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Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsproces-

sen typisk i stå. Det bliver sværere end ellers at etab-

lere brede forlig, fordi det kommende valg betyder øget 

fokusering på den uenighed, der er mellem de forskellige 

partier. Og lovgivning med et smalt flertal viger en regering 

helst uden om, fordi de personer, der bliver negativt berørt 

heraf, vil have dette i klar erindring på valgdagen.

Dette har også været tilfældet i valgåret 2015. Den gen-

nemførte lovgivning har især været af teknisk karakter 

eller har drejet sig om specielle situationer, som ikke 

berører det store flertal af borgere. Det skal dog bemær-

kes, at der er gennemført regler, som klart forringer 

anvendeligheden af bindende svar, fordi et bindende svar 

nu ikke altid er bindende for SKAT. Der er endvidere som 

led i arbejdet med at bekæmpe international skatteflugt og 

skattely gennemført en såkaldt international omgåelses-

klausul i relation til grænseoverskridende transaktioner.

Arbejdet med at sikre, at alle indkomster kommer til be-

skatning, at beskatningen gennemføres der, hvor aktivite-

terne, der har genereret indkomsterne, har fundet sted, er 

ikke kun et dansk fænomen. I de relevante internationale 

fora, herunder EU, arbejdes der i disse år intenst med at 

bekæmpe skatteflugt.

Skatteinformation gennemgår ny lovgivning på skatteom-

rådet. Derudover er relevante og interessante domme og 

afgørelser beskrevet. I artikelform indeholder Skatteinfor-

mation blandt andet et evigt aktuelt emne, nemlig reglerne 

om afståelse af fast ejendom, især muligheden for skatte-

frit salg af familiens helårsbolig og sommerhus. Artiklen 

”Ferieboliger på kryds og tværs” omhandler den løbende 

beskatning af såvel ferieboliger i Danmark som udlandet, 

købt privat eller i selskabsregi.

Emnet for billedkavalkaden i denne publikation er LYSET. 

Dette er ikke kun inspireret af, at vi i skrivende stund er på 

vej mod lysere tider, men også af, at UNESCO har ud-

nævnt 2015 til internationalt lysår. Målet er at skabe øget 

opmærksomhed omkring de optiske teknologier, der kan 

sikre miljøet, og dermed møde fremtidens udfordringer 

indenfor energi, kommunikation og landbrug. I Danmark 

har der blandt andet været afholdt en af DTU Fotonik og 

Dansk Fysisk Selskab arrangeret lyskonference. 

Lad os nyde lyset!

God sommer.

Forord
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Mange danskere er ejere af en feriebolig i Danmark og/
eller i udlandet . Nogle ferieboliger anvendes kun til 
familiens eget brug, og andre anvendes også til udlej-
ning i større eller mindre omfang . Hovedaktionærer kan 
fristes til at lade det af ham ejede selskab købe ferie-
boligen, og selvstændigt erhvervsdrivende i personligt 
regi har måske et ønske om, at ferieboligen skal være et 
erhvervsmæssigt aktiv, der kan indgå i virksomhedsord-
ningen . Hvad siger skattereglerne om ferieboliger?

Feriebolig købt i privat regi
De danske skatteregler for ferieboliger er de samme, 
uanset om familien har valgt at købe en feriebolig i 
Danmark eller udlandet . Der skal betales ejendomsværdi-
skat og skat af lejeindtægter . Dette gælder, uanset om der 
tillige er betalt skat i udlandet . Den danske ejendomsvær-
diskat nedsættes, såfremt der er betalt en tilsvarende skat 
i udlandet . For ejendomme beliggende i Frankrig gælder 
en overgangsregel, der betyder, at der i visse tilfælde 
ikke skal betales dansk ejendomsværdiskat, se nærmere 
nedenfor om ”Feriebolig i udlandet” .

Delvis udlejning af ferieboligen
En feriebolig, der anvendes både privat og til udlejning, er 
omfattet af såvel reglerne om betaling af ejendomsværdi-
skat som beskatning af overskuddet ved udlejning . Det 
skattepligtige beløb ved udlejningen kan opgøres enten 
efter sommerhusreglen eller et regnskabsmæssigt princip . 
Eventuelle renteudgifter kan fratrækkes, uanset hvilket 
princip indkomsten opgøres efter . Indkomsten beskattes 
som kapitalindkomst . 

Sommerhusreglen
Sommerhusreglen er en skematisk metode til at opgøre 
den skattepligtige udlejningsindkomst og er uafhængig af 
de udgifter, der er forbundet med udlejningen . 

Resultatet af udlejningen opgøres ved, at der gives et 
bundfradrag i bruttolejeindtægten . I den del af bruttoleje-
indtægten, der overstiger bundfradraget, gives et yder-
ligere fradrag på 40 % . 

Bruttolejeindtægten omfatter lejerens betaling for husleje 
samt alt, hvad lejeren i øvrigt betaler i forbindelse med 
lejemålet, eksempelvis varme, el, vand og rengøring af 
fritidsboligen .

Bundfradragets størrelse afhænger af, om udlejningen 
af fritidsboligen sker gennem et udlejningsbureau, eller 
ejeren selv står for udlejningen . Når udlejning sker 
gennem et udlejningsbureau, der indberetter brutto-
leje indtægten til SKAT, udgør det årlige bundfradrag pr . 
udlejet fritidshus den indberettede bruttolejeindtægt, 
dog maksimalt 20 .700 kr . (2015) . Ved privat udlejning er 
bundfradraget på 10 .400 kr . (2015) . Bundfradraget kan ikke 
overstige bruttolejeindtægten .

Ferieboliger – på kryds og tværs
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Eksempler

Eksempel 1

Indberettet bruttolejeindtægt (bureau) 15 .000 kr .

Privat udlejning 10 .000 kr .

Bundfradraget er 15.000 kr.

Eksempel 2

Indberettet bruttolejeindtægt (bureau)   5 .000 kr .

Privat udlejning 10 .000 kr .

Bundfradraget er 10.400 kr.

Afregner lejer el, vand, rengøring mv . direkte med ejeren af 
sommerhuset, skal ejeren i forbindelse med selvangivelsen 
forhøje den af bureauet indberettede bruttolejeindtægt 
med det fra lejer modtagne beløb .

Bundfradraget gælder pr . sommerhus . Ejes et sommerhus 
af flere personer kan de tilsammen kun få et bundfra-
drag, der fragår i den samlede lejeindtægt . Har en person 
to sommerhuse, der anvendes til delvis udlejning, fås to 
bundfradrag . Ved salg af sommerhuset kan både køber og 
sælger få et bundfradrag i det år, hvor ejendommen skifter 
ejer . 

Danske sommerhusudlejningsbureauer skal indberette 
bruttolejeindtægten til SKAT . Sker udlejningen gennem 
et udenlandsk udlejningsbureau, kan sommerhusejeren 
aftale med bureauet, at bureauet foretager indberetning til 
SKAT for derved at sikre sig det store bundfradrag . 

Eksempler

Indberettet bruttolejeindtægt (bureau)   80 .700 kr .

Bundfradrag - 20 .700 kr .

   60 .000 kr .

Fradrag på 40 % - 24 .000 kr .

Skattepligtigt beløb   36 .000 kr .

Beløbet beskattes som kapitalindkomst

Anvendes den skematiske metode, er der ikke fradrag for 
udgifter, der er forbundet med udlejningen . Disse udgifter 
anses for dækket af bundfradraget og nedslaget på de 

40 % . Der skal desuden betales ejendomsværdiskat for 
hele indkomståret, det vi sige også for de perioder, hvor 
fritidsboligen er udlejet .

Regnskabsmæssig opgørelse
Vælges den regnskabsmæssige opgørelse kan de faktiske 
udgifter, der er forbundet med udlejningen fratrækkes i 
bruttolejeindtægten .  Andre udgifter, eksempelvis ejen-
domsskatter, vedligeholdelsesudgifter og afskrivning på 
indbo og inventar kan også fratrækkes, men er begrænset 
til antal udlejningsdage . Fradraget udgør så stor en del af 
henholdsvis den afholdte udgift og det beregnede afskriv-
ningsbeløb, som svarer til forholdet mellem antallet af 
udlejningsdage og kalenderåret . Det samlede fradrags-
beløb kan ikke overstige bruttolejeindtægten .

Der er ikke fradrag for vedligeholdelsesudgifter på selve 
ejendommen, og der kan ikke foretages afskrivning på 
hårde hvidevarer .

Udlejning i 10 uger

Lejeindtægt inklusive el, vand og varme 70 .000 kr .

El, vand og varme i udlejningsperioden -10 .000 kr .

Annonceudgifter - 5 .000 kr .

Forsikring (10/52) - 1 .500 kr .

Afskrivning på indbo/inventar (10/52) -10 .000 kr .

Vedligeholdelse af indbo/inventar (10/52) - 5 .500 kr .

Ejendomsskat (10/52) - 3 .000 kr .

Skattepligtigt overskud (kapitalindkomst)   35 .000 kr .

Fradragene kan ikke overstige den skattepligtige indtægt 
ved udlejning . Det betyder med andre ord, at der ikke 
skattemæssigt er fradrag for et underskud i forbindelse 
med udlejning .

Når resultatet af udlejningen opgøres efter den regn-
skabsmæssige metode nedsættes ejendomsværdiskatten 
forholdsmæssigt, idet der kun skal betales ejendomsvær-
diskat for den periode, hvor fritidsboligen ikke har været 
udlejet .

Skift af opgørelsesmetode
En ejer af en fritidsbolig kan altid overgå fra at anvende en 
skematisk opgørelse (sommerhusreglen) af udlejningsre-
sultatet til i stedet at anvende en regnskabsmæssig opgø-
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relse . Er den regnskabsmæssige metode valgt, kan ejeren 
ikke senere overgå til den skematiske opgørelse .

Feriebolig i udlandet
Som indledningsvis anført er de danske skatteregler for 
betaling af ejendomsværdiskat mv . de samme, uanset om 
familien køber en feriebolig i Danmark eller i udlandet .

Den altovervejende hovedregel er, at der skal betales 
dansk ejendomsværdiskat af en udenlandsk feriebolig . 
Betalt udenlandsk ejendomsværdiskat nedsætter den 
beregnede danske ejendomsværdiskat, således at der ikke 
sker dobbeltbeskatning . Det kan være vanskeligt at finde 
ud af, om den udenlandske skat er en ejendomsværdiskat 
(skat på værdi af egen bolig) . Jordskatter, visse lokale 
skatter og udgifter til renovation mv ., giver ikke nedslag i 
den danske ejendomsværdiskat .

SKAT har for tre lande taget stilling til hvilke skatter, der 
giver nedslag i den danske ejendomsværdiskat . Det drejer 
sig om:

•  Svensk ”Fastighetsavgift”
•  Spansk ”La Impuesto sobre los bienes inmuebles”
•  Fransk “Tax foncière sur les propriétés bâties” og ”Taxe 

d’habitation” .

For øvrige lande skal der foretages en vurdering af, hvor-
vidt betalt skat er en skat på værdi af egen bolig . Skatter, 
der berettiger til nedslag i den danske ejendomsværdiskat, 
skal kunne dokumenteres .

Feriebolig i Frankrig
Udgangspunktet er, at der skal betales dansk ejendoms-
værdiskat af egen bolig i Frankrig på samme måde, som 
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hvis ejendommen var beliggende i Danmark eller et andet 
land . Dette gælder fra og med den 1 . januar 2009 .

Da Danmark opsagde dobbeltbeskatningsoverenskomsten 
med Frankrig i 2007, blev der imidlertid indført en over-
gangsregel, der betyder, at der ikke skal betales dansk 
ejendomsværdiskat, hvis følgende to betingelser er opfyldt:

•  Personen var fuld skattepligtig til Danmark den 
28 . november 2007

•  Personen ejede den franske ejendom den 28 . november 
2007, eller der var indgået aftale om erhvervelsen 
senest denne dato .

Udlejning af feriebolig
Hvis en udenlandsk feriebolig har været udlejet, og der 
er betalt udenlandsk skat af lejeindtægterne, nedsættes 
den danske skat normalt med den skat, der er betalt i 
udlandet, således at der ikke sker dobbeltbeskatning .

I Danmark opgøres indkomsten ved udlejning af den uden-
landske feriebolig enten efter sommerhusreglen eller den 
regnskabsmæssige metode på ganske samme vis, som 
hvis ferieboligen var beliggende i Danmark, jf . foranstå-
ende . Renteudgifter af gæld, der har finansieret købet af 
ejendommen, fragår ved opgørelsen af det skattepligtige 
resultat . Hvis indkomsten (opgjort efter danske regler) efter 
fradrag af renteudgifter er negativ, fragår dette underskud 
i personens øvrige skattepligtige indkomst . Er indkomsten 
positiv, gives der et nedslag i den danske . Nedslaget udgør 
den i udlandet betalte skat, dog maksimalt den del af den 
samlede danske skat, der forholdsmæssigt kan henføres 
til det opgjorte overskud ved udlejning .

Salg af feriebolig
Fortjeneste ved salg af en udenlandsk feriebolig er skat-
tefri efter samme regler som fortjeneste ved salg en dansk 
feriebolig . Det betyder, at familiens udenlandske feriebolig 
som hovedregel kan sælges skattefrit . Hvorvidt en fortje-
neste ved salg af ferieboligen skal beskattes i ferieboli-
gens hjemland, afhænger af landets interne skatteregler . 
Hvis en fortjeneste beskattes i udlandet, men salget efter 
danske regler er skattefrit, kan den udenlandske skat ikke 
nedsætte personens øvrige danske skattebetaling .

Feriebolig – erhvervsmæssig virksomhed?
Der er to regelsæt at tage højde for, når man ønsker 
erhvervsmæssig udlejning af et sommerhus . Ved erhvervs-

mæssig udlejning forstås her, at ejeren ikke skal betale 
ejendomsværdiskat af ferieboligen, idet den udelukkende 
anvendes til udlejning og således ikke anvendes privat .

Det ene regelsæt er skatteregler, det andet regelsæt er 
sommerhusloven .

Hvornår kan udlejning skattemæssigt godkendes som 
erhvervsmæssig virksomhed?
For at udlejning af fritidsboliger skal anses for erhvervs-
mæssig virksomhed, skal ejeren effektivt have fraskrevet 
sig rådigheden over ejendommen . I følge praksis er det en 
afgørende forudsætning for, at der kan statueres erhvervs-
mæssig udlejningsvirksomhed, at ejeren kan dokumen-
tere, at den fulde og ubegrænsede ret til at disponere over 
boligen er overdraget til tredjemand i hele indkomståret . 
Efter praksis kan udlejning af en fritidsbolig derfor heller 
ikke anses for erhvervsmæssig udlejning, hvis en udlej-
ningsaftale med et bureau giver ejeren mulighed for at 
benytte ejendommen i et omfang, der går ud over, hvad 
der er nødvendigt til opfyldelse af ejerens forpligtelse til 
vedligeholdelse af ejendommen .  Det er uden betydning, 
at ejeren ikke har benyttet ejendommen, når det skal 
vurderes, om der er sket en effektiv fraskrivning af rådig-
heden . Denne praksis er godkendt af Højesteret mere end 
én gang .

Fra administrativ praksis kan nævnes en landsskatterets-
kendelse, hvor en person havde købt en ejerlejlighed i 
et hotelkompleks med adskillige ejerlejligheder .  Ejeren 
var forpligtet til at stille lejligheden til hotellets fulde 
rådighed for udlejning . Som ejer af en lejlighed i hotel-
komplekset, kunne man leje en lejlighed på fordelagtige 
lejevilkår . Landsskatteretten fandt ikke, at der var tale 
om erhvervsmæssig virksomhed, idet muligheden for at 
leje en lejlighed på fordelagtige vilkår måtte sidestilles 
med rådighed . Det var uden betydning, hvilken lejlighed i 
komplekset der blev lejet .

Skatterådet har afgivet et bindende svar om en persons 
køb af en ferielejlighed i Florida . Svaret var ikke over-
raskende, at hvis ejeren indgik en aftale med et udlejnings-
bureau, der helt afskar ham fra at benytte ejendommen 
privat, var der tale om erhvervsmæssig virksomhed . Hvis 
ejeren havde mulighed for at leje lejligheden af udlejnings-
bureauet på lige vilkår og i konkurrence med andre lejere, 
var der derimod ikke tale om erhvervsmæssig virksomhed .
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Endelig skal nævnes en byretsdom, hvor en person var ejer 
af tre lejligheder i et feriecenter . Byretten fandt, at ejerens 
udlejning af ferielejlighederne ikke var erhvervsmæssig, da 
ejeren ikke effektivt havde fraskrevet sig rådigheden over 
lejlighederne til privat benyttelse . Følgende forhold var i 
den henseende uden betydning:

•  I lokalplanen for området var der forbud mod at 
anvende ferieboligerne til privat brug

•  Ejerforeningens vedtægter pålagde ejerne at stille 
lejlighederne til rådighed for udlejning i feriecentret

•  SKAT anså udlejningsvirksomheden for momspligtig .

