danmark. 

Derudover kan det være svært at vurdere, om der er en særlig tilknytning til Danmark. Spørger 

spiller jo kun på det danske landshold, fordi han er dansk statsborger. Samtidig behøver han jo 

nødvendigvis ikke have en tilknytning til Danmark længere. I dette tilfælde har spørger dog en 

tilknytning til Danmark, idet han har erhvervet fast bopæl sammen med sin kæreste. SKAT 

vurderede dog ikke denne tilknytning som særlig.  

Derudover fremgår der intet i KSL § 7, stk. 1 om, at en fysisk person, som har erhvervet bolig her i 

landet, skal tage ophold i den bolig, som den pågældende ejer. Derfor forekommer det 

bemærkelsesværdigt, at SKAT lægger vægt på, at spørger ikke opholder sig i sin bolig under 

landsholdssamlingerne.  

Ovenstående gennemgang viser, at selvom SKAT udsender styresignal for at hjælpe borgerne med 

at forstå og anvende reglerne i kildeskatteloven, forekommer lovteksten uklar og 

fortolkningsvanskelig, hvilket betyder, at man som borger ikke kan søge svar i lovteksten, men skal 

kende til styresignaler, praksis og cirkulære. For den almen borger, vil dette formentlig være en 

vanskelig måde at kende til lovens regler, hvilket må forventes at være en af de afgørende faktorer 

for det nye lovforslag, som vil blive gennemgået senere i denne opgave.   

 

3.2.5 SKM2017.180.LSR 

 

En af de nyere afgørelser SKM2017.180.LSR omhandler en skatteyder, som er fraflyttet Danmark 

for at varetage en stilling på et lokalt universitet i et andet land. Tre år senere flytter familien tilbage 

til Danmark, men skatteyderen beholder sin stilling i udlandet og vil derfor kun komme til Danmark 

i weekender og ferier. Derudover oplyser han, at disse besøg i Danmark ikke vil overstige mere end 

3 måneder eller 180 dage inden for en 12 måneders periode. Skatteyderen vil ikke arbejde under 

sine ophold i Danmark, men lejlighedsvis besvare mails som vedrører arbejdet på universitet. Et par 

år senere bliver skatteyderen involveret i en række projekter tilknyttet Danmark uden at modtage 

selvstændig aflønning, og arbejdet vil blive udført i udlandet.  
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Spørgsmål går på, hvorvidt skatteyderen vil være skattepligtig til Danmark som følge af deltagelse i 

møder, receptioner og vejledning i Danmark.  

Skatterådet og SKAT mente, at da skatteyderen havde bopæl i Danmark som følge af familiens 

bopæl, og at opholdene ikke have karakter af ferie, såfremt han deltog i ovenstående arrangementer 

i Danmark, ville han være fuld skattepligtigt til Danmark, jf. KSL § 7, stk. 1.  

 

Skatteyderen påklagede afgørelsen til Landsskatteretten, som gav skatteyderen medhold, idet 

Landsskatteretten udtaler at ”Det er oplyst, at samtlige af As aktiviteter i Danmark vil være 

enkeltstående og ulønnede opgaver, der ikke vedrører As arbejde for G1, men udelukkende udføres 

på frivillig basis, og at aktiviteterne vil være af begrænset omfang og af uregelmæssig karakter. 

A har under de konkrete omstændigheder ikke nogen påviselig økonomisk interesse i de pågældende 

aktiviteter, hvorfor As deltagelse i de pågældende aktiviteter ikke kan anses for at udgøre 

erhvervsmæssig beskæftigelse i relation til kildeskattelovens § 7, stk. 1. 

A kan derfor ikke under de pågældende omstændigheder anses for efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, 

nr. 1, jf. § 7, stk. 1, at blive fuldt skattepligtig til Danmark.”40 

I afgørelsen SKM2017.180.LSR fremgår det, at ophold som har en varighed på under 3 måneder 

eller 180 dage, ikke efter praksis udløser skattepligt for personer, medmindre der udføres 

erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. Landskatterettens afgørelse lægger vægt på begrebet 

”erhvervsmæssige aktiviteter” i deres vurdering af, hvorvidt skatteyderen vil være skattepligtig til 

Danmark som følge af hans aktiviteter her i landet under hans ophold. Der tages dermed ikke 

stilling til om, skatteyderens ophold har karakter af ferie, men derimod om opholdet har karakter af 

erhvervsmæssige aktiviteter. Hvis man udelukkende kigger på de aktiviteter, som skatteyderen 

deltager i her i landet, ligner det umiddelbart ikke et ophold, som har karakter af ferie eller 

lignende, men derimod mere erhvervsmæssige aktiviteter. Udfordringen i denne sag er dog, at 

skatteyderen deltager i disse aktiviteter på frivillig basis og på ingen måde er lønnet her fra 

Danmark samt at deltagelsen er enkeltstående.  

Dog kan man diskutere om, hvorvidt skatteyderen ikke deltager i disse arrangementer, som følge af 

en senere hensigt med at opnå en fordel heraf som tildeling af nye projekter eller aflønning. Denne 

diskussion er dog ikke noget, som man tager stilling til her, da det er umuligt at bevise, hvilke 

hensigter skatteyderen har i forbindelse med sin deltagelse heraf.  

 

                                                 
40 SKM2017.180.LSR 
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Som ph.d. Anders Nørgaard Laursen i RR.SM.2017.08 skriver er der blevet ”… etableret en 

dikotomi; skatteyderens aktiviteter her i landet kan enten karakteriseres som ”ferie eller lignende” 

eller som varetagelse af ”indtægtsgivende erhverv”.”41 

Af KSL § 1, stk. 1, nr. 1 og 2 samt § 7, stk. 1, fremgår der ingen tekst om indtægtsgivende erhverv, 

men derimod kun begrebet ”ferie eller lignende”. Begrebet er senere tilføjet til Den juridiske 

vejledning, men derfor forekommer det stadig interessent, at der i denne afgørelse samt afgørelsen 

SKM2014.717.LSR lægges vægt på fortolkningen af begrebet ”indtægtsgivende erhverv” og ikke 

begrebet ”ferie eller lignende”. Som følge af de to afgørelser fra Landsskatteretten vil begrebet 

”indtægtsgivende erhverv” fremover kun medføre skattepligt, såfremt der kan påvises en direkte 

tilknytning mellem skatteyderens aktivitet og indkomsterhvervelsen her i Danmark. Udfordringen 

for SKAT bliver derfor fremover, at de ikke skal påvise om den pågældende aktivitet har karakter af 

ferie eller lignende eller ikke, men derimod påvise, hvorvidt der er tale om et ”indtægtsgivende 

erhverv”.  

