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1. Indledning 

Den danske lovgivning er utrolig omfattende og kan derfor være svær at tolke. Grundet der er flere 

danskere der søger jobmuligheder i udlandet, bliver det mere relevant for den almindelig skatteyder at 

forstå hvordan lovgivningen fungerer. Da hvert et valg kan have skattemæssige konsekvenser, er det vigtigt 

at vide for skatteyderen hvilke indtægter der skal beskattes og hvilke udgifter der kan opnås fradrag for. 

Dette handler ikke kun om fraflytning i forbindelse med nye jobmuligheder, men også pensionister der 

ønsker at tilbringe mere tid i varmen, frem for de kolde regnvejrsdage i Danmark. Især ses det blandt de 

unge at det kan være nyt og spændende at tage om på den anden side af jorden for at opleve andre 

kulturer. I disse situationer er det yderst vigtigt at vide som skatteyder, hvordan man skal forholde sig til sin 

indkomst.  

Det største problem for den almindelig skatteyder, er at de ikke forstår lovgivningen. De fleste lovsamlinger 

er lavet for flere årtier siden, hvor sprogbruget var meget anderledes. Dog er der løbende fortaget 

ændringer og opdateringer til lovsamlingerne, så de bedre stemmer overens med nutiden. Desuden er der 

stadig steder i loven, hvor der eksempelvis ikke tages hensyn til hvor digitaliseret vores hverdag er blevet 

og hvordan jobbet derfor sjældent bliver lagt 100% fra sig på ferier. Men ikke nok med sprogbruget kan 

være gammeldags, kan det ligeledes være skrevet i så højt et omfang af fagsprog, at den almindelige 

skatteydere ikke har kendskab til disse fagtermer. 

Problematikken ligger desuden i, at navigere rundt i lovgivningen. Hovedreglerne kan være beskrevet i en 

lovsamling og derefter blive ophævet i en anden lovsamling. Alt ud fra hvilke indtægter og udgifter det 

drejer sig om, skal reglerne findes i forskellige lovsamlingen. Ligeledes i forhold til måden skatteyderen har 

erhvervet sig disse indkomster.  
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1.1 Problemformulering 

Som det beskrives i indledning, giver det udfordringer at skulle tolke lovgivningen. Såfremt der handles på 

baggrund af de enkeltes tolkninger, kan dette medfører skattemæssige konsekvenser, som kunne være 

undgået. Ved hjælp af følgende problemformulering, vil afgangsprojektet tydeliggøre hvordan loven skal 

tolkes ud fra de skattemæssige aspekter og hvilken indvirkning dette har på skatteopgørelsen. 

Hvorledes bliver en fuld skattepligtig person beskattet ved flytning fra Danmark? 

For at besvare problemformuleringen bedst mulig, vil følgende spørgsmål blive besvaret. 

o Hvornår ophører den fulde skattepligt til Danmark, når en person fraflytter Danmark? 

o Hvad indgår i den skattepligtige indkomst? 

o Hvordan opnår en fysisk person henstand med fraflytterskatten på aktier? 

o Hvordan beskattes en fraflyttet fysisk person ved afståelse af aktier, og hvilken indvirkning har 

dette på henstandssaldoen? 

1.2 Afgrænsning 

Afgangsprojektet vil udelukkende tage udgangspunkt i reglerne for fysiske personer omfattet af 

Personskatteloven §1. Her afgrænses der derfor fra selskaber og andre juridiske personer. Der fokuseres 

kun på skatteyderen som en almindelig lønmodtager, hvorfor der afgrænses fra selvstændigt 

erhvervsdrivende. I den forbindelse vil der derfor ikke blive redegjort for lovgivningen i forhold til 

virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.  

Opgavens fokuspunkt lægges på personers fulde skattepligt til Danmark efter Kildeskattelovens §1, og 

skelnet til hvornår denne ophører. På den baggrund afgrænses der til kun at redegøre for lovgivningen i 

forhold til fraflytning. Dog kan skatteyderen efter fraflytningen være begrænset skattepligtig efter 

Kildeskatteloven §2. Redegørelsen af dette er der dog afgrænset fra, hvorfor der ligeledes er valgt en 

afgrænsning fra tilflytning eller tilbageflytning. I den forbindelse tages der ikke hensyn til 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten, hvorfor globalindkomstprincippet ligger til grund for at hele 

indkomsten medtages i personbeskatningen. 
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1.3 Metode og kildekritik 

Med udgangspunkt i ovenstående problemformulering, vil der i dette metodeafsnit, redegøres for 

fremgangsmåden for besvarelsen heraf. 

I dataoparbejdningen er der blevet indhentet sekundær data, i form af lovsamlinger samt domskendelser. 

Sekundær data, omfatter data der er blevet udarbejdet i en anden forbindelse.1 Dog anvendes disse data 

som primære kilder, da de har den højeste værdi for denne problemformulering.  

Der er i dette afgangsprojekt blevet arbejdet ud fra den videnskabsteoretiske deduktive metode, som 

betyder at der er blevet taget udgangspunkt i teorien, i form af lovsamlinger og domskendelser, hvor der 

herefter er blevet foretaget analyse i form af beregninger. Ved udarbejdelse af disse beregninger er det 

gjort på baggrund af den kvantitative metode.2  

Analysen i afgangsprojektet behandles ud fra den retsdogmatiske metode, da denne benyttes til løsninger 

af de juridiske problemstillinger. Metoden er anerkendt og får inddraget de relevante lovsamlinger for at 

klarlægge hvilke love der er gældende.  

I udarbejdelsen af analysen er der høj reliabilitet, da lovsamlingerne samt domskendelserne betragtes som 

værende pålidelige kilder. Desuden sikres høj validitet, da lovsamlingerne er specifikke regelsæt og der i 

domskendelserne tages udgangspunktet i lovsamlingerne.  

Dog det ingen betydning har for redegørelsen af teorien, skal det nævnes at lovsamlingerne er udarbejdet 

af myndighederne, som har haft en intention om hvad de gerne ville have disse regelsæt skulle have af 

konsekvenser.  

                                                           
1 Heldbjerg, Grethe, ”Grøftegravning”, Samfundslitteratur Forlagene, 1997, 10. opslag 2017, s. 13 
2 Thurén, Torsten, ”Videnskabsteori”, Rosinante, 2016, 2. udgange, s. 25 
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1.4 Disposition 

3 

Afgangsprojektet er opdelt i 4 dele. Vi befinder os i 1. del, hvor vi starter ud med de indledende punkter til 

afgangsprojektet. I 2. del, vil der redegøres for lovgivningen. I 3. del vil der i ved hjælp af beregningscases, 

kunne analyseres på den redegørelse af lovgivninger der havde været i 2. del. I 4. del, vil der samles op på 

2. del og 3. del for at danne et samlet overblik, hvor der her endelig konkluderes og perspektiveres. 

 

                                                           
3 Figur 1.1: Opgavens struktur – Fremhæv Indledning (Kilde: Egen tilvirkning) 
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2. Redegørelse af lovgivning 

4 

 

I dette afsnit vil jeg redegøre for, hvornår en fysisk person er fuld skattepligtig til Danmark. Dette har 

relevans for opgaven, da afsnittet vil gennemgå den gældende lovgivning på området i forhold til, hvornår 

skattepligten ophører ved fraflytning fra Danmark. Samtidig vil jeg redegøre for, hvordan en fysisk person 

skal opgøre den skattepligtig indkomst ved henholdsvis til- og fraflytning, da dette skaber et klart overblik 

over reglerne for at opnå henstand. Slutteligt vil jeg beskrive, hvilke elementer der indgår i en fysisk 

persons skattepligtige indkomst. For at underbygge de gældende regler henviser jeg til praksis i form af 

forskellige afgørelser, domme, kendelser og SKAT-meddelelser. 

 

2.1 Begrænset skattepligtig 

Personer, som er begrænset skattepligtige, beskattes kun af visse indkomster, som skatteyderen 

oppebærer fra Danmark jf. Kildeskatteloven §2, stk. 1, som i hovedtræk omfatter vederlag for ansættelse 

og arbejde, modtaget udbytter, royalty, pensionsudbetalinger, dagpenge og uddannelsesstøtte. Ligeledes 

indkomster fra hverv med fast driftssted i Danmark og fast ejendom i Danmark. 

 

 

 

 

                                                           
4 Figur 2.1: Opgavens struktur – Fremhæv Teori (Kilde: Egen tilvirkning) 
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2.2 Fuld skattepligtig 

Kildeskatteloven beskriver, hvornår man er omfattet af reglerne for at være fuld skattepligtig til Danmark. 

Er man omfattet af disse regler, skal skatteyderen betale skat af hele sin indkomst efter Statsskatteloven og 

er omfattet af globalindkomstprincippet. Reglerne ved fuld skattepligt bygger på skatteyderens bopæl og 

ophold i Danmark jf. Kildeskattelove §1 stk. 1, nr. 1 og 2, som lyder: 

§1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler: 

1. personer, der har bopæl her i landet, 

2. personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, 

heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, 

2.2.1 Bopæl i Danmark 

Personer, der har bopæl i Danmark, er fuld skattepligtig jf. Kildeskatteloven §1 stk. 1 nr. 1.  Der lægges dog 

vægt på de objektive elementer, herunder de faktiske boligforhold, såsom postadresse og folkeregisteret, 

samt de subjektive elementer, herunder tilkendegivelse af, hvor hjemstedet er og tilknytning i form af 

familie.5 Der forefindes også særskilte regler ved til- og fraflytning. 

Ved flytning til Danmark indtræder skattepligten først, når personen opholder sig i landet, bortset fra 

kortvarigt ophold grundet ferie jf. Kildeskatteloven §7 stk. 1. Dog kan en person godt erhverve sig en 

ejendom i Danmark uden at blive fuld skattepligtig. Det er først fra den dag personen tager permanent 

ophold i Danmark, at fuld skattepligtig træder i kraft.6 

Ved fraflytning ophører den fulde skattepligt først, når bopælen eksempelvis sælges, da skatteyderen ikke 

må have en helårsbolig til rådighed efter fraflytningstidspunktet. Skæringstidspunktet for fraflytningen kan 

dog forefindes før det faktiske salg, altså på tidspunkt hvor boligen er blevet sat til salg, såfremt 

skatteyderen har bestræbt sig på at få boligen solgt, herunder indbo.7 Det er skatteyderens bevisbyrde, at 

der ikke længere er rådighed over helårsbolig.8 Efter TfS 1992, 316 HR, kan skatteyderen i praksis også 

vælge at fremleje sin bolig i en periode på minimum 3 år, hvor det ikke er muligt at opsige lejemålet. 

Såfremt skatteyderen har opholdt sig i udlandet i mere end 3 år, har dette ingen betydning, hvis reglen for 

fremlejning i minimum 3 års uopsigelig periode ikke er overholdt.9 

                                                           
5 Den Juridiske Vejledning 2017-2, C.F.1.2.1 – Hvornår er der bopæl i Danmark 
6 Den Juridiske Vejledning 2017-2, C.F.1.2.2 – Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning 
7 Den Juridiske Vejledning 2017-2, C.F.1.2.3 – Hvornår ophører skattepligten ved fraflytning 
8 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 764 
9 Den Juridiske Vejledning 2017-2, C.F.1.2.3 – Hvornår ophører skattepligten ved fraflytning 
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Det er stadig uklart, hvorvidt sommerhuse omfattes af bopælsbegrebet i Danmark. Dog er der i praksis, jf. 

TfS 1990, 163 LSR, taget udgangspunkt i, at sommerhuse ikke bliver medtaget som bopæl i Danmark under 

de forudsætninger, at skatteyderen ikke har andre væsentlige tilknytningspunkter ud over ferie og 

lignende.10 Det betyder, at hvis skatteyderen har erhvervsmæssige interesser under ophold i sommerhuset, 

vil dette indebære, at skatteyderen er fuld skattepligtig til Danmark. Ved fraflytning tages der 

udgangspunkt i, om skatteyderen stadig har rådighed over helårsbolig, såfremt sommerhuset er godkendt 

til helårsbolig.11 

Det er derfor en samlet vurdering over de objektive og subjektive forhold, som gør sig gældende ved 

afgørelse, om hvorvidt skatteyderens skattepligt til Danmark er ophørt, det har derfor stor betydning for 

hvorvidt, skatteyderen har til hensigt at bosætte sig varigt i udlandet.12 

2.2.1.1 Praksis: Skattepligt - køb af bolig her i landet 

For at underbygge regelsættet vedrørende skattepligt til Danmark ved erhvervelse af bolig i Danmark, 

henviser jeg til praksis i form af bindende svar fra SKAT i SKM2015.52.SR. 

I SKM2015.52.SR ønsker spørgeren et bindende svar fra SKAT, om hvorvidt der kan erhverves bolig i 

Danmark uden at blive fuld skattepligtig. Endvidere om spørgeren kan opholde sig i boligen under ferie i 

Danmark, uden at blive fuld skattepligtig, såfremt opholdende ikke er på mere end 3 måneder eller 

samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden for en periode på 12 måneder. 

Spørgeren er bosiddende i udlandet og kan i forbindelse med sit arbejde blive sendt til Danmark på kurser i 

højest 5 dage om året.  

Skatterådet vurderer, at spørgeren godt kan erhverve sig bolig i Danmark uden at blive skattepligtig, før 

spørgeren tager ophold her i landet jf. Kildeskatteloven §7 stk. 1. Skatterådet vurderer ligeledes, at 

spørgeren godt kan opholde sig i den erhvervede bolig under kurserne uden at blive skattepligtig, da 

kurserne i Danmark er begrænsede enkeltstående tilfælde jf. SKM2012.732.ØLR. Desuden kan spørgeren 

opholde sig i den erhvervede bolig i Danmark under ferie, uden at blive skattepligtig, såfremt 

opholdsgrænsen ikke bliver brudt jf. SKD.1972.21.139. 

 

                                                           
10 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 765-766 
11 Den Juridiske Vejledning 2017-2, C.F.1.2.3 – Hvornår ophører skattepligten ved fraflytning 
12 Den Juridiske Vejledning 2017-2, C.F.1.2.3 – Hvornår ophører skattepligten ved fraflytning 
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2.2.1.2 Praksis: Ophør af fuld skattepligt 

For at underbygge regelsættet vedrørende ophør af skattepligt til Danmark, ved afståelse af bolig, henviser 

jeg til praksis i form af bindende svar fra SKAT i SKM2014.555.SR. 

I SKM2014.555.SR ønsker spørgeren et bindende svar fra SKAT, om hvorvidt skattepligten til Danmark anses 

for ophørt ved afståelse af bolig. 

Spørgeren ønsker at bosætte sig i udlandet med sin ægtefælle, hvorfor de sætter deres bolig til salg og 

framelder sig folkeregistret. Spørgeren vil anskaffe sig en ny bolig i udlandet og vil derfor fremover være 

varigt bosiddende i udlandet. Spørgeren oplyser, at såfremt de ikke kan sælge boligen i Danmark, vil boligen 

blive udlejet uopsigeligt i en periode på minimum 3 år. Baggrunden for spørgerens fraflytning skyldes job i 

udlandet. 

Skatterådet vurderer, at spørgerens skattepligt til Danmark anses som ophørt ved fraflytning, da spørgeren 

ikke længere har rådighed over helårsbolig, samt der ikke længere er stærk tilknytning til Danmark og 

derfor ikke længere opfylder kriterierne til at være skattepligtig til Danmark jf. Kildeskatteloven § 1 stk. 1, 

nr. 1.  

2.2.1.3 Praksis: Fuld skattepligt ved fraflytning til Spanien 

For at underbygge regelsættet vedrørende ophør af skattepligt til Danmark ved udlejning af bolig i en 

uopsigelig periode på minimum 3 år, samt rådighed over sommerhus, henviser jeg til praksis i form af 

bindende svar fra SKAT i SKM2011.153.SR. 

I SKM2011.153.SR ønsker spørgeren et bindende svar fra SKAT, i forbindelse med flytning til Spanien, om 

hvorvidt skattepligten til Danmark anses for ophørt ved udlejning af bolig i en uopsigelig periode på 

minimum 3 år. Spørgeren ønsker dog stadig at beholde sommerhuset i Danmark til brug i ferier. Det er 

ifølge planloven lovligt at benytte sommerhuset til helårsbolig, dog oplyser spørgeren, at det ikke er 

anvendeligt til dette. 

Skatteministeriet vurderer, at udlejningen af boligen under de nævnte krav er grundlag for, at skattepligten 

ophører for skatteyderen ved flytning til Spanien, da skatteyderen ikke længere har rådighed over 

helårsbolig. Sommerhuset vil dog stadig blive anset for helårsbolig ifølge planloven, uanset om det ikke er 

anvendeligt til dette. Samlet set vurderer skatteministeriet derfor, at skatteyderen stadig vil være 

skattepligtig til Danmark efter flytningen til Spanien. 
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2.2.2 Ophold i Danmark 

Personer uden bopæl i Danmark, som opholder sig i landet i et tidsrum på mindst 6 måneder, heri 

medregnet kortvarige ophold i udlandet grundet ferie, er fuld skattepligtig jf. Kildeskatteloven §1, stk. 1 nr. 

2.  

Skattepligten indtræder fra begyndelsen af det ophold i landet, der begrunder skattepligten jf. 

Kildeskatteloven §8, stk. 1, og virker derfor med tilbagevirkende kraft. 

Med undtagelse af personer, som er turister eller studerende jf. Kildeskatteloven §8, stk. 2, dog må de ikke 

drive selvstændig erhvervsvirksomhed, og som vedvarende er indkomstskattepligtige til hjemlandet eller 

har en større tilknytning til Danmark.13 Såfremt opholdet i Danmark har strakt sig over en periode på 365 

dage inden for et samlet tidsrum af 2 år, indtræder skattepligten til Danmark. Dette er uanset, om perioden 

på de 365 dage er med eller uden afbrydelser. I dette tilfælde vil skattepligten først indtræde fra den 366. 

dag og virker derfor ikke med tilbagevirkende kraft. Opnår en turist eller en studerende en lønindtægt 

inden 365 dage, bliver de dog begrænset skattepligtig til Danmark, da Kildeskattelovens §8, stk. 2 ikke 

medfører fritagelse for Kildeskatteloven §2.14 Dog vil enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende 

aktiviteter ikke medføre, at skattepligten indtræder.15 Studerende, som råder over en helårsbolig, omfattes 

dog ikke af Kildeskatteloven §1, stk. 1 nr. 1 og bliver derfor ikke skattepligtig på baggrund af bopæl.16  

2.2.2.1 Praksis: Skattepligtens indtræden - fodboldspiller - overgangssum ved klubskifte 

For at underbygge regelsættet vedrørende skattepligt til Danmark, ved ophold i et tidsrum på minimum 6 

måneder i landet, henviser jeg til praksis i form af dom fra SKAT i SKM2009.30.HR. 

I SKM2009.30.HR ønsker appellanten ændring af dom fra SKAT - Landsretten, om hvorvidt skatteyderen er 

skattepligtig af ”sign on fee”, som modtages i forbindelse med underskrift af kontrakt, inden skatteyderen 

er flyttet til Danmark og derved skattepligtig til Danmark. Appellanten var bosiddende i England og ville i 

forbindelse med sit arbejde som professionel fodboldspiller flytte til Danmark. 

Jf. meddelelse fra skat i SKM2007.370.SKAT anses ”sign on fee” inden for sportsverdenen for en 

overgangssum, som betales ved en kontraktunderskrivelse. Denne ”sign on fee” anses for et vederlag for 

personligt arbejde i tjenesteforhold, hvorfor det anses for at være forskud på løn og dermed A-indkomst 

omfattet af Kildeskatteloven §43, stk. 1. 