Konsekvensen af, at der ikke er tale om erhvervsmæssig 
virksomhed i relation til skattereglerne er følgende:

•  Virksomhedsordningen kan ikke anvendes
•  Den skattepligtige indkomst skal opgøres enten i 

form af en regnskabsmæssig opgørelse, hvor der er 
begrænset fradrag for udgifter beregnet i forhold til 
udlejningsperioden, eller efter den skematiske metode

•  Der er ikke fradrag for et eventuelt skattemæssigt 
underskud opgjort før renteudgifter

•  Der skal betales ejendomsværdiskat .

Praksis viser med al tydelighed, at det er vanskeligt skat-
temæssigt at få godkendt udlejning af en feriebolig som 
erhvervsmæssig virksomhed . Lykkes det, så vil der som 
oftest være problemer med Naturstyrelsen, men selvføl-
gelig kun, hvis ejendommen er beliggende i Danmark .

Naturstyrelsens regler om erhvervsmæssig udlejning af 
fritidsboliger
Erhvervsmæssig udlejning af en fritidsbolig kræver tilla-
delse efter sommerhusloven . Dette gælder, uanset om 
boligen ligger i sommerhusområde, byzone eller landzone . 
En sådan tilladelse vil som altovervejende hovedregel ikke 
blive givet .

Selv om der skattemæssigt intet er til hinder for, at et 
sommerhus udelukkende anvendes til udlejning, så er 
det sjældent lovligt efter sommerhusloven . SKAT fore-
tager indberetning til Naturstyrelsen i de tilfælde, hvor 
det skattemæssigt godkendes, at der er tale om erhvervs-
mæssig udlejning . Endvidere sker der indberetning, hvis 
en person udlejer mere end to sommerhuse, selv om disse 
skattemæssigt ikke behandles efter reglerne om erhvervs-
mæssig udlejning .

Opnås der ikke tilladelse til erhvervsmæssig udlejning, 
pålægger Naturstyrelsen ejeren at bringe den erhvervs-
mæssige udlejning til ophør inden for en frist på normalt 
tre måneder . De skattemæssige konsekvenser vil herefter 
normalt være, at SKAT ikke længere godkender udlej-
ningen som erhvervsmæssig virksomhed .

Feriebolig købt i selskabsregi
En feriebolig, der anskaffes i selskabsregi betyder normalt, 
at hovedaktionæren skal beskattes ud fra en rådigheds-
betragtning . Reglerne om rådighedsbeskatning gælder dog 
ikke, når der er tale om et personalesommerhus . Ved et 
personalesommerhus forstås i skattemæssig henseende, 
at ferieboligen anvendes af personalet (ikke hovedaktio-
næren og dennes nærtstående) i mindst 13 uger om året 
heraf 8 uger i højsæsonen . I det følgende er det lagt til 
grund, at der ikke er tale om et personalesommerhus .

Rådighedsbeskatning
Hovedaktionæren beskattes af rådigheden over en ferie-
bolig, og ikke kun af den faktiske anvendelse . Derfor skal 
en hovedaktionær, der kan disponere over en feriebolig 
hele året, beskattes med 16,25 % af boligens værdi . 
Hovedaktionæren kan dog få nedslag i beskatningen, hvis 
ferieboligen udlejes eller stilles til rådighed for ikke-nært-
stående personer . Udlejning eller udlån af ferieboligen til 
selskabets personale i eksempelvis fem uger i højsæsonen 
vil medføre en nedsættelse af den skattepligtige værdi fra 
16,25 % til 13,75 % (5 x 0,5 %) . Det skattepligtige beløb 
er det samme, uanset om aktionæren skal beskattes af 
boligen som yderligere løn eller som maskeret udbytte . 
Endvidere skal der ske beskatning som personlig 
indkomst, og der skal betales AM-bidrag, også selv om det 
skattepligtige beløb klassificeres som maskeret udbytte .

Beskatningen af hovedaktionæren ud fra en rådigheds-
betragtning gælder, hvad enten ferieboligen bliver købt i et 
af ham ejet dansk eller udenlandsk indregistreret selskab .

Ved køb af en udenlandsk feriebolig via et dansk selskab, 
skal der kun ske selskabsbeskatning af den udenlandske 
feriebolig, hvis selskabet vælger international sambeskat-
ning . Uanset om den udenlandske feriebolig er undergivet 
dansk selskabsbeskatning eller ej, skal hovedaktionæren 
rådighedsbeskattes af ferieboligen . 
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Kan rådighedsbeskatning undgås?
Som anført indledningsvis skal der ikke ske rådigheds-
beskatning, hvis der er tale om et decideret personale-
sommerhus, hvor kravet om udlejningsomfang er opfyldt . 
Når der ikke er tale om et personalesommerhus, er den 
altovervejende hovedregel, at der skal ske rådighedsbe-
skatning af hovedaktionæren .  Hvis der indgås en udlej-
ningsaftale, hvor aktionæren helt og aldeles fraskriver 
sig rådigheden om ferieboligen og i øvrigt aldrig benytter 
denne, så er det dog muligt at undgå rådighedsbeskatning .

SKAT har afgivet et bindende svar, hvor et selskab 
påtænkte at købe en investeringslejlighed i Frankrig . Der 
var indgået en aftale med den lokale udlejer, hvor aktio-
næren fraskrev sig enhver rådighed over boligen, dog var 
der mulighed for efter aftale med udlejer, at aktionæren 
havde ret til at besigtige (men ikke opholde sig i) ejen-
dommen i forbindelse med vedligeholdelse og reparation . 
SKAT fandt, at aktionæren skulle rådighedsbeskattes . 
Afgørelsen blev indbragt for Landsskatteretten, der kom 
til modsatte resultat, såfremt aktionæren overholdt den 
med udlejer indgåede aftale og aldrig ville tage ophold eller 
overnatte i boligen .

Fra praksis kan også nævnes en sag, hvor et selskab 
påtænkte at erhverve et større fredet naturområde i form 
af et klit- og hedelandskab . Udover den naturlige pleje af 
arealet, der primært ville bestå i bortskaffelse af selvsåede 
træer, havde aktionæren tanker om et beskedent fårehold, 
der kunne bidrage til pleje af naturarealerne . På arealet 
var der er opført et sommerhus på ca . 50 m2, der bestemt 
ikke var nogen luksuriøs bolig . Der måtte ikke bygges et 
større hus på arealet . Naturstyrelsen havde givet selskabet 
tilsagn om, at selskabets tilladelse til erhvervelse af 
sommerhuset vil blive givet på vilkår af, at:

•  Sommerhuset ikke blev udlejet eller udlånt til feriebe-
nyttelse

•  Selskabets ejere ikke selv benyttede huset til ferie-
formål .

Sommerhuset måtte benyttes i forbindelse med pasning 
og vedligeholdelse af ejendommen/arealet, men ikke ren 
feriebenyttelse . Skatterådets svar var, at aktionæren skulle 
rådighedsbeskattes .

Endvidere har der været en afgørelse, hvor et hoved-
aktionærselskab havde erhvervet tre sommerboliger, 

hvoraf den ene var ubeboelig på grund af renovering, 
mens de to andre havde været udlejet i væsentligt omfang .  
Selskabets aktivitet var opførelse og udlejning af ejen-
domme . Boligerne var alle beliggende i meget kort afstand 
fra aktionærens helårsbolig . SKAT var af den opfattelse, at 
aktionæren skulle beskattes af boligerne for de perioder, 
hvor disse ikke havde været udlejet . Landsskatteretten kom 
dog efter en konkret vurdering til det modsatte resultat, og 
aktionæren undgik beskatning . 

Om praksis med hensyn til rådighedsfraskrivelse, se i 
øvrigt ovenfor under ”Feriebolig – erhvervsmæssig virk-
somhed?” . 

Konklusionen er, at det er svært at undgå rådighedsbe-
skatning for hovedaktionærer, og de løber derfor en stor og 
dyr risiko ved at lade en feriebolig anskaffe i selskabsregi .
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Ikke alle er så heldige, at de ved et salg af familiens 
helårs- eller sommerbolig kan konstatere en fortje-
neste . Men nogle kan fortsat eller måske snarere igen . 
Kan ejeren også være så ”heldig”, at der ikke skal 
betales skat af fortjenesten, eller vil SKAT have en del 
af glæden? I de fleste sager om salg af familiens helårs- 
eller sommerbolig slipper sælger for at betale skat af 
en fortjeneste efter den såkaldte parcel- eller sommer-
husregel . Hvert år er der dog adskillige afgørelser og 
domme på området, hvilket blandt andet skyldes, at der 
er faldgruber og andre ubehagelige ”huller” .

Familiens helårsbolig – parcelhusreglen
Parcelhusreglen betyder skattefrihed af fortjeneste ved 
salg af et enfamiliehus, tofamiliehus og ejerlejlighed, hvis 
ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller ejerens 
husstand i hele eller en del af ejerperioden – også kaldet 
bopælskravet . Endvidere er hovedreglen, at grunden skal 
være mindre end 1 .400 m2 – arealkravet .

Parcelhusreglen gælder også for aktie-, andels- og 
anpartslejligheder samt andele i boliginteressentskaber .  
En fortjeneste ved salg er derfor skattefri, hvis ejeren og/
eller dennes husstand har beboet den bolig, som aktien mv . 
giver brugsret til .

Reglen om skattefrihed gælder ikke for andelsbeviser mv ., 
der udelukkende giver brugsret til et grundstykke . 

Bopælskravet
Umiddelbart synes det ganske enkelt at afgøre, om en 
ejendom har tjent til bolig for ejeren og/eller dennes 
husstand . Ved husstand forstås ægtefælle og mindre-
årige børn . Der er således ikke skattefrihed ved salg af de 
såkaldte forældrelejligheder, som i ejerperioden har været 
udlejet til ejerens voksne børn .

Bedømt ud fra antallet af offentliggjorte afgørelser og 
domme er det umiddelbart ikke så lige til at finde ud af, om 
ejendommen ”har tjent til bolig” . Domstolene stiller strenge 
krav til bevisførelsen for, at ejendommen reelt har tjent til 
bolig for ejeren og/eller dennes husstand .

Mange sager for domstolene har drejet sig om en ejer 
med to helårsboliger . Sagerne er kendetegnet ved, at der 
ikke har været tale om en reel flytning til den anden bolig . 
I mange sager har ejerens påstand været, at flytningen 

til den anden bolig skyldtes et tiltrængt pusterum i ægte-
skabet . Efter at gemytterne atter var faldet til ro, skete der 
tilbageflytning til ægtefællen, der i mellemtiden var blevet 
boende i familiens oprindelige helårsbolig . Den anden 
ejendom blev umiddelbart herefter solgt . I de allerfleste 
af sådanne sager, der ligner proformaflytninger mv ., er 
domstolene kommet frem til, at der kun har været tale om 
et ophold i den anden bolig, og bopælskravet har derfor 
ikke været opfyldt .

Beboelse i ejerperioden – ændret anvendelse
Skattefriheden er betinget af, at ejendommen har tjent til 
bolig for ejeren og/eller dennes husstand i en del af eller 
hele ejerperioden . Det er således ikke et krav, at ejen-
dommen fungerer som ejerbolig på salgstidspunktet .  Det 
betyder, at hvis familiens helårsbolig senere vælges udlejet, 
kan den sælges skattefrit efter endt udlejningsperiode, 
forudsat at der er sket udlejning til almindelig bebo-
else . Har ejendommen derimod være udlejet til erhverv, 
herunder eksempelvis udlejning til beboelse i form af et 
socialpædagogisk opholdssted, er en fortjeneste ved salget 
skattepligtig, idet der på salgstidspunktet er tale om en 
erhvervsejendom og ikke en ejendom omfattet af parcel-
husreglen . 

Men hvad gælder så, hvis boligen efter at have tjent til 
bolig for ejeren og dennes husstand først udlejes til erhverv 
og senere udlejes til almindeligt boligformål? Denne 
problematik tog Landsskatteretten stilling til i efteråret 
2014 .  Landsskatteretten fandt, at en fortjeneste ved salg 
af ejendommen ville være skattefri efter parcelhusreglen . 
Landsskatteretten lagde blandt andet vægt på, at ejen-
dommen ikke var ombygget, men fortsat fremtrådte som en 
almindelig beboelsesejendom, og at der ikke var foretaget 
skattemæssige afskrivninger på ejendommen . 

Arealkravet
Hovedreglen er, at en helårsbolig med et grundareal 
på 1 .400 m2 eller mere, hvor der kan ske udstykning til 
selvstændig bebyggelse, ikke kan sælges skattefrit efter 
parcelhusreglen . Det bør derfor overvejes, om der inden 
salget skal ske udstykning af grunden, således at boligen 
er beliggende på en grund, der er mindre end 1 .400 m2 eller 
i hvert fald en grund af en sådan størrelse, at der ikke kan 
ske yderligere udstykning til selvstændig bebyggelse . 

Ejeren skal afvente en endelig godkendelse af udstykningen 
fra Kort- og Matrikelstyrelsen, og beboelsen skal videre-
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føres efter, at udstykningen er endelig, og først herefter 
kan boligen sælges skattefrit efter parcelhusreglen . Der 
gælder dog en enkelt undtagelse, nemlig den såkaldte 
plejehjemsregel . Hvis ejeren har anmodet om udstykning 
af en matrikel og er flyttet til en beskyttet plejebolig eller 
et plejehjem inden endelig godkendelse foreligger, er der 
alligevel skattefrihed af fortjenesten efter parcelhusreglen . 

En fortjeneste ved salget af den udstykkede grund er 
skattepligtig . Skattefriheden for boligparcellen gælder, selv 
om den udstykkede grund samtidig sælges til køberen af 
boligparcellen .

Udstykning ej mulig
Udgør grundarealet 1 .400 m2 eller mere, men kan der ikke 
ske udstykning til selvstændig bebyggelse, gælder skatte-
friheden efter parcelhusreglen .

Der skal indhentes en erklæring om den manglende 
adgang til udstykning i den kommune, hvor ejendommen 
er beliggende . Dette gælder også, selv om ejendommen er 
beliggende i landzone .

Væsentlig værdiforringelse
Selv om en ejendoms grundareal er på 1 .400 m2 eller mere 
og udstykning er mulig, kan der ske skattefrit salg, hvis 
SKATs vurderingsafdeling vil afgive en erklæring om, at en 
udstykning vil medføre en væsentlig værdiforringelse af 
restejendommen eller af den bestående bebyggelse .

Patriciervillaer og ejendomme med udsigt kræver ofte 
større udenomsarealer end traditionelle parcelhuse . 
Udstykning af disse ejendomstyper kan derfor medføre en 
væsentlig værdiforringelse af såvel den bestående bebyg-
gelse som restarealet .

Særligt om tofamiliehuse
Skattefrihed efter parcelhusreglen gælder for tofamilie-
huse, selv om den ene lejlighed i hele ejerperioden har 
været udlejet, blot den anden lejlighed har tjent til bolig 
for ejeren eller dennes husstand . Hele fortjenesten er i 
sådanne tilfælde skattefri .

Hvis en lejer i et tofamiliehus ønsker at købe sin leje-
lejlighed som en ejerlejlighed, afhænger ejerens skattepligt 
af, om der er gennemført udstykning på salgstidspunktet . 
Ved salg af lejligheden efter gennemført udstykning er 
fortjenesten skattepligtig for ejeren . Fortjenesten er 

derimod skattefri, hvis lejligheden i stedet sælges betinget 
af udstykning, men inden udstykningen er gennemført .

To helårsboliger af arbejdsmæssige årsager mv .
Skattefrihed efter parcelhusreglen kan i visse tilfælde 
udstrækkes til også at omfatte en supplerende helårs-
bolig . Et eksempel herpå er en person, der er bosiddende i 
Viborg og ansat i et firma beliggende i København . Arbejdet 
kræver, at personen opholder sig i kortere og længere peri-
oder i København . Skattefriheden er ikke betinget af, at den 
supplerende helårsbolig er anskaffet af arbejdsmæssige 
årsager . Det er tilstrækkeligt, at boligen på et tidspunkt i 
ejerperioden har været benyttet af arbejdsmæssige årsager 
i tilstrækkeligt omfang . Men det kan betyde skærpede 
bevismæssige krav til den arbejdsmæssige anvendelse .

Det er et krav, at den arbejdsmæssige anvendelse af ejen-
dommen har haft en vis varighed enten i form af et længe-
revarende ophold eller regelmæssigt tilbagevende ophold . 
I en sag for Vestre Landsret var denne betingelse ikke 
opfyldt, idet arbejdet reelt ikke eller i hvert fald kun i mindre 
omfang nødvendiggjorde ophold i København, hvor boligen 
var beliggende .

Skattefrihed ved salg af en supplerende helårsbolig er i 
praksis også godkendt ved anvendelse i forbindelse med 
uddannelse og af helbredsmæssige årsager .

Familiens fritidsbolig – sommerhusreglen
Sommerhusreglen giver skattefrihed ved salg af et 
sommerhus eller anden fritidsbolig, som ejeren og/eller 
ejerens husstand har benyttet til private formål . 

Reglerne om arealkrav eller manglende udstykningsmu-
lighed mv . er de samme som for helårsboliger, se herom i 
afsnittet ”Arealkravet” .