 

3.2.6 LSR af 04.04.2019 Journalnr. 18-0001097 

 

En af de nyeste afgørelser vedrørende spørgsmålet om man bliver skattepligtig til Danmark som 

følge af bopæl og ophold, ses i afgørelsen fra Landsskatteretten af 4. april 2019, hvor en klager har 

spurgt SKAT om han ved erhvervelse af en helårsbolig i Danmark vil medføre fuld skattepligt. 

SKAT oplyser, at der ved erhvervelse af bopæl her i landet, vil medføre skattepligt efter KSL § 1, 

stk.1, nr. 1. Dog kræver skattepligten efter KSL § 7, stk. 1, at der samtidig tages ophold her i landet, 

før den fulde skattepligt indtræder. Klager oplyser endvidere, at der ved ophold i Danmark vil blive 

besvaret e-mails fra medarbejdere uanset om ferien blev holdt i Danmark eller andre steder. SKAT 

vurderer besvarelse af e-mails fra medarbejdere i forhold til, hvorvidt der tale om udøvelse af 

erhvervsmæssig indtægtsgivende aktiviteter. SKATs opfattelse er, at når der er tale om 

erhvervsmæssige aktiviteter, som er regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, vil den 

fulde skattepligt efter KSL § 7, stk. 1, jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 1. indtræde idet, der ikke er tale om 

ophold, der har karakter af ferie eller lignende.  

 

 

                                                 
41 RR.SM.2017.08, s. 4, linje 4.  
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Landskatteretten stadfæster SKATs afgørelse, i det de fremfører, at klagerens arbejde karakteriseres 

som en regelmæssig løbende varetagelse af et indtægtsgivende erhverv, hvorfor opholdet ikke kan 

anses for ferie eller lignende, og derfor vil klager være skattepligtig til Danmark som følge af 

rådighed over bopæl samt ophold her i landet.  

 

Denne nye afgørelse fastlægger som tidligere gennemgået, at ophold, som har karakter af ferie eller 

lignende, ikke kan omfatte varetagelse af erhvervsmæssige indtægtsgivende aktivitet, der ikke har 

karakter af sporadiske enkeltstående tilfælde.  

Praksis er derfor, at man som skatteyder skal være meget opmærksom på, om man bliver omfattet 

af skattepligten som følge af ophold her i landet samtidig med udøvelse af erhvervsmæssige 

aktivitet, uanset om der er tale om enkelte møder eller besvarelse af e-mails.  

 

3.2.7 Delkonklusion på ferie eller lignende  

 

Ud fra redegørelsen om ”ferie eller lignende” kan det konkluderes, at såfremt arbejdet i Danmark 

havde karakter af enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, medfører det ikke, at den 

fysiske person bliver fuld skattepligtig til Danmark. Spørgsmålet er derfor om analysen af begrebet 

”ferie eller lignende” og praksis stemmer overens med dette udgangspunkt.  

 

Der er ingen tvivl om, at der i praksis lægges vægt på den erhvervsmæssige aktivitet, og ikke om 

opholdet har karakter af ”ferie eller lignende”. Det afgørende er, om opholdet i Danmark indeholder 

erhvervsmæssige aktiviteter, som også er indtægtsgivende.  

Udgangspunktet er, at enkeltstående sporadiske aktiviteter ikke medfører fuld skattepligt, og her 

kan 10-dages-reglen være en god regel at benytte. Dog forekommer der eksempler i praksis på, 10 

arbejdsdage-reglen ikke gælder som for eksempel SKM.2013.715.SKAT og SKM2015.61.SR. 

Disse undtagelser gør det svært som tilflytter at vurdere, hvornår man vil være fuld skattepligtig til 

Danmark og medfører, at tilflyttere kan være nødt til at søge et bindende svar inden en flytning til 

Danmark, idet der ellers kan pålægges en skattepligt, som ikke var forudset. Det medfører mere 

besvær og mange flere sager til SKAT, da der er uklare regler og ovenstående eksempel som 

SKM2017.180.LSR viser, at SKAT’s afgørelse kan tilsidesættes af Landsskatteretten.  
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Af afgørelsen om Sørens Hansens kan det konkluderes, at det for en skatteyder kan have afgørende 

betydning om, hvorvidt ens skattesag afgøres efter reglerne om tilflytning eller fraflytning, idet der 

er forskel på, hvornår man bliver skattepligtig eller ophører med at være skattepligtig. Derudover 

kan det også konkluderes, at der er forskel på, hvordan den erhvervsmæssige aktivitet vurderes. Det 

handler ikke nødvendigvis om antallet af erhvervsmæssige aktiviteter, men mere om der er tale om 

en sporadisk eller løbende aktivitet.  

 

Af afgørelsen om Kinnock-sagen kan det konkluderes, at der er sket en ændring i praksis i henhold 

til, hvor lang tid en skatteyder kan have sin bopæl til rådig og opholde sig i Danmark uden at blive 

skattepligtig. Før i tiden var der en begrænsning på 3 år i forhold til, hvor længe en skatteyder 

kunne have en midlertidig løsning med arbejde i udlandet og bolig med familien i Danmark uden at 

være skattepligtig. Denne begrænsning er nu fjernet, så det ikke længere gælder 3 år.  

 

Derudover viser de mange gennemgået afgørelser, at der er en usikkerhed i retsreglerne og selvom 

SKAT har udsendt et styresignal for at klarlægge reglerne, forekommer det stadig vanskeligt for 

borgerne at vurdere, hvorvidt de bliver opfattet af skattepligten efter kildeskatteloven som følge af 

deres ophold her i Danmark.  

