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1.Indledning 

Denne opgave er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af HD(R) studiet på Copenhagen Business 

School.  

Jeg har i denne opgave valgt at skrive om den skattemæssige behandling af fysiske personer samt 

hvilke problemstillinger, vi som rådgivere skal være opmærksomme på ved personens tilflytning til 

eller arbejde i Danmark.  

Denne opgave skal ses som en vejledning, der henvender sig til rådgivere samt personer, der flytter 

til Danmark. Jeg har valgt denne vinkel på emnet, da jeg gennem mit arbejde som revisor har erfaret, 

at det kan være en udfordring at forstå reglerne indenfor beskatning ved tilflytning til Danmark, både 

for den udenlandske person, arbejdsgiveren og for revisorer.  

Hvert land har hver deres nationale skattelovgivninger, som er forskellige fra hinanden. De nationale 

skattelovgivninger har som udgangspunkt til formål at sikre, at den indkomst, der er oparbejdet i det 

pågældende land, også beskattes i landet.  

I Danmark er det afgørende for en fysisk persons skattepligt, hvor denne har bopæl, opholder sig og 

oppebærer sin indkomst. Den skattemæssige behandling er forskellig alt efter hvilke skattesubjekt, 

der er tale om. Dette er også med til at skabe usikkerhed.  

Forskellighederne i landes skattelovgivninger samt differentieringen af skattesubjekters skattemæssig 

behandling i Danmark kan gøre den skattemæssige situation mere kompleks. 

Formålet med denne opgave er på baggrund af ovenstående derfor at foretage nærmere analyse af 

reglerne, der gør sig gældende ved tilflytning til Danmark. Samt at skabe en overskuelig og brugbar 

vejledning over de problemstillinger, der kan være ved tilflytning til Danmark set med skatteretlige 

øjne. Dette belyses ved at beskrive de gældende regler, som findes i intern dansk skatteret. 
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1.1 Problemformulering 

Formålet med opgaven er at belyse den skattemæssige behandling af udenlandske personer, der 

arbejder og tager ophold i Danmark. Hermed skal opgaven skabe overblik over generelle skatteregler, 

der gør sig gældende, når en person flytter til Danmark. Ud fra dette lyder problemformuleringen 

således: 

Hvilke problemstillinger skal vi som rådgivere tage stilling til, når vi rådgiver en klient, der 

ønsker at flytte til Danmark?  

Endvidere er formålet med opgaven at belyse forskellige skattesubjekters skattemæssige behandling 

ved tilflytning til Danmark. I den forbindelse er følgende underspørgsmål opstillet:  

1. Hvornår er en fysisk person omfattet af reglerne om fuld skattepligt? 

2. Hvornår er en fysisk person omfattet af reglerne om begrænset skattepligt? 

3. Hvad indebærer beskatning efter forskerskatteordningen, og hvilke skattesubjekter har 

mulighed for at anvende ordningen? 

4. Hvordan skal forskellige skatteobjekter behandles skattemæssigt ved tilflytning til Danmark?  
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1.2 Metode  

Denne opgave udarbejdes som en teoretisk opgave, der tager udgangspunkt i den juridiske metode til 

besvarelsen af problemformuleringen. I praksis anvendes den juridiske metode af jurister, når de skal 

tage stilling til et konkret retligt problem, og der skal fastlægges, hvad der er gældende ret indenfor 

den givne juridiske problemstilling.  

Den juridiske metode kan angives som følgende proces: 

1. Definer det juridiske område 

2. Formuler den juridiske problemstilling 

3. Angiv retskilder – Jura og praktik på området  

4. Redegør for teori  

5. Vurder teori i forhold til fakta 

6. Begrund konklusion/løsning  

Først og fremmest er det juridiske område for denne opgave fastlagt til at omhandle den 

skattemæssige behandling af fysiske personer ved tilflytning til Danmark.  

Dernæst skal den juridiske problemstilling formuleres, hvilket fremgår af opgavens 

problemformulering. I opgavens problemformulering er det angivet hvilken konkret problemstilling, 

der søges en løsning på.  

I opgavens kapitel 3 om skattepligt til Danmark redegøres for retskilder samt reglerne, der gør sig 

gældende i relation til opgaven problemformulering.  

For at følge den juridiske metodes punkt 5 er der udarbejdet en fiktiv case for at vise, hvordan de 

gældende regler for en given problemstilling anvendes i praksis.  

Validiteten af analysen er sikret ved at anvende den juridiske metode, da det er den fremgangsmåde 

jurister bør følge, og herved bør alle jurister nå frem til det samme resultat. Idet metoden skaber 

samme forståelse og samme måde at fortolke loven på. Denne juridiske metode anvendes eksempelvis 

af advokaten overfor sin klient eller af den ansatte hos SKAT, der begrunder sine afgørelser. 
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1.3 Afgræsning 

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af hvilket valg og fravalg, der er foretaget i opgaven. Opgaven 

er først og fremmest tiltænkt fysiske personer, der har overvejelser om at arbejde eller tage ophold i 

Danmark, samt denne persons rådgiver. Opgaven skal ses som en vejledning, hvori den 

skattemæssige behandling af nævnte personer, skal fremgå let og overskueligt.  

Det er afgørende for den skattemæssige behandling af fysiske personer, om hvorvidt pernonerne 

tilflytter eller fraflytter Danmark. Idet reglerne om skattepligt for fysiske personer, samt retspraksis 

på området er to forskellige regelsæt. Forskellen kan nemt overses for både personerne samt 

rådgivere.  Denne opgave afgrænses positiv til at beskæftige sig med fysiske, personer der flytter til 

Danmark. 

Endvidere tager opgaven udgangspunkt i national skatteret, og der ses bort fra gældende ret i andre 

lande. I opgaven nævnes blot dele af OECD’s modeloverenskomst. Der redegøres altså ikke for 

samtlige artikler i modeloverenskomsten.  

Dertil redegøres der i opgaven, ikke for indgåede dobbeltbeskatningsoverenskomster med andre 

lande. Men findes dele af en dobbeltbeskatningsoverenskomst relevant for forståelsen af teorien og 

besvarelsen af opgavens case, medtages denne del af dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Formålet med opgaven er ikke at gennemgå samtlige afgørelser og eksempler, da det ikke vurderes 

at give læseren en bedre forståelse. Der gennemgås en fiktiv case, der har til formål at koble relevante 

teori på en given problemstilling. 

I afsnittet om forskerskatteordningen er reglerne om godkendte forskere fravalgt, idet der er sat fokus 

på højtlønnede medarbejdere, da jeg finder dette mest relevant for opgavens formål.  

Opgaven er udarbejdet i perioden 1. januar til 8. maj, og derfor er der ikke taget hensyn til materiale 

offentliggjort efter den 8. maj.  
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2. Generelt ved tilflytning til Danmark  

Når en person ønsker at arbejde eller tage ophold i Danmark, er det vigtigt at få lokaliseret de 

problemstillinger og muligheder, der er for personen i forhold til den danske skattelov. Forskellige 

klienttyper, betegnes i opgaven som skattesubjekter.  

Vi skal som personens rådgiver først og fremmeste have informationer om personens nuværende 

skattemæssige situation i hjemlandet. Derudover skal vi have informationer, der relaterer sig til 

tilflytningen til Danmark. Ud fra modtagen informationer skal vi så vidt muligt, forsøge at afgøre, 

hvordan klienten skal behandles skattemæssig her i landet. 

Som rådgiver vil jeg, ved mit første møde med klienten eksempelvis stille følgende spørgsmål til 

klienten: 

• Hvad er formålet med opholdet i Danmark? 

• Hvor længe forventer personen at opholde dig i Danmark? Herunder hvor mange dage 

personen forventer at rejse til hjemlandet. 

• Har personen tidligere været skattepligtig til Danmark? 

• Flytter familien med? 

• Hvilke aktiver har personen i hjemlandet eller andre lande end Danmark? 

• Beholder klienten sin bopæl i hjemlandet?  

2.1 Klienttype  

Ud fra ovenstående stillede spørgsmål til klienten skal det vurderes hvilken klienttype, vi skal rådgive. 

Det har stor betydning for den skattemæssige behandling af personen hvilken klienttype, der er tale 

om, idet der i den danske lov ikke er én enkelt lov, der gør sig gældende for alle personer, der flytter 

til Danmark eller for personer, der tager arbejde i Danmark. Der er stor forskel på den skattemæssige 

behandling af eksempelvis en studerende, der tager ophold her i landet med studieøjemed eller en 

person der flytter til Danmark for at arbejde i længere eller kortere periode.  

I de kommende afsnit i opgaven vil gældende ret på området gennemgås med henblik på at kunne 

identificere problemstillinger samt rådgive de givne klienttyper i den korrekte skattemæssige 

behandling ved tilflytning eller arbejde i Danmark.  
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3. Skattepligt til Danmark  

3.1 Fuld skattepligt for fysiske personer 

Reglerne om fuld skattepligtig for personer fremgår af KSL §1, stk. 1.  