Det er en betingelse for skattefriheden, at der sælges en 
bygning, som er anvendelig til fritidsformål . I en sag for 
Østre Landsret var der tale om en træhytte på 12 m2 uden 
vand, varme, toilet mv . Landsretten fandt ikke, at salget af 
grunden med den tilhørende træhytte var skattefri efter 
sommerhusreglen, da bygningen ikke var egnet som 
fritidsbolig . Der var med andre ord alene tale om salg af 
en ubebygget grund, hvor fortjenesten følgelig var skatte-
pligtig .
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Anskaffes et sommerhus og sættes dette til salg relativt 
kort tid efter købet, kan det til tider være svært at over-
bevise SKAT om, at huset i ejerperioden reelt har været 
benyttet til private formål, og ikke mindst hvis sommer-
huset tillige har været udlejet .

Hvis sommerhuset er beliggende i umiddelbar nærhed af 
familiens helårsbolig, kan det også være vanskeligt at over-
bevise SKAT om, at formålet med anskaffelsen har været en 
sommerbolig til private formål .

Skattefriheden efter sommerhusreglen gælder også, selv 
om der ejes flere sommerhuse . En sommerbolig i Skagen 
og en anden i Frankrig kan begge sælges skattefrit, når 
familien har anvendt boligerne til ferie og lignende . Ejer 
man derimod på samme tid to sommerhuse beliggende 
i samme område, gælder der ifølge praksis en skærpet 
bevisbyrde for, at begge boliger har været anvendt til 
private formål . I en sag for Østre Landsret var der tale 
om to sommerhuse, der i væsentlig omfang havde været 
udlejet . Landsretten kom frem til, at det kun var det ene 
af sommerhusene som antageligt var benyttet til private 
formål, medens benyttelse af det andet sommerhus sand-
synligvis kun var sket en enkelt weekend sammen med 
familie og venner, og fortjenesten ved salget af dette hus 
var derfor skattepligtig .

Helårsbolig anvendt som fritidsbolig
Hovedreglen er, at en helårsbolig, der kun har været 
anvendt som familiens fritidsbolig, ikke kan sælges skatte-
frit . Er helårsboligen bevisligt anskaffet til fritidsformål, kan 
et salg dog ske skattefrit efter sommerhusreglen . Skat-
tefrihed er dog betinget af, at boligen i hele ejerperioden 
udelukkende har været anvendt til fritidsformål . I en sag 
for Højesteret havde ejeren i en længere periode overladt 
boligen til en niece, og boligen var derfor ikke udelukkende 
anvendt til fritidsformål for ejeren . Det betød, at fortjene-
sten ved salget var skattepligtig .

Ejerlejligheder uden bopælspligt kan være attraktive for 
udlandsdanskere, som ønsker at have en lejlighed til 
rådighed i forbindelse med ferie i Danmark . I relation til 
skattereglerne er der tale om en helårsbolig, men salget 
kan ske skattefrit efter sommerhusreglen, hvis formålet 
med anskaffelsen og den efterfølgende brug har været ferie 
og lignende . Overgår lejligheden senere til at være familiens 
helårsbolig, er det reglerne om skattefrihed efter parcel-
husreglen, der er gældende .

Flexboliger
I foråret 2013 vedtog Folketinget en ændring af boligregule-
ringsloven, der betyder, at kommunerne kan give boligejere 
tilladelse til at anvende en helårsbolig til sommerbeboelse 
eller lignende midlertidig benyttelse . Fritidsboligen kan 
efterfølgende af den samme ejer tages i brug til helårs-
beboelse uden yderligere ansøgning hos kommunen . En 
flexboligtilladelse gives til ejeren og ikke til boligen . Ved et 
salg af boligen vil tilladelsen derfor bortfalde .

Der gælder ingen særlige skatteregler for flexboliger . En 
fortjeneste ved salg af boligen kan derfor være skattefri 
efter parcelhusreglen eller sommerhusreglen, jf . tidligere 
omtale heraf . 

Om skattefriheden skal afgøres efter parcelhusreglen eller 
sommerhusreglen, beror som udgangspunkt på ejendom-
mens status på salgstidspunktet . Ejendommens status har 
derfor væsentlig betydning for beskatningen ved salg . Den 
kendsgerning, at ejendommen kan skifte status og endog 
uden tilladelse ved overgang fra fritidsbolig til helårsbolig 
betyder, at man skal være særlig opmærksom på skatte-
reglerne ved et salg for ikke at miste en eventuel mulighed 
for en skattefri fortjeneste efter sommerhus- eller parcel-
husreglen .

Blandet beboelses- og erhvervsejendomme
Ejendomme, der benyttes både til beboelse og erhverv, kan 
enten være omfattet af skattefrihed efter parcelhusreglen 
eller kun skattefrihed for ejerboligen .

Udgangspunktet er, at der kun er skattefrihed for den 
lejlighed, der har tjent til bolig for ejeren og/eller dennes 
husstand .

Selv om en ejendom er vurderet som en blandet benyttet 
ejendom (maksimalt to lejligheder), kan hele ejendommen 
efter praksis afstås skattefrit uanset den erhvervsmæs-
sige anvendelse . Det er en betingelse, at ejendommen har 
bevaret sin karakter af et enfamiliehus eller tofamiliehus og 
i overvejende grad tjener beboelsesformål . Ved afgørelsen 
heraf lægges der vægt på følgende:

•  Den vurderingsmæssige fordeling mellem beboelse og 
erhverv

•  Ejendommens fremtræden
•  Ejendommens faktiske anvendelse .
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Hvis ejendommen har bevaret karakter af et almindeligt 
parcelhus, og mindst 50 % af ejendomsværdien er henført 
til beboelsesdelen, er betingelsen for skattefrihed efter 
parcelhusreglen normalt opfyldt . I andre tilfælde, er der 
kun skattefrihed for ejerboligdelen, såfremt de generelle 
betingelser for skattefrihed er opfyldt .

Landbrugsejendomme
Ved salg af ejendomme, der på afståelsestidspunktet 
benyttes til landbrug, skovbrug, gartneri mv ., er der skat-
tefrihed for stuehuset, såfremt dette har tjent til bolig for 
ejeren og/eller dennes husstand efter de samme regler 
som for en- og tofamiliehuse .

En landbrugsejendom kan ændre status til parcelhus ved 
frasalg af jorden . Den tilbageværende ejendom kan herefter 
være omfattet af parcelhusreglen, hvis ejendommen har 
tjent til bolig for ejeren og dennes husstand efter frasalget, 
se afsnittet ”Arealkravet” .

Ejendomme på mere end 5,5 hektar, der drives landbrugs-
mæssigt, betragtes normalt som en landbrugsejendom, og 
der vil derfor kun være skattefrihed for ejerboligen ved salg 
af ejendommen . Ejendomme på under 5,5 hektar betragtes 
normalt som en beboelsesejendom . Der er tale om en 
konkret vurdering ud fra ejendommens faktiske anvendelse .

Efter praksis kan en ejendom, der er vurderet som en land-
brugsejendom, men burde være vurderet som et parcelhus, 
sælges skattefrit efter parcelhusreglen . Det tilrådes dog, at 
ejendommen omvurderes inden salget .

Væsentligt beskadigede ejendomme
Fortjeneste ved salg af en ubebygget grund skal som 
altovervejende hovedregel beskattes . Der gælder dog en 
undtagelse, nemlig ved salg af en grund, hvor familiens 
hus mv . er blevet væsentligt beskadiget på grund af brand, 
storm eller lignende . Skattefriheden gælder for alle de 
boliger, der kunne have været solgt skattefrit forud for 
beskadigelsen, det vil sige boliger omfattet af parcelhus-
reglen, sommerhusreglen, ejerboliger i blandede ejen-
domme og landbrugets stuehuse .

Skattefrihed ved salg af grunden er betinget af, at:

•  Det ikke er ejeren eller dennes husstand, der har sat 
ild mv . til huset enten med vilje eller som følge af grov 
uagtsomhed

•  Hele ejendommen/grunden sælges senest ét år efter 
beskadigelsen .

Der kan opnås dispensation fra 1-års fristen, hvis udsky-
delsen af salget ikke skyldes forhold, som ejeren kan 
påvirke, eksempelvis uenighed med forsikringsselskabet 
om erstatningens størrelse .

En erstatning fra forsikringsselskabet, som følge af at fami-
liens bolig er nedbrændt, er skattefri, hvis boligen kunne 
have været solgt skattefrit forud for skaden . Skattefriheden 
gælder, uanset om huset genopføres, eller ejeren vælger at 
sælge grunden .

Genanbragt fortjeneste
Ved salg af en erhvervsejendom er det muligt at udskyde 
beskatningen af en fortjeneste, når ejendommen har været 
anvendt i ejerens eller ægtefællens erhvervsvirksomhed, og 
en nyerhvervet ejendom tillige skal anvendes i en erhvervs-
mæssig virksomhed . Udskydelse af beskatningen sker 
ved, at fortjenesten på den solgte ejendommen nedsætter 
anskaffelsessummen for den nye ejendom .

Reglerne om skattefrihed efter parcelhusreglen mv . gælder 
ikke fuldt ud, når der er genanbragt en fortjeneste i den 
solgte ejendom .

En person har afstået en erhvervsejendom og 
konstateret en skattepligtig ejendomsavance . 
Samme år køber han en kombineret beboelses- 
og forretningsejendom . Han flytter sammen med 
familien ind i boligdelen og anvender forretningslo-
kalerne til egen virksomhed . Fortjenesten ved salget 
af erhvervsejendommen nedsætter anskaffelses-
summen for de nyerhvervede forretningslokaler . 
Efter et par år ophører han med at drive virksomhed, 
og forretningslokalerne inddrages til yderligere 
beboelse for familien .

Når denne ejendom sælges, er der typisk tale om et 
skattefrit salg efter parcelhusreglen . Selv om dette 
er tilfældet, skal der ske beskatning af den genan-
bragte fortjeneste .

Ejendomme med mere end to lejligheder
Fortjeneste ved salg af ejendomme med mere end to 
lejligheder er skattepligtig . Selv om ejeren har anvendt en 
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af lejlighederne til beboelse, er hele fortjenesten alligevel 
skattepligtig .

Hvorvidt en ejendom indeholder mere end to lejligheder 
afgøres normalt ud fra antallet af køkkener . 

En ejendom med tre lejemål kan blive et tofamiliehus ved 
en sammenlægning af to af lejlighederne . Det kræves, at 
der sker nedtagning af det ene køkken, herunder afmon-
tering af vand og afløb . Ejendommen kan herefter sælges 
skattefrit efter parcelhusreglen, hvis ejeren har beboet den 
ene af lejlighederne efter sammenlægningen .

Udenlandske ejendomme
Personer, der er bosiddende og skattemæssigt hjemmehø-
rende i Danmark, er skattepligtige af deres globalindkomst . 
Det betyder, at udenlandsk skattepligtig indkomst skal 
selvangives i Danmark, også selv om der måske er betalt 
skat af indkomsten i udlandet . Ejendomme beliggende 

i udlandet er derfor også omfattet af de danske regler . 
Der skal derfor betales ejendomsværdiskat af familiens 
sommerbolig i udlandet, ligesom indtægter ved udlejning 
er omfattet af dansk skattepligt og derfor skal selvangives i 
Danmark .

Ved salg af en udenlandsk bolig skal en skattepligtig 
fortjeneste selvangives i Danmark på samme vis, som hvis 
ejendommen var beliggende i Danmark . Det betyder også, 
at en fortjeneste kan være skattefri efter parcelhus- eller 
sommerhusreglen . Selv om en ejendom er fritaget for 
dansk skat, skal der måske betales skat i udlandet af en 
fortjeneste ved salg, hvilket afhænger af de udenlandske 
skatteregler .

Hvis en indkomst er beskattet i udlandet og tillige bliver 
beskattet i Danmark, vil den danske skat typisk blive nedsat 
med den i udlandet betalte skat .
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Personer med bopæl i Danmark, der arbejder i udlandet, 
skal selvangive den udenlandske indkomst på den 
danske selvangivelse og dermed som udgangspunkt 
betale dansk skat af lønnen . Der gælder imidlertid en 
intern dansk lempelsesregel, der betyder, at den danske 
skat enten kan nedsættes til halvdelen eller fuldstændig 
bortfalde, når der er tale om løn i et ansættelsesforhold .

Arbejde i udlandet
Personer, der er fuld skattepligtige og skattemæssigt 
hjemmehørende i Danmark, skal selvangive deres global-
indkomst . Det betyder blandt andet, at løn for arbejde 
udført i udlandet også skal medtages på den danske selv-
angivelse . Dette er dog ikke ensbetydende med, at der skal 
betales fuld dansk skat af den udenlandske lønindkomst .

Ved lønarbejde i udlandet skal der i mange tilfælde betales 
udenlandsk skat . Hvis Danmark har indgået en dobbelt-
beskatningsoverenskomst med det land, hvor arbejdet er 
udført, er Danmark forpligtet til at give et nedslag i den 
danske skat . I de fleste dobbeltbeskatningsoverenskomster 

er det aftalt, at Danmark skal give kreditlempelse . Ved 
kreditlempelse gives der nedslag i den danske skat med 
det mindste af følgende to beløb:

1 . Betalt udenlandsk skat
2 .  Den del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder 

på den udenlandske indkomst .

En nedsættelse med betalt skat i udlandet giver ingen 
samlet skattebesparelse . De allerfleste dobbeltbeskat-
ningsoverenskomster, som Danmark har indgået, giver 
kun lønmodtagere ret til kreditlempelse .

En samlet skattebesvarelse kan imidlertid opnås, hvis 
der gives et nedslag i den danske skat efter eksempti-
onmetoden, og den udenlandske skat er mindre end den 
danske . Efter en intern dansk regel, nemlig ligningslo-
vens § 33 A, kan lønmodtagere ved arbejde i udlandet få 
eksemptionlempelse . Efter denne metode udgør nedslaget 
den del af den samlede beregnede danske skat, som 
forholdsmæssigt falder på den udenlandske lønindkomst . 
Den udenlandske løn bliver derfor reelt ikke beskattet i 

Fuld, halv eller ingen dansk skat ved 
arbejde i udlandet
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Danmark . Lønnen skal imidlertid selvangives i Danmark 
med den konsekvens, at den danske skat af anden positiv 
indkomst bliver større på grund af den progressive stats-
skat mv .

Ligningslovens § 33 A kan anvendes, uanset hvor i 
udlandet man arbejder, dog ikke Færøerne og Grønland . 
Reglen gælder ved arbejde for såvel en dansk som en 
udenlandsk arbejdsgiver . Det betyder også, at hovedaktio-
næren kan arbejde i udlandet for sit eget danske selskab 
og dermed falde ind under reglen . Der gælder særlige 
regler for offentligt ansatte, og disse regler omtales ikke i 
det følgende .

Hvilke betingelser skal være opfyldt?
For at kunne anvende ligningslovens § 33 A skal følgende 
betingelser være opfyldt:

•  Personen skal opholde sig uden for Danmark, Færø-
erne og Grønland i mindst seks måneder

•  Ferie- og fridage i Danmark må højst udgøre 42 dage 
inden for enhver 6-måneders-periode

•  Under udlandsopholdet må der ikke arbejdes i 
Danmark, bortset fra eventuel afrapportering .

Ophold uden for riget i mindst seks måneder
Opholdet uden for Danmark, Færøerne og Grønland skal 
have en varighed af mindst seks måneder . 6-måneders- 
perioden relaterer sig ikke til kalenderåret . Reglen vil 
således være opfyldt, hvis opholdet i udlandet påbegyndes 
den 1 . september 2015 og afsluttes den 1 . april 2016 . 
Ophold i flere lande gælder som en samlet opholdsperiode .

Mindst seks måneder skal forstås som en månedsregel . 
Et ophold, der strækker sig over 183 dage eksempelvis fra 
den 23 . marts til den 21 . september, opfylder ikke 6-måne-
ders-betingelsen .

Udlandsopholdets varighed skal kunne dokumenteres i 
form af eksempelvis arbejdskontrakt, rejsebilag mv .

Opholdet i udlandet er ikke begrænset til arbejdsop hold . 
Det betyder, at eksempelvis ferie i udlandet som afslutning 
på et udlandsophold kan medregnes i 6-måneders-peri-
oden . Ferie i Danmark som afslutning på udlandsopholdet 
kan ikke medregnes, medmindre personen igen tager 
til udlandet og er i udlandet på 6-måneders-dagen for 
udlandsopholdets start .

Udlandsophold afsluttet med ferie i Danmark efterfulgt af 
ferie i udlandet

En person arbejder i perioden fra 1 . februar til 18 . juni 2015 i 
udlandet . Personen har ferie fra 19 . juni til 6 . august 2015 .

Personen afholder ferie i Danmark fra 19 . juni til 27 . juli 2015 
og ferie i Grækenland fra 28 . juli til 4 . august 2015 .

Da personen opholder sig i udlandet ved udløbet af 6-måne-
ders-perioden, og da personens ferieophold i Danmark ikke 
overstiger 42 dage, er personen berettiget til lempelse efter 
ligningslovens § 33 A .

Skal man arbejde i udlandet i mindre end seks måneder, 
kan man alligevel opfylde 6-måneders-reglen, hvis man 
afslutter arbejdsopholdet med ferie i udlandet og sørger 
for at være i udlandet ved udløbet af 6-måneders-perioden, 
og tag nu hellere én dags ferie for meget end for lidt . Man 
kan også påbegynde arbejdsopholdet med ferie i udlandet . 
Skal man eksempelvis arbejde i Australien i fem måneder, 
kan man vælge at rejse fra Danmark mindst én måned 
tidligere og køre rundt i Australien, inden arbejdet påbe-
gyndes .

