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Skatterådets fandt ved et bindende svar ref. i SKM2013.76.SR, at en mødefrekvens på 

anslået 5-6 møder, der ikke var fastlagt på forhånd, over en periode på ca. 7½ måned, 

medførte skattepligt for en skatteyder i forbindelse med ophold hos en her i landet bosat 

ægtefælle. 

 

I et bindende svar af 22/1 2013 fra Skatterådet, ref. i SKM2013.76.SR, forelå en ofte set 

problemstilling. Der var tale om et ægtepar, der gennem mange år havde boet og arbej-

det i udlandet, og hvor hustruen nu flyttede tilbage til Danmark og erhvervede en bopæl 

her, mens manden først planlagde at flytte til Danmark på et senere tidspunkt. I sagen 

blev som følge af spørgerens procedure trukket en linie over til Kinnock-sagen fra 2010. 

 

Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt manden ville blive skattepligtig i Danmark som følge 

af kortere ophold her i landet kombineret med, at han havde bopæl til rådig i kraft af 

hustruens bopæl her i landet. Skatteyderen anmodede om bindende svar på dette 

spørgsmål under 2 forskellige forudsætninger, dels hvor der udelukkende blev holdt 

ferie i Danmark, og dels hvor der i en periode på omkring 7½ måned forventedes at bli-

ve holdt 5-6 ikke på forhånd planlagte møder i Danmark med forretningsforbindelser. 

Alene det sidstnævnte spørgsmål er genstand for omtale i det følgende. 

 

Af kildeskattelovens § 7 fremgår, at for en person, der erhverver bopæl her i landet uden 

samtidig at tage ophold her, indtræder skattepligt i henhold til kildeskattelovens § 1, nr. 
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1, først, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt op-

hold her i landet på grund af ferie eller lignende. Ifølge mangeårig tilkendegivelse i Lig-

ningsvejledningen, nu Den Juridiske Vejledning, anses efter praksis ”…et uafbrudt op-

hold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder, eller samlede ophold på i alt 

mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, ikke for ”kortvarigt ophold på 

grund af ferie eller lignende”. Se skd. 1972.21.139.” Det forhold, at eksempelvis hu-

struen flytter her til landet, og i tilknytning hertil erhverver bopæl her i landet, medfører 

for mandens vedkommende, at det antages, at han har bopæl til rådighed her i landet.  

 

Et ofte set spørgsmål i denne sammenhæng er, om der under opholdet i Danmark kan – 

og i givet fald da i hvilket omfang - udføres lettere arbejde af sporadisk og ikke planlagt 

omfang, eller om dette kolliderer med forudsætningen om, at der skal være tale om 

”…kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende..”  

 

Emnet har særligt været i fokus efter den såkaldte Kinnock-sag fra 2010, der vedrørte 

statsministerens ægtefælle, og den efterfølgende kendelse fra Landsskatteretten af 2/4 

2012, ref. i SKM2012.311.LSR; en sag der, efter nogle skatterådgiveres opfattelse til 

forveksling lignede Kinnock-sagen fra 2010, men hvor udfaldet var det modsatte.  

 

Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2012.311.LSR vedrørte et bindende svar afgivet 

af Skatterådet, ref. i SKM2011.300.SR, og efterfølgende kommenteret af Skatteministe-

riet i SKM2011.673.SKAT. Hvor langt Kinnock-sag fra 2010 rakte, har siden denne 

afgørelse været et åbentstående spørgsmål.  

 

I sagen ref. i SKM2012.311.LSR blev bl.a. rejst spørgsmål om, hvorvidt der ville ind-

træde skattepligt for manden, såfremt han holdt ferie i Danmark hos sin i Danmark bo-

satte ægtefælle, men således at det ikke kunne afvises, at han under sine ophold i Dan-

mark kunne blive nødt til at svare på telefoner, svare på mails m.v. Der ville dog i sin 

helhed være tale om lettere arbejde af sporadisk og ikke planlagt omfang. Det blev vide-

re oplyst, at det ikke var nødvendigt at være i Danmark for at udføre arbejdet, dvs. at 

arbejdet lige så vel kunne have været udført på Grønland eller i et andet land. Det arbej-

de, som ville blive udført, mens han var i Danmark, kunne sammenlignes med det arbej-

de, som enhver travl ”forretningsmand/-kvinde” kunne blive udsat for at skulle forholde 
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sig til under en charterferie på Mallorca eller en skiferie i alperne. Om opholdets formål 

og varighed blev oplyst, at han, alt i overensstemmelse med praksis for skattefrihed efter 

kildeskattelovens § 7, ville holde ferie i Danmark, og at han til enhver tid ville opholde 

sig i Danmark under 180 dage inden for en 12-måneders periode og under en periode på 

uafbrudt 3 måneder. 