Personer der er fuldt skattepligtige til Danmark, er omfattet af globalindkomstprincippet. Af 

globalindkomstprincippet fremgår at al indkomst uanset om indkomsten er indtjent i Danmark eller 

et andet land skal beskattes i Danmark.  

3.1.1 Bopælskriteriet i Kildeskattelovens § 1, stk. 1. 

Bestemmelsen i kildeskattelovens § 1, stk. 1 lyder som følger: 

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, 

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

tjeneste eller varigt opholder sig om bord på skibe med hjemsted her, medmindre de godtgør, 

at de har bopæl i udlandet, eller at de aldrig har haft bopæl her i landet. Udenlandsk 

statsborger, der inden sin tjeneste eller sit ophold om bord senest har været skattepligtig her 

i landet i medfør af bestemmelserne i nærværende paragraf, sidestilles i denne forbindelse 

med dansk statsborger, 

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

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

bestemmelserne foran under nr. 1 og 2, samt de med disse personer samlevende ægtefæller 

og de hos dem hjemmeværende børn, der ikke er fyldt 18 år ved indkomstårets begyndelse, 

når de pågældende ægtefæller og børn er danske statsborgere, og de ikke er undergivet 

indkomstbeskatning til fremmed stat efter reglerne for derboende personer. 

Personer er fuldt skattepligtige, når de har bopæl her i landet jf. KSL §1, stk. 1, nr. 1 

Når det skal vurderes om en person opfylder betingelsen om at have bopæl i Danmark, ses der både 

på det faktiske boligforhold og de subjektive hensigter der har betydninger for, om personer er fuldt 

skattepligtige her i landet efter KSL §1, stk. 1, nr. 1.  
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Helårsbolig  

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

helårsbolig her i landet. Her er det de faktiske boligforhold, der er afgørende. Bopælskriteriet er er 

opfyldt ved køb eller leje af helårsbolig.   

Andre formelle kriterier som fx til- og framelding til folkeregisteret, en postadresse eller en ansøgning 

om opholdstilladelse, spiller ikke nogen selvstændig rolle, men vil medgå i en samlet vurdering.  

Bopæl kan efter omstændighederne også statueres i forbindelse med 

- Hotellejlighed og hotelværelse 

- Adgang til boligfaciliteter en del af året 

- Adgang til at bo i selskabets lokaler 

- Vekslende boligmuligheder 

- Værelse hos forældre 

Sommerhus  

Sommerhus eller anden ejendom, der ikke kan sidestilles med helårsbolig, statuere som udgangspunkt 

ikke bopæl, hvis sommerhuset kun anvendes til ferie eller lignende. I tilfælde af at sommerhuset 

anvendes som helårsbolig eller hvis personen eller dennes ægtefælle har fået tilladelse til at anvende 

sommerhuset som helsårsbolig, kan dette statuere bopæl. I disse tilfælde hvor der kan herskes tvivl 

om hvorvidt sommerhuset statuere bopæl, afgøres det ud fra en helheds vurdering af sommerhuset, 

hvor der tages hensyn til stand, faciliteter, størrelse og den hensigt hvormed boligen benyttes.  

Bopæl forudsætter, at personen har helt eller delvis har rådighed over en bolig her i landet.  

Ægtefælde bosiddende i Danmark 

Ægtefællerne skal hver især opfylde betingelserne for indtræden af skattepligt efter KSL § 7, stk. 1.  

Hvis ægtefællerne har erhvervet bolig her i landet, og den ene ægtefælde benytter boligen som 

helsårsbolig og dermed bliver fuldt skattepligtig ved at tage ophold, er det ikke ensbetydende med at 

den anden ægtefælles skattepligt indtræder, hvis den pågældende person ikke overstiger grænserne 

for kortvarigt ophold, der har karakter af ferie eller lignende, indtræder skattepligten ikke.  

Erhvervsmæssig beskæftigelse  

Hvis personen under sit ophold påtager sig arbejde som fx modtager løn, driver selvstændig 

virksomhed eller modtager indkomst som bestyrelsesmedlem, vil opholdet ikke anses som et 
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’’kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende’’, hvorfor skattepligten som udgangspunkt 

indtræder på det tidspunkt hvor personen påbegynder sit arbejde her i landet.  Dette gælder dog ikke 

ved enkeltstående og sporadiske indtægtsgivende aktiviteter, her vil den fulde skattepligt som 

udgangspunkt ikke indtræde, trods rådighed over en bolig her. 

I praksis er skattepligten indtrådt ved: 

- 4 ugers arbejde i sommerperioden hos en dansk arbejdsgiver.  

- Første tjenesterejse i Danmark i forbindelse med en række planlagte/forventede tjenesterejser.  

- Deltagelse i 4 årlige bestyrelsesmøder i et selskab.  

- Galleri fra sommerbolig.  

- 80 årlige erhvervsbetingede overnatninger.  

Ansøgere om opholdstilladelse 

For personer, der ansøger om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, indtræder skattepligten, 

når den pågældende har erhvervet bopæl her i landet, på tidspunktet for meddelelse af 

opholdstilladelse efter udlændingeloven. Se KSL § 7, stk. 2.  

3.1.2 Opholdskriteriet i Kildeskattelovens § 7, stk. 1 

Bestemmelsen i kildeskattelovens § 7, stk. 1 lyder som følger: 

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

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

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

For personer der opholder sig i Danmark, men ikke har erhvervet bopæl, indtræder den fulde 

skattepligt fra den dag personen tager ophold. Såfremt den pågældende person opholder sig her i 

landet i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder jf. KSL § 1, stk. 1, nr. 2. Hvis det ved 

opholdets begyndelse, ikke står klart hvor lang tid personen skal opholde sig her i landet, vil den 

pågældende person være omfattet af KSL § 2 om begrænset skattepligt. Hvis det på et senere 

tidspunkt viser sig, at opholdet vil strække sig længere end 6 måneder, foretages beskatning efter 

regler om fuldt skattepligtig med tilbagevirkende kraft fra opholdets start. 

Kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie lignende, medregnes i de 6 måneder, jf. KSL § 1, stk. 

1, nr. 2. Dog kan hyppige afbrydelser af opholdet i Danmark kan efter omstændighederne også 

afbryde opholdet, medmindre personens ophold afbrydes grundet arbejde i udlandet, herved afbrydes 

6-månedersopholdet efter KSL § 1, stk. 1, nr. 2.  
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Hvis personen efterfølgende erhverver sig bolig og dermed overgår til fuld skattepligt efter KSL § 1, 

stk. 1, nr. 1, medregnes tiden efter, at den pågældende har erhvervet bopæl ved opgørelsen af 6-

måneders perioden.   

Kortvarige ophold grundet ferie eller lignende  

Kortvarigt ophold i Danmark grundet ferie eller lignende, anses ikke for ophold der udløser 

skattepligt. Der fremgår ikke af kildeskatteloven en definition af kortvarigt ophold. Ifølge SKATs 

udsendte styresignal SKM2013.316 DEP kan et ophold på mere end 180 dage eller 3 uafbrudte 

måneder, inden for en 12 måneder, ikke anses for ’’kortvarigt ophold på grund af ferie eller 

lignende’’.1 Hvis der indenfor den nævnte periode udøves erhvervsmæssig beskæftigelse, beror det 

på en konkret vurdering, om opholdet mister sin karakter af ferie. 

Hvis personen opholder sig her i landet i mere en nævnte tidsrum, indtræder skattepligten på det 

tidspunkt, hvor personen tager ophold.  

3.1.3 Delkonklusion fuld skattepligt   

Den fulde skattepligt for personer der bor i udlandet, indtræder ikke ubetinget ved enhver erhvervelse 

af bolig her i landet, hvis personen ikke tager ophold.  

Skattepligten indtræder ved en kombination af ophold og bopæl her i landet. Ifølge praksis anses køb 

eller leje af bolig enten af den pågældende eller dennes ægtefælde, som erhvervelse af bopæl. Men 

hvis personen har bosat sat sig hos sine forældre, kan dette også vurderes som erhvervet bopæl her i 

landet.  

3.2 Indkomstopgørelse ved indtræden af skattepligt 

Når personer bliver skattepligtige til Danmark, skal der foretages en opgørelse af personen aktiver 

samt indkomst. Hvis bliver skattepligtig midt i et skatteår, skal indkomsten omregnes til 

helårsindkomst jf. PSL § 14.   

Renteindtægter der forfalder forud og bagud samt renteudgifter der forfalder forud for beskatningens 

indtræden, skal periodiseres. Jf. LL § 5 B og LL §5, stk. 7. Reglerne om fuld periodisering af renter 

skal sikre, at de renteindtægter og renteudgifter, der vedrører den periode i tilflytningsåret, hvor den 

pågældende person er skattepligtig, medtages korrekt i indkomstopgørelen.  