42-dages-reglen
Den anden betingelse er, at man højst må opholde sig i 
Danmark i 42 dage indenfor enhver 6-måneders- periode . 
Ved ophold i Danmark skal der være tale om fri- og 
feriedage . Der må ikke på nogen måde udføres arbejde 
i Danmark, se dog nedenfor under ”Afrapporteringsreglen” .

Brudte døgn tæller fuldt ud med ved opgørelsen af 
antal opholdsdage i Danmark . Ved ankomst til Danmark 
fredag aften og afrejse igen søndag efter midnat (det vil 
sige mandag) har opholdet i Danmark varet i fire dage . 
42-dages-reglen svarer til et tilladt ophold i Danmark på 
syv dage pr . måneds udlandsophold . Ved ophold i udlandet 
i otte måneder må opholdet i Danmark derfor maksimalt 
vare 56 dage . Opholdet i Danmark må dog ikke inden 
for nogen 6-måneders-periode overstige 42 dage . Det 
kan derfor være en god ide at foretage ”indtegning på 
en papkalender”, således at man hele tiden har styr på 
antal dage i Danmark indenfor enhver given 6-måneders- 
periode .

Alt arbejde er ”forbudt”, forstået på den måde, at den 
”nødvendige” periode på mindst seks måneder afbrydes, 
når der udføres arbejde i Danmark . Tager en person 
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eksempelvis til udlandet for at arbejde i perioden 1 . februar 
– 1 . november 2015, men udfører arbejde en enkelt dag i 
Danmark i juli måned, er han ikke berettiget til lempelse 
efter ligningslovens § 33 A, da der er mindre end seks 
måneder på begge sider af arbejdsdagen i Danmark . Er 
den pågældende arbejdsdag i Danmark derimod først 
i august 2015, vil personen opfylde 6-måneders-betin-
gelsen fra 1 . februar indtil arbejdsdagen i august, hvor-
imod perioden efter arbejdsdagen i Danmark er under 
seks måneder og derfor ikke berettiger til lempelse efter 
ligningslovens § 33 A .

Det er enhver form for arbejde i Danmark, der er ”forbudt” . 
Fra praksis kan nævnes en person, der var udstationeret 
af sin danske arbejdsgiver til at arbejde i udlandet i en 
periode på mere end seks måneder . Personen var imid-
lertid medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i det danske 
selskab, og deltagelse i et bestyrelsesmøde i Danmark ville 
betyde, at 6-måneders-perioden blev afbrudt .

I de tilfælde, hvor en hovedaktionær udfører arbejde i 
udlandet for sit danske selskab, er den sikre løsning, at 

aktionæren holder sig helt væk fra Danmark i mindst seks 
måneder, inden han vender hjem til Danmark igen, da 
det kan være svært helt at undgå arbejde under ophold i 
Danmark . 

Afrapporteringsreglen
Arbejde i Danmark afbryder 6-måneders-perioden . Der 
gælder dog en enkelt undtagelse, nemlig den såkaldte 
afrapporteringsregel, hvorefter ”nødvendigt” arbejde i 
Danmark er tilladt . Arbejdet skal være direkte forbundet 
med hovedbeskæftigelsen i udlandet . Der kan eksempelvis 
være tale om afrapportering overfor bestyrelsen i et dansk 
selskab eller deltagelse i et kursus, der har direkte tilknyt-
ning til det arbejde, personen udfører i udlandet . Reglen 
om ”nødvendigt” arbejde i Danmark fortolkes i praksis 
meget restriktivt .

Afrapporteringsdage medregnes i de anførte 42 dage, og 
den del af lønnen, der forholdsmæssigt kan henføres til 
disse dage, giver ikke ret til lempelse efter ligningslovens 
§ 33 A .

Ingen dansk skat eller halv dansk skat
Lempelsesmetoden efter ligningslovens § 33 A er altid 
eksemption med progressionsforbehold, men der kan være 
tale om enten ”hel” eller ”halv” lempelse .

Hvis lønnen er optjent ved arbejde udført i et land, som 
Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverens-
komst med, vil der altid ske hel lempelse, hvilket vil sige, 
at der gives et nedslag i den danske skat med den del af 
skatten, der forholdsmæssigt kan henføres til den uden-
landske indkomst . Dette gælder, uanset om der er betalt 
skat i udlandet eller ej .

Hvis Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverens-
komst med arbejdslandet, vil der også ske hel lempelse 
under forudsætning af, at dobbeltbeskatningsoverens-
komsten tillægger arbejdslandet beskatningsretten . Er 
beskatningsretten derimod tillagt Danmark i henhold til 
overenskomsten, opnås kun halv lempelse, men så må 
arbejdslandet heller ikke opkræve skat af indkomsten .

Hovedreglen i dobbeltbeskatningsoverenskomsterne er, 
at arbejdslandet har beskatningsretten til lønindkomsten . 
Men hvis personen arbejder for en dansk arbejdsgiver 
uden fast driftssted i arbejdslandet, og den udstationerede 
person opholder sig i arbejdslandet i maksimalt 183 dage 
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inden for et kalenderår, skatteår (arbejdslandets) eller en 
12-måneders-periode alt afhængig af den præcise ordlyd 
i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, vil Danmark være 
tillagt beskatningsretten . Det er det fysiske antal opholds-
dage i det pågældende land, der medregnes, når dagean-
tallet skal opgøres . Feriedage i et andet land medregnes 
derfor ikke, når det skal afgøres, om personen har opholdt 
sig mere end 183 dage i arbejdslandet . Brudte døgn tæller 
som én dag .

Subsidiær beskatningsret
I nogle dobbeltbeskatningsoverenskomster gælder der 
en subsidiær beskatningsret for bopælslandet . Det er 
eksempelvis tilfældet i den nordiske dobbeltbeskat-
ningsoverenskomst og overenskomsten med Storbritan-
nien . Det betyder, at hvis arbejdslandet ikke har udnyttet 
den beskatningsret det har efter dobbeltbeskatningsover-
enskomsten, vil lempelsen efter ligningslovens § 33 A kun 
blive en nedsættelse af den danske skat til det halve (halv 
lempelse) .

Eksemptionlempelse efter en dobbeltbeskatnings-
over enskomst
Hvis en person arbejder i eksempelvis Holland, og Holland 
har beskatningsretten til lønindkomsten efter den mellem 

Danmark og Holland indgåede dobbeltbeskatningsover-
enskomst, er personen berettiget til eksemptionlempelse 
efter overenskomsten . Selv om der er tale om samme 
lempelsesmetode som efter ligningslovens § 33 A, kan 
det være en fordel at vælge lempelse efter dobbeltbe-
skatningsoverenskomsten, idet ”uægte” underskud ved 
lempelse efter en overenskomst overføres til ægtefællen .

En person, hvis danske indkomst består af lempelses-
berettiget udenlandsk lønindkomst og nettorenteudgifter, 
vil normalt have en positiv skattepligtig indkomst efter 
globalindkomstprincippet . Det betyder, at der ikke bliver et 
skattemæssigt underskud at fremføre til et senere indkom-
står . Hvis personen er gift, vil underskuddet i den danske 
indkomst ved skatteberegningen (det vil sige indkomsten 
uden den udenlandske lønindkomst) blive overført til ægte-
fællen, der hermed får reduceret sin skat . Hvis personen 
er ugift, kan dette underskud ikke udnyttes . 

Reglen om overførsel af ”uægte” underskud gælder både 
ved eksemptionlempelse og kreditlempelse i henhold til en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst . Derimod gælder reglen 
ikke ved lempelse efter ligningslovens § 33 A .

En person har arbejdet i flere lande for en dansk arbejdsgiver, som ikke har fast driftssted i det aktuelle arbejdsland, 
og der er ikke tale om arbejdsudleje. Personen har på intet tidspunkt overskrevet 42-dages-reglen og har aldrig udført 
arbejde under ophold i Danmark. 

Land Arbejdsperiode Lempelse Kommentarer

Frankrig 1 .1 – 31 .3 2015 Hel Danmark har ingen dobbeltbeskatningsoverenskomst 
med Frankrig

Tyskland 1 .4 – 30 .7 2015 Halv 

Danmark har beskatningsretten til lønnen, forudsat at 
han ikke senere i 2015 vender tilbage til Tyskland, og 
opholdet i Tyskland dermed kommer til at overstige 183 
dage inden for kalenderåret

Sverige 1 .8 – 30 .10 2015 Hel Se nedenfor

Norge 1 .11 – 31 .12 2015 Halv 
Danmark har beskatningsretten, forudsat at han ikke 
vender tilbage til Norge, og opholdet dermed kommer 
til at overstige 183 dage inden den 1 .11 2016

Sverige 1 .1 – 23 .6 2016 Hel 
Sverige har beskatningsretten, da opholdet i Sverige 
overstiger 183 dage indenfor en 12-måneders-periode, 
heri medregnet perioden august/oktober 2015
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Arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse 
til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil .  
Det samme gælder ansatte hovedaktionærer, men for 
disse gælder en skærpet dokumentationspligt . Hvad der 
skattemæssigt skal forstås ved erhvervsmæssig kørsel 
volder af og til problemer i relation til den såkaldte 
60-dages-regel .

Hvem kan få skattefri kørselsgodtgørelse?
Arbejdsgivere kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse 
til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil 
i forbindelse med et indtægtsgivende ansættelsesfor-
hold . Hvis eksempelvis en hovedaktionær har valgt ikke 
at modtage løn fra selskabet, vil han heller ikke kunne få 
skattefri kørselsgodtgørelse, selv om kørslen for selskabet 
er erhvervsmæssig .

Ved egen bil forstås en bil, der er indregistreret i med -
arbejderens navn . Egen bil omfatter dog også en bil, 
der ejes af ægtefælle eller samlever, når de har fælles 
økonomi . En leaset bil, hvor medarbejderen selv afholder 
alle udgifter til bilen, betragtes skattemæssigt også som 
egen bil . En firmabil (fri bil) er derimod ikke egen bil, og 
det gælder, uanset hvem af ægtefællerne der måtte køre i 
den . Kør sels godtgørelse, der udbetales til en medarbejder, 
som kører i en firmabil, er skattepligtig .

Ulønnede bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesmed-
lemmer, hvor honoraret er A-indkomst, er også omfattet 
af reglerne om skattefri kørselsgodtgørelse .  Derimod kan 
personer, hvor honoraret er B-indkomst, ikke få skattefri 
kørselsgodtgørelser . 

Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse
Satserne for skattefri kørselsgodtgørelse ved kørsel i egen 
bil fastsættes årligt .

Skatterådets satser for skattefri kørselsgodtgørelse i 2015

Årlig kørsel Maksimal  
pr. arbejdsgiver  kørselsgodtgørelse

0 – 20 .000 km 3,70 kr .

Over 20 .000 km 2,05 kr .

Kørselsgodtgørelsen skal ikke dække parkeringsudgifter, 
motorvejsafgifter, broafgifter og færgebilletter i forbindelse 

med erhvervsmæssig kørsel . Disse udgifter kan arbejds-
giveren dække som udlæg efter regning mv ., uden at 
medarbejderen skal beskattes heraf .

Hvis den udbetalte kørselsgodtgørelse overstiger de skat-
tefrie satser, er hele godtgørelsen skattepligtig . Arbejds-
giveren kan dog opdele kørselsgodtgørelsen i en skattefri 
del (satserne) og en skattepligtig del (beløbet udover 
satserne) . En fast månedlig kørselsgodtgørelse er lige-
ledes skattepligtig . Dette gælder også, selv om medarbej-
derens faktiske erhvervsmæssige kørsel berettiger til en 
højere godtgørelse efter Skatterådets satser .

Modregningsforbud
Skattefri kørselsgodtgørelse må ikke modregnes i en 
forud fastsat bruttoløn . Såfremt den aftalte løn nedsættes 
med den udbetalte kørselsgodtgørelse, er godtgørelsen 
skattepligtig for medarbejderen . Der gælder således et 
modregningsforbud, der rammer tilfælde, hvor lønnen 
løbende nedsættes i overensstemmelse med antallet af 
kørte kilometer og dermed den udbetalte kørselsgodt-
gørelse . Men forbuddet mod modregning i løn rækker langt 
videre, idet det heller ikke er tilladt, at arbejdsgiveren og 
medarbejderen aftaler en generel lønnedgang henset til 
eksempelvis årets samlede erhvervsmæssige kørsel . Kort 
sagt skal kørselsgodtgørelse være en ekstraudgift for 
arbejdsgiveren, som udbetales til medarbejderen, uden at 
der sker kompensation via lønnedgang eller lignende .

Hvornår er kørslen erhvervsmæssig?
Den skattemæssige definition af erhvervsmæssig kørsel er 
den samme, uanset om kørslen foretages af en lønmod-
tager, honorarmodtager eller selvstændig erhvervsdri-
vende .

Ved erhvervsmæssig kørsel forstås:

•  Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i op til 60 arbejds-
dage inden for de seneste 12 måneder

•  Kørsel mellem to eller flere arbejdspladser for samme 
arbejdsgiver

•  Kørsel inden for samme arbejdsplads .

60-dages-reglen
De første 60 arbejdsdage, hvor en medarbejder kører 
mellem bopæl og en arbejdsplads, er erhvervsmæssig 
kørsel . Fra arbejdsdag nr . 61 er kørslen privat, fordi 
arbejdspladsen herefter anses for at være en fast 

Skattefri kørselsgodtgørelse
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arbejdsplads . Hvis medarbejderen en dag kun kører den 
ene strækning, vil denne kørsel alligevel tælle som en 
arbejdsdag . Det er kun kørsel, hvor ”bopælen er i den ene 
ende”, der tæller med i de 60 dage . Weekender, feriedage 
og sygedage bliver ikke medregnet i de 60 arbejdsdage, 
men de afbryder heller ikke 60-dages-perioden . Ved optæl-
lingen af de 60 arbejdsdage på den enkelte arbejdsplads 
medregnes alle dage, hvor medarbejderen har befordret 
sig mellem bopælen og arbejdspladsen . Det betyder, at 
hvis en medarbejder eksempelvis de første 60 arbejdsdage 
har anvendt offentlig befordring til transporten mellem 
bopælen og arbejdspladsen, kan der ikke udbetales skat-
tefri kørselsgodtgørelse fra og med arbejdsdag nr . 61 .

Ved optælling af kørsel mellem bopæl og en arbejdsplads 
skal antallet af arbejdsdage i de forudgående 12 måneder 
lægges sammen . Optællingen afbrydes, hvis medarbej-
deren arbejder mindst 60 på hinanden følgende dage på 
en eller flere andre arbejdspladser, inden medarbejderen 
igen kører mellem bopæl og den første arbejdsplads . 
En arbejdsplads kan altså blive ”midlertidig” igen, hvis 
medarbejderen udfører arbejde i mindst 60 arbejdsdage 
på andre arbejdspladser uden at indfinde sig på den første 
arbejdsplads .

Arbejde for samme arbejdsgiver – en arbejdsplads pr . dag 
Personen har ikke tidligere arbejdet på disse arbejdspladser

Kørsel fra bopæl til 
arbejdsplads

Antal  
arbejdsdage

Antal dage med 
skattefri kørsels-

godtgørelse
Viborg Bibliotek 40 40
Foulum Forsøgscenter 30 30
Viborg Bibliotek 30 20
Foulum Forsøgscenter 50 30
Tinghallen i Viborg 20 20
Viborg Bibliotek 60 60

60-dages-reglen gælder også for nyansatte medarbejdere 
på en fast arbejdsplads . De første 60 arbejdsdages kørsel 
mellem bopælen og en ny arbejdsplads er altid erhvervs-
mæssig, og arbejdsgiveren kan derfor udbetale skattefri 
kørselsgodtgørelse . 

Flytter en arbejdsgiver virksomheden til en anden adresse, 
kan der udbetales skattefri kørselsgodtgørelse til medar-
bejderne de første 60 arbejdsdage, hvor de kører mellem 
bopælen og den nye virksomhedsadresse .

60-dages-reglen ved weekendkørsel
En medarbejder bor i København og skal arbejde ni 
måneder i Foulum . Hver mandag morgen køres fra 
bopælen i København til arbejdspladsen i Foulum 
og retur igen om fredagen . Medarbejderen bor på 
arbejdspladsen i Foulum .

Ved beregning af de 60 dage tæller mandag og 
fredag hver for én dag . Der er derfor tale om 
erhvervsmæssig kørsel i de første 30 uger . Herefter 
er kørslen privat, og arbejdsgiveren kan derfor ikke 
længere udbetale skattefri kørselsgodtgørelse .

Hvis medarbejderen i stedet for indkvartering i 
Foulum vælger et logi i Viborg skal antal dage, der 
køres mellem Viborg og Foulum medregnes i opgø-
relsen af de 60 dage . Det betyder, at alle ugens fem 
arbejdsdage regnes med i de 60 . Arbejdsgiveren kan 
altså udbetale skattefri kørselsgodtgørelse i 12 uger 
for henholdsvis kørslen Viborg/Foulum samt kørslen 
til/fra bopælen i København .