                                                           
13 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 780 
14 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.F.1.3 – 6-måneders ophold i Danmark 
15 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.F.1.2.2 – Hvornår indtræder skattepligten ved tilflytning 
16 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.F.1.3 – 6-måneders ophold i Danmark 
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Højesteret bekræfter dommen afsagt af Landsretten på baggrund af et ophold i Danmark af mindst 6 

måneders varighed. Skatteyderen ankom til Danmark ved underskrivelse af kontrakten og valgte derefter 

og blive i landet og kun tage tilbage til England i forbindelse med afvikling af bosættelsen i England. Derved 

påbegyndte skatteyderen et sammenhængende ophold i Danmark i et tidsrum på mindst 6 måneder og 

blev derfor omfattet af Kildeskatteloven §1, stk. 1 nr. 2 samt Kildeskatteloven §8, stk. 1. 

2.2.2.2 Praksis: Studerendes ophold i Danmark uden skattepligts indtræden 

For at underbygge regelsættet om hvorvidt, udenlandske studerendes ophold i Danmark medfører 

skattepligt til Danmark, henviser jeg til praksis i form af bindende svar fra SKAT i SKM2015.685.SR. 

I SKM2015.685.SR ønsker spørgeren et bindende svar fra SKAT, om hvorvidt udenlandske studerende bliver 

skattepligtige af stipendier, samt hvorvidt de udenlandske studerende bliver skattepligtige ved rådighed 

over helårsbolig eller opholder sig i Danmark i en periode på mere end 6 måneder, men mindre end 365 

dage i et samlet tidsrum på 2 år. 

Skatterådet vurderer, at de udenlandsk studerende ikke bliver skattepligtige til Danmark af de efter 

Ligningsloven §7K, stk. 5 modtagne stipendier jf. Kildeskatteloven §8, stk. 2. Skatterådet vurderede 

yderligere, at de udenlandske studerende ikke blev skattepligtig ved rådighed over helårsbolig efter 

Kildeskatteloven §1, stk. 1. Afslutningsvis vurderer skatterådet ligeledes, at de udenlandske studerende 

ikke er omfattet af Kildeskattelovens §1, stk. 1 nr. 2, hvorfor de ikke bliver skattepligtige til Danmark ved at 

opholde sig i landet i en periode på mere end 6 måneder. Dette betyder, at de udenlandske studerende 

først bliver skattepligtige til Danmark ved et ophold på mere end 365 dage i et samlet tidsrum på 2 år og 

derfor først bliver skattepligtig på den 366. dag jf. Kildeskatteloven §8, stk. 2. 

2.2.3 Fuld skattepligt til flere stater 

Det forekommer, at en skatteyder er begrænset skattepligtig til Danmark og et andet land på samme tid. 

Dette sker især, hvis landet har lignende regler omkring begrænset skattepligt som reglerne i Danmark. I 

disse tilfælde, er der tale en dobbeltbeskatningssituation. For at undgå denne dobbeltbeskatning, er der 

indført visse regler jf. OECD-Modeloverenskomsten artikel 4. Dette betyder, at den begrænsede skattepligt 

fordeles mellem de to lande. Dog skal Danmark have indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst med det 

vedkommende land.17 Jeg i min afgræsning valgt, afgrænset mig fra at komme mere ind på dette emne. 

                                                           
17 OECD-Modeloverenskomst artikel 4 
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2.3 Skattepligtige indkomstopgørelse 

2.3.1 Globalindkomstprincippet 

Ved opgørelse af den skattepligtige indkomst skal den skattepligtiges samlede indtægter medregnes, 

uanset om dette er indenlandske eller udenlandske indtægter jf. Statsskatteloven §4. Dette princip kaldes 

globalindkomstprincippet og underbygger derfor den danske indkomstbeskatning.18 

2.3.2 Medregnes i den skattepligtige indkomst 

Hele skatteyderens indkomst medtages som udgangspunkt i den skattepligtige indkomst, uanset om den er 

erhvervet uventet eller ved indkomstbestræbelse jf. Statsskatteloven §4. 

Erhvervsindkomst og næring bliver jf. Statsskatteloven §4, litra a, medregnet i den skattepligtige indkomst.  

Indkomst ved næring forstås, at skatteyderens formål med erhvervelsen er, at videresælge aktivet med 

fortjeneste for øje. Næringsbegrebet er dog afhængigt af hvilket aktiv, skatteyderen har med at gøre. Det 

kan derfor have betydning, såfremt skatteyderen har en uddannelse eller et job bag sig, som kan give et 

bedre indblik i, hvordan fortjenesten opnås. Det kan ligeledes have betydning, hvis der er høj 

omsætningshastighed af varer af den pågældende art af aktiv.19  

Som udgangspunkt bliver lejeindtægt medregnet i den skattepligtige indkomst jf. Statsskatteloven §4, litra 

b. Dette omhandler både udlejning af sommerhus, som ikke har tilladelse til at være helårsbolig og 

ejerbolig, uanset om det er et enkelt værelse eller hele boligen. Benyttes skatteyderens sommerhus 

udelukkende til udlejning, opgøres skattepligten og fradraget efter Statsskatteloven §4 og §6. Benyttes 

sommerhuset derimod selv af skatteyderen, men samtidig bliver lejet ud en del af året, kan beskatningen 

ske efter den skematiske metode eller den regnskabsmæssige metode jf. Ligningsloven §15 O.20 For at 

anvende disse metoder skal sommerhuset være omfattet af Ejendomsværdiskatteloven §4.21 Ved den 

skematiske metode er de bundfradraget kr. 10.700 (201722) og derfor skattefrie, såfremt skatteyderen 

vælger at leje ud privat. Det er dog kun 60% af indtægten, udover bundfradraget, der skal beskattes jf. 

Ligningsloven §15 O, stk. 1. Vælger skatteyderen derimod at leje ud gennem et bureau, er bundfradraget på 

kr. 21.400(201723). Bundfradraget må dog ikke overstige bruttolejeindtægten. Ved den regnskabsmæssige 

metode bliver skatteyderen beskattet af indtægterne fratrukket de faktiske udgifter jf. Ligningsloven §15 O, 

                                                           
18 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 167 
19 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.C.2.1.3.3.2 Næring 
20 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.H.3.4.2.1 Udlejning af fritidsbolig en del af året 
21 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.H.3.4.2.1 Udlejning af fritidsbolig en del af året 
22 http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234799 
23 http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2234799 
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stk. 2. Ved udlejning af helårsbolig i hele året opgøres resultatet af udlejningen som udlejningsejendomme, 

hvor indtægterne medregnes efter Statsskatteloven §4, litra b.24 Driftsomkostningerne fratrækkes efter 

Statsskatteloven §6, litra a i den skattepligtige indkomst.25 Udlejer skatteyderen et værelse i en helårsbolig 

eller hele boligen i en del af året, kan skatteyderen på samme vilkår som ved sommerhuset, opgøre 

beskatningen efter den skematiske metode eller den regnskabsmæssig metode jf. Ligningsloven §15 P. 

Ligeledes her skal helårsboligen være omfattet af Ejendomsværdiskatteloven §4.26 

Lønindkomst er karakteriseret ved at være vederlag for personligt arbejde, herunder naturalier og 

personalegoder. Lønindkomsten medregnes i den skattepligtige indkomst jf. Statsskatteloven §4, litra c og 

Ligningsloven §16.27 Lønindkomsten beskattes efter retserhvervelsesprincippet, hvilket vil sige i det år, 

arbejdet er udført.28 Personalegoder, som har konkret sammenhæng med arbejdet, bliver først medregnet i 

den skattepligtige indkomst, såfremt de overstiger bagatelgrænsen på kr. 5.900 (201729) jf. Ligningsloven 

§16, stk. 3. Såfremt personalegoderne overstiger denne bagatelgrænse, beskattes skatteyderen af hele 

beløbet.30 Gaver anses også som en personalegode jf. Statsskatteloven § 4, litra c, men er uden konkret 

sammenhæng til arbejde og har derfor en bagatelgrænse på kr. 1.100 (2017). Ligeledes her beskattes 

skatteyderen af hele beløbet, såfremt værdien overstiger bagatelgrænsen jf. Ligningsloven §16, stk. 3. 

Julegaver må dog ikke overstige bagatelgrænsen på kr. 800 og er med i beregningen af den samlede værdi 

på kr. 1.100 jf. Ligningsloven §16, stk. 3.31 Jubilæumsgaver har dog en bagatelgrænse på kr. 8.000, såfremt 

medarbejderens jubilæum består af ansættelse i 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5 jf. 

Ligningsloven §7U, stk. 3. Hvis det er virksomhedens jubilæum, er det en betingelse, at virksomheden har 

eksisteret i et antal år, der er deleligt med 25 år jf. Ligningsloven §7U, stk. 4.32  

Fri bil og fri telefon anses også som personalegoder, men her er der fastsat individuelle regler. Såfremt en 

telefon bliver stillet til rådighed for skatteyderens private benyttelse, medregnes den skattepligtige værdi i 

den skattepligtige indkomst jf. Ligningsloven §16, stk.1. Den skattepligtige værdi af telefon om året udgør 

kr. 2.700 (201733) jf. Ligningsloven §16, stk. 12. Hvis begge parter i et ægteskab betaler multimedieskat, kan 

den skattepligtige værdi nedsættes med 25 % for begge parter på betingelse af, at den samlede 

                                                           
24 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.H.3.2.2.1 Indtægter ved udlejning med videre af fast ejendom 
25 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – 3.2.3.1 Driftsomkostninger på fast ejendom 
26 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.H.3.4.1.1 Udlejning af værelser eller udlejning af helårsbolig en del af året 
27 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 345-346 
28 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.1.2.1 Beskatningstidspunkt 
29 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234874 
30 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.5.1.3 Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 
31 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.5.5.1 Jule- og nytårsgaver, lejlighedsgaver, øvrige gaver 
32 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.3.5.3 Jubilæumsgratialer 
33 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234876 
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skattepligtige værdi overstiger kr. 3.600 (2017) jf. Ligningsloven §16, stk. 12. 34 Hvis arbejdsgiveren stiller en 

bil til rådighed for skatteyderens private benyttelse, beskattes skatteyderen jf. Ligningsloven §16, stk. 4. 

Beskatningen fastsættes ud fra en skematisk værdiansættelse, hvor der medregnes 25% af bilens værdi af 

mindst kr. 160.000 og højest kr. 300.000. Beløbet over kr. 300.000 medregnes med 20% jf. Ligningsloven 

§16, stk. 4, 1. + 2. punkt. Der skal ligeledes tillægges en miljøafgift, som består af 1,5 gang værdien af 

vægtafgiften. Hvis bilen er anskaffet inden for de første 36 måneder fra første indregistrering, opgøres 

bilens værdi til nyvognspris. Når bilen overstiger de 36 måneder, opgøres bilens værdi til 75% af 

nyvognsprisen jf. Ligningsloven § 16, stk. 4, 5. punkt. Hvis bilen bliver anskaffet, når første indregistrering er 

over 3 år siden, opgøres bilens værdi til arbejdsgiverens købspris jf. Ligningsloven § 16, stk. 4.35 

En arbejdsgiverbetalt pension medregnes ikke i skatteyderens skattepligtige indkomst jf. 

Pensionsbeskatningsloven §19 stk. 1. Det er dog en betingelse, at arbejdsgiveren betaler til en ordning med 

løbende udbetalinger, såsom en livsvarig alderspension, invalidepension eller en ægtefælle- og 

samleverpension efter Pensionsbeskatningsloven §2. Ved indbetalinger til disse ordninger fra 

arbejdsgiveren er der ingen grænse for, hvor meget der må indbetales.36 

Indbetaler arbejdsgiveren til en ratepension, medregnes denne indbetaling ikke i skatteyderens 

skattepligtige indkomst jf. Pensionsbeskatningsloven §19. Men indbetaler arbejdsgiveren mere end 

grundbeløbet på kr. 53.500 (2017) jf. Pensionsbeskatningsloven §16, stk. 2, skal beløbet over grundbeløbet 

medtages i skatteyderens skattepligtige indkomst.37 

Indbetaler skatteyderen til en privattegnet ratepension, vil de indbetalinger, der bliver foretaget i 

indkomståret, kunne fratrækkes den skattepligtige indkomst jf. Pensionsbeskatningsloven §18, stk. 1 og 2. 

Dog kan skatteyderen kun fratrække indbetalinger op til grundbeløbet på kr. 53.500 (2017) jf. 

Pensionsbeskatningsloven §16, stk. 2.38 Beløbsgrænsen på kr. 53.500, gælder for den samlede indbetaling 

til ratepension fra både den arbejdsadministrerende pensionsordning samt den privattegnede.39 

Skatteyderen kan give sin ægtefælle gaver, som er afgiftsfrie jf. Boafgiftsloven §22, stk. 3. Dette betyder 

også, at såfremt samliv bliver ophævet, bliver gaven omfattet af Statsskatteloven §4, litra c, og er derfor 

ikke afgiftsfri, men bliver omfattet af den skattepligtige indkomst.40 Giver skatteyderen gaver til sine børn, 

                                                           
34 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.5.2.3.1 Regel 
35 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 354-355 
36 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A. 10.2.1.3.1.1 Arbejdsgiveradministrerede ordninger i forhold til den ansatte 
37 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.10.2.2.3.1 Arbejdsgiveradministrerede ratepensioner 
38 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.10.2.2.3.2 Privattegnede ratepensioner 
39 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.10.2.2.3.3 Beløbsgrænsen på 53.500 kr. 
40 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 410 



Side 16 af 72 
 

bonusbørn eller børnebørn med en værdi, som overstiger bundfradraget på kr. 62.900 (2017) i et 

kalenderår, beskattes gavemodtageren med en gaveafgift på 15% af den overstigende beløb jf. 

Boafgiftsloven §23, stk. 1. Disse regler gælder pr. forældre – et forældrepar kan derfor give deres børn, 

bonusbørn eller børnebørn afgiftsfrie gaver til en samlet værdi på kr. 125.800 (dobbelt grundbeløb på kr. 

62.900).41 Der kan ligeledes gives gaver til svigerbørn eller stedsvigerbørn afgiftsfrit, dog er bundfradraget 

her kr. 22.000 (201742), hvor der betales 15% i gaveafgift af det overstigende beløb jf. Boafgiftsloven §22, 

stk. 2. Gives der gaver til stedforældre eller bedsteforældre, er bundfradraget det samme som til forældre 

på kr. 62.900 (201743), dog vil gaveafgiften være på 36,25% af det overstigende beløb.44 

Renteindtægter anses for en ydelse beregnet som en bestemt procentdel af en gæld. Renteindtægter 

medregnes i den skattepligtige indkomst jf. Statsskatteloven §4, stk. 1, litra e. Renteindtægterne 

medregnes efter forfaldsprincippet, som betyder, de først medregnes når de er forfaldne til betaling.45 

Udbytte som udloddes af aktier, medregnes i den skattepligtige indkomst jf. Statsskatteloven §4, stk. 1, litra 

e og er omfattet af Ligningsloven §16 A, stk. 1. Dog bliver udbytte omfattet af Personskatteloven §4 A, stk. 

1. nr. 1 og medregnes derfor i aktieindkomsten, som efter Personskatteloven §4 A, stk. 4 ikke indgår i den 

skattepligtige indkomst. 46 Udbytte kan blandt andet bestå af værdiforøgelse eller overskud af årets resultat 

i selskabet efter Ligningsloven §16 A, stk. 2, og beskatningen sker efter retserhvervelsesprincippet. 47  

Gevinst og tab på skatteyderens formue medregnes ikke i den skattepligtige indkomst jf. Statsskatteloven 

§5, a. Dog bliver gevinst og tab ved afståelser af aktier medregnet i den skattepligtige indkomst jf. 

Aktieavancebeskatningsloven §1.48 Såfremt køb og salg af aktier forekommer ved næring jf. 

Aktieavancebeskatningsloven §17, stk. 1, bliver skatteyderen beskattet af gevinst og tab efter 

Statsskatteloven §§4, litra a og 6, litra a.49 I tilfælde af næring kan skatteyderen vælge at benytte sig af 

lagerprincippet frem for realisationsprincippet jf. Aktieavancebeskatningsloven §23, stk. 2. Ved opgørelse 

efter lagerprincippet bliver aktiernes værdi opgjort ved indkomstårets begyndelse og slutning for at se, om 

der har været gevinst eller tab på værdien. Der sker således beskatning af gevinsten eller fradrag ved tab, 

på trods af at aktierne ikke er solgt. Dette betyder altså, at gevinsten eller tabet er urealiseret jf. 

Aktieavancebeskatningsloven §23, stk. 2. Hvis skatteyderen vælger at benytte sig af lagerprincippet, kan 

                                                           
41 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 412 
42 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234842 
43 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234842 
44 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 412 
45 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.11.1.3.1 Renter, der beskattes i takt med de forfalder 
46 46 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.3.3 Hvordan beskattes udbytte hos personer? 
47 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.2.1.2 Principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. 
48 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 593 
49 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.2.4.1.1 Definitioner og begreber 
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skatteyderen derefter ikke gå tilbage til realisationsprincippet.50 Vælger skatteyderen at skifte fra 

realisationsprincippet til lagerprincippet, er det aktiens anskaffelsessum, som er værdien ved begyndelsen 

af de første indkomstår under lagerprincippet jf. Aktieavancebeskatningsloven §24, stk. 3. Ved afståelse af 

aktierne under lagerprincippet benyttes værdien ved begyndelsen af indkomståret som anskaffelsessum, 

og afståelsessummen benyttes som værdien ved indkomstårets slutning jf. Aktieavancebeskatningsloven 

§23, stk. 7.51 

Såfremt skatteyderne ikke er næringsdrivende, skal opgørelse af gevinst og tab på aktier ske efter 

realisationsprincippet jf. Aktiebeskatningsloven §23, stk. 1.52 Dog skal aktier der er udstedt af et 

investeringsselskab efter Aktieavancebeskatningsloven §19, opgøres efter lagerprincippet jf. 

Aktieavancebeskatningsloven §23, stk. 7.53  

Som hovedregel opgøres gevinst og tab efter gennemsnitsmetoden jf. Aktieavancebeskatningsloven §24, 

stk. 1. Her beregnes den gennemsnitlige købesum på baggrund af købesummerne for samtlige aktier i hvert 

selskab før salget. Dernæst opgøres gevinsten eller tabet som forskellen mellem salgssummen for de solgte 

aktier og den beregnede gennemsnitlige købesum.54 

Er aktierne derimod optaget på et reguleret marked, kan gennemsnitsmetoden ikke anvendes, men i stedet 

aktie for aktie metoden jf. Aktieavancebeskatningsloven §24, stk. 2. Her opgøres forskellen mellem 

anskaffelsessummen og afståelsessummen for den enkelte aktie jf. Aktieavancebeskatningsloven §25, stk. 

1.55 

Opnår skatteyderen gevinst ved afståelse af aktierne, skal gevinsten medtages i den skattepligtige indkomst 

jf. Aktieavancebeskatningsloven §12.56 Opnår skatteyderen i stedet tab ved afståelse af aktierne, kan det 

fradrages i den skattepligtige indkomst jf. Aktieavancebeskatningsloven §§13-14. 

Opgørelsen af avancen ved afståelse af aktier, som er udstedt af et investeringsselskab efter 

Aktieavancebeskatningsloven §19, stk 2, medregnes i den skattepligtige indkomst jf. 

Aktieavancebeskatningsloven §19, skt. 1.  

                                                           
50 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 609 
51 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.2.1.7.2 Realisationsprincippet eller lagerprincippet? 
52 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.2.1.2 Principper for beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier mv. 
53 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.4.2 Udlodning fra investeringsselskaber, investeringsforeninger 
54 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 604 
55 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.2.1.7.3 Aktie-for-aktie-metoden eller gennemsnitsmetoden? 
56 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.2.2.1.2 Personers og dødsboers gevinst ved afståelse af almindelige aktier 
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2.3.2.1 Praksis: Skattefri indtægt ved salg af privat indbo 

For at underbygge regelsættet vedrørende indkomst som næring, henviser jeg til praksis i form af kendelse 

fra SKAT i SKM2008.1006.LSR. 

I SKM2008.1006.LSR ønsker klageren ændring af bindende svar fra Landsskatteretten, om hvorvidt 

skatteyderen skal beskattes som led i næringsvej ved salg af en indbo. Skatteyderen er uddannet 

guitarbygger og har oprettet sit eget værksted, hvor han udfører erhverv i form af reparationer. 