                                                 
1 Jf. skd.1972.21.139 



 
11 

 

Udgifter til fast ejendom, herunder renteudgifter periodiseres efter et rent refusionsprincip, og ser bort 

fra forfaldstidspunkter.  

3.2.1 Afpasning til helårsindtægt 

Dette afsnit handler om afpasning af helårsindtægten for personer der er fuldt skattepligtige en del af 

året.  

For personer der bliver omfattet af reglerne om fuld skattepligt, en del af året eksempelvis ved 

tilflytning midt i et kalenderår, skal omregne deres skattepligtige indkomst, således at den indkomst 

der indberettes til SKAT svare til et helt års indkomst, og derved beregnes en helårsskat jf. PSL §§ 

6-9. Den beregnede helårsskat nedsættes forholdsmæssigt efter forholdet mellem delårsbeløbende og 

helårsbeløbende jf. PSL § 14.  

Hvis den beregnede helårsindkomst, overstiger den faktiske helsårsindkomst, er det muligt for 

personen af vælge at lade sig beskatte af den faktiske indkomst for hele året eller for den del af året, 

hvor personen er fuldt skattepligtig til Danmark jf. PSL § 14, stk. 2. Såfremt personen vælger at lade 

sig beskatte af den faktiske indkomst, skal der ikke ske omregning af helårsindkomsten, for den del 

af året hvor personen er fuldt skattepligtig.  

Indtægts- udgiftstyper 

Engangsindtægter er indtægter, der medregnes i årsindkomsten uden omregning til helårsindkomst. 

Efter praksis kan engangsindtægter være: 

- Spekulationsgevinster 

- Indkomstskattepligtige gaver 

- Aktieindkomst 

- Tantiemer 

- Gratialer 

- Bonusbeløb 

- Feriepenge, optjent i året før skattepligtens ophør.  

- Overskud af solgt virksomhed 

- Overskud af solgte landbrugsejendomme 

- Afkast af kapitalindkomst  
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For andre indtægter skal der foretages en forholdsmæssig afpasning af indkomsten, så den omregnes 

til helårsindkomsten. Efter praksis kan disse indtægter være: 

- Løn (inkl. honorar for vikararbejde) 

- Beløb udbetalt for overarbejde 

- Bestyrelseshonorar til medlem, der er udtrådt af bestyrelsen ved skattepligtens ophør 

- Obligationsrenter og andre renteindtægter, der skal medregnes inden for skattepligtsperioden. 

- Feriepenge, optjent i det år hvor skattepligten ophører 

- Forældreorlovsydelser 

Engangsudgifter er udgifter, der fratrækkes i årsindkomsten, uden omregning til forholdsmæssigt 

fradrag.  

Efter praksis kan engangsudgifter være: 

- Kapitalindskud vedr. en rente- eller rateforsikring 

- Underskud fremført fra tidligere indkomstår 

- Negativ kapitalindkomst 

3.2.2 Skatteberegning – personfradrag  

Fuldt skattepligtig en del af året 

Personer, der er fuldt skattepligtige en del af året, kan nedsætte deres skattepligtige indkomst, 

personlige indkomst og kapitalindkomst med skatteværdien af personfradraget jf. PSL §9.  

Det er uden betydning om personen vælger at omregne indkomsten til helårsindtægt efter PSL § 14, 

stk. 2.  

Ægtefæller 

Uudnyttede personfradrag kan overføres til ægtefælden, såfremt ægtefællerne var samlevende ved 

indkomstårets udløb. Begge ægtefæller skal altså ved indkomstårets udløb være tilflyttet og erhvervet 

bopæl i Danmark, for at anvende hinandens underskud. Såfremt den ene ægtefælde først tilflytter og 

erhverve bopæl i midten af året, skal den tilflyttende ægtefælles indkomst i den skattepligtige periode 

omregnes til helårsindkomst.   

3.3 Begrænset skattepligtig  

Personer der hverken har bopæl eller opholder sig i Danmark, men som modtager indkomst fra kilder 

i her i landet er omfattet af bestemmelsen i KSL § 2, stk. 1 om begrænset skattepligt. I modsætning 
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til bestemmelserne KSL § 1, skal begrænsede skattepligtige personer kun svare indkomstskat af den 

indkomst der hidrører fra kilder i Danmark.  

Bestemmelsen er udtømmende, hvilket vil sige at det kun er de nævnte indkomsttyper der fremgår 

positiv af KSL § 2, stk. 1 nr. 1-29 der kan være omfattet af den begrænsede skattepligt.  

Af indkomsttyperne kan eksempelvis nævnes lønindkomst, bestyrelseshonorar og indtægter fra fast 

ejendom.  

Lønindkomst  

Det fremgår af KSL § 2, stk. 1, nr. 1, at personer, er skattepligtige af vederlag for personligt arbejde 

i tjenesteforhold udført her i landet. Det vil sige at lønindtægt for arbejde der er udført her i landet, 

skal beskattes i Danmark. Hvis personen opholder sig i Danmark i en periode på 6 måneder indenfor 

et tidsrum på 12 måneder, er den pågældende person ikke længere omfattet af bestemmelserne om 

begrænset skattepligt, men omfattet af bestemmelserne om fuld skattepligt.  

Hvis arbejdet udføres både i udlandet og i Danmark, bliver personen kun skattepligtig af den del af 

arbejdet, der er udført i Danmark.  

Bestyrelseshonorar 

Hvis en person modtager bestyrelseshonorar for medlemskab i bestyrelser udvalg, kommissioner, råd 

og lignede fra kilder her i landet, skal personen svare indkomstskat til Danmark jf. KSL § 2, stk. 1, 

nr. 2.   

Fast ejendom  

Hvis en person ejer fast ejendom her i landet, vil personen være omfattet af den begrænsede 

skattepligt jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 5  

Personer der ejer fast ejendom i Danmark, uden at være omfattet af bestemmelserne om fuld 

skattepligt er begrænsede skattepligtige indtægter fra fast ejendom her i landet.  

Indkomsten fra fast ejendom opgøres efter nettoprincippet, det vil sige med fradrag for 

driftsomkostninger, herunder skatter og prioritetsrenter.  

3.4 Forskerordningen  

I denne opgave, tages udgangspunkt i forskerskatteordningen for højtlønnede medarbejdere, og der 

ses dermed bort fra ordningen for godkendte forskere.  
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Den såkaldte forskerordning giver højtlønnede medarbejdere der er rekrutteret i udlandet, mulig for 

bruttobeskatning på 27% (2017) + arbejdsmarkedsbidrag af løn. Ordningen er for højtlønnede 

medarbejder, er ikke tiltænkt en bestemt branche, alle personer kan derfor anvende ordningen, såfremt 

de opfylder betingelserne for at anvende forskerskatteordningen.   Ordningen er tidsbegrænset og kan 

kun anvendes i en periode i op til 7 år. Perioden skal ikke nødvendigvis være en sammenhængende 

periode, men kan fordeles over en ubegrænset periode. 

Forskerskatteordningen er senest ændret ved § 3 i lov nr. 1686 af 26/12/2017. Ændringen udvider 

med virkning fra 1. januar 2018 maksimumperioden for ordningens anvendelse til 7 år i stedet for 5 

år. Derudover hæves bruttoskatteprocenten fra 26 pct. til 27 pct. (svarende til 32,84 pct. inkl. 

arbejdsmarkedsbidrag). 

Personer, der inden den 1. januar 2018 har været beskattet efter KSL § 48 F, stk. 1, i sammenlagt 60 

måneder, kan ikke vælge beskatning efter KSL §§ 48 E og 48 F. Se § 7, stk. 4, i nævnte lov. 

3.4.1 Betingelse om skattepligtens indtræden 

Der skal indtræde fuld skattepligt efter KSL § 1 eller begrænset skattepligt af lønindkomst efter KSL 

§ 2, stk. 1, nr. 1, i forbindelse  med, at medarbejderen begynder ansættelsen under 

forskerskatteordningen jf. KSL § 48 E, stk. 1. 

Ordningen kan altså ikke anvendes hvis ansættelsesforholdet allerede består når skattepligten 

indtræder. 

Ophold forud for ansættelsen  

Medarbejderen må som udgangspunkt ikke opholde sig i Danmark forud for ansættelsen i, dog 

accepteres det efter gældende praksis at den pågældende person opholder sig her i landet i en kortere 

periode inden ansættelsen begyndelse, såfremt opholdet skyldes flytning eller indretning af bolig. Det 

er dog en forudsætning at opholdet før ansættelses start, sker indenfor en måned forud for ansættelsen, 

jf. gældende praksis. 2  

Hvis ansættelsestidspunktet udsættes på grund af udefra kommende begivenheder, kan en længere 

periode efter omstændighederne accepteres.  

                                                 
2 § 1, nr. 3, i lovforslag nr. 162/2007. 
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Medarbejderen må heller ikke i denne periode forud for ansættelsen have indkomst af de i KSL § 2, 

stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2 nævnte indtægter.  