Kørsel mellem flere arbejdspladser for samme arbejds-
giver
Kørsel fra en arbejdsplads til en anden arbejdsplads og 
tilbage igen eller videre til en tredje arbejdsplads er altid 
erhvervsmæssig kørsel, når kørslen sker for samme 
arbejdsgiver . Det er dermed muligt at komme på samme 
arbejdsplads i mere end 60 dage, uden at arbejdspladsen 
bliver fast, hvis blot kørslen ikke sker direkte fra bopælen 
til arbejdspladsen eller omvendt .

Uanset hjemmearbejdsplads eller lignende kan kørsel 
mellem bopælen og en arbejdsplads aldrig betragtes som 
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kørsel mellem to arbejdspladser, og der er derfor tale om 
kørsel mellem bopæl og arbejdsplads .

Flere arbejdspladser pr . dag for samme arbejdsgiver 
Personen har ikke tidligere arbejdet på disse arbejdspladser

Dag 1-40  
(40 dage)

Bopæl – Ans – 
Bjerringbro – bopæl

Den samlede kørsel er 
erhvervsmæssig

Dag 41-80 
(40 dage)

Bopæl – Bjerringbro 
– Ans – Randers – 
bopæl

Kørslen er erhvervsmæs-
sig, bortset fra de sidste 20 
dage, hvor der køres mel-
lem bopæl og Bjerringbro

Dag 81-120 
(40 dage)

Bopæl – Ans –  
Bjerringbro – 
Randers – bopæl

Kørslen er erhvervsmæssig, 
bortset fra sidste 20 dage, 
hvor der køres mellem 
bopæl og Ans samt Randers 
og bopæl

To arbejdsgivere og 60-dages-reglen
Hvis en person med to arbejdsgivere kører hjemmefra til 
arbejdsplads A og videre til arbejdsplads B, kan arbejds-
giver B udbetale skattefri kørselsgodtgørelse for de første 
60 dage, hvor personen kører mellem arbejdsplads A 
og arbejdsplads B, dog højst for det antal kilometer, der 
er mellem bopælen og arbejdsplads B . Herudover kan 
arbejdsgiver B for de første 60 dage udbetale skattefri 
kørselsgodtgørelse for kørslen mellem arbejdsplads B og 
hjemmet . Reglen betyder, at personen bliver stillet som 
om, han havde kørt direkte hjemmefra og til arbejdsplads 
B og retur igen, dog højst for det faktiske antal kørte kilo-
meter . 

Hvis medarbejderen nogle dage kører direkte fra bopælen 
til arbejdsplads B, lægges disse dage sammen med de 
dage, hvor der køres mellem arbejdsplads A og B, ved 
opgørelsen af de 60 arbejdsdage hos arbejdsgiver B .

Arbejdsgiverens kontrol- og oplysningspligt
Arbejdsgiveren har pligt til at kontrollere medarbejderens 
afregning af skattefri kørselsgodtgørelse . Det er et krav, at 
det tilgrundliggende materiale har en sådan beskaffenhed, 
at kontrol er mulig . Manglende løbende kontrol medfører, 
at godtgørelsen bliver skattepligtig .

Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse skal 
der udarbejdes et afregningsbilag, som skal indeholde 
følgende oplysninger:

•  Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer
•  Kørslens erhvervsmæssige formål
•  Dato for kørslen
•  Kørslens geografiske mål med eventuelle delmål
•  Antal erhvervsmæssigt kørte kilometer
•  De anvendte satser for kørselsgodtgørelse
•  Beregning af kørselsgodtgørelsen .

Arbejdsgiveren skal kontrollere, at betingelserne for udbe-
taling af skattefri kørselsgodtgørelse er opfyldt, herunder 
eksempelvis kontrol med antallet af kørte kilometer, og at 
kørslen rent faktisk er sket i egen bil . Sidstnævnte kan ske 
ved, at medarbejderen på afregningsbilaget attesterer, at 
der er kørt i egen bil med angivelse af bilens registrerings-
nummer . Det skal fremgå af arbejdsgiverens regnskabs-
materiale, at der er ført kontrol .

Hvis arbejdsgiveren ikke fører den fornødne kontrol, vil 
konsekvensen være, at den udbetalte kørselsgodtgørelse 
er skattepligtig, og medarbejderen kan få befordringsfra-
drag efter de almindelige regler for kørsel mellem hjem og 
arbejde .

Arbejdsgiveren skal til SKAT foretage indberetning om 
udbetalte skattefrie kørselsgodtgørelser til den enkelte 
medarbejder .

Hovedaktionærer og skattefri kørselsgodtgørelse 
Som følge af interessefællesskabet mellem hovedanparts-
havere/hovedaktionærer og selskabet stiller domstolene 
strenge dokumentationskrav ved vurderingen af, om 
kørselsgodtgørelsen opfylder betingelserne for skatte-
frihed .

Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse skal der 
udarbejdes et afregningsbilag, som indeholder de oplys-
ninger, som gælder for andre lønmodtagere, se ovenfor 
under ”Arbejdsgiverens kontrol og oplysningspligt” . Dette 
gælder ikke mindst, når det er hovedanpartshaveren 
eller hovedaktionæren, der selv skal kontrollere sit eget 
afregningsbilag . Hvis afregningsbilagene ikke opfylder de 
stillede krav, er konsekvensen, at samtlige udbetalte godt-
gørelser er skattepligtige .

I begyndelsen af 2010 var der en sag for byretten, hvor 
SKAT havde anset samtlige de udbetalte kørselsgodtgø-
relser til hovedanpartshaveren for skattepligtige . Afreg-
ningsbilagene opfyldte ikke de gældende krav for udbeta-
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ling af skattefri kørselsgodtgørelse . På afregningsbilagene 
var ikke anført, hvilke kunder hovedanpartshaveren 
besøgte, ligesom kundens adresse heller ikke var anført . 
I flere tilfælde manglede endvidere oplysninger om kørs-
lens erhvervsmæssige formål . Endelig var hovedanparts-
haverens navn, adresse og CPR-nummer ikke anført på 
afregningsbilagene . Byretten fandt dog, at hovedanparts-
haveren for retten havde bevist, at han i et ikke ubetydeligt 
omfang havde anvendt egen bil til erhvervsmæssig kørsel 
for selskabet . Byretten hjemviste sagen til fornyet behand-
ling ved SKAT med henblik på at fastsætte, hvor stor en del 
af den udbetalte kørselsgodtgørelse, der var henholdsvis 
skattefri og skattepligtig .

Men nej, sådan skulle det ikke være . SKAT valgte at 
indbringe sagen for Vestre Landsret .

Landsretten udtalte, at der som følge af interessefælles-
skabet mellem hovedanpartshaveren og selskabet stilles 
strenge dokumentationskrav ved vurderingen af, om 
kørselsgodtgørelse opfylder betingelserne for skattefrihed . 
Da afregningsbilagene ikke opfyldte de gældende krav, var 
de udbetalte kørselsgodtgørelser fuldt ud skattepligtige, 
selv om parterne var enige om, at hovedanpartshaveren 
havde kørt erhvervsmæssigt for selskabet .

Flere andre sager for domstolene har fået samme udfald .
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Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse – ikke 
mindst til hovedanpartshavere og hovedaktionærer – 
skal der laves et afregningsbilag, der indeholder alle de 
krævede oplysninger, og gerne underbilag, der dokumen-
terer den erhvervsmæssige kørsel .

Fradrag for erhvervsmæssig kørsel
Hvis en medarbejder ikke modtager skattefri kørsels-
godtgørelse fra arbejdsgiveren for erhvervsmæssig kørsel 
i egen bil, kan medarbejderen kun få fradrag for denne 
kørsel efter de almindelige regler om fradrag for befor-
dring mellem hjem og arbejdsplads . Den erhvervsmæssige 
kørsel lægges sammen med kørslen mellem hjem og 
arbejde, og der beregnes ét bundfradrag på 24 kilometer 
pr . arbejdsdag .

Skatterådets satser for befordringsfradrag i 2015

0 – 24 km     0 kr .

25 – 120 km 2,05 kr ./km

Over 120 km 1,03 kr ./km

Personer med en samlet daglig transport mellem hjem 
og arbejdsplads på over 120 kilometer, som er bosat i 
særligt udpegede udkantskommuner, kan benytte den høje 
fradragssats på 2,05 kr . (2015) for al daglig befordring ud 
over 24 kilometer .

Har arbejdsgiveren udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse 
for den samlede erhvervsmæssige kørsel med en lavere 
sats end standardsatsen, kan medarbejderen ikke foretage 
befordringsfradrag eller differencefradrag . Medarbejderen 
kan dog vælge at indtægtsføre den modtagne kørselsgodt-
gørelse og fratrække befordringsfradrag efter de almin-
delige regler . Befordringsfradraget er et ligningsmæssigt 
fradrag .

Har arbejdsgiveren valgt kun at udbetale skattefri kørsels-
godtgørelse for en del af de erhvervsmæssigt kørte kilo-
meter, kan medarbejderen foretage befordringsfradrag for 
den resterende del af strækningen .

Kørselsgodtgørelse for en del af strækningen

Afstanden mellem medarbejderens sædvanlige bopæl og en 
arbejdsplads er 100 kilometer . 

Afstanden mellem arbejdsgiverens forretningssted og ar-
bejdspladsen er 50 kilometer . 

Arbejdsgiveren vil kun udbetale skattefri kørselsgodtgørelse 
for 50 kilometer hver vej, eller i alt 100 kilometer, selv om hele 
kørslen er erhvervsmæssig . 

Den samlede daglige kørsel udgør 200 kilometer, og arbejds-
giveren udbetaler kørselsgodtgørelse for 100 kilometer . Med-
arbejderen kan derfor foretage et befordringsfradrag for de 
resterende 100 kilometer . De første 24 kilometer er der ikke 
fradrag for, og for de resterende 76 kilometer udgør fradraget 
2,05 kr . (2015) pr . kilometer .

Sælgere
Sælgere kan i modsætning til andre lønmodtagere foretage 
fradrag for erhvervsmæssig kørsel i egen bil enten med 
satsen for skattefri kørselsgodtgørelse eller de faktiske 
udgifter, hvis: 

•  Personen har mindst to arbejdsgivere
•  Kørslen sker for mindst to arbejdsgivere samtidig
•  Personens arbejde består i kundeopsøgende aktiviteter . 

Kørselsfradraget fragår i den personlige indkomst .

Ulønnede medhjælpere i idrætsforeninger mv .
Foreninger, såsom idrætsforeninger, spejderorganisati-
oner, andelsboligforeninger m .fl . kan udbetale skattefri 
kørselsgodtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer 
og til frivillige ulønnede medhjælpere, der yder bistand 
som led i foreningens skattefri virksomhed, for kørsel 
for foreningen med de samme satser, som gælder for 
lønmodtagere .

Ved udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse for kørsel 
i egen bil gælder der ikke nogen 60-dages-regel . Det 
betyder, at selv om en ulønnet fodboldtræner kører mere 
end 60 dage inden for en 12-måneders-periode mellem 
bopælen og fodboldbanen, kan der for samtlige dage udbe-
tales skattefri kørselsgodtgørelse .

Udbetaler foreningen ikke skattefri kørselsgodtgørelse til 
de ulønnede medhjælpere, kan de afholdte udgifter ikke 
fratrækkes på selvangivelsen .
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Undervisningsydelser i form af skoleundervisning m .m . 
er som udgangspunkt fritaget for moms . Skatterådet, 
Landsskatteretten samt EU-domstolen har gennem de 
seneste år taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt 
underleverancer til momsfritaget undervisning tillige 
er omfattet af momsfritagelsen . Det har været uklart, i 
hvilket omfang underleverancer til momsfritaget under-
visning er omfattet af fritagelsen . Flere nye afgørelser 
fra Skatterådet har nu skabt mere klarhed over, hvornår 
underleverandørydelser er omfattet af momsfrita-
gelsen .

Momsfritaget undervisning
Fritaget for moms er skoleundervisning og undervisning 
på videregående uddannelsesinstitutioner, faglig uddan-
nelse, herunder omskoling, og anden undervisning, der har 
karakter af skolemæssig eller faglig undervisning, samt 
levering af varer og ydelser med nær tilknytning hertil . 
Fritagelsen omfatter dog ikke kursusvirksomhed, der 
drives med gevinst for øje, og som primært retter sig mod 
virksomheder og institutioner mv .

Underleverancer til momsfritaget undervisning
En række uddannelsesinstitutioner, herunder erhvervs-
skolerne, anvender i større eller mindre omfang andre 
virksomheder/institutioner (underleverandører) til helt 
eller delvist at stå for undervisningen . Her opstår spørgs-
målet, om underleverandørerne skal fakturere uddannel-
sesinstitutionerne med eller uden tillæg af moms, det vil 
sige om underleverandøren er momspligtig eller momsfri-
taget . 

De fleste underleverandører til momsfritaget undervisning 
vil helst være momspligtige og således fakturere uddan-
nelsesinstitutionerne med tillæg af moms . Det skyldes, at 
en række selvejende uddannelsesinstitutioner kan opnå 
kompensation for udgifterne til moms og derved kan få 
refunderet den tilfakturerede moms . Samtidig kan under-
leverandørerne opnå fradragsret for moms af deres egne 
omkostninger og med sikkerhed undgå at betale lønsums-
afgift .

Salg af lærer/arbejdskraft
En underleverandør er momspligtig ved salg af lærer/
arbejdskraft til uddannelsesinstitutioner, hvor ydelsen 
anvendes til momsfritagne undervisningsydelser . Dette har 
Skatterådet fastslået i flere bindende svar .

Salg af lærer/arbejdskraft kan eksempelvis ske således, 
at der udlånes lærere til andre uddannelsesinstitutioner 
mod betaling fra den modtagende institution . Betalingens 
størrelse svarer typisk til den lønudgift, som underleve-
randøren har på den pågældende lærer i udlånsperioden . 
Den udlånte lærer gennemfører undervisning på den 
modtagende institutions undervisningsforløb . Ansvaret for 
den overordnede tilrettelæggelse og for det faglige indhold 
af undervisningen hviler på den modtagende institution, 
der er leverandør af undervisning over for eleverne . Den 
udlånte lærer træder således ind i et undervisningsforløb, 
der er fastlagt af den modtagende institution, hvilket 
betyder, at den udlånte lærers opgave alene er at forbe-
rede sig til og undervise på de særskilte undervisnings-
lektioner, hvortil den modtagende uddannelsesinstitution 
har indkøbt læreren .

Et sådant salg af lærer/arbejdskraft fra en underleve-
randør til uddannelsesinstitutioner er som nævnt moms-
pligtigt .

Undervisningsydelser i form af et samlet koncept
En underleverandør er momsfritaget ved salg af et samlet 
undervisningsmodul til en uddannelsesinstitution, hvor 
ydelsen anvendes til momsfritagne undervisningsydelser . 
Dette har Skatterådet fastslået i et nyt bindende svar .

Salg af et samlet undervisningsmodul vil typisk ske 
således, at en underleverandør varetager undervisningen 
på en anden uddannelsesinstitution og under den modta-
gende institutions ansvar . Underleverandøren tilrette-
lægger undervisningsforløbet og fastlægger indholdet, 
udarbejder undervisningsmaterialet og gennemfører 
undervisningen med sine egne undervisere .

Det har tidligere været uklart, i hvilket omfang salg af et 
samlet undervisningsmodul har været momsfritaget eller 
momspligtigt . Det har således igennem flere år været 
anført i SKATs juridiske vejledning, at ”levering af under-
visningsydelser i form af et samlet koncept, der udgør et 
kursusmodul, til erhvervsskolernes AMU-centre, er tilsva-
rende momspligtig .”  

Praksis fra EU-domstolen har imidlertid hele tiden været 
klar – salg af et samlet undervisningsmodul er momsfri-
taget . Skatterådet har med den nye afgørelse rettet ind .

Underleverancer til momsfri undervisning 
– hvor står vi nu?
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Udlagt undervisning
Skatterådet har endvidere i et par nye afgørelser taget stil-
ling til, om såkaldt ”udlagt undervisning” er momsfritaget .

Ved udlagt undervisning forstås, at en uddannelsesinsti-
tution, som af Undervisningsministeriet er godkendt til 
at udbyde eksempelvis AMU-kurser, ved aftale med en 
anden godkendt udbyder af AMU-kurser, men som ikke 
er godkendt til det konkrete udbud, aftaler, at den sidst-
nævnte institution (underleverandøren) gennemfører den 
konkrete AMU-uddannelse på udbudsinstitutionens vegne . 
Udlagt undervisning gennemføres altid på udbudsinstituti-
onens vegne under dennes ansvar, opsyn og tilsyn . Og det 
er altid udbudsinstitutionen, der har ansvaret for kvaliteten 
på den udlagte uddannelsesaktivitet, og den udlagte akti-

vitet tæller med i den godkendte udbudsinstitutions mind-
steaktivitet . Udlagt undervisning forudsætter, at udbuds-
institutionen ved skriftlig aftale med underleverandøren 
fastlægger forholdene omkring den udlagte undervisning . 

Underleverandøren modtager typisk betaling i form af taxa-
metertilskud, der dog formelt udbetales til udbudsinstitu-
tionen, der herefter afregner overfor underleverandøren, 
eventuelt med fradrag af et beløb til dækning af udbuds-
institutionens administrationsomkostninger .