Skatteyderen har købt en antik guitar til sit private indbo, som skulle spilles på privat. 

Skatteyderen mente derfor, grundet at guitaren var erhvervet som privat indbo og derfor også var 

behandlet derefter, ikke at der skulle ske beskatning af eventuel fortjeneste. 

Landsskatterettens vurdering var i første omgang, at guitaren var led i almindelig næringsvirksomhed, 

grundet guitarværkstedet og uddannelsen, hvorfor skatteyderen skulle beskattes efter Statsskatteloven §4, 

skt. 1, litra a. Men efter skatteyderen klagede over dette bindende svar, ændrede Landsskatteretten svaret 

til, at skatteyderen var omfattet Statsskatteloven §5, litra a, at der derfor ikke skulle ske beskatning af 

formueforøgelse af skatteyderens private ejendele. 

2.3.2.2 Praksis: Beskatning af gave givet i anledning af 10 års ansættelse 

For at underbygge regelsættet vedrørende skattefri jubilæumsgaver, henviser jeg til praksis i form af 

bindende svar fra SKAT i SKM2011.139.SR. 

I SKM2011.139.SR ønsker spørgeren et bindende svar fra SKAT, om hvorvidt der som arbejdsgiver kan gives 

en gave i forbindelse med 10-års jubilæum, uden medarbejderen skal beskattes af det. Denne gave vil være 

i form af naturalier til en værdi af ca. kr. 2.500. 

Skatterådet vurderer, at en gave af sådan værdistørrelse, der gives af arbejdsgiver til en medarbejder, 

anses for at være en personalegode, der skal beskattes efter Ligningsloven §16 jf. Statsskatteloven §4. 

Skatterådet vurderer ligeledes, at gaver, der gives i forbindelse med jubilæum, kun beskattes af det beløb, 

der overstiger bagatelgrænsen på kr. 8.000. Dog er dette kun gældende såfremt, at der er tale om et 

jubilæum på 25, 35 eller et større antal år deleligt med 5 jf. Ligningsloven §7U. Medarbejderen skulle derfor 

beskattes af hele værdien. 
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2.3.2.3 Praksis: Gaver - kompensationsbeløb - ophævelse af samliv - ugifte 

For at underbygge regelsættet vedrørende afgiftsfri gaver til ægtefælle, henviser jeg til praksis i form af 

dom fra SKAT i SKM2012.105.HR. 

I SKM2012.105.HR ønsker appellanten ændring af dom fra Byretten og Landsretten, om hvorvidt 

appellanten skulle beskattes af gave på kr. 6 mio., som var modtaget i forbindelse med samlivsophævelse. 

Appellanten mente, at det var urimelig behandling i forhold til beskatning ved ophør af et ægteskab, 

hvorfor skatteyderen ikke mente, der skulle ske beskatning af de kr. 6 mio., da det gik imod Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

Højesteret bekræfter dommen afsagt af Byretten og Landsretten, hvorfor gaven på kr. 6 mio. bliver 

omfattet af Statsskatteloven §4, litra c og skal medtages i den skattepligtige indkomst. Højesteret fandt 

heller ikke denne dom som værende imod Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, da ugifte 

samlevendes økonomiske henseende skal behandles på lige fod med ægtefælles ved samlivsophør. 

2.3.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst 

Omkostninger i forbindelse med at erhverve, vedligeholde eller sikre indkomsterhvervelse kan fradrages i 

den skattepligtige indkomst jf. Statsskatteloven §6, a, hvis udgiften har nær tilknytning til 

indkomsterhvervelsen.57 

Der betales arbejdsmarkedsbidrag, af den indkomst der er omfattet af Arbejdsmarkedsbidragsloven §2. 

Arbejdsmarkedsbidraget udgør 8% af denne indkomst jf. Arbejdsmarkedsbidragsloven §1. Det betalte 

arbejdsmarkedsbidrag fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst jf. Ligningsloven §8 M.58  

Der vil som udgangspunkt ikke kunne opnås fradrag i den skattepligtige indkomst for private udgifter til 

serviceydelser i skatteyderens hjem. Dog er der for 2016 og 2017 indført en Grøn Boligjobordning, som 

derved giver fradrag for arbejdslønnen på disse ydelser jf. Ligningsloven §8 V. Dog er der visse betingelser 

der skal være opfyldt for at fradraget kan opnås. Dette gælder blandt andet at skatteyderen skal være fyldt 

18 år, have fast bopæl på udførelsestidspunktet og udføres af en dansk momsregistreret virksomhed jf. 

Ligningsloven §8 V, stk. 2. Der kan dog højst fradrag for udgifter til serviceydelser op til kr. 6.000 (2017) 

(servicefradrag) og udgifter til arbejdsløn til grøn istandsættelse op til kr. 12.000 (2017) 

(håndværkerfradrag). Dette giver et samlet fradrag på maksimalt kr. 18.000 pr. person om året.59 

                                                           
57 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 380 
58 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.1.11 Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske sociale bidrag 
59 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A. 4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag 
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Udgifter til kurser og uddannelse kan skatteyderen som lønmodtager opnå fradrag for, hvis det har en 

direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen jf. Statsskatteloven §6, stk. 1, litra a. Dog kan 

skatteyderen kun opnå fradrag, såfremt udgifterne ikke overstiger grænsen på kr. 5.900 (2017) jf. 

Ligningsloven §9, stk. 1.60 Det er kun udgifter til efteruddannelse, som skattemodtageren kan få fradrag for, 

da de er med til at vedligeholde den viden, skatteyderen har i forvejen. Derfor vil grund- og videregående 

uddannelser ikke kunne fradrages, da det er for at opnå nye kompetencer.61 

En skatteyder har ret til et befordringsfradrag jf. Ligningsloven §9 B, uanset befordringsmåden og de 

faktiske udgifter. Dette kan opnås mellem sædvanlig bopæl og en indtægtsgivende arbejdsplads jf. 

Ligningsloven §9, stk. 2 og §9 C, stk. 1. Dog kan fradraget kun opnås, hvis satserne, som fastsættes af 

Skatterådet, overstiges jf. Ligningsloven § 9B.62  

Kontingenter for medlemskab til faglige foreninger, som har til formål at sikre skatteyderens økonomi, 

omfattes ikke af bundfradraget på kr. 5.900 efter Ligningsloven §9, stk. 1. jf. Ligningsloven §9, stk. 2. Disse 

udgifter kan derfor fradrages op til kr. 6.000 jf. Ligningsloven §13. Ligeledes kan udgifter til 

arbejdsløshedsforsikring fradrages i den skattepligtige indkomst jf. Pensionsbeskatningsloven §49, stk. 1. 

Det er dog ikke et krav, at skatteyderen skal være i arbejde for at opnå disse fradrag.63 

Gaver til velgørende foreninger, fonde, stiftelser, institutioner og religiøse samfund, hvis midler bruges med 

almenvelgørenhed for øje, kan fradrages i den skattepligtige indkomst jf. Ligningsloven §8 A, dog kan der 

kun opnås fradrag på op til kr. 15.600 (2017).64 Det er en forudsætning, at foreningen fremgår på listen over 

de godkendte foreninger for at opnå fradraget.65 

Renteudgifter bliver på samme måde som renteindtægter, anset for en ydelse beregnet som en bestemt 

procentdel af en gæld.66 Renteudgifter kan fradrages i den skattepligtige indkomst jf. Statsskatteloven §6, 

stk. 1, litra e. Renteudgifterne medregnes lig renteindtægter efter forfaldsprincippet, når de er forfaldne til 

betaling, dog kan de her fratrækkes, uanset om de faktisk er betalt eller ej jf. Ligningsloven §5, stk. 1. 

Forfaldstidspunktet er nemlig som udgangspunkt det betalingstidspunkt, der er aftalt i gældsforholdet.67 

                                                           
60 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.1.19 Lønmodtageres fradrag for udgifter 
61 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.1.4 Udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur 
62 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 375-376 
63 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 378 
64 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.5.8 Fradrag for gaver til visse foreninger efter LL § 8A 
65 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger 
66 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.11.2.1 Hvad er renteudgifter? 
67 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.11.2.6.1 På hvilket tidspunkt kan renteudgifter fradrages? 
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2.3.3.1 Praksis: Fradrag for kursusudgifter - pilot - videreuddannelse 

For at underbygge regelsættet vedrørende fradrag af kursusudgifter til vedligeholdelse af kompetencer, 

henviser jeg til praksis i form af dom fra SKAT i SKM2007.949.ØLR. 

I SKM2007.949.ØLR ønsker sagsøgeren, som er uddannet pilot, at få fradrag for udgifter til kursus efter 

Statsskatteloven §6 til et certifikat til at flyve en Boeing. Landsretten vurderer, at da sagsøger ikke var i 

arbejde på det givne tidspunkt for kursusets tilmelding og udførsel, har det ikke sammenhæng med 

skatteyderens aktuelle indkomstgrundlag efter Statsskatteloven §6, stk. 1, litra a. Ligeledes vurderer 

Landsretten, at dette kursus ikke havde til formål at vedligeholde pilotuddannelsen, men at opnå yderligere 

kompetence samt ny ansættelse. Skatteyderen kunne derfor ikke opnå fradrag for de afholdte udgifter. 

2.3.3.2 Praksis: Befordringsfradrag - parcelhusregel - bolig nr. 2 

For at underbygge regelsættet vedrørende befordringsfradrag mellem sædvanlig bopæl og en 

indtægtsgivende arbejdsplads, henviser jeg til praksis i form af bindende svar fra SKAT i SKM2009.659.SR. 

I SKM2009.659.SR ønsker spørgeren et bindende svar fra SKAT, om hvorvidt der kan opnås 

befordringsfradrag mellem skatteyderens bopæl i Aalborg og jobadressen i København. 

Skatteyderen har fast bopæl i Aalborg, hvor ægtefællen og deres fælles børn bor. Skatteyderen ejer også en 

lejlighed i København, som han derfor vil benytte under arbejdsudførelsen. Skatteyderen oplyser, at der vil 

tages ophold i lejligheden i København med ca. 3 overnatninger pr. uge.  

Skatterådet vurderer, at bopælen i Aalborg anses for at være den sædvanlige bopæl. Skatterådet vurderer 

derfor, at skatteyderen kan opnå befordringsfradrag mellem bopælen i Aalborg og arbejdet i København 

efter Ligningsloven §9 C, stk. 1, såfremt der foreligger den fornødne dokumentation på, at skatteyderen 

faktisk har rejst herimellem. Det betyder at skatteyderen ikke kan opnå fradrag for de dage der tages fra 

lejligheden i København, til arbejdspladsen i København. 
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2.4 Beregning af skatten 

Den skattepligtige indkomst opgøres efter reglerne i skattelovgivningen jf. Personskatteloven §1. 

Indkomstbegrebet i Statsskatteloven er bygget på et nettoindkomstprincip, som består af 

bruttoindkomsten med fradrag af udgifter, der har været med til at sikre indkomsten.68 Den skattepligtige 

indkomst består af personlig indkomst og kapitalindkomst, jf. Personskatteloven §2, med fradrag af 

udgifter, som har en lavere skatteværdi end fradragene i den personlig indkomst, som anses for at være 

ligningsmæssige fradrag.69 Aktieindkomsten bliver opgjort særskilt jf. Personskatteloven §4 A, stk. 4.  

2.4.1 Personlig indkomst 

Personlig indkomst består af alle indkomster, som ikke er omfattet af kapitalindkomst jf. Personskatteloven 

§3, stk. 1. Samtidig kan der opnås fradrag for udgifter i forbindelse med at erhverve, sikre og vedligeholde 

indkomsten efter Statsskatteloven §6, stk. 1, litra a, dog kun de udgifter, der er omtalt i Personskatteloven 

§3, stk. 2.70 

Den personlige indkomst består af indtægter i form af blandt andet løn, pension, arbejdsgiverbetalte gaver, 

dagpenge, uddannelsesstøtte, underholdsbidrag samt indtægter ved selvstændig erhvervsvirksomhed.71  

I den personlige indkomst fratrækkes det betalte arbejdsmarkedsbidrag som omtalt i afsnit 2.3.3, jf. 

Personskatteloven §3, stk. 2, nr. 7.72 

Fri bil og fri telefon anses for at være naturalier, og den skattepligtige værdi medregnes derfor i den 

personlige indkomst jf. Personskatteloven §3, stk. 1. Opgørelsen af den skattepligtige værdi, er omtalt i 

afsnit 2.3.2.73 På samme måde medregnes personale udgifter, som har konkret sammenhæng med 

arbejdet, i den personlige indkomst efter Personskatteloven §3, stk. 1. Dette skal dog kun medregnes 

såfremt bundgrænsen på kr. 5.900 efter Ligningsloven §16, stk. 3 overstiges. Dermed bliver skatteyderen 

beskattet af hele beløbet. 

Ved udlejning af helårsbolig eller sommerhus i hele året, omfattet af Statsskatteloven §4, litra b og §6, litra 

a, beskattes nettoindtægten i den personlige indkomst jf. Personskatteloven §3, stk. 1.74  

                                                           
68 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.1.1 Indkomstbegrebet 
69 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 184 
70 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.2.2.1 Personlig Indkomst 
71 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.2.2.1 Personlig Indkomst 
72 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.1.11 Fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og udenlandske sociale bidrag 
73 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.12.2 Personer i ansættelsesforhold 
74 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.H.3.4.1.2 Udlejning af helårsbolig i hele indkomståret 
    Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.H.3.4.2.2 Udlejning af fritidsbolig hele indkomståret 
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Såfremt skatteyderen modtager gaver fra arbejdsgiveren, anses dette for værende personalegode, som er 

omtalt i afsnit 2.3.2, omfattet af Statsskatteloven §4, litra c, medregnes dette i den personlige indkomst.  

Modtages der jubilæumsgaver i forbindelse med skatteyderens eget jubilæum eller virksomhedens 

jubilæum, hvor kravene omtalt i afsnit 2.3.2 bliver overholdt, beskattes skatteyderen dog kun af det beløb, 

der overstiger bundfradraget på kr. 8.000 (2017) jf. Ligningsloven §7U.75 På samme måde bliver 

skatteyderen beskattet af andre gaver, hvor bagatelgrænsen dog er kr. 1.100 (2017) jf. Ligningsloven §16, 

stk. 3. Julegaver må dog ikke overstige bagatelgrænsen på kr. 800 og er med i beregningen på den samlede 

værdi på kr. 1.100 jf. Ligningsloven §16, stk. 3. Såfremt bagatelgrænsen på kr. 1.100 overstiges, beskattes 

skatteyderen af hele beløbet. 76 

Udgifterne, der kan fratrækkes i den personlig indkomst efter Personskatteloven §3, stk. 2, kan omfatte 

omkostninger, der afholdes for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten efter Personskatteloven §3, 

stk. 2, litra a, dog kun såfremt de afholdes for selvstændige erhvervsdrivende. 

Fortjeneste og tab på fordringer, der er omfattet af Personskattelovens §4, medregnes i kapitalindkomsten. 

Såfremt disse fordringer erhverves som led i skatteyderens næringsvej, bliver de i stedet medregnet i den 

personlige indkomst jf. Personskatteloven §4, stk. 3. Fortjenesten vil derfor medregnes efter 

Statsskatteloven §4, litra a, og tabet vil fradrages efter Statsskatteloven §6, litra a.77 

Som omtalt i afsnit 2.3.2 bliver udbytte medtaget i aktieindkomsten jf. Personskatteloven §4 A, stk. 1. nr. 1. 

Men såfremt erhvervelsen af udbytte også er som led i skatteyderens næringsvej efter 

Aktieavancebeskatningsloven §17 medtages udbyttet i den personlige indkomst jf. Personskatteloven §4, 

stk. 5.78 Ved afståelse af aktierne, efter Aktieavancebeskatningsloven §17, medtages gevinst eller tab 

ligeledes i den personlige indkomst jf. Personskatteloven §4, stk. 5. Såfremt aktierne som led i 

skatteyderens næringsvej efter Aktieavancebeskatningsloven §17, er udstedt af et investeringsselskab efter 

Aktieavancebeskatningsloven §19, bliver de ligeledes medregnet i den personlige indkomst jf. 

Personskatteloven §4, stk. 5. 

Beløbsgrænsen på kr. 53.500 (2017), som kan indbetales til en ratepension efter Pensionsbeskatningsloven 

§16, skt. 2, omfattes både af beløb indbetalt af arbejdsgiveren samt skatteyderen selv. Overstiges 

                                                           
75 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 350 
76 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.5.1.4 Bagatelgrænsen for mindre personalegoder 
77 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.2.2.2 Kapitalindkomst 
78 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.3.3 Hvordan beskattes udbytte hos personer? 
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beløbsgrænsen, skal det resterende beløb beskattes i skatteyderens personlige indkomst jf. 

Pensionsbeskatningsloven §21, stk. 2.79  

I situationer hvor enten arbejdsgiver eller skatteyderen privat indbetaler mere end grundbeløbet på kr. 

52.400, kan skatteyderen vælge mellem følgende jf. Pensionsbeskatningsloven §21A, stk. 2: 

- Det overskydende beløb kan tilbagebetales afgiftsfrit. 

- Det overskydende beløb kan overføres til en anden pensionsordning, f.eks. en ophørende 

alderspension med udbetalinger over mindst 2 år efter Pensionsbeskatningsloven §2, stk. 1, nr. 4b. 

- Det overskydende beløb kan blive stående på den indbetalte pensionsordning og blive udbetalt 

skattefrit, når pensionsordningen kommer til udbetaling. 

Skatteyderen skal dog være opmærksom på, at det overskydende beløb bliver tilbagebetalt fra den 

korrekte pensionsordning efter prioritetsrækkefølgen.80 

2.4.2 Kapitalindkomst 

Kapitalindkomsten opgøres efter reglerne i Personskatteloven §4 og omfatter en række specielt omregnede 

indtægter og udgifter. Der bliver på denne baggrund beregnet et samlet nettobeløb ud fra indtægter og 

udgifter samt fortjenester og tab jf. Personskatteloven §4.81 

Der beregnes et nettobeløb på baggrund af renteindtægterne og renteudgifterne jf. Personskatteloven §4, 

nr. 1. Herudfra bliver skatteyderen enten beskattet af positivt nettobeløb eller fradrag af negativt 

nettobeløb i kapitalindkomsten.82 På samme måde beregnes der et nettobeløb af kursgevinster og –tab, 

der er omfattet af Kursgevinstloven.83 

Som omtalt i afsnit 2.3.2 bliver udbytte medtaget i aktieindkomsten jf. Personskatteloven §4 A, stk. 1. nr. 1. 

Såfremt udbyttet er udstedt af et investeringsselskab omfattet af Aktieavancebeskatningsloven §19, 

medregnes udbyttet i kapitalindkomsten jf. Personskatteloven §4 stk. 1 nr. 4.84 Opnår skatteyderen gevinst 

eller tab efter Aktiebeskatningsloven §19, stk. 1, som er udstedt af en investeringsselskab, bliver 

nettobeløbet medtaget i skatteyderens kapitalindkomst jf. Personskatteloven §4, stk. 1 nr. 5.85  

                                                           
79 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.10.2.2.3.3 Beløbsgrænsen på 53.500 kr. (2016:52.400 kr.) 
80 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.10.2.2.3.3 Beløbsgrænsen på 53.500 kr. (2016:52.400 kr.) 
81 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 177 
82 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.2.2.2 Kapitalindkomst 
83 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 177-178 
84 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.3.3 Hvordan beskattes udbytte hos personer? 
85 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.4.2 Udlodning fra investeringsselskaber, investeringsforeninger 
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Ved udlejning af værelse eller hele boligen i en del af året efter Statsskatteloven §4, litra b og §6, litra a, 

medregnes nettoindtægten i kapitalindkomsten jf. Personskatteloven §4, stk. 1. nr. 6, dette er uanset om 

skatteyderen har valgt at benytte sig af bundfradragsmetoden eller den regnskabsmæssige metode efter 

Ligningsloven §15 O. På samme måde gælder det, at hvis skatteyderen lejer sit sommerhus ud et del af 

året, bliver det medtaget i kapitalindkomsten jf. Personskatteloven §4, stk. 1. nr. 6. Som omtalt i afsnit 2.3.2 

vil skatteyderen ved brug af den skematiske metode opnå et bundfradrag på kr. 10.700 (2017) ved selv at 

leje sommerhuset ud og et bundfradrag på kr. 21.400 (2017) ved udlejning gennem et bureau. 