 

Derfor kan det konkluderes, at der ikke er noget klart udgangspunkt for, hvornår et ophold har 

karakter af ”ferie eller lignende”. Der er forskellige indikationer på, hvornår man kan opholde sig i 

Danmark uden at blive fuld skattepligtig til landet, men der er også flere eksempler på, at disse 

indikationer tilsidesættes.  

Som den nyeste afgørelse fra 4. april 2019 viser, vil et ophold, der har karakter af ferie eller 

lignende, ikke kunne omfatte varetagelse af en erhvervsmæssig indtægtsgivende aktivitet, som ikke 

har karakter af sporadiske enkeltstående tilfælde.  

Derfor kan det konkluderes, at der er tale om uklare regler på områder, som kræver en grundig 

gennemgang således, at tilflyttere fremover har mulighed for at vurdere, hvorvidt de bliver fuld 

skattepligtige til Danmark eller ej som følge af deres ophold her i landet.  
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4. Analyse af ”Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for 

indtræden af fuld skattepligt)” 

Af resuméet til ændring af kildeskatteloven også kaldet ”Modernisering af regler for indtræden af 

fuld skattepligt” fremgår det, at regeringen ønskede at indføre mere enkle og objektive regler for 

indtræden af fuld skattepligt til personer. I resuméet står der: 

”Reglerne om indtræden af fuld skattepligt er ofte blevet kritiseret for at være utidssvarende, 

indebære betydelige skøn og mangle forudsigelighed i anvendelse. Usikkerheden om reglerne kan 

betyde, at personer med bopæl og arbejde i flere lande undlader at udføre arbejde i Danmark, da 

de derved risikerer at blive fuldt skattepligtige. Reglerne for indtræden af fuld skattepligt kan 

således være en barriere for tiltrækning af viden og kapital til danske virksomheder.”42 

Dette udsagn er fuldstændig i tråd med ovenstående analyse af de gennemgået regler og afgørelser. 

Der er skabt en usikkerhed omkring reglerne for fuld skattepligt, idet man som skatteyder ikke på 

forhånd kan sige, om man vil være skattepligtig til Danmark som for eksempel, når der erhverves et 

sommerhus her i landet. Denne usikkerhed kan betyde, at mange danskere, som er flyttet til 

udlandet for at arbejde, er betænkelige ved at beholde deres bopæl eller investere i fritidshuse 

grundet usikkerheden omkring reglerne for skattepligt.  

Forslaget indebar, at der i KSL § 1, stk. 1, nr. 1 efter bopæl skulle indsættes ”herved forstås 

rådighed over en bolig, der er egnet til helårsbeboelse.”43  

På denne måde skulle der ikke længere skelnes mellem helårshuse og sommerhuse, da det 

afgørende er rådighed over en bolig, der er egnet til helårsbeboelse.44  

  

                                                 
42 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 134: Resumé af forslag til ændring af kildeskatteloven (Modernisering af 

regler for indtræden af fuld skattepligt) 
43 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 134: Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af 

regler for indtræden af fuld skattepligt) 
44 Bemærkning til Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for indtræden af fuld 

skattepligt), s. 6 
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Udover ændringen i KSL § 1, stk. 1, nr. 1, skulle KSL § 7 ændres, så den fremover var affattet 

således ” For en person, der har bopæl her i landet, indtræder skattepligten efter § 1, stk. 1, nr. 1, 

først, når den pågældende tager ophold her i landet i en periode på mere end 90 dage inden for en 

periode på 12 måneder, jf. dog stk. 2. I perioden på 90 dage indgår kun dage, der har været 

rådighed over en bolig. 

Stk. 2. For en person, der har bopæl her i landet, og som ikke er fuldt skattepligtig til et andet land, 

indtræder skattepligten efter § 1, stk. 1, nr. 1, fra første dag personen tager ophold her i landet. En 

person anses for fuldt skattepligtig til et andet land, hvis personen i henhold til lovgivningen i dette 

land er skattepligtig dér på grund af hjemsted, bopæl eller lignende kriterium. En person anses ikke 

for fuldt skattepligtig, hvis personen udelukkende er skattepligtig til det pågældende land af 

indkomst fra kilder i dette land eller formue, der befinder sig dér.”  

Med denne formulering, skulle der ikke længere skelnes mellem opholdets karakter i henhold til 

ferie eller arbejde. Det afgørende var alene opholdets varighed, som ikke måtte være mere end 90 

dage inden for 12 måneder.  

Lovforslaget blev fremsat den 23. februar 2018, men allerede i artiklen fra Børsen: Minister sparker 

omstridt skattesnyd-pakke til hjørne, udtaler ministeren den 4. maj 2018, at lovforslaget bliver 

udskudt som følge af den kritik som er fremkommet ved lovforslaget. Som Skatteminister Karsten 

Lauritzen udtaler: "Jeg forventer bestemt, at der bliver ændret i forslaget, så vi finder den rigtige 

balance. Formålet er at modernisere reglerne, og at gøre dem mere enkle. Men vi skal heller ikke 

ramme nogle, vi ikke vil ramme, og vi skal sikre, at danske virksomheder fortsat kan lave 

udstationeringer,"45 Det er altså ikke lykkedes for Skatteministeren at opnå formålet med det 

fremsatte lovforslag, og derfor vil lovforslaget blive ændre og fremsat igen, hvilket indtil videre 

ikke er sket.  

Jeg vil i de næste par afsnit gennemgå, hvorfor lovforslaget ikke kunne løse de opstillede 

problemstillinger i dette speciale.  

 

                                                 
45 Børsen: Minister sparker omstridt skattesnyd-pakke til hjørne 
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4.1 Diskussion af ændringen i KSL § 1, stk. 1, nr. 1 

Hvis vi først ser på lovforslagets ændring i KSL § 1, stk. 1, nr. 1, fremgår det bemærkelsesværdigt, 

at regeringen mener at have løst problemstillingen mellem rådighed og bopæl egnet til 

helårsbeboelse. For spørgsmålet er jo stadig, hvornår er en bolig egnet til helårsbeboelse. Hvilke 

kriterier indgår i denne vurdering? Og hvornår har en skatteyder rådighed over boligen? Disse 

problemstillinger har som tidligere analyseret i opgaven, givet anledning til en række spørgsmål.  