I de nye afgørelser udtaler Skatterådet, at ”udlagt under-
visning” er omfattet af momsfritagelsen, og underleve-
randøren skal derfor fakturere sine ydelser uden tillæg af 
moms .
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Salg af grunde med bygninger er fritaget for moms, 
medmindre der er tale om salg af grunde med nye 
bygninger på . Salg af byggegrunde er momspligtig . Salg 
af grunde med bygninger til nedrivning skal efter SKATs 
vejledning anses for salg af en byggegrund, og dermed 
er der tale om et momspligtigt salg .

Salg af grunde med bygninger til nedrivning
Salg af grunde med eksisterende bygninger er som 
udgangspunkt fritaget for moms .

Ved salg af en grund inklusive en eksisterende bygning, 
der efter overdragelsen skal rives ned, opstår spørgsmålet 

Moms ved salg af grunde med ”nedrivningsklare” 
bygninger 
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om, hvorvidt der er tale om et momsfritaget salg af en 
grund med en bygning eller reelt et momspligtigt salg af 
en byggegrund .

Det har længe været praksis fra Skatterådets side, at 
såfremt sælger er involveret i nedrivning/genopbyg-
ning, eller såfremt det fremgår direkte af købsaftalen, at 
bygningerne overdrages med henblik på nedrivning, sker 
salget med henblik på opførelse af en ny bygning, hvorved 
der er tale om et momspligtigt salg af en byggegrund . 
Skatterådets hidtidige praksis havde den konsekvens, at 
såfremt sælger ikke var involveret i nedrivning/genopbyg-
ning, og det ikke fremgik af købsaftalen, at bygningerne 
blev overdraget med henblik på nedrivning, var salget af 
grunden med en eksisterende nedrivningsklar bygning 
momsfritaget . Det forhold, at sælger eventuelt var bekendt 
med, at bygningerne skulle rives ned, har principielt ikke 
haft nogen betydning .

Købers hensigt kan ifølge SKATs vejledning på området 
ikke tillægges afgørende vægt ved vurderingen af, om der 
foreligger et salg af en byggegrund eller ej . De momenter, 
som enkeltvis eller sammenlagt kan tillægges vægt, 
kan eksempelvis være prisfastsættelsen i købsaftalen 
sammenholdt med normalværdien af tilsvarende ejen-
domme, bebyggelsens karakter (”skur”), manglende 
tilslutning til offentlig/privat forsyning, ejendommens tidli-
gere anvendelse og bebyggelsens karakter (eksempelvis 
”lade” til opbevaring, som ikke opfylder fundamentale krav 
til den fremtidige anvendelse) . Hvis det herefter må lægges 
til grund, at salget er sket med henblik på nedrivning, er 
der tale om salg af en byggegrund .

Skærpelse af praksis
I et par nye afgørelser har Skatterådet imidlertid fundet, 
at salg af en grund med eksisterende ”nedrivningsklare” 
bygninger af væsentlig størrelse var momspligtige salg af 
byggegrund, uanset at sælger ikke var involveret i nedriv-
ning/genopbygning, og uanset at det ikke direkte fremgik 
af købsaftalen, at bygningerne blev overdraget med henblik 
på nedrivning .

I den ene afgørelse var der tale om salg af grund med en 
betydelig eksisterende bygning . I sagen var købsaftalen 
betinget af godkendelse af en lokalplan og dermed betinget 
af, at køber fik mulighed for at opføre nye boliger . Der var 
aftalt en regulering af købesummen, såfremt lokalplanen 
ikke indeholdt mulighed for at udnytte 9 .419 m2 byggeret 

eller mere . Aftalen indeholdt endvidere en ansvarsfra-
skrivelse for sælger, som omfattede alle forhold, såvel 
skjulte som ikke skjulte fejl og mangler . Der blev ligeledes 
i aftalen taget forbehold for forurening og ekstra fundering 
af grunden/ejendommen .  Ifølge Skatterådet fremgik det 
således af købsaftalen, at det var købers hensigt at opføre 
et nyt byggeri på ejendommen, og der var derfor tale om et 
momspligtigt salg af en byggegrund .

Den anden afgørelse vedrørte ligeledes salg af en grund 
med en ganske betydelig bygningsmasse, der var i god 
stand . Køberen ønskede at anvende ejendommen til 
opførelse af boliger (”projektet”) . Køberen havde dog 
ifølge det oplyste ikke taget endelig stilling til, hvordan 
man ville gennemføre projektet . Skatterådet fandt, at der 
i dette konkrete tilfælde var tale om et momspligtigt salg 
af en byggegrund . Der blev fra Skatterådets side blandt 
andet lagt vægt på, at der på byggemøderne blev forelagt 
materiale, som illustrerede et projekt som forudsatte en 
nedrivning af de eksisterende bygninger . Der blev endvidere 
lagt vægt på, at købsaftalen var betinget af en ny lokalplan 
samt det forhold, at købsaftalen indeholdt en ansvars-
fraskrivelse for sælger for retlige og faktiske mangler 
vedrørende ejendommen, og købesummen var fastsat i 
overensstemmelse hermed . Sælgeren, der var et ejen-
domsselskab, var i dialog med kommunen omkring denne 
nye lokalplan og deltog i byggemøderne med kommunen .

Det var på den baggrund Skatterådets opfattelse, at det 
allerede på tidspunktet for underskrivelsen af den betin-
gede købsaftale måtte stå klart for sælger, at de eksiste-
rende bygninger skulle nedrives, hvorved der var tale om et 
momspligtigt salg af en byggegrund .

Som det fremgår at ovenstående afgørelser fra Skatte-
rådet, er det ikke i alle tilfælde tilstrækkeligt for at undgå 
momspligt ved salg af nedrivningsklare bygninger, at 
sælger undlader at involvere sig i nedrivning/genopbyg-
ning, samt at man undlader at skrive direkte i købsaftalen, 
at bygningerne overdrages med henblik på nedrivning . En 
række andre forhold kan således påvirke vurderingen af, 
hvorvidt der er tale om et momsfritaget salg af en grund 
med en eksisterende bygning eller reelt et momspligtigt 
salg af en byggegrund .

Denne tvivl kan reelt kun elimineres ved at anmode SKAT 
om et bindende svar .
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Exitskat for personer
Folketinget har vedtaget ændringer i de gældende regler 
om exitskat for personer ved flytning til udlandet . Endvi-
dere er der indført mulighed for henstand med exitskatten .

Ændringerne omfatter ikke exitbeskatning af aktier og 
fordringer mv . 

Exitbeskatning
For fuldt skattepligtige personer skal der som hidtil ske 
exitbeskatning ved ophør af den fulde danske skattepligt, 
eller hvis personen efter en dobbeltbeskatningsoverens-
komst bliver skattemæssigt hjemmehørende i udlandet . 
Exitbeskatning sker, hvis aktiver udgår af dansk beskat-
ning .  Exitbeskatning gælder som hidtil også ved ophør af 
begrænset skattepligt, hvis aktiver udgår af dansk beskat-
ning . 

Fra den 1 . marts 2015 gælder exitbeskatningen alle aktiver, 
som ville have udløst dansk skat, hvis de var blevet solgt, 
mens personen var skattepligtig til Danmark . Der skal ske 
beskatning af såvel genvundne afskrivninger som kapital-
gevinster . Der skal således ske beskatning af materielle 
og immaterielle aktiver, der ”medtages” til udlandet, og 
udenlandske aktiver, der udgår af dansk beskatning som 
følge af skattepligtsophør .

Den skattepligtige fortjeneste opgøres ved fraflytningen 
mv ., og skatten heraf beregnes .

Efter gældende regler skal der ved skattepligtsophør 
betales endelig skat af opsparet overskud i virksom-
hedsordningen, medmindre virksomheden fortsat har 
fast driftssted i Danmark, og overskuddet dermed bliver 
omfattet af begrænset dansk skattepligt . Det skal i den 
forbindelse bemærkes, at udlejning af fast ejendom 
normalt ikke anses som virksomhed med fast driftssted, 
hvorfor der skal ske beskatning af opsparet overskud, selv 
om personen er begrænset skattepligtig til Danmark af 
indkomsten ved ejendomsudlejning .

Henstand med exitskat
Der kan opnås henstand med betalingen af den beregnede 
exitskat, når flytning sker til et land, der er medlem af EU/
EØS, og:

•  De exitbeskattede aktiver overføres/befinder sig i et 
land, der er medlem af EU/EØS

•  Virksomheden med det opsparede overskud videreføres 
i et land, der er medlem af EU/EØS .

Henstandsbeløbet skal forrentes med Nationalbankens 
diskonto med tillæg af 1 procentpoint, dog mindst 3 % .

Der skal afdrages på det opgjorte henstandsbeløb for de 
exitbeskattede aktiver i takt med, at der realiseres løbende 
indtægter eller sker salg af aktiverne . Gælden skal dog 
årligt afdrages med minimum 1/7 af det oprindelige 
henstandsbeløb .

Exitskatten af det opsparede overskud skal beskattes i takt 
med, at der foretages hævninger i virksomheden, dog skal 
der årligt betales mindst 1/7 af det oprindelige henstands-
beløb .

Ikrafttræden
Skærpelsen af exitbeskatningen har virkning for skatte-
pligtsophør mv . den 1 . marts 2015 eller senere . Samme 
virkningstidspunkt gælder for henstand med skat, idet 
der dog tillige er givet mulighed for henstand ved skat-
tepligtsophør mv ., der er sket den 1 . januar 2009 eller 
senere .

Lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, 
selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskel-
lige andre love (L 98) blev vedtaget den 26. februar 2015.

Bindende svar er måske ikke bindende for SKAT
Det er muligt at få et bindende svar hos SKAT om de 
skattemæssige konsekvenser af en disposition, som man 
påtænker at foretage eller allerede har foretaget kort 
tid i forvejen . Ved anmodning om bindende svar skal der 
betales et gebyr på 400 kr . (2015) .

Folketinget har vedtaget regler, der forringer anvendelig-
heden af bindende svar, når der er tale om spørgsmål om 
værdiansættelse af aktiver . Bindende svar om værdian-
sættelse anvendes ofte i forbindelse med overdragelse af 
aktiver mellem interesseforbundne parter og ved flytning 
til udlandet .

For det første vil bindende svar om et aktivs værdi:

•  Kun være bindende for SKAT i maksimalt seks måneder 
regnet fra modtagelsen af svaret . 

Nye love
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For det andet vil bindende svar om værdien af et aktiv alli-
gevel ikke være bindende for SKAT:

• Hvis SKAT enten ved et efterfølgende salg eller ud fra 
størrelsen af det efterfølgende afkast af aktivet kan 
sandsynliggøre, at aktivets værdi på tidspunktet for 
afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 % og 
samtidig mindst 1 mio . kr . fra værdien i det bindende 
svar .

De ændrede regler gælder for bindende svar, der afgives 
fra og med den 1 . juli 2015 .

Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fonds-
beskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige 
andre love (L 167) blev vedtaget den 21. april 2015.

International omgåelsesklausul
Folketinget har indført en såkaldt international omgåel-
sesklausul . Klausulen gælder i relation til grænseoverskri-
dende transaktioner på følgende områder:

•  Moder-/datterselskabsdirektivet
•  Rente-/royaltydirektivet
•  Fusionsskattedirektivet
•  Dobbeltbeskatningsoverenskomsterne .
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Omgåelsesklausulen skal forhindre, at moder-/datter-
selskabsdirektivet, rente-/royaltydirektivet, fusionsskat-
tedirektivet og de af Danmark indgåede dobbeltbeskat-
ningsoverenskomster misbruges til at omgå beskatning i 
forbindelse med grænseoverskridende transaktioner og 
arrangementer .

Efter omgåelsesklausulen er der tale om omgåelse, hvis et 
eller flere ikke-reelle arrangementer, hvor hovedformålet 
eller et af hovedformålene er at opnå en skattefordel, 
virker i strid med direktivernes formål om at fjerne interna-
tional dobbeltbeskatning samt resulterer i dobbelt ikke- 
beskatning . Er dette tilfældet nægtes de fordele, der ellers 
følger af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne og de tre 
direktiver Dette betyder, at en ellers skattefri disposition 
bliver skattepligtig .

Indførelsen af en international omgåelsesklausul skal 
blandt andet ses i lyset af EU’s bestræbelser på at forhindre 
misbrug af skattereglerne på tværs af landegrænserne . 
I 2014 indstillede Kommissionen til Ministerrådet, at der 
skulle ske ændring af moder-/datterselskabsdirektivet . 
Dette direktiv skal sikre, at grænseoverskridende koncer-
ners overskud ikke beskattes to gange . Det betyder, at 
medlemsstaterne skal skattefritage moderselskaber af 
overskud/udbytte, som de modtager fra deres dattersel-
skaber i andre medlemsstater . Men virkeligheden har vist, 
at direktivet kan ”misbruges” . Ministerrådet har derfor 
indføjet en bindende klausul i direktivet om bekæmpelse 
af misbrug for at forebygge skatteundgåelse og aggressiv 
skatteplanlægning . Klausulen skal forhindre medlemssta-
terne i at give fordelene ved direktivet til arrangementer, 
som ikke er ”reelle”, det vil sige som er tilrettelagt for at 
opnå en skattefordel og ikke afspejler den økonomiske 
virkelighed . De nationale regler skal opfylde EU’s mindste-
krav, men der er i klausulen intet til hinder for, at de kan 
være mere vidtrækkende .

Ikrafttræden
Omgåelsesklausulerne har i Danmark virkning for trans-
aktioner, der sker den 1 . maj 2015 eller senere .

Den af Folketinget vedtagne omgåelsesklausul gælder 
ikke generelt i dansk ret, men kun på de anførte speci-
fikke områder i relation til grænseoverskridende trans-
aktioner . Flere lande har en lovfæstet generel omgåel-
sesklausul, eksempelvis Sverige . Til trods herfor er der 
dog flere domme fra Højesteret, der når frem til ”samme 
resultat”, hvor en disposition klart strider imod lovens 
formål, og hvor dispositionen er uden forretningsmæssig 
begrundelse . Det er også sket, at Højesteret har anvendt 
udtrykket ”omgåelse”, nemlig i dommen om rentefikse-
ring fra 1999, hvor Højesteret fastslår, at beskatning hos 
långiver af en fikseret renteindtægt må forudsætte, at der 
med de foretagne dispositioner er tilsigtet en omgåelse af 
skattelovgivningen .

Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fonds-
beskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige 
andre love (L 167) blev vedtaget den 21. april 2015.

Personbeskatning af indkomst i trusts og visse fonde
Skatterådet er flere gange blevet bedt om at tage stilling 
til den skatte- og afgiftsmæssige behandling af uddeling 
af trustmidler til beneficianter med bopæl i Danmark . De 
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fleste sager har omhandlet uddeling/arv, når stifteren af 
trusten var død . Det har typisk været sådan, at spørger 
ønskede, at Skatterådet anså trusten for en transparent 
enhed, idet stifteren ved sin død var bosat i udlandet og 
dødsboet blev skiftet i udlandet, da der i så fald ikke skulle 
betales dansk boafgift af arven .

En trust anses efter dansk ret for en transparent enhed, 
hvis kapitalen ikke definitivt og effektivt er udskilt fra 
stifterens formue . Definitivt betyder, at stifteren ikke har 
mulighed for at ”tilbagekalde” trusten, således at kapitalen 
igen indgår i stifterens formuesfære . Effektivt betyder, at 
stifteren ikke må have fortsat rådighed over den udskilte 
kapital . Er blot en af disse to betingelser ikke opfyldt, er 
trusten efter dansk ret en transparent enhed .

I trusts og visse udenlandske fonde er der – i modsætning 
til danske fonde – aftalefrihed med hensyn til, om stifteren 
kan råde over formuen eller ej . Aftalefriheden medfører, 
at det er meget vanskeligt for SKAT at kontrollere, om 
stifteren fortsat har adgang til at disponere over trustens 
formue . 

Som led i ”Styrket indsats mod skattely” har Folketinget 
vedtaget en ny lovbestemmelse om beskatning af fysiske 
personer, der har stiftet en trust, og som er fuld skatte-
pligtige til Danmark . Bestemmelsen indebærer, at per-
sonen bliver beskattet af trustens indkomst, hvis blot en af 
følgende to betingelser er opfyldt:

•  Stifteren har indskudt aktiver i trusten, mens han har 
været fuld skattepligtig til Danmark

•  Den fulde danske skattepligt genindtræder for stifteren, 
og trusten er stiftet eller der er foretaget indskud i 
trusten indenfor de seneste 10 år forud for den fulde 
skattepligts indtræden .

Skattepligten gælder også for andre personer end stif-
teren, når disse har foretaget indskud i trusten . Såfremt 
stiftelsen af eller indskud i en trust er foretaget af et 
selskab, der kontrolleres af en person (mere end 50 %, 
heri medregnet aktier, der tilhører nærtstående), anses 
indskuddet for foretaget af personen .

De nye regler gælder også for fonde, hvor det ikke er en 
ufravigelig gyldighedsbetingelse, at der er givet endeligt og 
uigenkaldeligt afkald på formuen .