Bundfradraget må dog ikke overstige bruttolejeindtægten jf. Ligningsloven §15 O, stk. 1. Ved den 

regnskabsmæssige metode bliver skatteyderen beskattet af indtægterne fratrukket de faktiske udgifter jf. 

Ligningsloven §15 O, stk. 2. 86 

2.4.3 Ligningsmæssige fradrag 

Ligningsmæssige fradrag, giver fradrag i skatteyderens skattepligtige indkomst, dog med en lavere 

skatteværdi end fradrag i den personlige indkomst eller kapitalindkomsten. Der kan som udgangspunkt 

fradrages for udgifter, en skatteyder har i forbindelse med udførelsen af indtægtsgivende arbejde jf. 

Statsskattelovens §6, a.87 

På samme måde som det modtagende underholdningsbidrag skal medtages i den personlig indkomst, kan 

der opnås fradrag for det betalende underholdningsbidrag jf. Ligningsloven §10, stk. 1. Dog er det kun den 

del er overstiger det faste tillæg på kr. 1.736 for året.88  

Er en skatteyder lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, har skatteyderen ret til et 

beskæftigelsesfradrag jf. Ligningsloven §9 J, stk. 1. Dette beskæftigelsesfradrag anses for et ligningsmæssigt 

fradrag og udgør 8,75% (201789) af indkomsten som er arbejdsmarkedsbidragsberettiget jf. Ligningsloven 

§9 J, stk. 2. Dog kan skatteyderen maksimalt opnå et beskæftigelsesfradrag på kr. 30.000 (201790). Såfremt 

skatteyderen er enlig forsøger, kan der opnås et ekstra beskæftigelsesfradrag på 5,75% (201791) af 

lønindkomsten, dog maksimalt kr. 19.800 (201792). 

                                                           
86 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 499-500 
87 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.2.2.3 Fradrag i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssige fradrag) 
88 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.8.5.2.2 Fradrag for bidrag til børn 
89 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
90 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
91 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
92 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
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Såfremt skatteyderen har udgifter til reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på den private bolig, kan 

der opnås fradrag som omtalt i afsnit 2.3.2 på maximalt kr. 18.000 (2017) på lønudgifterne hertil. Dette 

fradrag er dog kun gældende til og med 2017 jf. Lov om ændring af Ligningsloven §1, nr. 2.93 

Skatteyderen kan opnå ligningsmæssigt fradrag for befordring mellem sædvanlig bopæl og indtægtsgivende 

arbejdsplads, såfremt reglerne herom overholdes. 94 Skatterådet har fastsat kilometersatser, som der bliver 

beregnet et fradrag af på baggrund af Ligningsloven §9 C, stk. 1. Der kan opnås fradrag, såfremt at 

skatteyderen har mere end 24 kilometer til og fra arbejde pr. arbejdsdag, jf. Ligningsloven §9 C, stk. 2. Har 

skatteyderen mellem 25 og 120 kilometer til og fra arbejde pr. arbejdsdag kan der opnås fradrag for kr. 1,93 

pr. kilometer pr. dag (201795). Skatteyderen kan opnå et fradrag på kr. 0,97 pr. kilometer pr. dag (201796), 

som overstiger 120 kilometer jf. Ligningsloven §9 C, stk. 3. Skatteyderen kan dog opnå fradrag på kr.  1,93 

pr. kilometer pr. dag, som overstiger 120 kilometer (2017), såfremt skatteyderen bor i en 

udkantskommune.97 Skatteyderen kan også opnå et ekstrafradrag pr. transporttur over Storebælt eller 

Øresund jf. Ligningsloven §9 C, stk. 9. Benytter skatteyderen offentlig transport, kan der opnås et 

ekstrafradrag pr. transporttur på kr. 15 over Storebælt og kr. 8 over Øresund (2017). Benytter skatteyderen 

derimod bil eller motorcykel, er ekstrafradraget pr. transporttur kr. 110 over Storebælt og kr. 50 over 

Øresund (2017).98 

Udgifter der afholdes for at opretholde eller vedligeholde indkomsten efter Ligningsloven §9, anses for at 

være et ligningsmæssigt fradrag. Her er bagatelgrænsen på kr. 5.900 (2017), og såfremt denne overstiges, 

beskattes skatteyderen af hele beløbet.99 Således kan der også fradrages for udgifter til kurser og 

uddannelse som omtalt i afsnit 2.3.3, såfremt det har en direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen 

efter Statsskatteloven §6, stk. 1, litra a. Dette skal også medtages i bagatelgrænsen på kr. 5.900 jf. 

Ligningsloven §9, stk. 1.100 

Samtidig kan der fradrages for udgifter til arbejdsløshedsforsikring og faglig kontingent som et 

ligningsmæssigt fradrag, da det er til formål at sikre den økonomiske indkomst. Som omtalt i afsnit 2.3.3 

omfattes kontingenter for medlemskab til faglige foreninger, ikke af bundfradraget på kr. 5.900 efter 

Ligningsloven §9, stk. 1. jf. Ligningsloven §9, stk. 2. Kontingenter kan derfor fradrages op til kr. 6.000 jf. 

                                                           
93 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.6 Servicefradrag og håndværkerfradrag 
94 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.3.1.1 Sædvanlig bopæl 
95 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234761 
96 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234761 
97 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/befordringsfradrag-2016-og-2017 
98 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234761 
99 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.5.1.3 Bagatelgrænsen for arbejdsrelaterede personalegoder 
100 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.1.4 Udgifter til kurser, studierejser og faglitteratur 
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Ligningsloven §13. Ligeledes kan udgifter til arbejdsløshedsforsikring fradrages som et ligningsmæssigt 

fradrag efter Pensionsbeskatningsloven §49, stk. 1.101   

Giver skatteyder en gave til en forening, fond, stiftelse, institution eller et religiøst samfund, der er omtalt i 

afsnit 2.3.3, kan skatteyderen få et ligningsmæssigt fradrag for beløbet op til kr. 15.200 jf. Ligningsloven §8 

A. Dog kan der kun opnås fradrag på op til kr. 15.600 (2017).102  

2.4.4 Aktieindkomst 

Aktieindkomsten opgøres efter reglerne i Personskatteloven §4 A og omfatter ligeledes en række specielt 

omregnede indtægter og udgifter. 

Udbytte, som er omtalt i afsnit 2.3.2, bliver medregnet i skatteyderens aktieindkomst jf. Personskatteloven 

§4A, stk. 1, nr. 1. Dette er på betingelse af, at aktierne ikke er omfattet af aktiebeskatningsloven §17 eller 

§19.103  

Ved opgørelsen af skatteyderens aktier efter Aktieavancebeskatningsloven §12-14, bliver de medregnet i 

skatteyderens aktieindkomst jf. Personskatteloven §4 A, stk. 1 nr. 4. 

Skatteyderen beskattes med 27% af aktieindkomsten op til kr. 51.700 (2017104) jf. Personskatteloven §8 A, 

stk. 1. Overstiger aktieindkomsten derimod grundbeløbet på kr. 51.700, beskattes skatteyderen med 42% 

af beløbet over grundbeløbet jf. Personskatteloven §8 A, stk. 2. Såfremt skatteyderen er gift og samlevende 

ved indkomstårets udløb, forhøjes grundbeløbet til det dobbelte – 103.400 (2017105). Det er en 

forudsætning, at ægtefællen ikke udnytter deres eget grundbeløb jf. Personskatteloven 8 A, stk. 4.106 

Såfremt aktieindkomsten er negativ, beregnes der negativ skat med 27% af grundbeløbet op til kr. 51.700, 

og der beregnes negativ skat med 42% af beløbet over grundbeløbet. Denne beregnede negative skat 

modregnes i den skattepligtige slutskat, såfremt aktierne ikke er optaget på et reguleret marked. Er der 

derefter stadigvæk en negativ skat, fremføres det til modregning i slutskatten til de efterfølgende 

indkomstår jf. Personskatteloven §8 A, stk. 5. Er skatteyderen gift og samlevende ved indkomstårets udløb, 

kan den negative aktieindkomst modregnes i ægtefællens positive aktieindkomst. Ligeledes her beregnes 

der en negativ skat for den resterende negative aktieindkomst, der ikke blev udnyttet af ægtefællen med 

henholdsvis 27% og 42%. Hvis ægtefællen ingen aktieindkomst har, kan skatteyderen beregne negativ skat 

                                                           
101 Den juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.1.3 Fagforeningskontingent og arbejdsløshedsforsikring 
102 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.5.8 Fradrag for gaver til visse foreninger efter LL § 8A 
103 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.3.3 Hvordan beskattes udbytte hos personer? 
104 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844 
105 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234844 
106 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1317 
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med det dobbelte grundbeløb på kr. 103.400. Hvis både skatteyderen og ægtefællen har negativ 

aktieindkomst, fordeles det dobbelte grundbeløb på kr. 103.400 forholdsmæssigt jf. Personskattelovens §8 

A, stk. 6.107  

Såfremt aktierne er optaget på et reguleret marked, og der opstår tab ved afståelse af aktierne, kan de kun 

fradrages i nettosummen af aktier optaget på et reguleret marked, jf. Aktieavancebeskatningsloven §13 A, 

stk. 2. Dette skyldes at aktieindkomsten er kildeartsbegrænset. Det overskydende tab, der ikke anvendes i 

året, kan fremføres til modregning i senere indkomstår jf. Aktieavancebeskatningsloven §13 A, stk. 2. 

Såfremt skatteyderen er gift og samlevende ved årets udgang, skal det overskydende tab overføres til 

ægtefællen jf. Aktieavancebeskatningsloven §13 A, stk. 3.108  

2.4.5 Personskatten 

Indkomstskatten opgøres som summen af bundskat, topskat og sundhedsbidrag fratrukket skatteværdien 

af personfradraget og tillæg af aktieindkomst jf. Personskatteloven §5.109 

Bundskatten beregnes med 10,08% (2017110) af den personlige indkomst, med tillæg af positiv 

nettokapitalindkomst jf. Personskatteloven §6 stk. 1.111 Såfremt skatteyderen er gift, og ægtefællen har 

negativ kapitalindkomst, modregnes dette beløb i skatteyderens positive kapitalindkomst, inden der bliver 

beregnet bundskat jf. Personskatteloven §6, stk. 3. Dette er med betingelse af, at ægtefællerne er 

samlevende ved indkomstårets udløb. 

Topskatten beregnes med 15% (2017112) af den personlige indkomst med tillæg beløb omfattet af 

Pensionsbeskatningsloven §16, stk. 1 og tillæg af positiv kapitalindkomst, som overstiger bundfradraget på 

kr. 42.800 (2017113) jf. Personskatteloven §7, stk. 1. Dog bliver der kun beregnet topskat af den samlede 

indkomst, der overstiger bundfradraget kr. 479.600 (2017114) jf. Personskatteloven §7, stk. 2. Dette 

bundfradrag kan dog ikke overføres til ægtefællen, hvis skatteyderen ikke har udnyttet hele 

bundfradraget.115  

Har skatteyderen og dennes ægtefælle været samlevende i hele indkomståret, skal deres samlede positive 

nettokapitalindkomst beskattes med 15% hos den ægtefælle, der har det højeste beregningsgrundlag. 

                                                           
107 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1317-1318 
108 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.B.2.14.2.7 – Gevinst og tab ved fraflytning 
109 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1316 
110 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
111 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1316 
112 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
113 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
114 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
115 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1316 
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Såfremt begge ægtefæller har positiv nettokapitalindkomst, fordeles skatten forholdsmæssig jf. 

Personskatteloven §7, stk. 4-9.116 

En skatteyder, som har pligt til at betale indkomstskat efter Kildeskatteloven §1, har også pligt til at betale 

sundhedsbidrag, som udgør 2% (2017117) jf. Personskatteloven §8, stk. 1.118 Ligeledes har skatteyderen på 

samme måde pligt til at betale kommuneskat efter Kommuneskatteloven §5 jf. Kommuneskatteloven §1. 

På samme vilkår som kommuneskat har medlemmer af folkekirken pligt til at betale kirkeskat jf. 

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi §18, stk. 1.119 

Beskatningsprocenten bestemmes ud fra, hvilken kommune skatteyderen har bopæl d. 5. september i året 

forud for kalenderåret jf. Kommuneskatteloven §2, stk. 1. Ligesom der i hver kommune bliver fastsat en 

kommuneskat, bliver der også fastsat en kirkeskat efter Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi 

§18, stk. 2. 

Såfremt den samlede skatteprocent overstiger skatteloftet på 51,95% (2017120), gives der et nedslag i 

topskatten med de overskydende procenter jf. Personskatteloven §19. Kirkeskatten bliver dog ikke 

medregnet i den samlede skatteprocent.121 

Personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark efter kildeskatteloven §1, har et personfradrag med et 

grundbeløb på kr. 45.000 (2017122) jf. Personskatteloven §10. Såfremt Skatteyderen er gift, og ægtefællen 

ikke selv udnytter sit personfradrag, kan den uudnyttede del overføres til skatteyderen jf. 

Personskatteloven §10 stk. 3. Dette er betinget af, at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets 

udløb. Personfradraget er et bundfradrag ved beregning af indkomstskat. Skatteværdien af personfradraget 

opgøres som en procentdel af fradragene, som er den samlede sats for årets kommuneskat og evt. 

kirkeskat jf. Personskatteloven §12. Såfremt skatteværdien af personfradraget er højere end det beregnede 

skattebeløb, beregnes der en nedsættelse af de øvrige indkomstskatter på baggrund af den uudnyttede 

skatteværdi jf. Personskatteloven §12, stk. 2.123 

                                                           
116 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1316-1317 
117 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
118 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1317 
119 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1317 
120 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
121 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1320 
122 http://skat.dk/skat.aspx?oid=2035568 
123 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 1319 
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2.5 Værdiansættelse og henstand 

2.5.1 Værdiansættelse ved tilflytning 

Når skatteyderen bliver fuld skattepligtig til Danmark, bliver aktiver og passiver anset som anskaffet på 

tilflytningstidspunktet, hvor handelsværdien bliver opgjort. Dette gælder dog kun de aktiver og passiver, 

som ikke i forvejen er omfattet dansk beskatning, jf. Kildeskatteloven §9, stk. 1. Afskrivningsberettiget 

aktiver anses for erhvervet ved det faktiske anskaffelsestidspunkt. Derved bliver den faktiske 

anskaffelsessum afskrevet maksimalt efter de danske afskrivningsregler, dog maksimalt handelsværdien på 

tilflytningstidspunktet jf. Kildeskatteloven §9, stk. 2.124 

Skatteyderen skal ved indtrædelsen af skattepligten til Danmark vælge, hvilken opgørelsesmetode den 

skattepligtige indkomst skal opgøres efter. Skatteyderen kan vælge at omregne sin skattepligtige indkomst 

til helårsindkomst ved at gange indkomsten op, så den svarer til et helt år, dog medregnes kun de reelle 

beløb på engangsbeløbene. Der bliver på denne baggrund beregnet skat af helårsindkomsten, hvorefter 

skatten nedsættes forholdsmæssigt svarende til forholdet mellem delårsbeløbene og helårsbeløbene jf. 

Personskatteloven §14, stk. 1.125  

Skatteyderen kan også vælge beskatning af den faktiske indkomst. Der ville derfor ske beskatning af hele 

året, hvor den skattepligtige indkomst opgøres for det pågældende år, som hvis skatteyderen var fuldt 

skattepligtig hele året. Derefter bliver indkomstskatten nedsat til det beløb, der forholdsmæssigt svarer til 

det del af indkomsten, som vedrører den periode, hvor skatteyderen var skattepligtig jf. Personskatteloven 

§14, stk. 2126 

2.5.2 Værdiansættelse ved fraflytning 

Skatteyderen kan ligeledes ved udtrædelse af skattepligten til Danmark vælge en af de ovennævnte 

opgørelsesmetoder ved beskatning jf. Personskatteloven § 14, stk. 1 og stk. 2. 

Opgørelsesmetoden skal vælges ved indgivelse af selvangivelse for det år, hvor skattepligten ophører jf. 

Personskatteloven §14, stk. 2.127  

Når skatteyderen ophører med at være skattepligtig til Danmark efter Kildeskatteloven §1, skal der ske 

exitbeskatning, dog skal der ske forskellig beskatning afhængigt af, hvilket aktiv det omhandler.128 

                                                           
124 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.F.1.6.3 – Indgangsværdier ved skattepligtens indtræden 
125 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 783 
126 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 783 
127 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.F.1.6.2.1 – Fuldt skattepligtige en del af året 
128 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.F.1.6.4 – Fraflytningsbeskatning ved skattepligtens ophør 
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Når skattepligten til Danmark ophører, anses aktiverne for at være afhændet på fraflytningstidspunkt til 

handelsværdi jf. Kildeskatteloven §10, stk. 1. Overføres aktiverne til enten Grønland eller Færøerne, anses 

aktiverne for at være afhændet på overførselstidspunktet til handelsværdi jf. Kildeskatteloven §10, stk. 2. 

Dog er der særlige aktiver, som ikke er omfattet af Kildeskattelovens §10, stk. 1 og stk. 2 jf. Kildeskatteloven 

§10, stk. 2.129  

Dette gælder aktiver omfattet af Aktieavancebeskatningsloven §38, der omhandler gevinst og tab på aktier, 

som betragtes realiseret, når den danske beskatningsret ophører. Hertil er der nogle krav, der skal opfyldes 

for at blive omfattet af Aktieavancebeskatningsloven §38, stk. 1, såsom at den samlede beholdning af aktier 

skal have en kursværdi på minimum kr. 100.000, og at skatteyderen skal have været fuld eller begrænset 

skattepligtig til Danmark af aktiegevinster samlet set i mindst 7 år over de seneste 10 år jf. 

Aktieavancebeskatningsloven §38, stk. 2 og stk. 3. De opnåede gevinster eller tab efter 

Aktieavancebeskatningsloven §38, stk. 1, opgøres på normal vis efter Aktieavancebeskatningsloven kapital 

6, samt §46 og §47, jf. Aktieavancebeskatningsloven §38, stk. 4, hvor værdien ved fraflytningstidspunktet 

betragtes som afståelsessummen. 130 Ved opgørelse af denne fraflytterskat er kildeartsbegrænsningen ikke 

gældende jf. Aktieavancebeskatningsloven §38, stk. 4 og stk. 5. Dette betyder, at der ved opgørelsen af 

fraflytterskatten kan opstår urealiseret tab på aktier, der er optaget på et reguleret marked, der således 

kan blive modregnet i urealiseret gevinster på aktier, der ikke er optaget på et reguleret marked.131   

Samtidig gælder det også aktiver omfattet af Kursgevinstloven §37, der omhandler gevinst og tab på 

fordringer, som betragtes realiseret, når skattepligten ophører. Ligeledes her er der nogle krav, der skal 

opfyldes for at blive omfattet af Kursgevinstloven §37, stk. 1, såsom at den samlede beholdning af 

fordringer skal have en kursværdi på minimum kr. 100.000, og at skatteyderen skal have været fuld eller 

begrænset skattepligtig til Danmark af gevinster på fordringer samlet set i mindst 7 år over de seneste 10 år 

jf. Kursgevinstloven §37, stk. 1 og stk. 3.132 133 De opnåede gevinster eller tab efter Kursgevinstloven §37, 

stk. 1, opgøres på normal vis efter Kursgevinstloven §§25-26 A og §§32-34 A, jf. Kursgevinstloven §37, stk. 