Hvis ansættelsen ophører og ny ansættelse begynder 

Hvis medarbejderen ophører et ansættelsesforhold under ordningen, må den pågældende person 

forsætte i ordningen i et nyt ansættelsesforhold, såfremt medarbejderen tiltræder den nye ansættelse 

senest en måned efter ophør af den tidligere stilling jf.  KSL § 48 F, stk. 2, 2. pkt.  

De gældende betingelser skal dog skal være opfyldt, men det er ikke et krav at medarbejderen 

fraflytter Danmark i den mellemliggende periode mellem to ansættelsesforhold, såfremt periode højt 

udgør en måned.  

Det samme gør sig gældende hvis medarbejderens skattepligt ophører og personen på et senere 

tidspunkt ønsker at anvende evt. resterende periode i ordningen.  

3.4.2 Betingelse om tidligere skattepligt 

En central betingelse for at anvende bruttoskatteordningen, er at medarbejderen indenfor de seneste 

10 år, forud for ansættelse ikke må have været fuld skattepligt til Danmark efter KSL § 1. Endvidere 

bortfalder mulighed for anvendelse af ordningen hvis medarbejderen har været begrænset 

skattepligtig af en række indkomster fra Danmark indenfor de seneste 10 år. Indtægterne fremgår 

positiv af KSL § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2, som blandet andet er følgende: 

- Fuldt skattepligtig efter KSL § 1, eller 

- Begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2, af bl.a. 

- Lønindkomst for arbejde udført her i landet, herunder skattepligtige personalegoder, vederlag 

i form af aktier, tegnings- og køberetter til aktier, vederlag for konkurrenceklausuler, 

fratrædelsesgodtgørelser og lignende  

- Bestyrelseshonorar  

- Indkomst fra erhverv med fast driftssted her i landet 

- Pensioner, sociale ydelser mv.  

Hvis medarbejderen tidligere har været skattepligtig til Danmark, ved brug af forskerskatteordningen, 

indgår disse perioder ikke ved vurderingen af, om 10-års reglen er opfyldt, såfremt at medarbejderens 

skattepligt ophørte samtidig med ophør af det tidligere arbejdet jf. KSL § 48 F, stk. 2, 3. pkt.  
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3.4.3 Betingelser om løn 

Udover betingelsen om tidligere skattepligt, er der krav til niveauet af medarbejderens løn.  

Medarbejderens månedsløn skal udgøre minimum 65.100 kr. (2018) inden for samme kalenderår, 

efter ATP er fratrukket, og før fradrag for AM-bidrag og obligatoriske udenlandske sociale bidrag jf. 

KSL § 48 E, stk. 3, nr. 3.  

Ud over beløbsreglen gælder det, at minimumslønnen skal være 

- A-indkomst i penge eller 

- Personalegoder omfattet af LL § 16, der er A-indkomst 

- Opfyldt som et gennemsnit inden for samme kalenderår 

- Sikret medarbejderen som en gennemsnitlig månedsløn i henhold til ansættelseskontrakten. 

Fri kost og logi indgår ikke minimumslønnen.  

Arbejdsgiverens indbetalinger til pensionsordninger der er omfattet PBL § 53 A eller en udenlandsk 

pensionsordning, der ikke er godkendt efter PBL § 15 C eller PSL § 15 D, er A-indkomst og kan 

medregnes i minimumslønnen. 

Bonus 

Hvis kravet om minimumsløn ikke er opfyldt efter ansættelseskontrakten, kan medarbejderen ikke 

anvende ordningen, selv om arbejdsgiveren fx udbetaler en bonus ved udgangen af året, som bringer 

gennemsnitsløn op over minimumsgrænsen.  

Hvis medarbejderen efter kontrakten erhververe ret til en beløbsmæssigt fastsat bonus i løbet af 

kalenderåret, kan beløbet medregnes til minimumslønnen. I praksis vil bonus der udbetales fx pr. 

måned eller pr. kvartvis anses som bonus der kan medregnes i minimumslønnen.  

De gældende betingelser skal dog skal være opfyldt, men det er ikke et krav at medarbejderen 

fraflytter Danmark i den mellemliggende periode mellem to ansættelsesforhold, såfremt periode højt 

udgør en måned.  

3.4.4 Arbejdsgiver forhold 

- Hvis der er tale om en udenlandsk arbejdsgiver med fast driftssted i Danmark, og hermed er 

begrænset skattepligtig, skal medarbejderen være tilknyttet det faste driftssted og 

medarbejderen løn skal være en driftsudgift for det faste driftssted.  

- Arbejdsgiveren skal være forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag medarbejderens løn 
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- Der skal være indgået ansættelseskontrakt mellem medarbejderen og arbejdsgiveren der 

opfylder betingelser for at anvende forskerskatteordningen. Betingelser skal være opfyldt 

gennem hele ansættelsesperioden under ordningen. Her gøres opmærksom på at 

minimumslønnen ændres år for år, hvorfor det hvert år skal vurderes om medarbejderens løn 

opfylder minimumslønnen. 

- Arbejdsgiveren skal indeholde A-skat med 27 % og Am-bidrag med 8 %. Betaling af A-skat 

og Am-bidrag skal ske hver måned som for andre ansatte.  

- Hvis ansættelsesforholdet forlænges eller afbrydes før ansættelsesperiodens udløb, skal 

arbejdsgiveren meddele det til SKAT.  

- Arbejdsgiveren skal give SKAT meddelelse om ansættelsesforholdet under 

forskerskatteordningen inden 8 dage efter, at indeholdelsespligten er indtrådt jf. 

kildeskattebekendtgørelsen § 16, stk. 3.  

3.4.5 Øvrige betingelser for medarbejderen 

- Medarbejderen må ikke inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen eller i 

ansættelsesperiode have væsentlig indflydelse på den virksomhed, hvori medarbejderen 

ansættes jf. KSL § 48 E, stk. 3, nr. 2.  

- Medarbejderen må ikke eje eller inden for de seneste 5 år har ejet 25 % eller mere af kapitalen  

- Råder eller inden for de seneste 5 år har rådet over mere end 50 % af stemmeværdien i 

virksomheden. 

- Førnævnte aktier, gælder også for arbejdstagerens nærmeste familie. 

En medarbejder, der ikke overskrider begrænsningen for medejerskab, kan anvende ordningen, uanset 

om medarbejderen er fx direktør eller bestyrelsesmedlem.3 

3.4.6 30 dages regel 

Hvis medarbejderen er fuldt skattepligtig og hjemmehørende i Danmark ifølge DBO må lønnen ikke 

overgå til et andet land i en periode på mere end 30 arbejdsdage inden for samme kalenderår. Idet 

beskatningsretten overgår til et andet land og fordi medarbejderen opholder sig i det land i en længere 

periode, som i de fleste DBO’er udgør mere end 183 dage inden for en 12-måneders-periode.  

I opgørelsen af de 30 dage medregnes samtlige arbejdsdage. Deltages eksempelvis i et møde blot et 

par timers varighed, tæller det som en hel arbejdsdag.  

                                                 
3 TfS 1994, 715 TSS. 
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Den danske forskerskat kan nedsættes med betalt udenlandsk skat af det udførte arbejde. 

3.5 Skattepligt for studerende  

Personer der flytter til Danmark for at studere er omfattet af KSL § 8 stk. 2 og er ikke fuld skattepligtig 

til Danmark efter KSL § 1, stk. 1 nr. 1, såfremt den studerende vedvare sin skattepligt i hjemlandet. 

Den fulde skattepligt til Danmark, indtræder når den studerende har opholdt sig her i landet i mere 

end 365 dage på en toårig periode med eller uden afbrydelser. Den fulde skattepligt kan altså tidligst 

indtræde 1 år efter, at personen er flyttet til Danmark. Ved beregning af antal dage den studerende 

har opholdt sig i Danmark, medtages både fulde dage og eventuelle rejsedage.  

Det er en betingelse for at være omfattet af reglerne, at dem studerende ikke tidligere har været 

omfattet af KSL § 8, stk. 2, som studerende.  

Dette er også gældende selvom den studerende under sit ophold i Danmark råder over en bopæl i som 

kan betragtes som en helårsbolig, uanset om den studerende selv har fremskaffet boligen eller om den 

er stillet til rådighed for den studerende. Det er en forudsætning at den studerende ikke har haft bopæl 

her i landet, forinden tilflytning. Det vil sige, at bopælen skal være anskaffet i forbindelse med at den 

studerende tager ophold i Danmark i studieøjemed.  

Hvis den studerende påtager sig arbejde som lønmodtager, indtræder den begrænsede skattepligt til 

Danmark jf. KSL § 2, stk. 1, nr. 1. Den studerende må dog ikke drive selvstændig virksomhed, da 

personen derved ikke vil være omfattet af KSL § 8, stk. 2.  