Beskatning af trustindkomsten
Positiv indkomst i trusten er skattepligtig for stifteren/
indskyderen, mens negativ indkomst kun kan fremføres til 
modregning i senere års overskud . Indkomsten beskattes 
efter sin art, det vil sige, at der kan være tale om personlig 
indkomst, kapitalindkomst eller aktieindkomst .

Hvis der er flere stiftere af trusten eller andre indskydere, 
fordeles trustens indkomst forholdsmæssigt efter værdien 
af de indskudte aktiver .

Er der betalt skat af indkomsten i trusten, får personen 
maksimeret kreditnedslag i skatten af den indkomst, som 
han er skattepligtig af .

De nye regler ændrer ikke på beskatningen af de begun-
stigede i trusten, og disse vil derfor fortsat være skatte-
pligtige af uddelinger, hvis de er bosat i Danmark . Der er 
dog skattefrihed for stifteren/indskyderen i det omfang, 
uddelingen svarer til indkomst i trusten, som han allerede 
er blevet beskattet af .

Fritagelse for beskatning af trustindkomsten 
Reglerne om løbende beskatning af stifteren/indskyderen 
gælder dog ikke, hvis:

•  Stifteren/indskyderen godtgør, at det er en ufravigelig 
gyldighedsbetingelse for trustens eksistens, at der er 
givet endeligt og uigenkaldeligt afkald på formuen

•  Trustens midler udelukkende anvendes til almenvelgø-
rende eller almennyttige formål

•  Trustens midler udelukkende anvendes til pensions-
formål for en større kreds af personer, der ikke er 
nærtstående til stifteren/indskyderen (børn, børnebørn, 
forældre m .fl .)

•  Trusten er et investeringsselskab, hvor investor bliver 
lagerbeskattet .

Ikrafttræden
De nye regler har virkning for trusts og fonde, der stiftes 
eller hvor der foretages indskud den 1 . juli 2015 eller 
senere .

Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fonds-
beskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige 
andre love (L 167) blev vedtaget den 21. april 2015.
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Læge på arbejde i Norge
Læger bosiddende i Danmark tager sig af og til et job 
i Norge . Det kan være som fuldtidsbeskæftigelse eller 
deltidsbeskæftigelse . Bliver personen og dennes familie 
fortsat boende i Danmark, er lægen omfattet af fuld dansk 
skattepligt og skal dermed også påføre den danske selvan-
givelse den norske indkomst .

Lægens indkomst vil som oftest blive beskattet i Norge, 
idet Danmark kan have ”afgivet” beskatningsretten til 
Norge i medfør af den nordiske dobbeltbeskatningsover-
enskomst . Selv om Norge efter overenskomsten er tillagt 
beskatningsretten til lægens norske løn, skal lønnen 
fortsat medtages på den danske selvangivelse . Men lønnen 
skal naturligvis ikke dobbeltbeskattes, og Danmark skal 
derfor give et nedslag i den danske skat, så dobbeltbeskat-
ning undgås .

I den konkrete sag for Højesteret var der tale om indkomst 
fra Rigstrygdeverket . Danmark anså lægens vederlag 
som løn i forbindelse med offentlig ansættelse . Sådan 
indkomst er Norge tillagt beskatningsretten til i henhold 
til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst . Ved 
den danske skatteberegning skal der for sådan indkomst 
gives eksemptionlempelse, hvilket betyder, at der gives et 
nedslag i den danske skat for den del af den beregnede 
skat, der forholdsmæssigt kan henføres til den norske 
indkomst . Reelt bliver der således ingen skattebetaling af 
denne indkomst i Danmark, men indkomsten selvangives 
og medtages ved skatteberegningen af hensyn til progres-
sion mv . på dansk indkomst .

Norge var imidlertid af den opfattelse, at der var tale om 
næringsindkomst . Norge er efter dobbeltbeskatnings-
over enskomsten ikke tillagt beskatningsretten til sådan 
indkomst, når opholdet i Norge har en varighed på maksi-
malt 183 dage indenfor en 12-måneders-periode . Lægens 
ophold i Norge var af kortere varighed, og indkomsten var 
dermed ikke blevet beskattet i Norge .

Som følge af eksemptionlempelse i Danmark og ingen skat 
i Norge blev der reelt tale om dobbelt ikke-beskatning .

I den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst findes 
imidlertid en bestemmelse om subsidiær beskatningsret . 
Bestemmelsen har den konsekvens, at hvis Norge ikke 
beskatter en indkomst på grund af manglende intern 
hjemmel i norsk skattelovgivning, så overgår beskat-

ningsretten til Danmark . Når Danmark således får tillagt 
beskatningsretten, skal Danmark ikke give et nedslag i den 
danske skat . Der skal med andre ord betales fuld dansk 
skat af den norske indkomst .

Højesteret skulle tage stilling til, om den subsidiære 
beskatningsret kunne anvendes på lægens indkomst fra 
Rigstrygdeverket . Lægens påstand for Højesteret var, at 
det ikke var på grund af manglende intern hjemmel, at 
Norge ikke beskattede indkomsten, men som følge af, 
at de norske skattemyndigheder anså indkomsten for 
næringsindkomst, hvor Norge kun er tillagt beskatnings-
retten, når opholdet i Norge overstiger 183 dage indenfor 
en 12-måneders-periode . Hvis Norge derimod, ligesom 
SKAT i Danmark, anså vederlaget for løn ved offentlig 
ansættelse, var Norge tillagt beskatningsretten, og ville så 
også have beskattet indkomsten . Dobbelt ikke-beskatning 
opstod derfor ikke på grund af manglende intern hjemmel 
i norsk skattelovgivning, men som følge af at de to lande 
klassificerede indkomsten henhørende under to forskellige 
artikler i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst .

Højesteret udtaler ganske kort, at da Norge ikke beskatter 
indkomsten, så tilkommer der Danmark en subsidiær 
beskatningsret . Det forhold, at de danske skattemyndig-
heder i en længere årrække havde accepteret en dobbelt 
ikke-beskatning kunne heller ikke føre til, at Danmark ikke 
kunne beskatte i medfør af den subsidiære beskatningsret .

Dommen er offentliggjort i SKM2015 .24 .

Kommentarer
Det er snarere undtagelsen end reglen, at der i de danske 
dobbeltbeskatningsoverenskomster findes en bestem-
melse om subsidiær beskatningsret . Men en sådan 
bestemmelse findes blandt andet i den nordiske over-
enskomst og i overenskomsten med Storbritannien . En 
bestemmelse om subsidiær beskatningsret skal sikre mod 
dobbelt ikke-beskatning,

En sådan bestemmelse er kun relevant for bopælslandet, 
hvis der efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten skal 
gives lempelse efter eksemptionmetoden, idet denne 
lempelsesmetode betyder, at der reelt ikke betales skat 
af indkomsten . Skal bopælslandet derimod lempe efter 
kreditmetoden, har en bestemmelse om subsidiær beskat-
ningsret ingen betydning, da der efter denne lempelses-
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metode maksimalt skal gives nedslag for den i udlandet 
betalte skat .  

En overenskomstbestemmelse om subsidiær beskat-
ningsret har dog også betydning, når en person, der bor i 

Danmark og arbejder i udlandet, er berettiget til eksempti-
onlempelse efter ligningslovens § 33 A, idet der så kun kan 
opnås halv lempelse i den danske skat, se artiklen ”Fuld, 
halv eller ingen dansk skat ved arbejde i udlandet” .
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Rådighedsbeskatning af flere biler
Byretten i Odense har afsagt en dom om beskatning af 
firmabiler for en hovedanpartshaver . Dommens resultat 
blev, at hovedanpartshaveren blev beskattet af op til tre 
biler på samme tid .

Sagen for byretten omhandlede en person, der drev 
virksomhed i selskabsregi . Ved arbejdspladsen var der 
ikke gode parkeringsmuligheder, hvorfor selskabets biler 
normalt var parkeret ved hovedanpartshaverens bopæl, 
herunder i en garage, som selskabet havde lejet af hoved-
anpartshaveren .

Sagen vedrørte indkomstårene 2007-2011 og drejede sig 
om mindst fem biler, heraf en på gule plader . Selskabet 
ejede dog ikke alle fem biler på én gang . I 2007 ejede 
selskabet kun én bil, og denne blev hovedanpartshaveren 
beskattet af . For årene 2008-2010 blev hovedanparts-
haveren beskattet af tre biler samtidig og i 2011 to biler .

Byretten fandt, at da der udelukkende var tale om biler, der 
var egnet til privat kørsel, og da disse havde været parkeret 
på hovedanpartshaverens adresse, var der en formodning 
for, at disse også var til rådighed for hovedanpartshaverens 
private benyttelse . Denne formodning var ikke afkræftet 
ved fremlæggelse af kørselsregnskab eller lignende, og da 
der i øvrigt ikke var indgået en skriftlig aftale om, at bilerne 
udelukkende måtte benyttes til erhvervsmæssig kørsel, 
var det med rette, at der var sket beskatning af samtlige de 
biler, som selskabet var ejer af . For så vidt angik bilen på 
gule plader havde den angiveligt været anvendt til en skitur 
syd på .

Dommen er offentliggjort i SKM2015 .111 .

Kommentarer
For byretten havde hovedanpartshaveren nedlagt påstand 
om, at én eller flere af bilerne i perioder havde været 
opmagasineret . Opmagasinering og eventuel stilstandsfor-
sikring er ikke tilstrækkelig, idet beskatning efter praksis 
kun kan undgås, hvis bilen ikke er indregistreret .

For biler på hvide plader og gulpladebiler, hvor arbejds-
giveren har betalt moms ved anskaffelsen og privatbe-
nyttelsesafgift, giver selve rådigheden over bilen uden 
for normal arbejdstid en formodning for, at bilen er til 
rådighed for privat kørsel . For at undgå beskatning af fri bil 
skal der som minimum oprettes en skriftlig aftale mellem 
arbejdsgiveren og den ansatte om, at firmabilen ikke må 
anvendes til privat kørsel, herunder kørsel mellem hjem og 
arbejde, der normalt anses for at være privat kørsel .

Principielt skal der også foreligge en skriftlig aftale 
mellem en hovedaktionær og hans selskab om, at firma-
bilen ikke må anvendes til privat kørsel, men det er i 
praksis ikke tilstrækkeligt til at undgå beskatning . Hvis 
selskabets adresse og hovedaktionærens private bopæl 
er sammenfaldende, skal der føres kørebog for at undgå 
beskatning af fri bil . Det samme gælder, hvis en firmabil 
er parkeret ved den private bopæl, også selv om dette 
kun sker af og til . Er selskabets bil derimod parkeret på 
selskabets adresse uden for arbejdstid, og selskabets 
adresse ikke er sammenfaldende med den private bopæl, 
er hovedreglen, at det ikke er nødvendigt for hovedaktio-
næren at føre en kørebog for at undgå beskatning af fri bil . 
Men når selskabet anskaffer luksusbiler, som ofte kun må 
anvendes af hovedaktionæren, viser domspraksis, at det er 
svært at undgå beskatning .

Er der derimod tale om en bil på gule plader, hvor arbejds-
giveren/selskabet ikke har betalt moms og privatbenyt-
telsesafgift, er det SKAT der har bevisbyrden for, at bilen 
er anvendt til privat kørsel . I den omtalte sag for byretten 
var der et billede på Facebook, hvor bilen holdt parkeret 
i udlandet . Hovedanpartshaveren kunne ikke løfte bevis-
byrden for, at denne kørsel var erhvervsmæssig .
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Børn og ægtefælle i Danmark – arbejde i England
Skatterådet har i de seneste par år taget stilling til 
adskillige sager om indtræden af fuld dansk skattepligt for 
personer, der er bosat i udlandet, og som ejer en dansk 
helårsbolig .

I en af de seneste sager for Skatterådet var der tale om 
en person, som havde fået et job i USA og flyttede derover 
sammen med ægtefællen og mindreårige børn i 2010 . 
Den fulde danske skattepligt ophørte i forbindelse med 
fraflytningen .

I 2012 skiftede manden job og bosatte sig i England . Hustru 
og børn valgte at flytte til Danmark . En flyvetur mellem 
England og Danmark kan gøres uden de store omkost-
ninger og tidsforbrug . Manden ville derfor opholde sig i 
Danmark i gennemsnit tre weekender om måneden og 
desuden holde ferie tre uger om året her . Det samlede 
antal opholdsdage i Danmark ville ikke overstige 180 dage 
inden for 12-måneders-periode .  Opholdene i Danmark 
ville være ferie og fridage . Arbejdsmæssigt kunne der dog 
undtagelsesvist blive tale om besvarelse af uopsættelige 
telefonsamtaler og mails .

Skatterådets svar var, at manden under de angivne forud-
sætninger ikke ville blive fuld skattepligtig til Danmark .

Det bindende svar er offentliggjort i SKM2015 .181 .

Kommentarer
Skatterådets svar er på linje med alle de øvrige svar, der 
er givet i tilsvarende sager, og fuldt ud i overensstemmelse 
med praksis på området .

Det er værd at bemærke, at hustruen også havde været 
fraflyttet Danmark, og i en periode på to år var hun ikke 
fuld skattepligtig til Danmark . Manden var derfor i en 
”tilflyttersituation”, hvor rådigheden over en helårs-
bolig ikke er ensbetydende med indtræden af fuld dansk 
skattepligt, selv om hustru og børn er flyttet til Danmark . 
Ved tilflytning bedømmes ægtefællernes skattepligt hver 
for sig . I den konkrete sag, bliver manden derfor ikke 
fuld skattepligtig til Danmark, når hans ophold har det 
fornødne feriemæssige præg, og opholdene i Danmark 
maksimalt er 180 dage inden for en periode på 12 måneder 
og aldrig tre måneder i sammenhæng .

Ved fraflytning bedømmes ægtefællernes skattepligt 
populært sagt under ét . Er det kun den ene ægtefælle, der 
flytter til udlandet for eksempelvis at arbejde, vil denne 
person fortsat være omfattet af fuld dansk skattepligt, selv 
om han kun opholder sig i Danmark i eksempelvis 40 dage 
om året, og opholdene kun er ferie og fridage .

Arbejdsophold i Danmark uden indtræden af fuld 
dansk skattepligt
Skatterådet har afgivet et bindende svar om, hvorvidt der 
ville indtræde fuld dansk skattepligt for en håndboldspiller 
bosiddende i udlandet, når han opholdt sig i Danmark 
27-30 dage om året i forbindelse med træning og kampe 
for det danske herrelandshold .

Håndboldspilleren havde bosat sig i udlandet den 1 . august 
2013, hvor han var blevet ansat i en udenlandsk klub . Hans 
kæreste, der boede hos sine forældre, forblev i Danmark . 
Spillerens fulde danske skattepligt ansås for ophørt ved 
udrejsen den 1 . august 2013, idet han ikke længere rådede 
over en dansk helårsbolig .

Den 1 . marts 2014 købte håndboldspilleren og kæresten 
hus i Danmark . I den forbindelse ønskede håndboldspil-
leren Skatterådets svar på, om der på grund af trænings-
dage og kampdage i Danmark for landsholdet af en 
varighed på maksimalt 30 dage om året ville indtræde fuld 
dansk skattepligt . Under disse ophold i Danmark ville han 
ikke bo i huset, men i træningslejren . Herudover forventede 
han at være i Danmark to måneder i sommerperioden og 
nogle enkelte forlængede weekender, og disse ophold ville 
udelukkende være ferie og fridage .

Skatterådet fandt ikke, at arbejdsopholdene i Danmark 
kunne karakteriseres som en løbende og regelmæssig 
varetagelse af et indtægtsgivende erhverv . Der var derimod 
tale om arbejdsopgaver af enkeltstående karakter, hvor 
hovedreglen er, at der kun indtræder fuld dansk skatte-
pligt, hvis antallet arbejdsdage i Danmark overstiger 10 
indenfor en periode på 12 måneder . Under helt særlige 
omstændigheder kan arbejdsopgaver udført i Danmark 
bevare deres enkeltstående karakter, selv om de har 
en samlet varighed på mere end 10 dage indenfor en 
12-måneders-periode .

Ud fra en samlet konkret vurdering fandt Skatterådet, at 
spillerens aktivitet i Danmark for herrelandsholdet faldt 
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indenfor det acceptable, og der ville derfor ikke indtræde 
fuld dansk skattepligt .

Det bindende svar er offentliggjort i SKM2015 .61 .

Kommentarer
Personer, der er bosat i udlandet, og som ikke er fuld 
skattepligtige Danmark, kan købe eller leje en dansk 
helårsbolig uden, at der indtræder fuld dansk skattepligt . 
Man må gerne opholde sig i Danmark på ferie og bo i den 
erhvervede helårsbolig, uden at der af den grund indtræder 
fuld dansk skattepligt . Det følger af lovbestemmelsen, 
at kortvarige ophold på grund af ferie eller lignende ikke 
betyder indtræden af fuld dansk skattepligt . Ifølge admi-
nistrativ praksis anses et uafbrudt ophold i Danmark 
af en varighed på mere end tre måneder eller samlede 
ophold, der overstiger 180 dage inden for en periode på 
12 måneder, ikke for kortvarige ophold . Overskrides én af 
disse grænser, indtræder der fuld dansk skattepligt, selv 
om personen kun har holdt ferie og fridage i Danmark .