Ændringen i lovforslaget ville have betydet, at sommerhuse som udgangspunkt udgjorde en bopæl 

efter kildeskatteloven, medmindre huset ikke var egnet til helårsbeboelse. Dette er en skærpelse i 

henhold til tidligere, hvor udgangspunktet var, at sommerhuse ikke udgjorde en bopæl efter 

kildeskatteloven. Skatteydere som tidligere har kunne købe eller bevare deres sommerhus uden at 

være skattepligtig i Danmark, kunne med lovforslaget blive skattepligtig som følge af et ophold på 

mere end 90 dage inden for 12 måneder.  Der er her tale om en skærpelse i forhold til tidligere, hvor 

disse skatteydere kunne opholde sig i 180 dage inden for 12 måneder uden at blive skattepligtig til 

Danmark.  

Idet sommerhuse med helårsstatus eller vurderet som egnet til helårsbolig, vil blive anset som 

bopæl efter lovforslagets § 1, stk. 1, nr. 2. vil det betyde, at skatteyderen enten er nødt til at sælge 

sommerhuset eller leje det uopsigeligt i 3 år for at undgå skattepligt. Dette vil betyde, at skatteydere 

med sommerhuse i Danmark formentlig ikke længere vil beholde deres huse og dermed måske 

miste interesse for at holde ferie i Danmark. Dermed vil mange skatteydere være nødsaget til at 

sælge deres bolig eller mindske varigheden af deres ophold til Danmark, hvilket ikke vil være 

gavnligt for samfundet eller turismen, da mange af disse skatteydere har benyttet deres boliger til at 

holde ferie i Danmark og dermed være med til at øge forbruget her i landet. Til KSL § 1, stk. 1, nr. 

2. fremgår det af bemærkninger til lovforslaget, at den fulde skattepligt først indtræder, når 

skatteyderen tager ophold her i Danmark, der overstiger 90 dage inden for et tidsrum på 12 måneder 

og har haft rådighed over en bolig. Når opholdets varighed skal udregnes, medregner man også 

rejsedage, altså brudte døgn, som hele dage.46. Dette skulle kunne løse problemstillingen 

vedrørende skattepligten for en skatteyder, som gerne bare vil kunne have et sommerhus i Danmark 

uden at være skattepligtig til landet.  
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Dog vil skatteydere som ikke er fuldt skattepligtige til et andet land, ikke være omfattet af 90-

dages-reglen, men derimod blive beskattet allerede fra første dag, skatteyderen opholder sig i 

Danmark. Dette forekommer som en meget hård beskatning og medfører igen, at det ikke vil være 

attraktivt at have bolig i Danmark. 

Problemstillingerne omkring hvornår en bolig er egnet til helårsbeboelse, og hvornår en skatteyder 

har rådighed over bolig, er ikke blevet løst med ovenstående lovforslag, hvilket blandt andet kan 

være en af grundene til lovforslaget er blevet udskudt.  

Som Jacob Ravn siger i artiklen Fuld skattepligt skal ikke længere være et skøn fra Dansk Erhverv 

”Begrebet ”rådighed” bør skæres ud i pap for at undgå tvivl om fortolkningen.” 

I henhold til ovenstående analyse af teori og retspraksis er det vurderet, at begrebet rådighed har 

givet anledning til en del usikkerhed. Af bemærkninger til lovforslaget fremgår det, at rådighed 

over en bolig skal være af en vis tidsmæssig udstrækning. Så en kortvarig rådighed under 2 

måneder vil ikke medføre bopæl efter kildeskatteloven. Derudover fremgår det, at det skal være den 

reelle rådighed der er afgørende og ikke en formel rådighed. 47 Rådighed over en bolig kan 

fremover være sommerhuse og værelser. Dette har været praksis hele tiden, så med lovforslaget 

ville der ikke ske en ændring af rådighedsbegrebet.  

 

4.2 Diskussion af ændringen i KSL § 7 

Lovforslagets ændring i KSL § 7 ville betyde, at det ikke længere var afgørende for en skatteyder 

om opholdet i Danmark havde karakter af arbejde eller ferie eller lignende. Det afgørende ville 

være opholdets længde, som ikke måtte udgøre mere end 90 dage inden for 12 måneder.  

Ud fra ovenstående gennemgang af opholdets karakter i henhold til om der er tale om ferie eller 

lignende, vil ovenstående ændring i loven kunne betyde, at denne problemstilling vil være løst. Det 

vil fremover være muligt for en skatteyder, som har meget arbejde og gerne vil holde ferie i 

Danmark med sin familie i sommerhuset og samtidig arbejde uden at blive skattepligtig hertil.  
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Et af ønskerne med det fremsatte lovforslag er, som Skatteministeren Karsten Lauritzen udtaler 

"Ønsket om at modernisere reglerne gør at flere udlandsdanskere kan arbejde i Danmark. Det står 

vi ved. Men nogle af de mere utilsigtede ting, som forslaget fører med sig, skal vi have fundet nogle 

gode løsninger på."48 Dermed anerkender Skatteministeren behovet for, at skatteyderen kan arbejde 

under deres ophold uden at blive skattepligtig til Danmark. 

Som tidligere gennemgået i de gældende regler, vil en skatteyder, som har behov for at arbejde 

under sin ferie, måske vælge ikke at holde ferie i Danmark af frygt for at blive fundet skattepligtig 

her til landet. Dermed vil det ikke være attraktivt at have en bopæl i Danmark, og dermed mister 

landet mange udlandsdanskere, som er med til at bidrage til forbruget. 

Det vil være en rigtig god ide at gøre reglerne for, hvornår der indtræder skattepligt mere 

gennemskuelige, og lovforslaget møder også rosende ord blandt de mange høringssvar.  