4, hvor værdien ved fraflytningstidspunktet betragtes som afståelsessummen.134 

Slutteligt gælder det også aktiver, som er omfattet af Ligningsloven §28, som omhandler vederlag til 

skatteyder i form af køberet til aktier i selskabet, hvor skatteyderen er ansat. Beskatningen sker på det 

                                                           
129 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 801 
130 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 803 
131 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.B.2.14.2.7 – Gevinst og tab ved fraflytning 
132 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.B.1.9.2.2 – Hvem er omfattet af reglerne om fraflytterskat i kursgevinstloven? 
133 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.B.1.9.2.3 – Hvilke fordringer og kontrakter skal beskattes ved fraflytning? 
134 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.B.1.9.25 – Gevinst og tab ved fraflytning 
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tidspunkt, hvor købsretten til aktierne udnyttes til levering af aktier, eller hvor købsretten sælges, hvorfor 

det blot er en udskydning af beskatningstidspunktet. Udløber køberetten uudnyttet, bortfalder 

beskatningen. Dog er der ligeledes nogle krav, der skal opfyldes for at kunne udskyde 

beskatningstidspunktet og blive omfattet af Ligningsloven §28, stk. 1.135 Skatteyderen skal modtage dette 

vederlag som led i et ansættelsesforhold eller for udførelse af personligt arbejde jf. Ligningsloven §28, stk. 

1. Ligeledes må skatteyderen, såfremt der ydes en egenbetaling, ikke betale den værdi, der svarer til 

handelsværdien, da værdien skal modsvare en løn. Såfremt skatteyderen betaler den fulde handelsværdi, 

er disse aktier ikke omfattet af Ligningsloven §28. Køberetten skal være udstedt af selskabet selv eller fra et 

selskab, der er koncernforbundet med selskabet efter Kursgevinstloven §4, stk. 2. jf. Ligningsloven §28, stk. 

1.136 

Hvis skatteyderen ved fraflytningen stadig ejer fast ejendom i Danmark, men fuld skattepligt til Danmark er 

ophørt ved fraflytning, bliver skatteyderen beskattet af avancen på salget. Beskatningen sker her som 

begrænset skattepligtig jf. Kildeskatteloven §2, stk. 1, nr. 5.137 Dog skal fortjenesten ikke medregnes i den 

skattepligtige indkomst, såfremt boligen har fungeret som bolig for skatteyderen eller skatteyderens familie 

efter parcelhusreglen jf. Ejendomsbeskatningsloven §8 stk. 1, så længe kravene hertil bliver overholdt.138 

Ejendommens status skal på salgstidspunktet stadig være benyttet som privat beboelse efter 

Ejendomsavancebeskatningsloven §8, selvom skatteyderen har lejet boligen ud på salgstidspunktet. Det er 

derfor ikke ejendommens vurderingsmæssige status, som er gældende på salgstidspunktet, men det som 

ejendommen faktisk anvendes til.139 Ligeledes gælder samme regler ved salg af sommerhus, som har været 

benyttet af skatteyderen eller skatteyderens familie jf. Ejendomsavancebeskatningsloven §8, stk. 2.140  

2.5.2.1 Praksis: Helårsomregning af delårsindkomst 

For at underbygge regelsættet vedrørende omregning til helårsindkomst, henviser jeg til praksis i form af 

kendelse fra SKAT i SKM2006.359.LSR. 

I SKM2006.359.LSR ønsker klageren ændring af dom fra SKAT – Skatteankenævnet, vedrørende opgørelse 

af skatteydernes skattepligtige indkomst. Skatteyderen mener, at renteudgifterne anses som en løbende 

udgift, hvorfor de skal omregnes til helårsindkomst. På denne måde ville den negative kapitalindkomst 

være højere.  

                                                           
135 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.A.5.17.2.3.1 – Lovgrundlag: LL § 28 
136 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.A.5.17.2.3.2 – Betingelser og anvendelsesområde 
137 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 801 
138 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.H.2.1.15.1 – Parcelhusreglen 
139 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 519 
140 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 519 
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Landsskatteretten bekræfter dommen afsagt af skatteankenævnet, som har medregnet renteudgifterne 

som en engangsudgift med den faktiske afholdte udgift efter Personskatteloven §14. 

2.5.2.2 Praksis: Ejendomsavance - parcelhusreglen - benyttelse på afståelsestidspunkt 

For at underbygge regelsættet vedrørende status på ejendom på salgstidspunktet, henviser jeg til praksis i 

form af dom fra SKAT i SKM2009.669.HR. 

I SKM2009.669.HR ønsker appellanten ændring af dom fra SKAT - Højesteret, om hvorvidt appellanten skal 

beskattes af avancen ved salget af ejendomme. Grundet ejendommen blev benyttet til beboelse af 

appellanten og dennes familie, mente appellanten at ejendommen var omfattet af 

Ejendomsavancebeskatningsloven §8, stk. 1, og salget derfor var skattefrit.  

Højesteret bekræfter dommen afsagt af Landsretten, da ejendommen på salgstidspunktet havde ændret 

status og derfor ikke var anvendt til beboelse, men til undervisning af offentlige myndigheder. På denne 

baggrund skulle skatteyderen derfor beskattes af avancen ved salget på ejendommen. 

2.5.3 Henstand ved fraflytning 

Under normale omstændigheder skal skatten i forbindelse med fraflytning ved ophør af skattepligt til 

Danmark efter Kildeskatteloven §1 umiddelbart betales med det samme. Skatteyderen kan dog valgfrit, i 

visse tilfælde, få henstand med betalingen af den skat, der beregnes efter Kildeskatteloven §10 jf. 

Kildeskatteloven §73 B og §73 C. Dette skal oplyses til SKAT i forbindelse med indsendelse af selvangivelse 

jf. Kildeskatteloven §73 B, stk. 2. Henstanden kan ske, såfremt de fastsatte krav opfyldes.141 

Såfremt skatteyderens fraflytning sker til et land, der er medlem af EU/EØS, samt aktivet også overføres til 

et land, der er medlem af E/EØS jf. Kildeskatteloven §73 B, stk. 1, kan der opnås henstand. Der oprettes en 

henstandssaldo, som tillægges renter efter Kildeskatteloven §73 C, stk. 8, og som der afdrages på over 

maximalt 7 år jf. Kildeskattelovens §73 C, stk. 2.142  

Aktiverne, der ikke er omfattet efter Kildeskatteloven §10, stk. 3, men Aktieavancebeskatningsloven §38, 

kan ligeledes opnå henstand efter Aktieavancebeskatningsloven §39 og §39 A, såfremt gevinst og tab ved 

skattepligtens ophører er opgjort efter realisationsprincippet jf. Aktieavancebeskatningsloven §38, stk. 5. 

Dette skal også oplyses til SKAT i forbindelse med indsendelse af selvangivelse jf. 

Aktieavancebeskatningsloven §39, stk. 2. Derudover skal der udarbejdes en beholdningsoversigt over 

aktierne jf. Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 1. Såfremt skatteyderen flytter til et land, der ikke er 

                                                           
141 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 801-802 
142 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 802 
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omfattet af overenskomsten mellem de nordiske lande143 eller Rådets direktiv144, skal der stilles 

betryggende sikkerhed for henstanden i form af aktier eller obligationer, der er optaget til handel på et 

reguleret marked eller bankgaranti jf. Aktieavancebeskatningsloven §39, stk. 3. Skatteyderen afdrager efter 

Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3-7, hvert år den 1. september jf. Aktieavancebeskatningsloven 

§12. Når aktierne, der fremgik af beholdningsoversigten efter Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 1, er 

fuldt afstået, bortfalder eventuelt resterende henstandssaldo jf. Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 

10.145 Skatteyderen skal for hvert indkomstår indgive selvangivelse med ændringer til henstandssaldoen jf. 

Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 11. 

Aktiverne, der ikke er omfattet efter Kildeskatteloven §10, stk. 3, men Kursgevinstloven §37, kan på samme 

vilkår som aktierne opnå henstand efter Kursgevinstloven §38 og §38 A, såfremt gevinst og tab ved 

skattepligtens ophører er opgjort efter realisationsprincippet jf. Kursgevinstloven §37, stk. 5. Dette skal 

også oplyses til SKAT i forbindelse med indsendelse af selvangivelse jf. Kursgevinstloven §38, stk. 2. Samt 

skal der udarbejdes en beholdningsoversigt over fordringerne jf. Kursgevinstloven §39 A, stk. 1. Såfremt 

skatteyderen flytter til et land, der ikke er omfattet af overenskomsten mellem de nordiske lande eller 

Rådets direktiv, skal der stilles betryggende sikkerhed for henstanden i form af aktier eller obligationer, der 

er optaget til handel på et reguleret marked eller bankgaranti jf. Kursgevinstloven §38, stk. 3. Skatteyderen 

afdrager efter Kursgevinstloven §38 A, stk. 3-4, hvert år den 1. september jf. Kursgevinstloven §9. Når 

fordringerne der fremgik af beholdningsoversigten afstås, bortfalder eventuelt resterende henstandssaldo 

jf. Kursgevinstloven §38 A, stk.7.146 

De sidste aktiver, der ikke er omfattet efter Kildeskatteloven §10, stk. 3, men Ligningsloven §28, kan også 

opnå henstand jf. Kildeskatteloven §73 E. Der skal ligeledes som aktierne og fordringerne oplyses om dette 

til SKAT i forbindelse med indsendelse af selvangivelsen jf. Kildeskatteloven §73 E, stk. 2. Det er på samme 

vilkår, at skatteyderen skal stille betryggende sikkerhed for henstanden, såfremt skatteyderen flytter til et 

land, der ikke er omfattet af overenskomsten mellem de nordiske lande eller Rådets direktiv jf. 

Kildeskatteloven §73 E, stk. 3. Henstandsbeløbet forfalder, når køberetten udnyttes eller afstås, og såfremt 

køberetten udløber uudnyttet, bortfalder henstandsbeløbet jf. Kildeskatteloven §73 E, stk. 4 og stk. 7. 

                                                           
143 Bekendtgørelse af Overenskomst af 7. december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager 
144 Rådets direktiv 2010/24/EU af 16. marts 2010 
145 Michelsen, ”Lærebog om indkomst skat”, Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, 2015, s. 803-804 
146 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.B.1.9.2.6 – Henstand med betaling af skatten 
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2.5.3.1 Praksis: Fraflytning - henstand – afvisning 

For at underbygge regelsættet vedrørende sikkerhedsstillelse af henstand ved flytning til et land, der ikke er 

medlem af EU/EØS, henviser jeg til praksis i form af bindende svar fra SKAT i SKM2008.24.SR. 

I SKM2008.24.SR ønsker spørgeren et bindende svar fra SKAT på, hvorvidt skatteyderen kunne fastholde 

opretholdelsen af henstand uden, at der ville blive stillet krav ved flytning fra Frankrig til Monaco. 

Skatterådet vurderede at dette ikke var tilfældet, da Monaco ikke er medlem af EU/EØS, hvorfor der skulle 

stilles betryggende sikkerhed efter Aktieavancebeskatningsloven §39, stk. 3. 

 

2.6 Bindende svar fra SKAT 

I de foregående afsnit er det blevet henvist til praksis i form af afgørelser, domme, kendelser og SKAT-

meddelelser. Der er også blevet henvist til bindende svar fra SKAT, som svarer til en afgørelse. Reglerne 

vedrørende bindende svar, klargøres i Skatteforvaltningsloven §§21-25. 

Hvis en person har brug for vejledning i at forstå en given lov, har SKAT pligt til at hjælpe med at give 

forståelse for anvendelsen af loven jf. Skatteforvaltningsloven §7.  

En person har derfor mulighed for at indsende spørgsmål, som kan have skattemæssige konsekvenser. 

SKAT udarbejder et bindende svar, som personen derefter kan forholde sig til.  Personen er dog ikke 

forpligtet til at agere efter spørgsmålene og kan på samme måde se bort fra de bindende svar. 

De bindende svar er bindende i 5 år, medmindre andet er oplyst i svaret fra SKAT jf. Skatteforvaltningsloven 

§25. Dette gælder både for skattemyndighederne og spørgeren, såfremt der ikke sker ændringer i 

forudsætningerne. Spørgerne skal derfor forholde sig kritisk til de bindende svar, da svarerne fra SKAT kan 

være på et konkret eksempel, hvorfor der hurtigt kunne være afvigelse fra forudsætningerne. På samme 

måde kan spørgerne også forholde sig kritisk ved at klage over det bindende svar til Landsretten jf. 

Skatteforvaltningsloven §11. 
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2.7 Styresignaler fra SKAT 

Styresignaler og meddelelser fra SKAT udgives kun af Jura i SKAT samt den Juridiske Administration. Både 

styresignaler og meddelelserne fra SKAT, har en lavere rang i den retskildemæssige rækkefælge, hvor Lov 

og Bekendtgørelse er af højere rang.  

Styresignalerne skal sørger for at anvendelsen af reglerne er ensrettet, og indarbejdes derfor i Den Juridiske 

Vejledning. Den Juridiske Vejledning ajourføres hver halve år. I den forbindelse indarbejdes der ny 

udsendte styrersignaler fra SKAT. Ved udsendelse af et nyt styresignal, ophæves det tidligere.  

Der udsendes nye styresignaler såfremt der ved eksempelvis afgørelse ændres praksis. Der udsendes et 

styresignal, da det ikke er fyldestgørende blot at indarbejde de nye informationer i Den Juridiske 

Vejledning. Ved indarbejdelse af det udsendte styresignal i Den Juridiske Vejledning, henvises der til 

styresignalet og dennes SKM-nummer. Den Juridiske Vejledning bevidner derfor SKATs opfattelse af den 

gældende lovgivning, samt håndtering i praksis. 

Alle styrersignaler og meddelelser offentliggøres på SKATs hjemmeside. Ligeledes bliver Skatteministeriets 

kommentarer til kendelser og domme offentliggjort. Dette skal give borgerne, virksomhederne og diverse 

interesserede en nemmere adgang til hvordan lovgivningen skal tolkes og forstås. 
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2.8 Delkonklusion 

De to hovedelementer, der spiller ind for at være fuld skattepligtig til Danmark er, at skatteyderen har 

bopæl i Danmark efter Kildeskatteloven §1, stk. 1 nr. 1 eller opholder sig i landet i en periode på minimum 

6 måneder efter Kildeskatteloven §1, stk. 1 nr. 2. 

I praksis bliver bopælsbegrebet dog tolket på flere forskellige måde. Men oftest ser man, at når 

skatteyderen ved fraflytning ikke længere har rådighed over helårsbolig, ophører den fulde skattepligt til 

Danmark. Det ses dog også, at skatteyderen ophører med at være fuld skattepligtig til Danmark, på trods af 

at der stadig er rådighed over helårsbolig efter fraflytningen. 

I praksis indgår nemlig både de objektive og de subjektive elementer ved fraflytning. Det er derfor en 

samlet vurdering, der foretages i forbindelse med afgørelsen om, hvorvidt en skatteyder ophører med at 

være fuld skattepligtig til Danmark. Et afgørende subjektivt element kan være skatteyderens hensigt ved 

fraflytning. Såfremt det er skatteyderens hensigter at bosætte sig varigt i udlandet, og der er foretaget salg 

af eksempelvis indbo, som derved understøtter skatteyderens hensigt, kan den fulde skattepligt ophøre. 

Eller såfremt skatteyderens livsinteresser ikke længere er i Danmark, eksempelvis hvis skatteyderen har 

fået nyt job i udlandet, og familien derfor flytter med, hvorved den fulde skattepligt også vil ophøre. 

På den måde ses det, at der i praksis er mange delelementer, der spiller ind for, at den fulde skattepligt til 

Danmark ophører, når en person fraflytter Danmark, hvorfor der ved afgørelser hos SKAT ofte henvises til 

tidligere domme med lignende situationer. 

For at beregne hvor meget skatteyderen skal betale i SKAT, bliver der udarbejdet en skatteopgørelse. I 

skatteopgørelsen indgår den skattepligtige indkomst. 

Den skattepligtige indkomst bliver opgjort på baggrund af Statsskatteloven §§4-6, som er hovedreglerne for 

opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

Statsskatteloven §4 omfatter, hvilke indkomster der skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst. Opgørelsen af indkomsterne sker efter globalindkomstprincippet, hvorfor alle indtægter er 

skattepligtige, uanset om de stammer fra Danmark eller udlandet. Dette gælder både indtægt i form af 

penge og andre goder af økonomisk værdi.  

Der bliver dog skelnet mellem indkomst og formue, hvor formue er omfattet af Statsskatteloven §5. 

Statsskatteloven §5 omfatter nemlig de indkomster, der ikke skal medregnes ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Opnås der derved formueforøgelse, bliver dette ikke medregnet.   
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Skatteloven §6 omfatter, hvilke udgifter der kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

Det omfatter udgifter, der er afholdt for at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten.  

Hertil findes der dog adskillige undtagelser til disse hovedregler. Disse undtagelser findes i diverse 

lovgivninger, blandt andet: Ligningsloven, Aktieavancebeskatningsloven, Kursgevinstloven mm. 

En undtagelse til Statsskatteloven §5 kunne være handel med formuen i forbindelse med spekulation og 

næring. Derved ville værdistigning eller fortjeneste ved formueforøgelse blive medregnet i den 

skattepligtige indkomst og ville blive reguleret ved selvstændige love. 

Den skattepligtige indkomst består derfor af den personlige indkomst og kapitalindkomst jf. 

Personskatteloven §2, med fradrag af udgifter, som anses for ligningsmæssige fradrag. Aktieindkomst 

opgøres særskilt jf. Personskatteloven §4 A, stk. 4. 

Opgørelse af skattepligtig indkomst 

  Personlig indkomst   

+/- Kapitalindkomst   

- Ligningsmæssige fradrag   

= Skattepligtig indkomst   

      

 147 

På baggrund af den beregnede skat kan der derved i visse tilfælde opnås henstand med betaling af skatten. 

Der kan derfor opnås henstand med fraflytterskatten, såfremt skatteyderen samt aktivet flytter til et land, 

der er medlem af EU/EØS. Skatteyderen kan dog stadig opnå henstand ved flytning til et land, der ikke er 

medlem af EU/EØS, såfremt der stilles betryggende sikkerhed for henstanden.  

Det er op til skatteyderen selv, om de ønsker at få henstand med fraflytterskatten. Det skal dog oplyses til 

SKAT i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen i det ophørende indkomstår. På samme måde skal 

skatteyderen hvert år indgive selvangivelse med hændelser i indkomståret samt oplyse, hvilket land 

skatteyderen er bosat i.   

Ved henstand af fraflytterskatten skal der opgøres en henstandssaldo, der tillægges renter, som maksimalt 

kan afdrages over 7 år efter Kildeskatteloven §73 C.  

Aktiver, med hvilke der kan opnås henstand, skal være omfattet af Kildeskatteloven §10, 

Aktieavancebeskatningsloven § 38, Kursgevinstloven §37 eller Ligningsloven §28.  

                                                           
147 Figur 2.2: Opgørelse skattepligtig indkomst (Kilde: Egen tilvirkning) 



Side 39 af 72 
 

3. Case Aktier 

148 

I denne case vil jeg redegøre for, hvordan henstandssaldo opgøres for en fysisk person, samt hvordan den 

nedbringes efter Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3-7. For at tydeliggøre regelsættet vedrørende 

henstand på aktiebeskatning, vil jeg med forskellige cases opgøre beskatningen samt konsekvensen heraf 

for henstandssaldoen.  

I de nedenstående cases vil der tages udgangspunkt i, at Person A er ugift og fraflyttet Danmark og i den 

forbindelse ophørt med at være fuld skattepligtig til Danmark efter kildeskatteloven §1. Det antages at 

aktierne er erhvervet efter den 1. juli 2013. 

Som omtalt i afsnit 2.5.2 skal skatteyderen udarbejde en beholdningsoversigt over aktierne efter 

Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 1, såfremt der ønskes henstand ved fraflytning. Der er derfor 

udarbejdet to forskellige beholdningsoversigter, som de nedenstående cases vil tage udgangspunkt i. 

Person A har erhvervet aktierne til den oplyste anskaffelsessum. På fraflytningstidspunktet blev der opgjort 

en kursværdi, som er oplyst til kursværdien på flyttedatoen. Det antages, at Person A bliver beskattet med 

10% af aktieindkomst i tilflytterlandet. Der skal i den forbindelse gives fradrag for den skat, der er betalt til 

tilflytningslandet jf. Ligningsloven §33, stk. 1. Det antages dog, at Person A ikke kan opnå fradrag for tab i 

aktieindkomsten.  