Hvis man derimod varetager et indtægtsgivende erhverv 
under opholdet i Danmark, indtræder skattepligten som 
udgangspunkt med det samme, fordi et sådant ophold ikke 
er et ”kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende” . 

I praksis gælder der dog en 10-dages-regel, når der er 
tale om enkeltstående arbejdsopgaver . Overstiger arbej-
dets omfang denne grænse, indtræder skattepligten som 
hovedregel . Under helt særlige omstændigheder kan 
arbejdsopgaver udført i Danmark bevare deres enkeltstå-
ende karakter, selv om de tidsmæssigt har en varighed på 
mere end 10 dage inden for en periode på 12 måneder . Det 
er dog en forudsætning, at personen normalt ikke udfører 
arbejde i Danmark, og arbejdet ikke har nogen særlig 
tilknytning til Danmark .

10-dages-reglen gælder derimod ikke, hvis arbejdsop-
gaverne i Danmark er udtryk for et fast mønster, eller 
arbejdet specifikt eller i særlig grad retter sig mod 
Danmark . Eksempelvis vil et bestyrelsesmedlem blive 
omfattet af fuld dansk skattepligt, hvis han deltager i fire 
bestyrelsesmøder om året i Danmark, da der er tale om 
løbende personlig varetagelse af hvervet – et fast mønster .

Umiddelbart kan det undre, at Skatterådet fandt, at disse 
særlige betingelser var opfyldt i sagen om håndboldspil-
leren . Dog skal det anføres, at udtagelse til truppen alt 

andet lige ikke var givet på forhånd, og derfor kunne der vel 
ikke være tale om et fast mønster . 

Sommerhus og fuld dansk skattepligt
Skatterådet har afgivet et bindende svar om indtræden af 
fuld dansk skattepligt for en person, der påtænkte at købe 
et sommerhus i Danmark .

Sagen omhandlede en mand, der påtænkte at købe et 
sommerhus i Danmark . Sommerhuset kunne ikke benyttes 
helårligt .  Han var bosat i England med sin kone og tre 
børn . Familien havde boet i England siden 1994 . Manden 
var ansat i en engelsk virksomhed og havde det overord-
nede ansvar for varetagelsen af rådgivningsopgaver for 
erhvervskunder i Norden og afholdt løbende møder med 
en række virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og 
Finland . Som følge heraf medførte arbejdet en rejseak-
tivitet i størrelsesordenen 3-4 dage om ugen, heraf 1-2 
dage om ugen i Danmark . Forretningsmøderne i Danmark 
var normalt endagsmøder, hvorfor han ikke overnattede i 
Danmark i forbindelse med disse møder . Enkelte gange var 
det dog nødvendigt at overnatte i Danmark, og der havde 
i de forgangne år gennemsnitligt været 25-30 overnat-
ninger i Danmark om året . Overnatningerne skete altid ved 
indkvartering på hotel . Selv om han købte sommerhuset 
ville dette rejsemønster være uændret, og han ville fortsat 
bo på hotel, når møderne krævede overnatning .

Sommerhuset skulle udelukkende anvendes i ferieøjemed 
for familien, og opholdene ville ikke overstige 180 dage 
inden for en 12-måneders-periode, og familien ville aldrig 
opholde sig i sommerhuset i tre måneder i sammenhæng . 
Trods ferie kunne der blive tale om sporadisk besvarelse 
af enkeltstående erhvervsmæssige telefonopkald og mails . 
Under disse forudsætninger fandt Skatterådet ikke, at der 
ville indtræde fuld dansk skattepligt . Blev der derimod tale 
om deltagelse i forretningsmøder under ferieopholdene, 
var det Skatterådets opfattelse, at der ville indtræde fuld 
dansk skattepligt, selv om:

•  Mødedeltagelsen aldrig ville overstige 10 dage set 
henover en periode på 12 måneder

•  Møderne ikke var planlagt inden et ferieophold i 
Danmark

•  Møderne ikke blev afholdt i sommerhuset .

Som begrundelse anførte Skatterådet, at det samlede antal 
arbejdsdage i Danmark langt oversteg 10 dage inden for 
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en periode på 12 måneder, og sommerhuset på grund af 
erhvervsaktiviteterne skiftede karakter til helårsbolig .

Det var dog Skatterådets umiddelbare opfattelse, at ved 
dobbeltdomicil (skattepligt på grund af bopæl i såvel 
Danmark som England), måtte England anses som domi-
cilland .

Afgørelsen er offentliggjort i SKM2015 .290 .

Kommentarer
Dette er ikke den eneste afgørelse fra Skatterådet i 2015, 
hvor arbejde i Danmark og ophold i sommerhus har 
betydet indtræden af fuld dansk skattepligt . Nævnes kan 
en sag, hvor en person havde fået mulighed for arbejde på 
et DIS-indregistreret skib i en periode på 3-4 måneder med 
sejlads mellem Danmark og enten Sverige eller Tyskland . 
I denne arbejdsperiode ville personen benytte et af ham 
ejet sommerhus . Skatterådets svar var, at han ville blive 
fuld skattepligtig til Danmark, da sommerhuset skulle 
anvendes i forbindelse med et arbejdsophold .

Ved indtræden af fuld dansk skattepligt, skal personen 
som udgangspunkt beskattes af sin globalindkomst i 
Danmark . I afgørelsen offentliggjort i SKM2015 .290 var 
personen imidlertid bosat i England, som Danmark har en 
dobbeltbeskatningsoverenskomst med . Ved fuld skattepligt 
til to lande, skal der i sådanne tilfælde tages stilling til, 
hvor det skattemæssige hjemsted er, nemlig hvilket land 
er domicilland og hvilket land er kildeland . Skatterådet 
udtalte i den pågældende sag, at man umiddelbart var af 
den opfattelse, at England var domicilland, og Danmark 
ville dermed få status som kildeland . Med Danmark som 
kildeland skal der alene betales dansk skat af indkomst, 
som Danmark er tillagt beskatningsretten til efter dobbelt-
beskatningsoverenskomsten . I den forbindelse skal det 
erindres, at der er en artikel om subsidiær beskatningsret 
for kildelandet i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med 
Storbritannien .

Er personen derimod bosat i et land, som Danmark ikke 
har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med vil 
indtræden af fuld dansk skattepligt betyde, at globalind-
komsten skal selvangives i Danmark .

Danske søfolk på NIS-skibe
Landsskatteretten har afsagt en kendelse om subsidiær 
beskatningsret for Danmark for en sømand, der havde 

arbejdet på et skib registreret i Norsk Internationalt Skibs-
register (NIS) .

Sagen omhandlede en sømand, der var bosiddende og 
fuld skattepligtig til Danmark . Sømanden skulle derfor 
på ganske normal vis selvangive sin globalindkomst i 
Danmark, herunder løn for arbejde ombord på et skib regi-
streret i NIS . Der var tale om sejlads i såkaldt international 
trafik .

Efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst er 
Norge tillagt beskatningsretten til løn for arbejde udført 
ombord på et norsk skib, der sejler i international trafik . 
Sømanden havde betalt norsk social afgift (trygdeavgift), 
men han havde ikke betalt norsk skat .

Efter den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst er 
hovedreglen, at der ved den danske skatteberegning gives 
kreditlempelse, hvilket vil sige lempelse for den skat, der 
er betalt i Norge, dog højst den del af den danske skat, der 
forholdsmæssigt kan henføres til den norske lønindkomst . 
Danmark skal imidlertid lempe efter eksemptionmetoden, 
hvis lønmodtageren er omfattet af norsk social sikring og 
betaler norske sociale afgifter . Ved eksemptionlempelse 
reduceres den danske skat med den del af den beregnede  
skat af globalindkomsten, der forholdsmæssigt kan hen - 
føres til den norske lønindkomst . Nedslaget i den danske 
skat er således uafhængig af, om der er betalt skat i 
udlandet .

Sømandens påstand for Landsskatteretten var, at han var 
berettiget til eksemptionlempelse, da han var omfattet af 
norsk social sikring og havde betalt trygdeavgift . Dette var 
Landsskatteretten ikke enig i . Begrundelsen herfor var, 
at der i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst er 
en bestemmelse om, at hvis kildelandet ikke udnytter sin 
beskatningsret, så kan bopælslandet beskatte indkomsten, 
hvilket kaldes subsidiær beskatningsret . Når Danmark 
således får beskatningsretten til en indkomst i medfør af 
en subsidiær beskatningsret, skal der ved skattebereg-
ningen ikke gives lempelse efter dobbeltbeskatningsover-
enskomsten .

Landsskatteretten konkluderer derfor, at selv om 
sø manden er omfattet af norsk social sikring, er han 
ikke berettiget til eksemptionlempelse, da Danmark har 
beskatningsretten som følge af den subsidiære beskat-
ningsret .
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Kendelsen er offentliggjort i SKM2015 .185 .

Kommentarer
10 dage før ovenstående landsskatteretskendelse afsagde 
Højesteret ligeledes en dom om den subsidiære beskat-
ningsret i den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst, 
se ”Læge på arbejde i Norge” . Landsskatteretskendelsen 
er indbragt for domstolene .

Udenlandske sømænd, der ikke er fuld skattepligtige 
til Danmark, og som arbejder ombord på danske skibe 
registreret i DIS, som anvendes til formål, som vil kunne 
omfattes af tonnageskatteloven, betaler ikke skat i 

Danmark af denne indkomst . Det betyder alt andet lige, at 
Norge kan påberåbe sig den subsidiære beskatningsret i 
dobbeltbeskatningsoverenskomsten til at beskatte søfolk 
bosat i Norge, som sejler på DIS-skibe . Hyren på disse 
DIS-skibe er fastsat ud fra skattefrihed, og derfor betaler 
søfolk bosat i Danmark heller ikke skat af sådan indkomst, 
idet indkomsten berettiger til eksemptionlempelse .

Fast forretningssted – forskel på skat og moms
Skatterådet har truffet en afgørelse, hvor der blev statueret 
fast forretningssted i relation til skattereglerne, men ikke i 
relation til momsreglerne .
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Der var tale om et udenlandsk selskab, der havde oprettet 
en filial i Danmark, som skulle formidle kontakt til danske 
kunder . I den danske filial var der kun ansat en enkelt 
person kaldet filialbestyrer . Herudover benyttede filialen 
sig udelukkende af agenter, der blev aflønnet på kommis-
sionsbasis .

Den danske filial havde ikke eget kontor i Danmark og 
anvendte filialbestyrerens privatadresse som filialens 
adresse i Danmark . Møder med kunder blev ikke afholdt på 
denne adresse, ligesom lokalerne heller ikke var indrettet 
med henblik på at drive virksomhed .

Den danske filialbestyrers funktioner var af administrativ 
karakter, idet han stod for relationerne til agenterne . De 
danske tilknyttede agenter stod alene for formidling af 
kontakter til potentielle kunder, indsamling og analyse 
af oplysninger om potentielle kunder samt forklaring af 
korrespondance mellem den danske kunde og det uden-
landske selskab . Hverken filialbestyreren eller agenterne 
havde fuldmagt til at indgå aftaler med kunderne . Kunde-
aftaler ville blive indgået direkte mellem det udenlandske 
selskab og kunden, hvilket kunderne blev informeret om 
mundtligt ved det første møde med agenterne, ligesom det 
fremgik af efterfølgende materiale .

Efter Skatterådets opfattelse var der tale om fast driftssted 
i Danmark i henhold til skattereglerne, idet hjemmekon-
toret måtte anses som et fast forretningssted . De opgaver, 
som filialdirektøren varetog, kunne ikke anses for at være 
af forberedende eller hjælpende karakter . Filialen var 
dermed omfattet af begrænset skattepligt til Danmark i 
medfør af selskabsskatteloven .

Fast forretningssted er et af de vigtigste begreber, når der 
skal tages stilling til, hvor og hvordan momsen skal betales 
ved grænseoverskridende aktiviteter . 

Det udenlandske selskab havde etableret stedet for sin 
økonomiske virksomhed i et andet EU-land . Der var tale 
om levering af tjenesteydelser til danske kunder . Moms-
lovens bestemmelser om fastlæggelse af leveringsstedet 
for en given tjenesteydelse, herunder afgrænsningen af 
begrebet fast forretningssted i momsmæssig forstand, 
implementerer momssystemdirektivets bestemmelser om 
samme i dansk ret, og der skal derfor foretages en selv-
stændig momsretlig vurdering heraf under hensyntagen til 
EU-retlig lovgivning og praksis på området . Den momsret-

lige vurdering er derfor ikke nødvendigvis sammenfaldende 
med den skatteretlige vurdering . Det fremgår af moms-
forordningen, at der ved et fast forretningssted forstås 
et forretningssted, der kendetegnes ved en tilstrækkelig 
permanent karakter og passende struktur med hensyn til 
de menneskelige og tekniske midler, således at det kan 
præstere de ydelser, som det leverer .

Skatterådet fandt ikke, at der var tale om et fast forret-
ningssted i medfør af momsforordningen . Skatterådet 
lagde særligt vægt på, at den danske filial ikke havde 
kompetence til hverken at godkende kunder, indgå 
kontrakter med disse eller udføre de egentlige tjeneste-
ydelser .

Det bindende svar er offentliggjort i SKM2015 .41 .

Kommentarer
I de sidste par år har der været offentliggjort flere afgø-
relser, hvor der er statueret fast driftssted for udenlandske 
virksomheder i relation til skattereglerne/dobbeltbeskat-
ningsoverenskomsterne og dermed begrænset skattepligt 
til Danmark . Der har typisk været tale om udenlandske 
virksomheder, der ansatte personer bosat i Danmark, som 
skulle foretage salgsopsøgende arbejde .

Efter hidtidig praksis blev der normalt ikke statueret fast 
driftssted, når sælgerne ikke kunne indgå aftale med de 
danske kunder, der civilretligt bandt det udenlandske 
selskab . Sælgeren havde med andre ord ikke fuldmagt til 
at indgå/afslutte handler .

Efter den nu foreliggende administrative praksis er det 
uden betydning, om en sælger har fuldmagt til at indgå 
bindende aftaler med de danske kunder, idet Skatterådet 
statuerer fast driftssted, når der er et hjemmekontor eller 
snarere den kendsgerning, at en del af arbejdet udføres fra 
hjemmet .

Den danske praksis betyder alt andet lige flere skatte-
kroner i den danske statskasse . Men landene omkring os 
er til dels begyndt at anvendes samme praksis for statue-
ring af fast driftssted . Det vil ofte betyde et administrativt 
besvær for danske virksomheder, der ansætter sælgere 
bosat eksempelvis i de øvrige nordiske lande til at forestå 
salg der . En del af den danske virksomheds indkomst, skal 
dermed beskattes i udlandet, hvilket måske ikke betyder 
højere skat, men en masse administrativt bøvl .
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Når et folketingsvalg nærmer sig, går lovgivningsproces-

sen typisk i stå. Det bliver sværere end ellers at etab-

lere brede forlig, fordi det kommende valg betyder øget 

fokusering på den uenighed, der er mellem de forskellige 

partier. Og lovgivning med et smalt flertal viger en regering 

helst uden om, fordi de personer, der bliver negativt berørt 

heraf, vil have dette i klar erindring på valgdagen.

Dette har også været tilfældet i valgåret 2015. Den gen-

nemførte lovgivning har især været af teknisk karakter 

eller har drejet sig om specielle situationer, som ikke 

berører det store flertal af borgere. Det skal dog bemær-

kes, at der er gennemført regler, som klart forringer 

anvendeligheden af bindende svar, fordi et bindende svar 

nu ikke altid er bindende for SKAT. Der er endvidere som 

led i arbejdet med at bekæmpe international skatteflugt og 

skattely gennemført en såkaldt international omgåelses-

klausul i relation til grænseoverskridende transaktioner.

Arbejdet med at sikre, at alle indkomster kommer til be-

skatning, at beskatningen gennemføres der, hvor aktivite-

terne, der har genereret indkomsterne, har fundet sted, er 

ikke kun et dansk fænomen. I de relevante internationale 

fora, herunder EU, arbejdes der i disse år intenst med at 

bekæmpe skatteflugt.

Skatteinformation gennemgår ny lovgivning på skatteom-

rådet. Derudover er relevante og interessante domme og 

afgørelser beskrevet. I artikelform indeholder Skatteinfor-

mation blandt andet et evigt aktuelt emne, nemlig reglerne 

om afståelse af fast ejendom, især muligheden for skatte-

frit salg af familiens helårsbolig og sommerhus. Artiklen 

”Ferieboliger på kryds og tværs” omhandler den løbende 

beskatning af såvel ferieboliger i Danmark som udlandet, 

købt privat eller i selskabsregi.

Emnet for billedkavalkaden i denne publikation er LYSET. 

Dette er ikke kun inspireret af, at vi i skrivende stund er på 

vej mod lysere tider, men også af, at UNESCO har ud-

nævnt 2015 til internationalt lysår. Målet er at skabe øget 

opmærksomhed omkring de optiske teknologier, der kan 

sikre miljøet, og dermed møde fremtidens udfordringer 

indenfor energi, kommunikation og landbrug. I Danmark 

har der blandt andet været afholdt en af DTU Fotonik og 

Dansk Fysisk Selskab arrangeret lyskonference. 

Lad os nyde lyset!

God sommer.

Forord
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