Det der dog er udfordringen her, er ikke længere opholdets karakter, men derimod varigheden og 

beskatningen som vil give problemer. Dette skyldes ændringen i KSL § 7, stk. 2, hvoraf en 

skatteyder med bopæl i Danmark og som ikke er fuldt skattepligtig til et andet land, vil skattepligten 

indtræde allerede fra første dag, hvor skatteyderen tager ophold her. I bemærkningerne til 

lovforslaget fremgår det, at formålet med lovændringen er at undgå situationer, hvor en skatteyder 

”slipper for” at betale skat til Danmark eller et andet land, selvom den pågældende person har 

rådighed over en bolig i landet og eventuelt arbejder her i op til 90 dage.49  

Det er dette punkt, som har mødt størst modstand, eftersom det synes urimeligt, at en skatteyder, 

som har bopæl i et lavt eller ikke beskattet land, pludselig skal vælge mellem at beholde sin bolig 

her i landet og blive beskattet eller opgive sin bolig for at slippe for beskatningen. Skatteministeren 

udtaler dog også i Børsen, at de utilsigtede ting, som forslaget fører med sig, skal der findes en god 

løsning på. Denne løsning har Skatteministeren ikke kunne finde endnu, hvorfor det forkastede 

lovforslag endnu ikke er blevet genfremsat, og vi må derfor vente på en ny løsning. Dette betyder, 

at de problemstillinger, som har været ved de gældende regler, stadig vil fremkomme, hvilket blandt 

andet ses ved den nyeste i opgaven gennemgået afgørelse fra 4. april 2019, som omhandlede 

problemstillingen vedrørende ophold, som har karakter af ferie eller lignende og samtidig deltagelse 

i erhvervsmæssige indtægtsgivende aktiviteter.  
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4.3 Delkonklusion på forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af regler for 

indtræden af fuld skattepligt) 

 

Det fremsatte lovforslag om ændring af kildeskatteloven må vurderes at være et forsøg på at ændre 

den retsstilling, som er gældende for nuværende. Problemstillingen vedrørende, hvornår der er tale 

om en bopæl, synes at være blevet løst i det omfang, at alle boliger som har helårsstatus eller er 

egnet til helårsbolig, vil være omfattet af begrebet bopæl efter kildeskatteloven. Problemet er dog 

stadig de sommerhuse, som ikke har helårsstatus, men som alligevel efter deres karakter og stand, 

kan vurderes at være egnet til helårsbolig.  

Denne problemstilling eksisterer allerede og dermed, er der ikke kommet nogen mere klar 

definition af, hvornår et sommerhus er i så god en stand, at det vil blive vurderet som en bopæl efter 

kildeskatteloven. Derudover er problemstillingen vedrørende rådighed over en bolig også stadig 

aktuel, idet rådigheden ikke er skåret mere ud i pap og stadig kan give anledning til spørgsmål. 

 

Problemstillingen vedrørende erhvervsmæssige aktiviteter under en skatteyders ophold her i 

Danmark, ville være løst i forhold til, at der ikke længere skulle skelnes mellem ferie og lignende 

eller arbejde, blot så længe, at skatteyderen holder sig under 90 dages ophold inden for 12 måneder. 

Problemet med indførelsen skattepligten for skatteydere som arbejder og bor i lavt eller ikke 

beskattede lande, som ikke tidligere har været omfattet af reglerne i kildeskatteloven, står pludselig 

og skal vælge mellem at opgive deres bolig her i landet eller blive beskattet fra første dag de tager 

ophold i Danmark. Denne stramning er blevet mødt med stor modstand, og Skatteministeren har 

dog også accepteret kritikken over det fremsatte lovforslag, som er blevet udskudt på ubestemt tid. 

Der er endnu ikke fremsat et nyt lovforslag, så vi må vente med spænding på, hvordan 

Skatteministeren får løst de aktuelle problemstillinger ved kildeskatteloven i henhold til 

skattepligten.  
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5. Forslag til ændring af kildeskatteloven 

 

Efter at have redegjort for teorien omkring reglerne for fuld skattepligt til Danmark i henhold til 

kildeskattelovens § 1 og § 7 samt analyseret retspraksis på området, er der ingen tvivl om, at 

reglerne er uklare, præget af skøn og skaber derfor en usikkerhed for skatteyder, som gerne vil 

kende til konsekvenserne af at beholde deres bopæl ved fraflytning eller skattepligten ved 

tilflytning. Denne usikkerhed blev forsøgt løst med det fremsatte lovforslag om ændring til 

kildeskatteloven, der desværre ikke formåede at løse ovenstående problemstillinger, og dermed blev 

lovforslaget aldrig vedtaget. 

 

Et nyt forslag til ændring af kildeskatteloven bør forsøge at eliminere de skønsmæssige vurderinger, 

der findes i praksis og bør være udformet således, at der på et fast og klart grundlag kan vurderes, 

hvornår en fysisk person bliver skattepligtig til Danmark.  

 

Som tidligere gennemgået i afsnit 4.1 og som Jacob Ravn fra Dansk Erhverv udtaler, bør begrebet 

rådighed skæres ud i pap. Det fremsatte lovforslags om modernisering af regler for indtræden af 

fuld skattepligt ændring i § 1, stk. 1, nr. 1, hvoraf det blev forslået at indsætte efter bopæl ” hvorved 

forstås rådighed over en bolig, der er egnet til helårsbeboelse”50 er i og for sig en god løsning, idet 

der bliver fastslået, at der skal være tale om bolig beregnet til helårsbeboelse. Problemet som 

ovenstående analyse af praksis viser er, at der skal være nogle bedre retningslinjer for, hvornår der 

er tale om en helårsbolig. Det kan være svært at defineret direkte i loven, men så bør det i hvert fald 

være defineret mere tydeligt i bemærkninger til loven, hvor det skal være understøttet af eksempler. 

Skal det for eksempel være en bolig af en vis størrelse? Og skal boligen indeholde toilet og bad? 

Sådanne ting kunne være ting kunne være en god ide at overveje, når boligens type skal vurderes. 

Det er selvfølgelig en umulig opgave at lave en udtømmende liste med eksempler, men er 

eksemplerne tydelige, vil det være nemmere for en skatteyder at vurdere, hvorvidt reglerne gælder 

for ham eller ej. Derudover bør der også være en liste med eksempler på boliger, der ikke vil være 

omfattet af begrebet bopæl i kildeskatteloven. På denne måde opnås der en meget detaljeret liste, 

som skatteyderne vil have nemmere ved at gennemskue.  
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I forhold til spørgsmålet om opholdets karakter og om der er tale om ferie eller lignende, bør der 

fastsættes en bedre grænse for, hvornår man som skatteyder må have bopæl og opholde sig i 

Danmark, før man bliver skattepligtig her til landet.  