Den studerende er derudover begrænset skattepligtig af fx SU og andre ydelser der er direkte afledt 

af studieforløbet og som fremgår i KSL § 2, stk. 1. nr. 13-28. Det er dog en betingelse at den 

studerende ikke er i Danmark i mere end 365 på en toårig periode. Opholder den studerende sig i 

Danmark i 366 dage på en toårig periode og derved bliver fuldt skattepligtig til Danmark, vil Danmark 

beskatte globalindkomsten, og derved også evt. ydelser fra hjemlandet.  

Personer der opholder sig her i landet med studieøjemed, har mulighed for at få et studerende-fradrag 

for den løn der indtjenes i Danmark, som vurderes at være nødvendig for den studerendes underhold. 

SKAT har fastsat det beløb, der er nødvendigt for en studerendes ophold i Danmark til 46.000 kr. i 
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2018. Fradrag for underhold gives til studerende, der umiddelbart før studieopholdet i Danmark var 

hjemmehørende i et af de lande der fremgår af SKATs hjemmeside4.  

Den studerende skal kun registreres hos SKAT, såfremt den studerende opholder sig i Danmark i 

mere end 365 dage over en toårig periode eller hvis den studerende tager arbejde ved siden af sit 

studie.  Den studerende registrerer sig ved at sende blanket 04.062 til SKAT, med dokumentation for 

uddannelsesstedet i Danmark.  

3.6 Skattepligt for au pair-ansatte 

Når en person flytter til Danmark for at arbejde som au pair for at arbejde hos en au pair-familie, skal 

personen betale skat af sin indtægt som au pair i Danmark. Indtægten der skal beskattes i Danmark, 

er som regel løn, lommepenge og fri kost og logi. 

Den ansatte skal betale skat og arbejdsmarkedsbidrag af hele sin løn samt værdien af frit logi. Der er 

tale om B-indkomst, hvilket betyder, at den au pair-ansatte selv skal sørge for at betale skat og 

arbejdsmarkedsbidrag. 

Den au-pair ansatte, har ret til et personfradrag. Oftest vil løn og værdien af fri kost og logi, ligge på 

niveau med personfradraget således at den au-pair ansatte kun skal betale et mindre beløb i 

indkomstskat i Danmark.  

Au pair-ansatte er skattepligtige af lommepenge og frit logi som sidestilles med lønindkomst, men de 

er som udgangspunkt ikke skattepligtige af fri kost ved sparet hjemmeforbrug. Det skyldes, at au pair-

arbejdsstedet normalt anses for et midlertidigt arbejdssted. I tilfælde hvor au pair-arbejdsstedet 

undtagelsesvis ikke kan anses for midlertidigt, skal der ske beskatning af fri kost. Se LL § 16, stk. 11. 

Værdien af frit logi fastsættes efter et konkret skøn over markedsværdien, idet au pairs ikke er 

omfattet af Skatterådets anvisninger.  

En au pair-ansat vil normalt ikke være omfattet af rejsereglerne i LL § 9 A, på baggrund af at de på 

normal vis vil have opgivet deres ’’sædvanlige bopæl’’ i hjemlandet. De anses i stedet for at have 

bopæl hos au pair-familien, fordi de bor på lige fod med familien.  

                                                 
4 https://skat.dk/skat.aspx?oid=2061394 
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Men hvis den au pair-ansatte opfylder betingelserne i LL § 9 A og anses for at være på rejse, kan 

arbejdsgiveren dække den ansattes udgifter til kost og småfornødenheder uden at den ansatte bliver 

skattepligtig af det. Dette afgøres efter en konkret vurdering.   

Ved tilflytning til Danmark som au-pair skal personen kontakte SKAT og få indberettet sin 

skattepligtige indkomst på forskudsopgørelsen. Du skal i løbet af året indbetale 10 B-skatterater. 

Beløbende fra forskudsopgørelsen bliver automatisk overført til årsopgørelsen, når året er slut.  

4. Dobbeltbeskatning  

Dobbeltbeskatning kan forekomme i to situationer: når en person enten er 

- Fuldt skattepligtig i et land (bopælsland) og begrænset skattepligtig i et eller flere lande 

(kildeland) eller 

- Fuldt skattepligtig i to eller flere lande (dobbeltdomicil)  

Hvis en person er blevet fuldt skattepligtig og anses for hjemmehørende i Danmark ved tilflytning, 

og samtidig er fuldt skattepligtig til hjemlandet, og dermed anses for hjemmehørende i begge stater 

efter modeloverenskomstens artikel 4, opstår der en situation med dobbeltdomicil. Herved opstår der 

dobbeltbeskatning af indkomsten, da begge lande kan beskatte personens globalindkomst.  

4.1 Modeloverenskomstens artikel 4 om skattemæssigt hjemsted 

Modeloverenskomsten er bygget op således at der kun er et af de to lande der kan betragtes som 

bopælsland og omvendt som kildeland.  

Modeloverenskomsten artikel 4 stk. 1 anvendes til at afgøre hvor personen, er skattemæssig 

hjemmehørende. Artiklen består af 4 regler som forsøges afgjort i kronologisk rækkefølge. Reglerne 

lyder som følger: 

- Regel nr. 1: Fast bolig til rådighed, og hvis der er fast bolig i begge lande, hvor den 

pågældende har stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (centrum for livsinteresser)  

- Regel nr. 2: Sædvanligt ophold 

- Regel nr. 3: Statsborgerskab 

- Regel nr. 4: Gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder  
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Regel nr. 1 Fast bolig til rådighed og centrum for livsinteresser 

Hvis en person er i en situation med dobbeltdomicil, vil personen efter modeloverenskomsten 

betragtes som hjemmehørende i det land hvor personen har en fast bolig til rådighed jf. 

modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra a, 1. led. Hvis personen har fast bolig til rådighed i begge 

lande, afgøres det ud fra hvor personen har centrum for sine livsinteresser. Når centrum for 

livsinteresser skal afgøres, lægges der vægt på følgende: 

- Hvor personen har sin familie (og øvrige sociale tilknytning)  

- Hvor personen har sine politiske, kulturelle tilknytning eller andre aktiviteter 

- Hvor personen har sit forretningssted, det sted hvorfra personen administrerer sine aktiviteter 

osv.  

Ud fra ovenstående, vurderes centrum for livsinteresse som en samlet helhed.  

Regel nr. 2 Sædvanligt ophold 

Hvis det efter regel nr. 1 ikke kan afgøres, i hvilket land personen er skattemæssig hjemmehørende, 

anses personen i overenskomsten for hjemmehørende i det land, hvor personen sædvanligvis opholder 

sig jf. modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra b.  

Denne regel gælder, hvis 

- Personen har fast bolig til rådighed i begge lande, eller 

- Personen ikke har fast bolig til rådighed i nogen af landene 

- Og det ikke kan afgøres, hvor personen har centrum for livsinteresser  

Her kan det være relevant at optælle opholdsdage, for at afgøre for personen sædvanligvis opholder 

sig.  

Regel nr. 3 Statsborgerskab 

Hvis personen sædvanligvis opholder sig i begge lande, anses den pågældende i 

modeloverenskomstens forstand for at være hjemmehørende i det land, hvor personen er statsborger 

jf. modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2, litra c. 
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Regel nr. 4 gensidig aftale mellem de kompetente myndigheder 

Hvis  

- Personen er statsborger i begge lande, eller 

- Personen ikke er statsborger i nogle af landene,  

- Og ingen af de 3 forudgående regler har ført til resultat 

Afgøres spørgsmål, hvor den pågældende skal anses som hjemmehørende ved en gensidig 

forhandling mellem de to landes kompetente myndigheder jf. modeloverenskomstens artikel 25, stk. 

1 og 2. 

Ingen bestemmelse om dobbeltdomicil i DBO’en 

Hvis en DBO ikke indeholder en bestemmelse, der svarer til modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2, 

anvender Danmark alligevel principperne fra modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2.  

 5. Lempelse 

Der findes både lempelsesmetoder i national skatteret og i modeloverenskomsten. 

Lempelsesmetoderne har til formål at ophæve en eventuel dobbeltbeskatning af en given indkomst. 

Der er valgfrihed, om hvilket lempelsesmetode personen vælger at anvende.  

Der aftales landende imellem hvilken eller hvilke metoder, de vil lempe efter. Landende behøver 

ikkenødvendigvis at anvende den samme lempelsesmetode, det er endvidere muligt at anvende 

forskellige lempelsesmetoder på forskellige indkomsttyper. Metodebestemmelserne i OECD’s 

modeloverenskomst artikel 23 A og 23 B, anvendes når bopælslandet skal give nedslag i skatten. I 

dette afsnit vil lempelsesmetoderne i begge regelsæt behandles.  

5.1 Dansk ret efter LL § 33  

Lempelse efter LL § 33, gælder for fuldt skattepligtige såvel som begrænset skattepligtige personer, 

der er blevet opkrævet skat af indkomst fra kilder i udlandet.  Personer har krav på lempelse af den 

skat, der bliver beregnet i Danmark af den udenlandske indkomst.  