 

 

 

 

                                                           
148 Figur 3.1: Opgavens struktur – Fremhæv Analyse (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Beholdningsoversigt A: 

Selskab  Antal   Anskaffelsessum   Kursværdi på flyttedato  

Bang & Olufsen       2.000               260.000                    290.000  

Brøndby IF          700                 63.000                     54.600  

Carlsberg       1.500            1.035.000                 1.072.500  

Matas       1.000                 60.000                     73.000  

Total      5.200          1.418.000               1.490.100  

 149 

Beholdningsoversigt B: 

Selskab  Antal   Anskaffelsessum   Kursværdi på flyttedato  

Bang & Olufsen          110                 14.300                     15.950  

Brøndby IF            35                   3.150                       2.730  

Carlsberg            60                 41.400                     42.900  

Matas            80                   4.800                       5.840  

Total         285                63.650                    67.420  

 150 

3.1 Case 1 – Henstandssaldo 

Henstandssaldoen beregnes på baggrund af beholdningsoversigten, hvor der regnes frem til, hvad det 

urealiseret tab eller gevinst har været på aktierne. Gevinst og tab beregnes ud fra realisationsprincippet.  

Beholdningsoversigt A: 

Selskab  Antal   Anskaffelsessum  
 Kursværdi på 

flyttedato  
Urealiseret 

gevinst(+)/tab(-) 

Bang & Olufsen       2.000               260.000                    290.000                     30.000  

Brøndby IF          700                 63.000                     54.600                      -8.400  

Carlsberg       1.500            1.035.000                 1.072.500                     37.500  

Matas       1.000                 60.000                     73.000                     13.000  

Total      5.200          1.418.000               1.490.100                    72.100  
151 

Såfremt Person A har beholdningsoversigt A, bliver henstandssaldoen beregnet på baggrund af den 

urealiserede gevinst på kr. 72.100.  

                                                           
149 Figur 3.2: Beholdningsoversigt A: Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
150 Figur 3.3: Beholdningsoversigt B: Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
151 Figur 3.4: Beholdningsoversigt A: Aktier – Urealiseret gevinst/tab (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Urealisteret gevinst       72.100  

  

27%       13.959  

42%         8.568  

  

Henstandssaldo      22.527  
152 

Der bliver beregnet skat med 27% af grundbeløbet på kr. 51.700, hvilket udgør kr. 13.959, og derefter bliver 

der beregnet skat med 42% af de resterende 72.100 – 51.700 = kr. 20.400, hvilket udgør kr. 8.568. 

Henstandssaldoen ved fraflytning er derfor kr. 22.527, som skal betales af over maksimalt 7 år med et 

beløb på minimum kr. 3.218 pr. år. 

Beholdningsoversigt B: 

Selskab  Antal   Anskaffelsessum  
 Kursværdi på 

flyttedato  
Urealiseret 

gevinst(+)/tab(-) 

Bang & Olufsen          110                 14.300                     15.950                       1.650  

Brøndby IF            35                   3.150                       2.730                         -420  

Carlsberg            60                 41.400                     42.900                       1.500  

Matas            80                   4.800                       5.840                       1.040  

Total         285                63.650                    67.420                      3.770  
153 

Såfremt Person A i stedet har beholdningsoversigt B, vil Person A ikke blive beskattet af den urealiserede 

gevinst på kr. 3.770. Dette skyldes, at beholdningen af aktier skal have en samlet kursværdi på kr. 100.000 

ved fraflytningstidspunktet efter Aktieavancebeskatningsloven §38, stk. 2. Og i dette tilfælde er den 

samlede kursværdi på aktiebeholdningen kun kr. 67.420. 

3.1 Case 1.1 – Udbytte under grundbeløbet (51.700) 

Der tages udgangspunkt Case 1 samt i udbytte udstedt af aktier, som fremgår af beholdningsoversigt A, 

som er udstedt efter fraflytningstidspunktet. Det antages, at Person A ikke har haft anden aktieindkomst 

end nedenstående udbytte, hvorfor Person A kan holde sig under grundbeløbet på kr. 51.700 med en 

beskatning på 27%. 

 

                                                           
152 Figur 3.5: Beregning Henstandssaldo (Kilde: Egen tilvirkning) 
153 Figur 3.6: Beholdningsoversigt B: Aktier – Urealiseret gevinst/tab (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Da udbytteskatten til Danmark beregnes med 27% af kr. 40.000, hvilket udgør kr. 10.800, og udbytteskatten 

til tilflytter landet beregnes med 10% af kr. 40.000, hvilket udgør kr. 4.000, kan skatten betalt til 

tilflytterlandet fratrækkes skatten til Danmark, hvorfor Person A derfor skal betale 10.800 – 4.000 = kr. 

6.800. 

Henstandssaldoen på beholdningsoversigt A på kr. 22.527 skal efter betaling af udbytteskatten på kr. 6.800 

nedsættes med det betalte beløb efter Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 5. 

Regulering af henstandssaldoen: 

Henstandssaldo       22.527  

Betalt udbytteskat       -6.800  

  

Ny henstandssaldo      15.727  

            155 

Efter henstandssaldoen er nedskrevet med kr. 6.800, vil den nye henstandssaldo derfor være på kr. 15.727. 

3.2 Case 1.2 – Udbytte over grundbeløbet (51.700) 

Der tages udgangspunkt i Case 1, men der ses bort fra Case 1.1. Der tages udgangspunkt i udbytte udstedt 

af aktier, som fremgår af beholdningsoversigt A, og som er udstedt efter fraflytningstidspunktet. Det 

antages, at Person A vil have udbytteudlodning på aktierne i Carlsberg på kr. 40.000, udbytteudlodning på 

aktierne i Bang & Olufsen på 10.000 og udbytteudlodning på aktierne i Matas på kr. 10.000.  

 

 

                                                           
154 Figur 3.7: Beskatning Carlsberg Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
155 Figur 3.8: Regulering henstandssaldo Carlsberg Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 

Carlsberg: 
  

Udloddet udbytte  
 

   40.000  

Udbytteskat Danmark 27%    10.800  

   
Udbytteskat tilflytter land 10%      4.000  

   
Samlet skat til Danmark 

 
    6.800  
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Carlsberg:   

Udloddet udbytte     40.000  

   

Bang & Olufsen:   

Udloddet udbytte     10.000  

   

Matas:   

Udloddet udbytte     10.000  

    

Udlodning i alt     60.000  

   

Udbytteskat Danmark 27%    13.959  

 42%      3.486  

   

Udbytteskat Danmark i alt     17.445  

   

Udbytteskat tilflytter land 10%      6.000  

   

Samlet skat til Danmark    11.445  
156 

Da det samlede udloddet udbytte udgør kr. 60.000, bliver der beregnet skat med 27% af grundbeløbet på 

kr. 51.700, hvilket udgør kr. 13.959, og derefter bliver der beregnet skat med 42% af det resterende 60.000 

– 51.700 = kr. 8.300, hvilket udgør kr. 3.486. Den samlede udbytteskat til Danmark er derfor kr. 17.445. 

Udbytteskatten til tilflytterlandet beregnes med 10% af kr. 60.000, hvilket udgør kr. 6.000, og da skatten 

betalt til tilflytterlandet, fratrækkes skatten til Danmark, skal Person A betale en samlet skat til Danmark på 

17.445 – 6.000 = kr. 11.445. 

Henstandssaldoen på beholdningsoversigt A på kr. 22.527 skal efter betaling af udbytteskatten på kr. 

11.445 nedsættes med det betalte beløb efter Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 5. 

Regulering af henstandssaldoen: 

Henstandssaldo       22.527  

Betalt udbytteskat      -11.445  

  

Ny henstandssaldo      11.082  

            157 

                                                           
156 Figur 3.9: Beskatning udbytter (Kilde: Egen tilvirkning) 
157 Figur 3.10: Regulering henstandssaldo (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Efter henstandssaldoen er nedskrevet med kr. 11.445, vil den nye henstandssaldo derfor være på kr. 

11.082. Såfremt Person A har anden aktieindkomst udover de udloddet udbytter på kr. 60.000, skal der 

betales skat med 42% af de resterende beløb. 

3.3 Case 1.3 – Gevinst ved afståelse 

Der tages udgangspunkt i Case 1, men der ses bort fra Case 1.1 og 1.2. Der tages udgangspunkt i, at person 

A er fraflyttet og har opgjort sine aktier efter beholdningsoversigt A (figur 3.4). Person A har dermed en 

henstandssaldo med en primo på kr. 22.527.  

Der er dog forskellige måder Person A kan opnå gevinst ved salg af aktierne158:  

o Gevinst ved forholdet mellem anskaffelsessummen og salgssummen, samt gevinst ved forholdet 

mellem kursværdien på flyttedatoen og salgssummen 

o Gevinst ved forholdet mellem anskaffelsessummen og salgssummen, samt tab ved forholdet 

mellem kursværdien på flyttedatoen og salgssummen 

I denne case tages der udgangspunkt i, at Person A sælger alle sine aktier i Bang & Olufsen og Matas. 

Selskab  Antal   Anskaffelsessum  
 Kursværdi på 

flyttedato  
Urealiseret 

gevinst(+)/tab(-) 

Bang & Olufsen        2.000                 260.000                      290.000                    30.000  

Matas        1.000                   60.000                        73.000                    13.000  

Total       3.000               320.000                     363.000                   43.000  

 159 

 

Selskab  Antal   Anskaffelsessum   Salgssum  
Realiseret 

gevinst(+)/tab(-) 

Bang & Olufsen        2.000                 260.000                      294.000                    34.000  

Matas        1.000                   60.000                        70.000                    10.000  

Total       3.000               320.000                     364.000                   44.000  

 160 

 

                                                           
158 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.B.2.14.2.8.4.2 – Hvornår skal der betales af på henstandssaldoen? 
159 Figur 3.11: Udsnit af Beholdningsoversigt A: Aktier – Urealiseret gevinst/tab (Kilde: Egen tilvirkning) 
160 Figur 3.12: Udsnit af Beholdningsoversigt A: Aktier – Realiseret gevinst/tab (Kilde: Egen tilvirkning) 
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I dette tilfælde viser opgørelsen af Bang & Olufsen-aktierne, at der både er gevinst i forhold til den 

oprindelige anskaffelsessum og i forhold til værdien på flyttedatoen, hvorfor gevinsten på kr. 34.000 

beskattes efter Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. 

Realiseret gevinst ved afståelse:     34.000  

   

Skat til Danmark 27%      9.180  

   

Skal til tilflytterland 10%      3.400  

   

Samlet skat til Danmark      5.780  

                            162 

Da aktieindkomst beskattes med 27% op til grundbeløbet på kr. 51.700, beskattes Person A med 27% af kr. 

34.000, hvilket udgør kr. 9.180, og skatten til tilflytterlandet beregnes med 10% af kr. 34.000, hvilket udgør 

kr. 3.400. Skatten, som er betalt til tilflytterlandet fratrækkes skatten til Danmark, hvorfor Person A derfor 

skal betale 9.180 – 3.400 = kr. 5.780. 

 

 

 

 

                                                           
161 Figur 3.13: Afståelse Bang & Olufsen Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
162 Figur 3.14: Beskatning Bang & Olufsen Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 

Bang & Olufsen: 
 
Anskaffelsessum:  

  
260.000  

Salgssum:  

  
294.000  

Gevinst:     34.000  

   

Kursværdi på flyttedato:  

  
290.000  

Salgssum:  

  
294.000  

Gevinst:       4.000  
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I dette tilfælde viser opgørelsen af Matas-aktierne, at der er gevinst i forhold til den oprindelige 

anskaffelsessum på kr. 10.000, hvorfor Person A skal beskattes heraf. Den samlede aktieindkomst vil derfor 

være 34.000 + 10.000 = 44.000, hvorfor Person A stadig beskattes med 27%, da grundbeløbet på kr. 51.700 

ikke er oversteget. Samtidig viser opgørelsen, at der er tab i forhold til værdien på flyttedatoen på kr. 3.000, 

hvorfor der skal beregnes negativ skatteværdi heraf efter Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. 

Realiseret gevinst ved afståelse:     10.000  

   

Skat til Danmark 27%     2.700  

   

Tab ved flyttedatoen:      -3.000  

   

Negativ skatteværdi: 27%        810  
164 

Person A beskattes med 27% af aktieindkomsten på kr. 10.000, hvilket udgør kr. 2.700. Den negative 

skatteværdi beregnes på samme grundlag med 27% op til grundbeløbet på kr. -51.700, hvorfor den 

negative skatteværdi af kr. -3.000 udgør kr. 810. 

Henstandssaldoen på beholdningsoversigt A på kr. 22.527 nedsættes med de betalte skatter på kr. 5.780 og 

kr. 2.700. Henstandssaldoen nedsættes yderligere med den negative skatteværdi på kr. 810 efter 

Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. 

 

 

                                                           
163 Figur 3.15: Afståelse Matas Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
164 Figur 3.16: Beskatning Matas Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 

Matas: 
 
Anskaffelsessum:     60.000  

Salgssum:     70.000  

Gevinst:     10.000  

   

Kursværdi på flyttedato:     73.000  

Salgssum:     70.000  

Tab:      -3.000  
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Regulering af henstandssaldoen: 

Henstandssaldo    22.527  

Betalt udbytteskat     -5.780  

Betalt udbytteskat     -2.700  

Negativ skatteværdi        -810  

  

Ny henstandssaldo   13.237  

                     165 

Efter henstandssaldoen er nedskrevet med kr. 5.780, kr. 2.700 og kr. 810, vil den nye henstandssaldo derfor 

være på kr. 13.237. 

3.4 Case 1.4 – Tab ved afståelse 

Der tages udgangspunkt i Case 1, men der ses bort fra Case 1.1, 1.2. og 1.3. Der tages udgangspunkt i, at 

Person A er fraflyttet og har opgjort sine aktier efter beholdningsoversigt A (Figur 3.4). Person A har 

dermed en henstandssaldo med en primo på kr. 22.527.  

Der er dog forskellige måder, Person A kan opnå tab ved salg af aktierne166:  

o Tab ved forholdet mellem anskaffelsessummen og salgssummen, samt tab ved forholdet mellem 

kursværdien på flyttedatoen og salgssummen 

o Tab ved forholdet mellem anskaffelsessummen og salgssummen, samt gevinst ved forholdet 

mellem kursværdien på flyttedatoen og salgssummen 

I denne case bliver der taget udgangspunkt i, at Person A sælger alle sine aktier i Brøndby IF og Carlsberg. 

Selskab  Antal   Anskaffelsessum  
 Kursværdi på 

flyttedato  
Urealiseret 

gevinst(+)/tab(-) 

Brøndby IF           700                   63.000                        54.600                     -8.400  

Carlsberg        1.500              1.035.000                   1.072.500                    37.500  

Total       2.200            1.098.000                 1.127.100                   29.100  

 167 

 

 

                                                           
165 Figur 3.17: Regulering henstandssaldo Matas Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
166 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8, C.B.2.14.2.8.4.2 – Hvornår skal der betales af på henstandssaldoen? 
167 Figur 3.18: Udsnit af Beholdningsoversigt A: Aktier – Urealiseret gevinst/tab (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Selskab  Antal   Anskaffelsessum   Salgssum  
Realiseret 

gevinst(+)/tab(-) 

Brøndby IF           700                   63.000                        52.500                   -10.500  

Carlsberg        1.500              1.035.000                   1.020.000                   -15.000  

Total       2.200            1.098.000                 1.072.500                  -25.500  

 168 

Brøndby IF:   

Anskaffelsessum:     63.000  

Salgssum:     52.500  

Tab:    -10.500  

   

Anskaffelsessum:     63.000  

Kursværdi på flyttedato:     54.600  

Tab:      -8.400  
169 

I dette tilfælde viser opgørelsen af Brøndby-aktierne, at der er tab ved afståelsen i forhold til den 

oprindelige anskaffelsessum på kr. 10.500, hvorfor der skal beregnes negativ skatteværdi heraf efter 

Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. Samtidig viser opgørelsen, at der var tab i forhold til værdien på 

flyttedatoen på kr. 8.400, hvorfor tabet ved afståelsen på kr. 10.500 nedsættes med tabet ved 

fraflytningsdatoen på kr. 8.400 jf. Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 4. 

Realiseret Tab:     10.500  

Nedsættelse af tab:      -8.400  

   

Samlet tab:      2.100  
170 

Der skal derfor beregnes negativ skatteværdi på baggrund af det samlede tab på kr. 2.100 med samme 

grundlag på 27% op til grundbeløbet på kr. -51.700.  

 

 

 

                                                           
168 Figur 3.19: Udsnit af Beholdningsoversigt A: Aktier – Realiseret gevinst/tab (Kilde: Egen tilvirkning) 
169 Figur 3.20: Afståelse Brøndby IF Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
170 Figur 3.21: Samlet tab Brøndby IF Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Samlet tab ved afståelse          2.100  

   

Negativ skatteværdi: 27%           567  
171 

Den negative skatteværdi udgør derfor kr. 567, som henstandssaldoen nedsættes med efter 

Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. 

Carlsberg:   

Anskaffelsessum:   1.035.000  

Salgssum:   1.020.000  

Tab:       -15.000  

   

Anskaffelsessum:   1.035.000  

Kursværdi på flyttedato:   1.072.500  

Tab:        37.500  
172 

I dette tilfælde viser opgørelsen af Carlsberg-aktierne, at der er tab ved afståelsen i forhold til den 

oprindelige anskaffelsessum på kr. 15.000, hvorfor der skal beregnes negativ skatteværdi heraf efter 

Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. Samtidig viser opgørelsen, at der var gevinst i forhold til 

værdien på flyttedatoen på kr. 37.500, hvorfor tabet ved afståelsen på kr. 15.000 forhøjes med gevinst på 

flyttedatoen på kr. 37.500 jf. Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 4. 

 

Realiseret Tab:        15.000  

Forhøjelse af tab:        37.500  

   

Samlet tab:       52.500  
173 

Der skal derfor beregnes negativ skatteværdi på baggrund af det samlede tab på kr. 52.500. Der beregnes 

på samme grundlag med 27% op til grundbeløbet på kr. -51.700. Dog er der allerede benyttet kr. 2.100 af 

                                                           
171 Figur 3.22: Beskatning Brøndby IF Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
172 Figur 3.23: Afståelse Carlsberg Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
173 Figur 3.24: Samlet tab Carlsberg Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
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dette grundbeløb, hvorfor der beskattes med 27% kun er af kr. 51.700 – 2.100 = 49.600. Der beregnes 

derfor skat med 42% af det resterende beløb på kr. 52.500 – 49.600 = 2.900. 

Negativ skatteværdi 27%       13.392  

 42%         1.218  

   

Negativ skatteværdi i alt       14.610  
174 

Henstandssaldoen på beholdningsoversigt A på kr. 22.527 nedsættes med den negative skatteværdi på kr. 

14.610 efter Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. 

Regulering af henstandssaldoen: 

Henstandssaldo    22.527  

Negativ skatteværdi:        -567  

Negativ skatteværdi:   -14.610  

  

Ny henstandssaldo     7.350  
175 

Efter henstandssaldoen er nedskrevet med kr. 567 og kr. 14.610, vil den nye henstandssaldo derfor være på 

kr. 7.350. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
174 Figur 3.25: Beskatning Carlsberg Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
175 Figur 3.26: Regulering henstandssaldo Carlsberg Aktier (Kilde: Egen tilvirkning) 
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3.5 Delkonklusion 

Ved henstand på beskatning af aktier efter Aktieavancebeskatningsloven §38 skal opgørelsen af det 

urealiserede tab eller gevinst ske efter realisationsprincippet jf. Aktieavancebeskatningsloven §38, stk. 5. 

Denne opgørelse tager ikke hensyn til kildeartsbegrænsning, hvorfor den udarbejdede beholdningsoversigt 

efter Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 1., kan indeholde aktier, der ikke er optaget på et reguleret 

marked samt aktier, der er optaget på et reguleret marked.  