Det forekommer urimeligt, at man som udlandsdansker ikke kan tage på ferie i Danmark i et 

sommerhus, som kan have karakter af helårsstatus, og arbejde samtidig uden at blive beskattet af sit 

arbejde. Dog vil det heller ikke være rimeligt, hvis udlandsdansker kunne opholde sig i Danmark i 

en længere periode og arbejde samtidig, uden at Danmark opnår en skatteindtægt af det udførte 

arbejde. Der bør derfor fastsættes nogle objektive regler for, hvor mange dage en udlandsdansker 

kan arbejde under sit ophold i Danmark, så der skabes mere klare retningslinjer og dermed en større 

retssikkerhed.51 

Derfor vil jeg foreslå, at begrebet ”ferie eller lignende” fjernes fra kildeskatteloven således, at en 

skatteyders ophold ikke skal vurderes efter, om det har karakter af ferie eller lignende.   

Dette er samme forslag, som Skatteministeren forsøgte med det fremsatte lovforslag, dog med en 

begrænsning på 90 dage. 

 

I forhold til den fastsatte grænse på 90 dage, vurderes denne grænse at være en skærpelse i forhold 

til den nuværende grænse på 180 dage. 90 dage er en halvering af nuværende regler og rammer 

derfor en del udlandsdansker, herunder pensionister, som gerne vil opholde sig over en længere 

periode i Danmark for blandt andet at kunne bevare deres tilknytning til familie og venner. Det 

primære fokus med lovforslaget har ikke været at begrænse denne gruppes ophold i Danmark, men 

derimod at gøre det nemmere for udlandsdanskere at arbejde her uden at blive skattepligtig. Dette er 

også lykkedes, idet en skatteyder ville kunne udføre erhvervsmæssige aktiviteter uden at blive 

skattepligtig til Danmark.  

 

Det forekommer vanskeligt at komme med et præcis bud på antallet af dage, som bør være 

gældende for disse skatteydere, idet den ene gruppe vil blive hårdere ramt end den anden. Et forslag 

kunne være en mellemting mellem 90 og 180 dage og så en længere indførelsesperiode således, at 

der allerede nu blev vedtaget at antallet af dage først blev talt fra 1. januar år xxx. Dermed vil det 

være attraktivt for udlandsdanskere at holde ferie i Danmark samtidig med at udføre arbejde uden at 

blive skattepligtig.  
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Forslaget til ændringen i KSL § 7, stk. 2 forekommer bemærkelsesværdigt, da udgangspunktet om 

at fjernet begrebet ”ferie eller lignende” skulle gøre det attraktivt for udlandsdanskere at opholde 

sig i Danmark og arbejde uden at blive beskattet.  

Ændringen strider direkte imod dette udgangspunkt, idet udlandsdanskere som bor i lande uden 

beskatning, vil blive beskattet allerede fra første dag de tager ophold her.  

Ses dette forslag derimod ud fra et skattemæssigt perspektiv, forekommer det ikke helt urimeligt, at 

en udlandsdansker, som opholder sig i Danmark, arbejder under opholdet og har en bopæl, bliver 

beskattet, såfremt at vedkommende ikke allerede betaler skat til et andet land. En skatteyder som 

har en bolig i Danmark og som ikke er udlejet, kan tale for en stærk tilknytning her til landet.  

Ud fra vores globalindkomstprincip i SL § 4, er en skatteyder fuld skattepligtig til Danmark af den 

samlede indkomst uanset, hvor indkomsten stammer fra, medmindre der forekommer 

dobbeltbeskatning. Som afgørelsen i Søren Hansens sag, bør det derfor ikke være muligt at søge 

skattely i et land uden beskatning, for så at opholde sig i Danmark og på denne måde slippe for at 

betale skat til det danske samfund.  

Der er ingen tvivl om, at dette forslag skabte stor kritik, da det blev fremsat, og det vil formentlig 

ikke være den nemmeste ændring at få vedtaget, hvorfor det eventuelt bør forsøges at lempe 

ændringen, så den ikke forekommer så hård for ikke skattepligtige personer.  

 

5.1 Delkonklusion på forslag til ændring af kildeskatteloven 

 

Ud fra ovenstående gennemgang og forslag, kan det konkluderes, at reglerne i kildeskatteloven om 

skattepligt for fysiske personer, trænger til at blive opdateret eller moderniseret som lovforslaget 

havde som overskrift. Det fremsatte lovforslag havde nogle positive ændringer, men samtidig nogle 

hårde konsekvenser for en gruppe af udlandsdanskere.  

Det vurderes, at ændringen i KSL § 1, stk. 1, nr. 1 vedrørende rådighed vurderes at være et godt 

tiltag under forudsætning af mit forslag til en uddybning af, hvornår der vil være tale om rådighed. 

Her skal der være en så vidt muligt udtømmende liste af eksempler på, hvornår der er tale om 

rådighed.  

 

Derudover konkluderes det, at det skal være muligt at arbejde i Danmark, uanset om man er på ferie 

med familien eller ej, uden at blive skattepligtig hertil.  
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Der skal selvfølgelig være en grænse for, hvor mange dage en udlandsdansker kan opholde sig i 

Danmark og arbejde uden at blive skattepligtig. Hvor mange dage der præcis skal være tale om, er 

svært at vurdere, men det bør lægge et sted mellem de 90 og 180 dage.  