Nedslaget svarer til den skat, der er betalt i udlandet. Dog må nedslaget maksimalt udgøre, den 

beregnede danske skat, som falder på den udenlandske indkomst.  Det er kun skat, der er betalt i 

kildelandet, der er omfattet af LL § 33.  
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Personen kan anvende lempelsesmetoden efter LL § 33, hvis der ikke er indgået en 

dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og kildelandet, eller hvis det er mere fordelagtigt 

for personen at bruge lempelsen, fremfor lempelsesregel i den pågældende DBO. 

5.2 Dansk ret efter LL § 33 A   

Personer, der er fuldt skattepligtige til Danmark efter bestemmelserne i KSL § 1, kan bruge 

lempelsesreglen i LL § 33 A, når der er tale om lønindkomst, som en person har optjent ved arbejde 

i personligt tjenesteforhold udenfor Danmark. 

Lempelsen efter LL § 33 A, kan anvendes når: 

- Lønindkomsten der skal skattelempes, er optjent ved ophold i udlandet med en varighed på 

mindst 6 måneder  

- Og at opholdet kun afbrydes af nødvendigt arbejde, ferie eller lignende her i landet af 

sammenlagt varighed på højst 42 dage inden for enhver 6-måneder periode 

Nedsættelsen af skatten beregnes på samme måde som i LL § 33. Nedsættelsen omfatter dog ikke den 

del af lønindkomsten, der kan betragtes som nødvendigt arbejde her i landet.  

Metodebestemmelserne i artikel 23 A og 23 B gælder kun, når der er tale om juridisk 

dobbeltbeskatning. Det vil sige, i tilfælde hvor den samme indkomst eller formue beskattes i mere 

end ét land.  

5.3 Eksemption lempelse artikel 23 A 

Lempelse efter eksemptionsmetoden, betyder at domicillandet ikke beskatter indkomst, som 

kildelandet har beskatningsretten til at beskatte.  

Fuld exemption betyder, at indkomsten fra kildelandet ikke medtages i indkomstopgørelsen i 

domicillandet. Domicillandet kan heller medtage indkomsten fra kildelandet, ved fastsættelse af 

skatteprocenten.  

Exemption med progressionsforbehold findes i modeloverenskomstens artikel 23 A og betyder at 

indkomsten fra kildelandet indgår i indkomstgrundlandet. Det vil sige at indkomsten fra kildelandet 

medtages når skatteprocenten af den øvrige indkomst skal beregnes. På den måde sikres 

progressionen af skatten. 

Nedslag efter metoden exemption, tager ikke hensyn til, om der er betalt skat i kildelandet.  
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5.4 Credit lempelse artikel 23 B  

Lempelse efter creditmetoden betyder, at bopælslandet beregner skat på grundlag af hele personens 

indkomst, medregnet den indkomst, som den det andet land har ret til at beskatte efter den pågældende 

dobbeltbeskatningsoverenskomst.  

Fuld credit betyder, at bopælslandet giver lempelse for det fulde beløb, der er betalt i det andet land 

af indkomst, som kan beskattes i det andet land.  

Almindelig credit findes i modeloverenskomstens artikel 23 B og betyder, at bopælslandet giver 

lempelse for den skat, der er betalt i det andet land af den indkomst, som kan beskattes i det andet 

land, men lempelsen er begrænset til den del af skatten i bopælslandet, der forholdsmæssigt falder på 

den udenlandske indkomst.  

Det er altså kildelandet, der har beskatningsretten af den pågældende indkomst og dermed skal 

domicilandet lempe sin beskatning med den i kildelandet indholdet skat.   

Bopælslandet er ikke forpligtet til at give lempelse der er højere end den skat, der er betalt i 

kildelandet.  

6. Før tilflytning til Danmark 

Udover skattepligt til Danmark, skal vi i øvrigt rådgive vores klienter om, hvordan deres formue i 

udlandet skal behandles i Danmark.  

6.1 Oplysning om formue i udlandet 

 Når en person flytter til Danmark, har personen pligt til at oplyse om den formue, der ejes i udlandet. 

Personen oplyser SKAT om udenlandsk formue ved at indsende relevante blanketter, der følger:   

• Livs- og pensionsforsikring blanket 49.020 

• Konto for udenlandske værdipapirer blanket 49.021 

• Deponering af værdipapirer i udlandet blanket 49.023 

• Ejendom i udlandet blanket 04.053 

Personens aktiver i udlandet vil være skattepligtige i Danmark, såfremt personen er fuldt 

skattepligtige i Danmark. Det er derfor væsentlig, at SKAT har viden om formuen. Nedenfor 

gennemgås hvordan aktiverne behandles skattemæssigt i Danmark.  
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6.2 Pension 

Hvis en person tidligere har været skattepligtig til Danmark, er det væsentligt at vide om den 

pågældende person ved den fulde skattepligtens ophør har søgt om fritagelse for pensionsafkastskat. 

En person der enten ophører sin fulde skattepligt til Danmark eller bliver hjemmehørende i udlandet, 

skal ikke betale skat af pensionsafkast.   

Hvis en person der tidligere har været skattepligtig til Danmark, har indbetalt til en dansk 

pensionsordning under opholdet i udlandet, og den pågældende person har fået fradrag for 

indbetalingerne i det land hvor personen har opholdt sig. Skal den pågældende fremsende 

dokumentation herfor til SKAT.  Hvis landet ikke har givet fradrag for indbetalinger, vil personen 

have indbetalt til pensionsordningen med beskattede midler, hvilket der vil tages hensyn til i 

Danmark.  

PAL-skat 

PAL-skat er en dansk skat, der betales af løbende afkast og renter af en pensionsordning. Det gælder 

for ratepension, alderspension og livrente, uanset om der er tale om renter, udbytter eller kursgevinster 

på pensionsordningerne. Gevinsterne beskattes hvert år den 31. december med en skattesats på 15,3 

%, beskatningen sker uanset om gevinsterne er realiseret eller ej.  

Afregningen af PAL-afgiften sker direkte til pensionsindehavers pengeinstitut. 

Hvis der er negativ PAL-skat, fremføres skatteværdien af det tabte beløb til fremtidige gevinster i de 

kommende år. Hvis personernes PAL-skattepligt ophører jf. PAL § 23a, medfører det ikke at der kan 

udbetales en eventuel negativ PAL-skat. Det er udelukkende ved ophævelse af en pensionsordning, 

at der kan ske udbetaling af negativ PAL-skat.  

Udenlandske pensionsordninger  

Indbetalinger til en udenlandsk pensionsordning kan som udgangspunkt ikke fratrækkes i den 

skattepligtige indkomst. Fordi udenlandske pensionsordninger der er oprettet i udenlandske 

pensionsselskaber, ikke er omfattet af Pensionsbeskatningslovens kapitel 1. Det er muligt at få 

typegodkendt en udenlandsk pensionsordning der er oprettet i et pensionsselskab efter reglerne i PBL 

§ 15 C eller § 15 D. Hvis ordningen godkendes, skal indbetalingerne fratrækkes i den skattepligtige 

indkomst.   

I PBL § 15 C fremgår det at personer, som har oprettet en pensionsordning i et livsforsikringsselskab, 

en pensionskasse eller et kreditinstitut med hjemsted i et andet land inden for EU/EØS end Danmark, 
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der i sit hjemland har tilladelse til at drive livsforsikringsvirksomhed, pensionskassevirksomhed eller 

kreditinstitutvirksomhed, kan anmode told- og skatteforvaltningen om at godkende 

pensionsordningen som omfattet af kapitel 1. Godkendelse sker, når følgende betingelser der er 

beskrevet i PBL § 15 C nr. 1-3 er opfyldt.  

I PBL § 15 D fremgår det at personer, der i forbindelse med deres tilflytning til Danmark er omfattet 

af pensionsordninger, der er oprettet i livsforsikringsselskaber, pensionskasser eller kreditinstitutter i 

et andet land inden for EU/EØS, og som ved tilflytningen bliver fuldt skattepligtige efter 

kildeskattelovens § 1 og efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for 

hjemmehørende i Danmark, kan told- og skatteforvaltningen for en periode på 60 måneder godkende 

pensionsordningen som omfattet af PBL kapitel 1, selv om ordningen ikke opfylder betingelserne i 

kapitel 1, når følgende betingelser er opfyldt: 

1) Pensionsordningen skal på oprettelsestidspunktet have kvalificeret til nedslag i personens 

skattepligtige indkomst. 

2) Personen skal før tilflytningen til Danmark have deltaget i og bidraget til pensionsordningen i 

mindst 1 år. 

3) Personen må ikke inden for de seneste 3 år forud for tilflytningen have været skattepligtig efter 

kildeskattelovens § 1, § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2. 

6.3 Skattemæssige indgangsværdier ved skattepligtens indtræden 

Hvis en person bliver skattepligtig til Danmark, anses aktiver og passiver som ikke i forvejen er 

omfattet af dansk beskatning, for erhvervet på det faktiske anskaffelsestidspunkt til handelsværdien 

på tilflytningstidspunktet.   