Dog bliver en fysisk person kun beskattet, såfremt den samlede kursværdi på flyttetidspunktet overstiger 

kr. 100.000 efter Aktieavancebeskatningsloven §38, stk. 2.  

Henstandssaldoen kan nedbringes ved udlodning af udbytte på aktierne, som fremgår af 

beholdningsoversigten. I dette tilfælde vil der blive beregnet en udbytteskat med henholdsvis 27% af 

beløbet op til grundbeløbet på kr. 51.700 og 42% af det beløb, der overstiger grundbeløbet jf. 

Personskatteloven §8 A, stk. 1. Efter betaling af denne udbytteskat vil henstandssaldoen blive nedsat med 

det betalte beløb jf. Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 5. Dog kan der opnås fradrag for den skat, der 

betales til landet, hvortil skatteyderen er flyttet til jf. Ligningsloven §33, stk. 1. 

Ved afståelse af aktierne, som fremgår af beholdningsoversigten, kan der opnås realiseret gevinst eller tab 

med udgangspunkt i salgssummen reduceret med anskaffelsessummen, som blev opgjort på 

fraflytningstidspunktet. 

Såfremt der opnås realiseret gevinst ved afståelsen, og der ligeledes er gevinst ved salgssummen reduceret 

med værdien på fraflytningstidspunktet, skal der ske beskatning af den realiserede gevinst efter 

Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. Henstandssaldoen nedsættes med den beregnede skat, når 

skatten er betalt jf. Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. 

Såfremt der på samme måde opnås realiseret gevinst ved afståelse, men der i stedet er tab ved 

salgssummen reduceret med værdien på fraflytningstidspunktet, skal der stadig ske beskatning af den 

realiserede gevinst efter Aktieavancebeskatningsloven §19 a, stk. 3. Dog skal der her også beregnes negativ 

skatteværdi af tabet jf. Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. På samme måde vil henstandssaldoen 

nedsættes med beløbet af den beregnede skat, så snart det er betalt. Samtidig bliver henstandssaldoen 

også nedsat med den negative skatteværdi jf. Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. 
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Opnås der i stedet realiseret tab ved afståelsen, og der ligeledes var urealiserede tab på 

fraflytningstidspunktet, skal der beregnes negativ skatteværdi af det realiserede tab efter 

Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 3. Dog skal det realiseret tab nedsættes med det urealiserede tab 

på fraflytningstidspunktet, før der beregnes negativ skatteværdi jf. Aktieavancebeskatningsloven §39 A, stk. 

4. Herefter bliver henstandssaldoen nedsat med den negative skatteværdi.  

Såfremt der på samme måde opnås realiseret tab ved afståelsen, og der i stedet var urealiserede gevinst 

ved afståelsen, skal der ligeledes beregnes negativ skatteværdi af det realiseret tab. Dog skal det realiseret 

tab forhøjes med den urealiserede gevinst på fraflytningstidspunktet, før der beregnes negativ skatteværdi 

jf. Aktieavancebeskatningsloven § 39 A, stk. 4. Herefter bliver henstandssaldoen nedsat med den negative 

skatteværdi. 

Beskatningen på henholdsvis 27% og 42% af grundbeløbet på kr. 51.700 er på baggrund af opgørelsen af 

den samlede aktieindkomst. Det betyder, at udbytte, gevinst og tab indgår i opgørelsen af aktieindkomsten. 
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4. Case 2 – Exitbeskatning 

I denne case vil jeg redegøre for, hvordan en skatteyder beskattes ved fraflytning fra Danmark. Der 

redegøres derfor for hvordan en skatteyder beskattes i henholdsvis den personlige indkomst, 

kapitalindkomsten, ligningsmæssige fradrag og aktieindkomsten efter Personskatteloven §§2-4. 

Der ses bort fra Case 1. I denne case antages det, at Person A fraflytter Danmark og ophører med at være 

fuld skattepligtig pr. 31.10.2017. Person A skal derfor beskattes efter Kildeskatteloven §1 som fuld 

skattepligtig til Danmark af 304 dage. Det antages ligeledes at Person A er ugift. 

4.1 Case 2.1 – Personlig indkomst 

Det antages at Person A har en månedsløn på kr. 30.000, efter fradrag af ATP-bidrag og 

arbejdsadministreret pensionsbidrag. Da det antages at Person A er fuld skattepligtig til Danmark frem til 

den 31. oktober 2017, antages det ligeledes at Person A derfor har fået månedsløn i 10 måneder.  

Kr. 30.000 * 10 måneder = kr. 300.000 

Person A har derfor haft en lønindkomst på i alt kr. 300.000. 

Det antages at Person A har både har fri telefon og fri bil. Person A bliver derfor beskattet årligt med kr. 

2.700 af fri telefon efter Ligningsloven §16, stk. 12, hvilket svarer til kr. 2.250 for 10 måneder. Dog skal der 

udarbejdes en skematisk værdiansættelse, som er baggrund for beskatningen af fri bil efter Ligningsloven 

§16, stk. 4. 

Registreringsdato 01-06-2015 

Anskaffelsessum + registreringspligtig istandsættelse       325.000  

Årlig ejerafgift  610 

Antal måneder indeværende år over 36 måneder gammel 0 

 176 

Da bilen er anskaffet fra ny og derved samme dato som registreringsdatoen, anvendes anskaffelsessummen 

som værdien af beregningsgrundlaget. 

 

 

 

                                                           
176 Figur 4.1: Oplysninger vedrørende bil (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Beregningsgrundlag       325.000  

25% af bilens værdi op til kr. 300.000         75.000  

20% af bilens værdi over kr. 300.000          5.000  

Tillæg miljøafgift             915  

Årlig beskatningsgrundlag        80.915  

 177 

Månedlig beskatningsgrundlag          6.743  

 178 

Da bilens værdi overstiger kr. 300.000, bliver der beregnet 25% af de første kr. 300.000 hvilket udgør kr. 

75.000 og derefter 20% af de resterende 325.000 – 300.000 = 25.000, hvilket udgør kr. 5.000. Derudover 

skal der tillægges en miljøafgift på 1,5 gang den årlige ejerafgift som giver en miljøafgift på kr. 915. 

Dette giver en årlig beskatningsgrundlag på i alt kr. 80.915, som på månedsbasis giver kr. 6.743. 

Antal måneder til beskatning               10  

Periodens beskatningsgrundlag i alt         67.429  

 179 

Da Person A er fuld skattepligtig til Danmark i 10 måneder, udgør periodens samlede værdi af fri bil 6.743 * 

10 måneder = kr. 67.429. 

Det antages at Person A har med sin månedsløn i juni modtaget et jubilæumsgratiale på kr. 10.000 af sin 

arbejdsgiver. Dette har alle medarbejder i virksomheden modtaget i forbindelse med virksomhedens 50 års 

jubilæum. Dog var virksomheden ikke opmærksom på at der var en bagatelgrænse på kr. 8.000, hvorfor 

Person A derfor skal beskattes af 10.000 – 8.000 = kr. 2.000, da beløbet der overstiger bagatelgrænsen skal 

beskattes efter Ligningsloven §7 U. 

 

 

 

 

                                                           
177 Figur 4.2: Beregning værdi af fri bil (Kilde: Egen tilvirkning) 
178 Figur 4.3: Beregning værdi af fri bil pr. måned (Kilde: Egen tilvirkning) 
179 Figur 4.4: Beregning værdi af fri bil for perioden (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Person A betaler arbejdsmarkedsbidrag af indkomster omfattet af Arbejdsmarkedsbidragsloven §2. 

AM-bidrags grundlag 

Lønindkomst 
  300.000  

Fri telefon 
      2.250  

Fri bil 
    67.429  

Jubilæumsgratiale 
      2.000  

AM-bidrags indkomst i alt 
 371.679  

     180 

Person A’s arbejdsmarkedsbidragsgrundlag er derfor kr. 371.679, hvor arbejdsmarkedsbidraget udgør 8% af 

371.679 = kr. 29.734. Hvilket fratrækkes i den personlige indkomst efter Personskatteloven §3, stk. 2, nr. 7. 

Det antages at Person A også har modtaget et par billetter til en musical i februar måned, med værdi på kr. 

1.000, som tak for god indsats i en presset periode i virksomheden. Da denne gave ikke har nogen konkret 

sammenhæng til arbejdet, hvorfor billetterne anses som en mindre personalegode som skal beskattes. Dog 

skal der kun ske beskatning, hvis den samlede værdi af mindre personalegoder overstiger bagatelgrænsen 

på kr. 1.100 efter Ligningsloven §16, stk. 3. Person A bliver derfor ikke beskattet, da dette er den eneste 

mindre personalegode der er modtaget i løbet år kalenderåret.  

Person A har i forbindelse med overarbejde fået aftensmad, som arbejdsgiveren betaler. Dette anses som 

en personalegode givet som er sparet privatforbrug efter Ligningsloven §16, som skal beskattes såfremt 

værdien overstiger kr. 5.900. Da arbejdsgiveren kun har betalt aftensmad i forbindelse med overarbejde til 

en værdi af 1.200, beskattes Person A derfor ikke af beløbet. 

Det antages at Person A har en arbejdsadministrerende pensionsordning, som indbetales til en 

ratepension. Denne indbetaling medregnes kun i den skattepligtige indkomst såfremt grundbeløbet på kr. 

53.500 overstiges efter Pensionsbeskatningsloven §16. Arbejdsgiveren indbetaler hvad der svarer til 10% af 

månedslønnen, til den livsvarige alderspension, hvilket udgør 30.000 * 10% = 3.000 pr. måned.  

3.000 * 10 måneder = kr. 30.000  

Arbejdsgiveren har for perioden frem til den fulde skattepligt ophører, indbetalt kr. 30.000.  

Derudover har Person A også en privattegnet ratepension, men er dog ikke interesseret i at overstige 

grundbeløbet på kr. 53.500 og derved skulle betale skat af det. Der blev på denne baggrund, ved årets 

                                                           
180 Figur 4.5: Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag (Kilde: Egen tilvirkning) 
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begyndelse, beregnet hvilken procentsats af lønnen, Person A kunne betale til den privattegnede 

ratepension, uden at overstige kr. 53.500. 

Månedsløn         30.000  

Årsløn       360.000  

   181 

Arbejdsgiverbetalt ratepension 10% 

Arbejdsgiver betalt pension årligt         36.000  

   182 

Med en månedsløn på kr. 30.000, bliver årslønnen for Person A; 30.000 * 12 måneder = kr. 360.000. Den 

arbejdsgiverbetalte pension på 10% af kr. 360.000 udgør kr. 36.000 årligt indbetalt til ratepensionen. 

Grundbeløb ratepension         53.500  

Rest op til grundbeløb          17.500  

    183 

Pension pr. måned          1.458  

Pension i % af månedsløn 4,86% 

  184 

Person A kan årligt indbetale 53.500 – 36.000 = kr. 17.500 op til grundbeløbet uden at blive beskattet af 

det. Dette svarer til at der indbetales 17.500 : 12 måneder = kr. 1.458 pr. måned, svarende til at der betales 

4,86% af månedslønnen på kr. 30.000.  

Dog ophørte Person A med at være fuld skattepligtig til Danmark pr. 31. oktober 2017 og indbetalte kun til 

ratepensionen for 10 måneder. 

Pension 10 måneder 

Arbejdsgiverbetalt ratepension         30.000  

Privattegnet ratepension         14.583  

Indbetalt til ratepension i alt        44.583  

           185 

                                                           
181 Figur 4.6: Oversigt løn (Kilde: Egen tilvirkning) 
182 Figur 4.7: Oversigt arbejdsgiverbetalt ratepension (Kilde: Egen tilvirkning) 
183 Figur 4.8: Beregning grundbeløb (Kilde: Egen tilvirkning) 
184 Figur 4.9: Beregning privatbetalt pension (Kilde: Egen tilvirkning) 
185 Figur 4.10: Beregning Ratepension for perioden (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Der blev derfor i alt for perioden frem til den fulde skattepligt ophører indbetalt kr. 44.583, hvorfor dette 

ikke medtages i den personlige indkomst. 

Den samlede personlige indkomst ser derfor således ud: 

Personlig indkomst 

Lønindkomst        300.000  
Fri telefon            2.250  
Fri bil          67.429  
Jubilæumsgratiale            2.000  
AM-bidrag         -29.770  

Personlig indkomst i alt       341.945  

   186 

Person A skal derfor beskattes af den samlede personlige indkomst på kr. 341.945. 

4.2 Case 2.2 – Kapitalindkomst 

Det antages at Person A pr. 31. oktober 2017 har haft renteindtægter fra pengeinstitut for i alt kr. 5.300, 

samt en renteudgift til pengeinstitut på kr. 10.100.  

Renteindtægter fra pengeinstitut        5.300  

Renteudgifter til pengeinstitut    -10.100  

Nettobeløb     -4.800  

  187 

Det samlede nettobeløb udgør derfor kr. -4.800 efter Personskatteloven §4, nr. 1. 

Det antages at Person A har investeret i aktier der er udstedt af investeringsselskaber som er omfattet af 

Aktieavancebeskatningsloven §19 og derfor medtages i kapitalindkomsten. 

Person A har pr. 1. januar 2017 en beholdning på 500 aktier i Investeringsselskab A til en anskaffelsessum, 

der stemmer overens med værdien pr. 31. december 2016, da aktierne opgøres efter lagerprincippet jf. 

Aktieavancebeskatningsloven §23, stk. 7. Person A anskaffer sig i årets løb 200 aktier i Investeringsselskab 

B. 

 

 

                                                           
186 Figur 4.11: Personlig indkomst (Kilde: Egen tilvirkning) 
187 Figur 4.12: Nettorenter (Kilde: Egen tilvirkning) 
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   Antal  Anskaffelsessum Salgssum Realiseret gevinst  

Investeringsselskab A          500                 44.500         52.500                      8.000  

Investeringsselskab B          200                 61.000         72.000                    11.000  

I alt                        19.000  

  188 

Person A sælger alle sine aktier pr. 1. oktober i Investeringsselskab A med en salgssum på kr. 52.500. Person 

A opnår derfor en realiseret gevinst på 52.500 – 44.500 = kr. 8.000. Person A har samme dato valgt at sælge 

alle aktierne af de nytilkomne aktier i Investeringsselskab B. Person A opnår i denne forbindelse en 

realiseret gevinst på 72.000 – 61.000 = kr. 11.000. Person A har derfor, pr. 31. oktober 2017, en samlet 

realiseret gevinst ved afståelse af aktier, udstedt af investeringsselskaber på kr. 19.000 efter 

Personskatteloven §4, stk. 1, nr. 5. 

Dog nåede Person A at få udbytte for aktierne i Investeringsselskab A på kr. 1.200, som medtages i 

kapitalindkomsten efter Personskatteloven §4, stk. 1. nr. 4. 

Den samlede kapitalindkomst ser derfor således ud: 

Kapitalindkomst 

Nettorenter       -4.800  

Gevinst ved afståelse af aktier      19.000  

Aktieudbytte        1.200  

Kapitalindkomst i alt     15.400  

   189 

Person A skal derfor beskattes af den samlede kapitalindkomst på kr. 15.400. 

4.3 Case 2.3 – Ligningsmæssige fradrag 

Det antages at Person A hver måned betaler kr. 442 til fagforening og kr. 474 til arbejdsløshedsforsikring, 

frem til den fulde skattepligt ophører.  

Fagforening kr. 442 * 10 måneder = 4.420 

    
Kontingent kr. 474 * 10 måneder = 4.740 

190 

                                                           
188 Figur 4.13: Beholdning Aktier (Investeringsselskab) (Kilde: Egen tilvirkning) 
189 Figur 4.14: Kapitalindkomst (Kilde: Egen tilvirkning) 
190 Figur 4.15: Kontingent og Fagforening for perioden (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Person A kan derfor fradrage det fulde beløb på kr. 4.420, for kontingent til fagforening efter Ligningsloven 

§13, da beløbet ikke overstiger grænsen på kr. 6.000. Ligeledes kan Person A fradrage det fulde beløb på kr. 

4.740, til arbejdsløshedsforsikring efter Pensionsbeskatningsloven §49, stk. 1, da der ingen grænse er for 

hvor meget der kan fradrages. 

Det antages at Person A bor på Lolland og arbejdspladsen ligger i København. Person A kører derfor 160 

kilometer hver vej, som pr. dag udgør 320 kilometer frem og tilbage. I perioden frem til den fulde 

skattepligt ophører har Person A haft 180 arbejdsdage. Person A kan derfor opnå befordringsfradrag efter 

Ligningsloven §9 C, da der er mere end 24 kilometer til og fra arbejde pr. arbejdsdag. 

Antal km Fradragssats pr. km Fradrag 

0 - 24 km Intet fradrag Intet fradrag 

24 - 120 km 1,93 185,28 

Over 120 km 1,93 386 

Fradrag i alt pr. dag   571,28 

   191 

Da Person A bor på Lollands, som anses for at være en yderkommune192 efter Ligningsloven §9 C, stk. 3, er 

fradragssatsen derfor kr. 1,93 pr. kilometer over 120 kilometer, i stedet for den almindelig sats på kr. 0,97 

pr. kilometer over 120 kilometer. Person A opnår derfor et fradrag på kr. 571,28 pr. arbejdsdag ved kørsel 

til og fra arbejde. 

For perioden frem til den fulde skattepligt ophører, opnår Person A derfor et samlet befordringsfradrag på 

kr. 571,28 * 180 dage = kr. 102.830,40. 

Person A har givet en gave til en værdi af kr. 10.000 til Dansk Tourette Forening og er derfor under grænsen 

på kr. 15.600 som der kan fradrages for, når gaven gives til en forening med almengørende formål efter 

Ligningsloven §8 A. Dog fremgår Dansk Tourette Forening ikke på listen193 over godkendte foreninger, 

hvorfor Person A ikke kan opnå et ligningsmæssigt fradrag for gaven. 

Person A har i forbindelse med udførelsen af arbejde, ofte haft overarbejde hvor det har været en 

nødvendighed at have en merudgift på aftensmad, udover de gange hvor arbejdsgiveren betalte. Der kan i 

den forbindelse opnås fradrag for udgifter der har direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen efter 

Ligningsloven §9. Dog er det en betingelse, at overarbejdet har et omfang på mindst tre timer ud over den 

normale daglige arbejdstid, samt det sker som forlængelse af en almindelig arbejdsdag. Ligeledes er det en 

                                                           
191 Figur 4.16: Befordringsfradrag pr. dag. 
192 http://www.skm.dk/skattetal/beregning/skatteberegning/befordringsfradrag-2016-og-2017 
193 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.5.9 Liste over godkendte foreninger 
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betingelse at merudgiften kan dokumenteres. Dog kan Person A kun opnå fradrag på maksimalt kr. 

5.900.194 

Person A kan i den forbindelse opnå fradrag for merudgifter på kr. 3.200, som kan dokumenteres i perioden 

frem til den fulde skattepligt ophører. 

I forbindelse med almindelig vedligeholdelse og rengøring af den lejebolig Person A boede i frem til den 

fulde skattepligt ophører, har der været omkostninger til pudsning af vinduer. Da vinduerne er i lejligheden, 

har Person A råderet over denne del af ejendommen. I den forbindelse kan Person A derfor opnå fradrag 

for arbejdslønnen som er en serviceydelse efter Ligningsloven §8 V.  

Person A har haft vinduespudsning hver anden måned og har derfor haft lønomkostninger til serviceydelser 

på i alt kr. 3.000. Person A kan derfor opnå fradrag for hele beløbet, da det ikke overstiger grænsen på kr. 

6.000 for serviceydelser. 

Person A opnår et beskæftigelsesfradrag efter Ligningsloven §9 J. Det beregnes på samme grundlag som 

grundlaget for arbejdsmarkedsbidraget.  

AM-bidrags grundlag 

Lønindkomst    300.000  

Fri telefon         2.250  

Fri bil       67.429  

Jubilæumsgratiale         2.000  

AM-bidrags indkomst i alt  371.679  

  195 

Beskæftigelsesfradraget er derfor 8,75% af kr. 371.679, hvilket udgør kr. 32.522. Dog kan Person A kun 

opnå fradrag for maksimalt kr. 30.000, som derfor medtages i det ligningsmæssige fradrag. 