 

Til sidst skal der samtidig være en mulighed for Skattemyndighederne i Danmark at beskatte 

fysiske personer, som arbejder her i landet, men som ikke betaler skat i et andet land. Dog skal 

arbejdet være af et vist omfang, før en skatteyder bør blive beskattet her i landet.  
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6. Konklusion 

Efter at have redegjort for reglerne i kildeskatteloven og sammenholdt reglerne med retspraksis på 

området, kan jeg ikke lade være med at vende tilbage til udtalelsen ”Hvis du tror, du forstår 

kildeskattelovens tilflytningsregler, så har du ikke forstået kildeskattelovens tilflytningsregler.” fra 

ph.d. Anders Nørgaard Laursen i RR.SM.2017.08  

Udgangspunktet for forståelsen af de gældende regler omkring fuld skattepligt for fysiske personer 

burde umiddelbart være simple nok. Når en skatteyder har en bolig og opholder sig i Danmark i 

mere end 3 måneder eller 180 dage inden for en periode af 12 måneder, bliver vedkommende 

skattepligtig til Danmark. Efter ovenstående analyse har det nemlig vist sig, at de gældende regler 

omkring fuld skattepligt ikke var så simple alligevel.  

Hvis man først ser på analysen vedrørende bopælsbegrebet, kan det konkluderes, at der er forskel på 

om der er tale om bopæl ved tilflytning eller fraflytningssager. Det kan ikke være lovgivers 

intention, at der skal være forskel på, hvorvidt en skatteyders sag vurderes efter det ene eller andet 

princip, idet udgangspunktet bør være skattepligtigt eller ej, uanset om man er på vej ind i landet 

eller på vej ud af landet.   

Derudover kan det konkluderes, at bopælsbegrebet ikke er defineret tydeligt nok, hvorfor der er en 

gråzone for, hvornår en bolig er omfattet af loven, som for eksempel sommerhuse, der kan være i så 

god stand, at det har karakter af en helårsbolig. Samtidig er der også en gråzone for, hvornår der 

foreligger rådighed over en bolig, idet en skatteyder kan betragtes som have rådighed over en bolig, 

selvom der kan være tale om et værelse hos ens forældre.  

I forhold til analysen omhandlende begrebet ”ferie eller lignende” kan det konkluderes, at et ophold 

i Danmark som er tænkt som en ferie eller lignende, ikke giver mulighed for at arbejde samtidig. 

Hertil er der dog nogle undtagelser, hvor arbejde godt kan accepteres. Disse undtagelser omhandler 

arbejde, der har karakter af enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, hvilket ikke vil 

medføre skattepligt. Som de mange afgørelser viser, forekommer der ikke noget klart udgangspunkt 

for, hvornår et ophold har karakter af ”ferie eller lignende”, hvilket skaber et uklart billede af, 

hvornår man som tilflytter bliver skattepligtig til Danmark som følge af et ophold her i landet.  
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Ud fra forslaget om ændring af kildeskatteloven kan det konkluderes, at det var et forsøg på at gøre 

op med den usikkerhed som reglerne, omkring fuld skattepligt for skatteydere, har skabt i praksis. 

Det blev forsøgt at komme med en mere klar definition af, hvornår der er tale om en bolig efter 

bopælsbegrebet, men som afsnittet omkring bopæl har konkluderet, vil der stadig være nogle 

gråzoner, som ikke blev løst med denne formulering. Derudover blev definitionen af, hvornår der 

foreligger rådighed over en bolig heller ikke afklaret yderligere. Det konkluderes, at ændringen i 

KSL § 1, stk. 1, nr. 1 vedrørende rådighed vurderes som værende et godt tiltag under forudsætning 

af mit forslag til en udtømmende liste af eksempler på, hvornår der er tale om rådighed samt en liste 

over boliger, der ikke anses for omfattet.  

Problemstillingen vedrørende erhvervsmæssige aktiviteter under en skatteyders ophold her i 

Danmark ville være løst med det fremsatte lovforslag, men det ville betyde en stor stramning på 

området for antallet af dage en udlandsdansker – der ikke ville arbejde under sit ophold - kunne 

opholde sig i Danmark. Derudover ville stramningen medføre, at udlandsdanskere som ikke bliver 

beskattet i andre lande, vil blive beskattet i Danmark allerede fra opholdets første dag. Det skal 

være muligt at arbejde i Danmark, uanset om man er på ferie med familien eller ej, uden at blive 

skattepligtig hertil. Dog skal der stadig fastsættes en grænse for antallet af dage, som en skatteyder 

kan opholde sig i Danmark uden skattepligt.  

Så problemstillingen ”udfordringerne ved reglerne for fuld skattepligt for fysiske personer” er de 

uklare regler på området for skattepligt, der betyder, at der ikke er nogen retssikkerhed for 

skatteyderne. Begrebet bopæl og begrebet ferie eller lignende er ikke klart defineret, og selvom 

SKAT har forsøgt at gøre begreberne mere forståelige ved at udsende styresignaler, viser 

ovenstående analyse tydeligt, at det ikke er lykkedes endnu. Af den nyeste afgørelse fra 4. april 

2019 fremgår det, at statuering af bopæl i henhold til kildeskattelovens bestemmelser er afhængig 

af, hvorvidt den pågældende skatteyder har rådighed over en helårsbolig her i landet. I det SKAT 

fastslår, at dette er udgangspunktet i praksis, bør man som lovgiver få tilføjet den fremsatte ændring 

om at tilføje ”hvorved forstås rådighed over en bolig, der er egnet til helårsbeboelse,”52, således at 

der er en overensstemmelse mellem praksis og gældende ret. 

Det er vigtigt, at lovreglerne bliver tilpasset virkeligheden og folks adfærd og ikke omvendt. 

                                                 
52 Skatteudvalget 2017-18 SAU Alm.del Bilag 134: Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven (Modernisering af 

regler for indtræden af fuld skattepligt) 
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Dette mener jeg eftersom, at det efterhånden er meget almindeligt, at man besvarer mails og 

telefonopkald i sin ferie uanset, hvor man befinder sig henne.  

Derfor bør dette også gælde for gæster fra udlandet, som holder ferie i Danmark, således at de 

undgår beskatning selvom besvarelsen af mails er af et vist omfang.  

Hvis vi beskatter for restriktivt, kan det afholde vigtige erhvervsfolk i at deltage i erhvervslivet i 

Danmark, som for eksempel at holde foredrag. Alternativ kan de være nødt til at afholde møder 

m.m. over Skype eller lignende, for ikke at tage ophold her og dermed blive beskattet.  