Hvis den person som bliver skattepligtig til Danmark, tidligere er fraflyttet Danmark, og stadig ejer 

nogle af de fraflytterbeskattede aktier på tidspunktet for tilbageflytningen, og der stadig er en 

henstandssaldo vedrørende nogle af de aktier han ejede ved fraflytningen, skal der ske en nedsættelse 

af handelsværdien for disse aktier jf.  ABL § 39 B. 

6.4 Fast ejendom i udlandet 

Hvis personen ved tilflytning her til landet, ejer en ejendom i udlandet, skal personen betale dansk 

ejendomsværdiskat efter danske regler. SKAT beregner ejendomsværdiskatten efter danske regler, 

hvis der findes en offentlig ejendomsvurdering for ejendommen, som kan sidestilles med en dansk 

vurdering. Hvis der ikke foreligger en ejendomsvurdering der kan sidestilles med en dansk 
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ejendomsvurdering, beregnes ejendomsværdiskatten ud fra ejendommens købspris. Købsprisen skal 

omregnes til, hvad der svarer til købsprisen i 2001 plus 5 procent, købsprisen i 2002 eller købsprisen 

1. oktober i det aktuelle indkomstår. Det år der giver den laveste værdi vælges. 

Hvis personen har betalt skat af ejendommen i udlandet, gives der et nedslag i den danske 

ejendomsværdiskat for ejendommen. For at få nedslaget skal den udenlandske skat være beregnet af 

ejendommens værdi. SKAT kan kræve dokumentation for den betalte skat og beregningsgrundlaget. 

Nedslaget kan ikke være større end den endeligt opgjorte danske ejendomsværdiskat. 

6.5 Auto 

Hvis en person flytter til Danmark og medbringer sin bil på udenlandske nummerplade, skal bilen 

registreres senest 30 dage efter tilflytningen. Personen skal give SKAT besked før køretøjet krydser 

den danske grænse.  

Hvis personen opholder sig i under 185 dage indenfor en periode på 12 måneder i Danmark, kan der 

køres på udenlandske nummerplader, uden at betale dan registreringsafgift. Hvis personen har bopæl 

i her i landet, må man som hovedregel ikke køre køretøjet i Danmark.  

7. Case – Familien Hansen flytter til Danmark  

For at besvare problemformuleringens underspørgsmål 4 er casen nedenfor opstillet. Hvor ægteparret 

Susanne og Carl Hansen ønsker vores rådgivning i, hvordan de skal forholde sig skattemæssigt ved 

tilflytningen til Danmark. Formålet med casen er at gøre brug af gældende ret i praksis.  

Familien Hansen bestående af ægteparret og to børn er bosat i Tyskland. Susanne og Carl har været 

gift i 15 år, og de har i alle årene som ægtepar boet i familiens hus.  

Susanne er født og opvokset i Danmark, men valgte at flytte til Tyskland, da hun skulle giftes med 

Carl. Susanne ophørte sin fulde skattepligt ved fraflytningen fra Danmark for 15 år siden. Susanne 

har dog stadig en tilknytning til Danmark, idet hendes forældre er bosat i Danmark.   

Familien har hvert år opholdt sig i Danmark ca. to uger hos Susannes forældre på sommerferie, 

derudover korte ophold i højtider på 3-4 dage. 

Susanne er i dag ansat som finance director i et tysk firma, hvor hun har været ansat de seneste 10 år. 

Det tyske firma så for 9 år siden mulighed i at udvide deres markedet til Danmark, hvorfor de stiftede 

et datterselskab i Danmark. I forbindelsen med stiftelsen af datterselskabet blev Susanne pådraget en 
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bestyrelsespost i det danske selskab. Susanne sad blot i bestyrelsen i to måneder, indtil selskabet var 

up-and-running, og fik som tak for hjælpen udbetalt et beskedent bestyrelseshonorar på 3.000 kr. 

Honoraret blev udbetalt 1. oktober 2009. 

Susanne ejer et hus i Danmark, der siden hun fraflyttede landet for 15 år siden, har været udlejet. 

Huslejekontrakten er uopsigelig for begge parter i 5 år. Huslejekontrakten udløber den. 31. december 

2018. Susanne er begrænset skattepligtig til Danmark af indkomsten fra udlejningen.     

Carl er født og opvokset i Tyskland. Carl er pr. 1. juli 2018 blevet ansat som salgskonsulent i en 

dansk virksomhed. Carls månedsløn i den nye ansættelse udgør 55.000 kr., og han forventer ikke at 

modtage nogen bonus. 

Da det hele er meget nyt, forventer Carl at opholde sig meget i Danmark i starten af 

ansættelsesforholdet. Carl vil være tilknyttet til virksomhedens hovedkontoret i København.  Carls 

arbejdsgiversgiver forventer, at Carl rejser en del rundt til kunderne i Danmark de første måneder af 

ansættelsen, idet han skal forsøge at skabe gode relationer til virksomhedens klienterne. Carls 

arbejdsgiver har på den baggrund ikke stillet en bolig eller fast hotelværelse til rådighed, da de 

forventer, at Carl vil rejse mellem Jylland, Fyn og Sjælland en stor del af tiden. Carl bliver i stedet 

for indlogeret på forskellige hoteller rundt om i hele landet.  Carls arbejdsgiver betaler alle hans 

rejseomkostninger i forbindelse med rejserne indenfor Danmark, samt Carls rejseomkostninger til og 

fra Tyskland.  

I forbindelse med at Carl har fået arbejde i Danmark, har familien overvejet muligheden for at flytte 

helt til Danmark.  

Ægteparret har valgt at Susannes hus i Danmark pr. 1. januar 2019 ikke længere skal være udlejet, 

men at Carl i stedet for skal flytte ind i huset.  

Susanne har besluttet at blive boende i ægteparrets hus i Tyskland frem til sommeren 2019, hvor 

parrets yngste barn har færdiggjort folkeskolen. I forbindelsen med overvejelsen om at fraflytte 

Tyskland, har Susanne forhørt sig hos sin nuværende arbejdsgiver om mulighederne for at blive ansat 

i det danske datterselskab. Hun har fået følgende løntilbud fra det danske datterselskab:  

Løntilbud 1: 

Månedsløn 65.100 kr.  

Bonus i udgangen af året: 65.100 kr.  
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Løntilbud 2:  

Månedsløn 62.000 kr.  

Bonus hver 3. måned: 21.000 kr.  

Den skattemæssige rådgivning til ægteparret vil lyde således:  

Carls skattemæssige behandling 

Det fremgår af casen, at Carls arbejdsgiver ikke stiller en fast bolig til rådighed. Derimod bliver han 

indlogeret på forskellige hoteller i Jylland, Fyn og Sjælland, når han opholder sig i Danmark. I nogle 

tilfælde kan et hotelværelse statuere bopæl, det forudsætter at personen, har helt eller delvis rådighed 

over hotelværelset, hvilket ikke antages at være tilfældet for Carl idet hotellerne skiftende. Carl 

vurderes derfor ikke at have erhvervet bopæl i Danmark, hvorfor han ikke er omfattet af 

bestemmelserne om fuld skattepligt i KSL § 1, stk. 1, nr.1  

Det står ikke tydeligt beskrevet i casen, hvor lang tid Carl opholder sig i Danmark og hvor lang tid 

Carl opholder sig i Tyskland i perioden 1. juli – 31. december 2018. Her skal vurderes om Carl er 

omfattet af KSL § 1, stk. 1, nr. 2 om 6-måneders ophold. Såfremt Carl opholder sig i her i landet i en 

sammenhængende periode på mindre end 6 måneder, anses han ikke for at have taget ophold. I det 6 

måneder skal kortvarige ophold til ferie eller lignende medregnes, Carl skal altså medregne de dage 

hvor han opholder sig i Tyskland. Derudover skal tiden efter at Carl har erhvervet bopæl medregnes. 

Carl erhverver bopæl i Danmark 1. januar 2019 i forbindelse med at indflytningen i Susannes hus. 

Carls fulde skattepligt indtræder, ved opholdets begyndelse den 1. juli 2018.  

Forskerskatteordningen er ikke taget i betragtning for Carl, grundet hans månedsløn på 55.000 kr.  

Det antages at Carls arbejdsgiver har dække de faktiske rejseomkostninger, forbundet med rejser i 

Danmark samt rejserne til og fra Tyskland. Carl er derfor ikke skattepligtig af de rejseomkostninger 

som arbejdsgiverne har betalt.  