 

 

 

 

                                                           
194 Den Juridiske Vejledning 2017-2.8 – C.A.4.3.1.2 Udgifter til rejser, dobbelt husførelse, flytning og overarbejde 
195 Figur 4.5: Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Det samlede ligningsmæssige fradrag ser derfor således ud: 

Ligningsmæssig fradrag 

Fagforening       4.420  

Arbejdsløshedsforsikring       4.740  

Befordringsfradrag   120.830  

Lønmodtagerfradrag       3.200  

Servicefradrag       3.000  

Beskæftigelsesfradrag     30.000  

Ligningsmæssigt fradrag i alt  166.190  

  196 

Person A kan derfor få et samlet ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst på kr. 166.190. 

4.4 Case 2.4 – Aktieindkomst 

Person A investerer i aktier og har nedenstående beholdningsoversigt pr. 1. januar 2017. Ale aktierne er 

erhvervet efter den 1. juli 2013. 

Selskab Antal  Anskaffelsessum  

Bang & Olufsen 700                  84.000  

  300                  34.500  

  500                  65.000  

Brøndby IF 300                  33.000  

  900                  72.000  

  300                  25.500  

 197 

Person A har frem til den fulde skattepligt ophører, fået udloddet aktieudbytte for i alt kr. 14.500, som 

omfattes af Personskatteloven §4 A, stk. 1. nr. 1 og derfor medregnes i aktieindkomsten. 

 

 

 

 

 

                                                           
196 Figur 4.17: Ligningsmæssige fradrag (Kilde: Egen tilvirkning) 
197 Figur 4.18: Beholdning Aktier primo (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Selskab Udloddet udbytte 

Bang og Olufsen                    4.500  

                     2.800  

Brøndby IF                    2.100  

                     2.000  

                     2.500  

Udbytte i alt                 14.500  

 198 

Da alle aktierne i Person A’s beholdning er aktier der er optaget på et reguleret marked, anvendes 

realisationsprincippet jf. Aktieavancebeskatningsloven §25, stk. 1. Ved afståelse af aktierne anvendes der 

aktie for aktie metoden jf. Aktieavancebeskatningsloven §24, stk. 2. 

Person A har i året solgt 1.000 af aktierne i Bang og Olufsen til kurs 150. 

Selskab Antal Anskaffelsessum Afståelsessum Realiseret gevinst(+)/tab(-) 

Bang & Olufsen         700                 84.000           105.000                                  21.000  

          300                 34.500             45.000                                  10.500  

I alt                                      31.500  

 199 

Person A har ved afståelsen af de første 700 Bang & Olufsen aktier, opnået en gevinst på kr. 21.000. Ved 

afståelsen af de sidste 300 Bang & Olufsen aktier har Person A opnået en gevinst på kr. 10.500. Dette giver 

en samlet realiseret gevinst på kr. 31.500. 

Person A har ligeledes solgt 1.000 af aktierne i Brøndby IF til kurs 100. 

 

Selskab Antal Anskaffelsessum Afståelsessum Realiseret gevinst(+)/tab(-) 

Brøndby IF         300                 33.000             30.000                                   -3.000  

          700                 56.000             70.000                                  14.000  

I alt                                      11.000  

 200 

Person A har ved afståelsen af de første 300 Brøndby aktier, opnået et tab på kr. 3.000. Ved afståelsen af 

de sidste 700 Brøndby aktier har Person A opnået en gevinst på kr. 14.000. Dette giver en samlet realiseret 

gevinst på kr. 11.000. 

                                                           
198 Figur 4.19: Udloddet udbytte (Kilde: Egen tilvirkning) 
199 Figur 4.20: Realiseret gevinst/tab: Aktier Bang & Olufsen (Kilde: Egen tilvirkning) 
200 Figur 4.21: Realiseret gevinst/tab: Aktier Brøndby IF (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Da den fulde skattepligt ophører, ejer Person A stadig aktier i Bang & Olufsen og Brøndby IF. Disse aktier 

skal på fraflytningstidspunktet opgøres efter Aktieavancebeskatningsloven §38, således at der bliver 

beregnet en urealiseret gevinst eller tab. Det er derved værdien på fraflytningstidspunktet der betragtes 

som afståelsessummen.  

Selskab Antal  Anskaffelsessum  Kursværdi på flyttedato Urealiseret gevinst 

Bang & Olufsen 500                  65.000                            72.500                      7.500  

Brøndby IF 200                  16.000                            19.000                      3.000  

  300                  25.500                            28.500                      3.000  

I alt                         13.500  

    201 

Samlet set har Person A en urealiseret gevinst på kr. 13.500 på fraflytningstidspunktet. 

Den samlede aktieindkomst ser derfor således ud: 

Aktieindkomst  

Udbytter    14.500  

Realiseret gevinst Bang & Olufsen    31.500  

Realiseret gevinst Brøndby    11.000  

Urealiseret gevinst fraflytning    13.500  

Aktieindkomst i alt   70.500  

           202 

Person A skal derfor beskattes af den samlede aktieindkomst på kr. 70.500. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
201 Figur 4.22: Beholdningsoversigt pr. fraflytningstidspunkt med urealiseret gevinst/tab (Kilde: Egen tilvirkning) 
202 Figur 4.23: Aktieindkomst (Kilde: Egen tilvirkning) 
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4.5 Case 2.5 – Indkomstskat 

Det antages at Person A vælger at blive beskattet af den faktiske indkomst for den del af året hvor den 

fulde skattepligt er gældende efter Personskatteloven §14, stk. 2. 

Skattepligtige indkomst 

Personlig indkomst       341.945  

Kapitalindkomst         15.400  

Ligningsmæssigt fradrag      -166.190  

Skattepligtig indkomst i alt      191.155  

  203 

Aktieindkomst i alt        70.500  

   204 

Person A har ved skattepligtens ophør en skattepligtig indkomst på i alt kr. 191.155, som indkomstskatten 

bliver beregnet ud fra. Samt en aktieindkomst på i alt kr. 70.500, som ligeledes medregnes i 

indkomstskatten.  

Satser 2017 

Personfradrag 
      

45.000  

Arbejdsmarkedsbidrag 8,00% 

Bundskat 10,08% 

Topskat 15,00% 

Topskat bundgrænse     479.600  

   205 

Satser 2017 Lolland 

Kommuneskat 27,00% 

Kirkeskat 1,23% 

Sundhedsbidrag 2,00% 

Nedslag topskat 2,13% 

                                                            206 

                                                           
203 Figur 4.24: Skattepligtig indkomst (Kilde: Egen tilvirkning) 
204 Figur 4.25: Udsnit af aktieindkomst (Kilde: Egen tilvirkning) 
205 Figur 4.26: Skattesatser 2017 (Kilde: Egen tilvirkning) 
206 Figur 4.27: Skattesatser Lolland 2017 (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Der beregnes kommuneskat, sundhedsbidrag og kirkeskat af den skattepligtige indkomst, fratrukket 

skatteværdien af personfradraget. Da Person A have bopæl i Lollands kommune d. 5. september 2016, 

anvendes disse skattesatser jf. Kommuneskatteloven §2, stk. 1. 

 

Kommuneskat, Kirkeskat og sundhedsbidrag 

Skattepligtig indkomst      191.155   

Kommuneskat 27% af skattepligtig indkomst        51.724   

Skatteværdi 27% af personfradraget       -12.150   

         39.462  

Kirkeskat 1,23% af skattepligtig indkomst          2.351   

Skatteværdi 1,23% af personfradraget            -554   

           1.798  

Sundhedsbidrag 2% af skattepligtig indkomst          3.823   

Skatteværdi 2% af personfradraget            -900   

           2.923  

Kommune-, kirkeskat og sundhedsbidrag i alt        44.183 

               207 

Den samlede kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag udgør derfor kr. 44.183. 

Bundskatten beregnes på grundlag af den personlige indkomst tillagt positiv nettokapitalindkomst jf. 

Personskatteloven §6, stk. 1. 

Bundskat 

Personlig indkomst      341.945   

Positiv nettokapitalindkomst        15.400   

Beregningsgrundlag      357.345   

   

Bundskat 10,08% af beregningsgrundlaget        36.020  

Skatteværdi 10,08% af personfradrag         -4.536   

Bundskat i alt        31.484  
208 

Den samlede bundskat udgør derfor kr. 31.484. 

                                                           
207 Figur 4.28: Beregning Kommune-, Kirkeskat og Sundhedsbidrag (Kilde: Egen tilvirkning) 
208 Figur 4.29: Beregning Bundskat (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Topskatten beregnes på grundlag af den personlige indkomst tillagt positiv kapitalindkomst som overstiger 

bundfradraget på kr. 42.800 jf. Personskatteloven §7, stk. 1. Dog bliver der kun beregnet topskat af den 

samlede indkomst der overstiger bundfradraget kr. 479.600 jf. Personskatteloven §7, stk. 2.  

Topskat 

Personlig indkomst      341.945   

Topskat bundgrænse     -479.600   

Beregningsgrundlag     -137.655   

   

Topskat 15% fratrukket nedslag 2,13% 12,87%  

Topskat af personlig indkomst i alt  0 

   

Positiv nettokapitalindkomst over 42.800 0  

Bundgrænse     -137.241   

Topskat af positiv nettokapitalindkomst i alt  0 
209 

Da den personlige indkomst ikke overstiger bundgrænsen på kr. 479.600, skal Person A ikke betale topskat. 

På samme måde har Person A ingen positiv nettokapitalindkomst der overstiger kr. 42.800, hvorfor det 

uudnyttede bundgrænsebeløb på kr. 137.655 ikke bliver udnyttet.  

Satser Aktieindkomst 

Under 51.700 27% 

Over 51.700 42% 

      210 

Skatteyderen beskattes med 27% af aktieindkomsten op til kr. 51.700 jf. Personskatteloven §8 A, stk. 1. 

Overstiger aktieindkomsten derimod grundbeløbet på kr. 51.700, beskattes skatteyderen med 42% af 

beløbet over grundbeløbet jf. Personskatteloven §8 A, stk. 2.  

Aktieindkomst 

Aktieindkomst        70.500   

   

27% under 51.700        13.959   

42% over 51.700          7.896   

Aktieskat i alt        21.855  

                211 

                                                           
209 Figur 4.30: Beregning Topskat (Kilde: Egen tilvirkning) 
210 Figur 4.31: Aktiebeskatning satser 2017 (Kilde: Egen tilvirkning) 
211 Figur 4.32: Beregning Aktieskat (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Den samlede aktieindkomst udgør derfor kr. 21.855. 

 

Arbejdsmarkedsbidrag 

Arbejdsmarkedsbidragsgrundlag       371.679   

Arbejdsmarkedsbidrag 8% af grundlag         29.734  
212 

Indkomstskat 

Kommune, kirkeskat og sundhedsbidrag         44.183  

Bundskat         31.484  

Topskat 0 

Aktieskat         21.855  

Arbejdsmarkedsbidrag         29.734  

Samlet indkomstskat i alt      127.256  

  213 

Person A skal derfor samlet set betale kr. 127.256 i skat. 

Denne case kunne have haft et meget anderledes udfald, såfremt de fortaget antagelser havde været 

anderledes. Eksempelvis kunne skatteyderen være gift, og kunne udnytte eventuelle uudnyttede fradrag. 

Skatteyderen kunne have haft flere udgifter end indtægter i kapitalindkomsten, hvortil der havde været en 

negativ nettokapitalindkomst. Nettoaktieindkomsten kunne ligeledes have været negativ, såfremt 

skatteyderen havde opnået højere tab end gevinst ved afståelse af aktierne. Den personlige indkomst 

kunne have oversteget bundgrænsen for hvornår der skal betales topskat. Alt dette kunne have givet en 

helt anderledes samlet indkomstskat for skatteyderen.  

 

 

                                                           
212 Figur 4.33: Beregning Arbejdsmarkedsbidrag (Kilde: Egen tilvirkning) 
213 Figur 4.34: Beregning Indkomstskat (Kilde: Egen tilvirkning) 
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5. Konklusion 

214 

 

o Hvorledes bliver en fuld skattepligtig person beskattet ved flytning fra Danmark? 

 

Fuld skattepligtig: 

En fysisk person beskattes til Danmark på baggrund af, om personen er begrænset skattepligtig eller fuld 

skattepligtig. I denne forbindelse er der i lovgivningen to hovedelementer, som er afgørende for om 

skatteyderen er omfattet af den fulde skattepligt. Dette fremgår af Kildeskatteloven §1. 

§1. Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i denne lov påhviler: 

1. personer, der har bopæl her i landet, 

2. personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, 

heri medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, 

Fraflytning: 

For at den fulde skattepligt ophører, er det dog både de objektive og de subjektive elementer der er 

afgørende. De to hovedelementer i lovgivningen er de objektive elementer, hvor de subjektive elementer 

omhandler den personlige og økonomiske interesse. I denne forbindelse kan det være svært for 

skatteyderen, at vide hvordan lovgivningen skal tolkes. Af samme årsag henviser SKAT også til andre 

domme, kendelser eller meddelelser fra SKAT, da de er med til at tydeliggøre forståelsen.  

 

                                                           
214 Figur 5.1: Opgavens struktur – Fremhæv Konklusion (Kilde: Egen tilvirkning) 
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Exitbeskatning: 

Når skatteyderen derved ophører med at være skattepligtig til Danmark, skal der foretages en 

exitbeskatning. I denne forbindelse skal der foretages værdiansættelser af aktiverne der overføres til 

tilflytterlandet. Disse aktiver anses for at være afhændet på fraflytningstidspunktet. Skatteydernes 

skattepligtige indkomst skal samtidig opgøre, som fuld skattepligtig en del af året efter Personskatteloven 

§14. Denne opgørelse kan foretages ved en omregning til helårsindkomst eller som de faktiske 

omkostninger. Den skattepligtige indkomst opgøres efter Statsskatteloven §§4-6, som beskriver hvilke 

indkomster der medtages og ikke skal medtages, samt hvilke fradrag der kan opnås. Den skattepligtige 

indkomst består derfor af den personlige indkomst, kapitalindkomsten og ligningsmæssige fradrag. 

Kapitalindkomsten kan dog enten tillægges ved en positiv nettokapitalindkomst eller fratrækkes ved en 

negativ nettokapitalindkomst. Udover den skattepligtige indkomst, skal skatteyderens aktieindkomst 

opgøres. Denne bliver dog opgjort særskilt efter Personskatteloven §4.  

Den skattepligtige indkomst: 

Opgørelsen af den skattepligtige indkomst og aktieindkomsten, bliver foretaget på baggrund af reglerne i 

adskillige lovsamlinger. Derfor kan mange elementer have betydning for beskatningen af de enkelte 

indkomster, og hvornår fradragende kan opnås i forskellige situationer. Her kan det ligeledes være 

tolkningsproblemer af lovsamlingerne, hvorfor SKAT på samme måde henviser til tidligere afgørelser, for at 

understøtte deres afgørelser i de enkelte sager.  

Henstand: 

En skatteyder der ophører med at være fuld skattepligtig til Danmark, kan derfor blive beskattet ud fra 

mange forskellige scenarier. Skatteyderen har mulighed for at få henstand med fraflytterskatten, såfremt 

de opgjorte aktiver er omfattet af Kildeskatteloven §10, Aktieavancebeskatningsloven § 38, 

Kursgevinstloven §37 eller Ligningsloven §28. Skatteyderen skal dog afdrage på henstandsskatten over 

maksimalt 7 år. Henstandssaldoen nedsættes ved udlodning af udbytter eller afståelse af aktiverne der 

fremgår på beholdningsoversigten. Når skatteyderen har afstået alle aktiverne der fremgik af 

henstandsbeholdningen, frafalder en eventuel resterende henstandssaldo. 
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Case: 

Jeg har derfor taget udgangspunkt i Case 2, som viser hvordan en skatteyder eventuelt kan beskattes med 

de antagelser der er foretaget.  

I Case 2 tages der udgangspunkt i at skatteyderen er ugift og er almindelige lønmodtager. I den forbindelse 

bliver der i den personlige indkomst medtaget den almindelig lønindkomst, værdien af fri telefon, værdien 

af fri bil og den del af jubilæumsgratialet der overstiger den skattefrie bundgrænse, samt fratrækkes 

arbejdsmarkedsbidraget. 

Derudover bliver der i kapitalindkomsten medtaget nettobeløbet af renteindtægter fra banken og 

renteudgifter på realkreditlånet. Samt udbytte og gevinst ved afståelse af aktier. Aktierne der medregnes i 

kapitalindkomsten, er aktier der er udstedt af et investeringsselskab. 

 Det ligningsmæssige fradrag består af omkostninger til fagforening og arbejdsløshedsforsikring, samt et 

beregnet befordringsfradrag. Der medtages ligeledes et lønmodtagerfradrag for omkostninger 

skatteyderen har afholdt som merudgifter ved arbejdes udførelse. Skatteyderen har også mulighed for at 

opnå et servicefradrag, ved vedligeholdelse af boligen skatteyderen har haft råderet over. Der opnås 

beskæftigelsesfradrag på det der maksimalt kan fradrages.  

I aktieindkomsten medtages modtaget udbytter og realiseret gevinster ved afståelse af aktierne. Der 

medtages ligeledes urealiseret gevinst som opstår ved fraflytningen. Den urealiserede gevinst opstår på 

baggrund af, at aktierne som skatteyderen stadig ejer på fraflytningstidspunktet, anses for at være afstået 

til den kursværdi aktierne har på fraflytningsdatoen. Her beregnes der særskilt beskatning. I tilfælde af at 

der havde været negativ aktieindkomst, kunne skatteværdien af tabet ikke modregnes i slutskatten. Dette 

skyldes at aktierne er optaget på et reguleret marked og derfor er kildeartsbegrænset. Tabet ville derfor 

kun kunne overføres til modregning i senere indkomstår. 

Der beregnes deraf kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag af den skattepligtige indkomst, dog 

fratrukket skatteværdien af personfradraget. Bundskatten beregnes kun af den personlige indkomst, hvoraf 

der på ligeså bliver fratrukket skatteværdien af personfradraget. Skatteyderen slipper for at betale topskat, 

da hverken den personlige indkomst overstiger bundgrænsen for topskat eller den positive kapitalindkomst 

overstiger bundfradraget.  

Denne case kunne have endt ud med en anderledes samlet indkomstskat, såfremt antagelserne havde 

været anderledes. Det kunne derfor være endt ud i at skatteyderen eventuelt skulle betale topskat, eller 

kunne have udnyttet ægtefælles uudnyttede fradrag. 
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6. Perspektivering 

Det forekommer mig, at det ikke kun svært for den almindelig skatteyder at forstå hvordan loven skal 

tolkes, det er ligeledes et problem for SKAT. De enkelte paragraffer i de enkelte love, kan redegøre for 

hvordan reglerne er og hvordan en skatteyder skal beskattes i de enkelte situationer. Men hver enkelt regel 

kan ophæves ved en anden paragraf i den samme lov eller en paragraf en anden lov. Det kan derfor virke 

uoverskueligt at forstå hvornår de enkelte regler er gældende. 

Jeg bemærker, at der i afgørelserne afsagt af byretterne, landsskatteretten eller højesteret, ofte henvises til 

tidligere afgørelse med lignende situationer, for at tydeliggøre begrundelsen bag domfældelserne. Det er 

dog problematisk når der opstår nye situationer, hvor der derfor ikke er tidligere afgørelser der kan 

henvises til. Her kan der nemlig dannes tvivl om tolkningen af lovsamlingerne.  

Dette mener jeg, kan gøre det svært for den almindelig skatteyder at forstå hvordan reglerne skal 

anvendes. Dog finder jeg ordning med bindende svar fra SKAT, kan være yderst effektivt. Her er det nemlig 

muligt for den almindelig skatteyder at stille spørgsmål til en given skattemæssig situation. SKAT har pligt til 

at hjælpe med at give forståelse af lovgivningen. Desværre er dette ikke en ordning der er særlig omtalt for 

almindelige skatteydere, hvorfor SKAT burde sætte mere fokus på at skatteyderne kan blive oplyst. 
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