Det er vigtigt at få ændret reglerne i kildeskatteloven, således at der skabes klarhed for tilflyttere, så 

det er attraktivt at opholde sig i Danmark. En lov med så stor usikkerhed giver ingen retssikkerhed 

for borgerne og ud fra ovenstående analyse af retspraksis, bør en ændring af denne lov prioriteres 

for den kommende regering.  
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Bilag 1 - Domsresume 

domstol.dk - Dom i sag om professionel dansk golfspillers skatteunddragelse 12/05/2019 11.32  

Dom i sag om professionel dansk golfspillers skatteunddragelse 

19-05-2010  

Københavns Byret har i dag idømt en professionel dansk golfspiller en bøde på 8 millioner kroner. 

Golfspilleren var tiltalt for forsætlig skattesvig af grov karakter, men blev alene dømt for en grov 

uagtsom overtrædelse af skattekontrolloven.  

Af dommens præmisser (anonymiseret i fornødent omfang) fremgår blandt andet følgende:  

”På det foreliggende grundlag finder retten ikke, at anklagemyndigheden har godtgjort, at tiltalte den 30. 

december 1999 og 10. februar 2000 med forsæt til skatteunddragelse fremkom med oplysninger om 

fraflytningen fra Danmark til Monaco, som han vidste eller burde have vidst var urigtige eller vildledende. 

Det kan endvidere ikke lægges til grund, at der skete afgørende ændringer med hensyn til tiltaltes 

bopælsforhold og øvrige tilknytning til Danmark før de tidspunkter i 2001, da tiltalte erhvervede huset i 

Nordsjælland og genoptog det egentlige parforhold til A. Det kan herefter ikke anses for fuldt tilstrækkeligt 

godtgjort, at tiltalte for så vidt angår indkomstårene 2000 og 2001 er fremkommet med urigtige eller 

vildledende oplysninger med forsæt til skatteunddragelse. Det er således ikke bevist, at tiltalte må have vidst 

eller anset det for overvejende sandsynligt, at han for de nævnte år, på trods af adresseændringen til Monaco, 

havde bevaret skattepligten til Danmark. Tiltalte kan derfor ikke ifalde strafansvar for årene 2000 og 2001. 

Retten har herefter ikke anledning til at tage stilling til, om tiltalte, var fuldt skattepligtig i Danmark for 

indkomstårene 2000 og 2001.  

For så vidt angår indkomstårene 2002 til 2006 finder retten, at anklagemyndigheden på baggrund af 

ovennævnte oplysninger på en tilstrækkelig sikker måde har godtgjort, at tiltalte i disse indkomstår havde 

bopæl i Danmark og derfor efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, var fuldt skattepligtig i Danmark. Ved 

vurderingen tillægges det afgørende betydning, at tiltalte i hvert fald fra 1. januar 2002 havde rådighed over 

en bolig i Nordsjælland af en standard og med en indretning, som han på alle tider af året, frem for 

lejligheden i Monaco, benyttede til ophold, når han ikke deltog i golfturneringer i udlandet. Det tillægges 

også betydning, at tiltalte benyttede boligen i Nordsjælland til overnatninger i forbindelse med sit erhverv 

som professionel golfspiller både i forbindelse med den egentlige golftræning, der ifølge tiltalte, var en 

nødvendighed for, at han kunne fortsætte som professionel golfspiller, og i forbindelse med betalte 

sponsorarrangementer. Det tillægges endelig betydning, at tiltalte som følge af parforholdet med A havde 

mulighed for at benytte lejligheden i København på samme måde, som han benyttede denne lejlighed inden 

parforholdets midlertidige opløsning i 1999.  

Vedrørende spørgsmålet om tiltaltes tilregnelse lægges det efter tiltaltes egen forklaring og revisor K1 

håndskrevne notater, til grund, at tiltalte på et møde i november 1999 med revisor K1, i hvilket møde O også 

deltog, modtog rådgivning vedrørende skattereglerne, herunder rådgivning om, hvad der skal til for at 

skattepligten i Danmark i forbindelse med fraflytning fra Danmark ophører. Efter erhvervelsen af boligen i 

Nordsjælland modtog tiltalte endvidere på et møde den 11. januar 2003 rådgivning fra revisor K1. Det 

lægges til grund, at K1 inden mødet havde indhentet udtalelsen af 7. januar 2003 fra firmaet R.  

I lyset af bemærkningerne om tiltaltes tilregnelse med hensyn til indkomstårene 2000 og 2001 sammenholdt 

med, at det ikke kan afvises, at tiltalte var af den opfattelse, at det alene var reglen om ophold i Danmark 

under 180 dage, der var afgørende for hans skattepligt, finder retten det ikke fuldt tilstrækkeligt godtgjort, at 

tiltalte med hensyn til indkomstårene 2002 til 2006 vidste eller må have anset det for overvejende 
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sandsynligt, at han af de grunde, der er nævnt overfor, var fuldt skattepligtig til Danmark. Det findes således 

betænkeligt at fastslå, at tiltalte med hensyn til hele gerningsperioden har handlet med forsæt til skattesvig.  

Med det kendskab tiltalte havde til skattereglerne, finder retten imidlertid, at tiltalte under de foreliggende 

omstændigheder, hvor han i alle årene opholdt sig betydeligt mere i Danmark end i Monaco, efter 

erhvervelse af huset i Nordsjælland og efter, at parforholdet til A var blevet genetableret, på en mere 

autoritativ måde end kontakten til firmaet R og drøftelserne med revisor K1, burde have sikret sig, at han 

ikke var fuldt skattepligtig til Danmark. Ved ikke at have sikret sig denne afklaring finder retten, at tiltalte 

har udvist en adfærd, der på en tilstrækkelig grov måde har afveget fra den adfærd, som man under de givne 

omstændigheder kunne vente og kræve af ham. Indholdet af de aflyttede telefonsamtaler mellem tiltalte og O 

og samtalerne mellem A og henholdsvis O, tiltalte og advokat K2 bestyrker, at tiltaltes tilregnelse har været 

grov uagtsomhed. Tiltalte findes herefter skyldig i overtrædelse af skattekontrollovens § 13, stk. 2, jf. stk. 1, 

med et unddraget skattebeløb på 7.869.151 kr.”  