Det antages at Carl stadig er fuldt skattepligtig til Tyskland. Idet at Carl også er fuldt skattepligtig til 

Danmark, vil både Danmark og Tyskland beskatte hans globalindkomst. For at undgå 

dobbeltbeskatning af Carls indkomst, skal det vurderes ud fra modeloverenskomsten, hvilket land der 

betragtes som bopælsland og hvilket land der betragtes som kildeland.  
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I perioden 1. juli – 31. december 2018 har Carl ikke erhvervet bopæl, hvorfor han anses som 

hjemmehørende i Tyskland jf. Modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2. Tyskland bliver dermed 

bopælsland og har retten til at beskatte hans globalindkomst mens Danmark bliver kildeland og hun 

har rettet til at beskatte Carls lønindkomst der er optjent i Danmark.  

For perioden fra 1. januar 2019 har Carl bopæl i begge lande, dermed skal det skattemæssig hjemsted 

skal det vurderes hvilket land han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser til. Dette 

er imidlertid en svær vurdering, idet Carls familie opholder sig i Tyskland hvor han ejer et hus. Men 

han har også hus i Danmark og økonomiske bindested. Jeg vil derfor mene at det ikke ud fra ’’centrum 

for livsinteresser’’ kan vurderes hvor Carl anses for hjemmehørende.  

Ud fra vurdering om sædvanligt ophold, betragtes Carl for hjemmehørende i Danmark. Det gør han 

på baggrund af den antagelse, at han opholder sig en større del i Danmark end i Tyskland. Derfor vil 

Danmark nu betragtes som bopælsland og Tyskland som kildeland.   

Susannes skattemæssige behandling 

Susannes fulde skattepligt til Danmark genindtræder som udgangspunkt den 1. januar 2019 hvor 

huslejekontrakten på hende hus udløber og hun på dette tidspunkt har rådighed over sit hus. Men da 

Susanne er bosiddende i Tyskland og ikke har taget ophold i Danmark, er hun ikke omfattet af den 

fulde skattepligt førend hun tager ophold i Danmark.  

På baggrund af Susannes høje løn, bør vi undersøge om betingelserne for anvendelse af 

forskerskatteordningen er opfyldt. Det står imidlertid ikke klart, hvornår Susanne flytter til Danmark 

og dermed hvornår et eventuelt ansættelsesforhold med det danske datterselskab påbegynder.  

For at Susanne kan anvende forskerskatteordningen må hun indenfor de seneste 10 år forud for 

ansættelsen i det danske datterselskab ikke have været fuldt skattepligtig efter KSL § 1, eller 

begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29, eller stk. 2. 

Det fremgår af casen, at Susanne i de seneste 15 år, har været begrænset skattepligtig til Danmark af 

indkomst fra udlejning af hendes ejendom samt et enkeltstående bestyrelseshonorar som er modtaget 

1. oktober 2009.  

Indtægter fra fast ejendom fremgår af KSL § 2, stk. 1, nr. 5 

Indkomst erhvervet for medlemskab i bestyrelser frem går af KSL § 2, stk. 1, nr. 2.  
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Hvis Susannes indgår aftale om ansættelse med det danske datterselskab før den 1. oktober 2019, kan 

hun ikke anvende forskerskatteordningen på baggrund af det modtaget bestyrelseshonorar. Såfremt 

tidspunktet for ansættelse sker efter den 1. oktober 2019, opfylder Susanne betingelsen om tidligere 

skattepligt og kan derfor anvende forskerskatteordningen hvis de øvrige betingelser for ordningens 

er opfyldt.  

For at anvende forskerskatteordningen skal den gennemsnitlige månedsløn som minimum udgøre 

65.100 kr. (minimumslønnen er formentlig højere i 2019) efter ATP er fratrukket. I beløbsreglen kan 

bonus der udbetales ved udgangen af året ikke medregnes i gennemsnitslønnen dog kan en 

beløbsmæssigt fastsat bonus, medarbejderen i løbet af kalenderåret erhverver ret til jf. 

ansættelseskontrakten medregnes til minimumslønnen. På baggrund af dette vil løntilbud ikke 

opfylde betingelserne for minimumslønnen på trods af at den samlede løn er højere end den samlede 

løn i løntilbud 2.  

Løntilbud 1: 

Månedsløn 65.100 kr.  

I udgangen udbetales en bonus svarende til en månedsløn: 65.100 kr.  

Løntilbud 2:  

Månedsløn 62.000 kr.  

Bonus hver 3. måned: 21.000 kr.  

Det antages at det danske datterselskab opfylder de betingelser der gør sig gældende for 

arbejdsgiveren, når en medarbejder skal anvende forskerskatteordningen.  

Såfremt Susanne ansættes i det danske datterselskab efter den 1. oktober 2019 og lønnen i 

ansættelseskontrakten fastsættes i overensstemmelse med løntilbud 2, kan hun anvende 

forskerskatteordningen.  

Vi skal gøre Susanne opmærksom på at hun som udgangspunkt ikke må opholde sig i Danmark forud 

for ansættelsen, medmindre det drejer som en kortere periode som skyldes flytning eller indretning 

af bolig.  
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8. Konklusion   

Formålet med denne opgave har været at foretage nærmere analyse af de national skatteret der er 

gældende ved tilflytning til Danmark. Samt at skabe en overskuelig og brugbar vejledning over de 

problemstillinger, der kan være ved tilflytning til Danmark. 

Med udgangspunkt i opgavens problemformulering:   

Hvilke problemstillinger skal vi som rådgivere tage stilling til, når vi rådgiver en klient, der 

ønsker at flytte til Danmark?  

og underspørgsmål: 

1. Hvornår er en fysisk person omfattet af reglerne om fuld skattepligt? 

2. Hvornår er en fysisk person omfattet af reglerne om begrænset skattepligt? 

3. Hvad indebærer beskatning efter forskerskatteordningen, og hvilke skattesubjekter har 

mulighed for at anvende ordningen? 

4. Hvordan skal forskellige skatteobjekter behandles skattemæssigt ved tilflytning til Danmark?  

 

er det først og fremmest klarlagt at den skattemæssige behandling er forskellig, alt efter hvilken 

klienttype der er tale om.  

Opgavens afsnit 2 om skattepligt til Danmark for fysiske personer, besvarer problemformuleringen 

underspørg 1 og 2. Den fulde skattepligt indtræder ved en kombination af ophold og bopæl her i 

landet. Personer der har bopæl her i landet, er efter bestemmelserne i KSL § 1, stk. 1, fuld skattepligtig 

til Danmark. Bopælskriterieret kan dog ikke statuerer fuld skattepligt i Danmark, hvis personen ikke 

har taget ophold efter bestemmelserne KSL § 7, stk. 1.  

Uafbrudte ophold her i landet på mere end 180 dage indenfor et tidsrum på 12 måneder (kortvarige 

ophold) eller ophold i en sammenhængende på mere end 6 måneder anses ikke for ’’kortvarige ophold 

på grund af ferie eller lignende’’. Opholder den pågældende sig i længere tid end disse grænser, vil 

skattepligten indtræde på det tidspunkt, hvor personen tager ophold i Danmark.  

Personer som ikke opfylder betingelserne i KSL § 1, stk. 1 om bopæl eller betingelserne KSL § 7, 

stk. 1. om ophold, er omfattet af KSL § 2 om begrænset skattepligt. Personer der er begrænsede 
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skattepligtige svare indkomstskat af indkomst fra kilder i Danmark. Det er kun de indkomsttyper der 

fremgår positivt af KSL § 2, stk. 1 nr. 1-29 der kan være omfattet af den begrænsede skattepligt 

Opgavens afsnit 2 besvare endvidere problemformuleringens underspørgsmål 3: 

Forskerskatteordningen giver højtlønnede medarbejdere der er rekrutteret i udlandet, mulig for 

bruttobeskatning på 27%. Ordningen er tidsbegrænset og kan kun anvendes i en periode i op til 7 år. 

For at en person kan anvende ordningen er der en række betingelser som skal være opfyldt.  

Betingelsen om at indtræde skattepligt i forbindelse med, at medarbejderen begynder ansættelsen 

under forskerskatteordningen. Medarbejdere må ikke inden for de seneste 10 år have være fuld 

skattepligt efter KSL § 1 eller have været begrænset skattepligtig efter KSL § 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 

9-29. Endvidere skal medarbejderes månedsløn udgøre minimum 65.100 kr.  

I opgavens afsnit 7 besvares underspørgsmål 4 om hvordan skal forskellige skatteobjekter behandles 

skattemæssigt ved tilflytning til Danmark, ved udarbejdelsen af en fiktiv case. Her redegøres og 

analyseres to skattesubjekters skattemæssige behandling ved tilflytning til Danmark.  
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Bilag 

Bilag 1: Anvendte forkortelser 

I opgaven er følgende forkortelser anvendt 

- KSL: Kildeskatteloven 

- SL: Statsskatteloven 

- ABL: Aktieavancebeskatningsloven  

- PAL: Pensionsafkastbeskatningsloven  

- PBL: Pensionsbeskatningsloven 

- LL: Ligningsloven 

- SR: Skatterådet 

- LSR: Landsskatteretten  

- DDO: Dobbeltbeskatningsoverenskomst  

  

 