 

Såvel Skatterådet som Landsskatteretten nåede her frem til, at der ville indtræde skatte-

pligt til Danmark under de givne forudsætninger. Landsskatteretten begrundede resulta-

tet med, at det arbejde, som skatteyderen i det beskrevne omfang og indenfor de be-

skrevne tidsmæssige rammer påtænkte at udføre i Danmark, ikke kunne anses for kort-

varigt ophold på grund af ferie eller lignende, men måtte karakteriseres som regelmæs-

sig, løbende varetagelse af indtægtsgivende erhverv. 

 

Afgørelsen ref. i SKM2012.311.LSR sammenholdt med Skatteministeriets kommentar i 

SKM2011.673.SKAT blev i JUS 2012/23 karakteriseret som et tilfælde, hvor  0 + 0 = 1, 

idet den tidsmæssige udstrækning af opholdet i Danmark næppe i sig selv kunne føre 

frem til beskatning her i landet. Og omfanget af det anførte arbejde synes ej heller i sig 

selv at kunne føre frem til et sådant resultat. Men kombinationen medførte skattepligt til 

Danmark. Se endvidere kommentaren til SKM2011.300.SR i JUS 2011/19 og efterføl-

gende SKM2011.673.SKAT, kommenteret i JUS 2011/42.  

 

Skatteministeriets kommentar i SKM2011.673.SKAT er adopteret i Den Juridiske Vej-

ledning  2012, (og gentaget i 2013-udgave under afsnit C.F.1.2.2) hvor det relevante 

afsnit er overført fra Ligningsvejledningen. Det anføres nu i Den Juridiske Vejledning 

2012 om ”kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende” blandt andet blandt følgen-

de om opholdet varighed: 

”Ophold under de 3 måneder, eller 180 dage, udløser efter praksis ikke skattepligt 

for personer, hvis ophold i landet har et overvejende feriemæssigt præg. Det er dog 

en betingelse, at opholdet her ikke er nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) 

personlig varetagelse af indtægtsgivende erhverv, fx deltagelse i eller tilsyn med le-

delsen af en erhvervsvirksomhed her i landet.” 
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Om de udførte arbejdsopgaver under opholdet i Danmark indenfor de ovenfor skitsere-

de rammer vedrørende opholdsperioden, fremgår af Den Juridiske Vejledning 2012 føl-

gende: 

”Praksis accepterer i mindre omfang, at en person håndterer enkeltstående arbejds-

opgaver uden, at det kortvarige ophold mister sin karakter af ferie eller lignende. 

Derfor indtræder skattepligten ikke, kun fordi personen under sin ferie eller i forbin-

delse med weekender besvarer sporadiske telefonopkald, e-mails og SMS, der vedrø-

rer arbejde eller deltager i enkeltstående møder, hvis formålet med opholdet her i 

landet i øvrigt er ferie eller lignende, herunder samvær med ægtefælle og børn. 

Omvendt må de arbejdsrelaterede aktiviteter ikke have karakter af løbende, regel-

mæssig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.  

Skattepligten indtræder, hvis den pågældende indretter sig efter at skulle arbejde un-

der længere ophold, fordi længden af opholdet sammenholdt med den arbejdsmæssige 

aktivitet fører til, at opholdet her i landet ikke længere kan anses for et kortvarigt op-

hold på grund af ferie eller lignende.” 

 

På baggrund af SKM2011.300.SR og SKM2011.673.SKAT, anføres i Den Juridiske 

Vejledning 2012 om kombinationen af opholdets varighed og arbejdsopgaverne føl-

gende: 

”Hvis opholdets længde overstiger, hvad der normalt anses for ferie, og den pågæl-

dende samtidig under sit ophold står til rådighed for sit arbejde, og som følge heraf 

udfører arbejdsrelaterede opgaver, kan opholdet ikke længere anses for et kortvarigt 

ophold på grund af ferie eller lignende. 

De almindeligt gældende grænser for ophold her i landet gælder ikke, når den på-

gældende kombinerer opholdet med udøvelse af erhverv. Det gælder også selvom ar-

bejdet forsøges begrænset til det mest nødvendige. 

Skatterådet fandt, at skattepligten indtræder, selvom den pågældende i videst muligt 

omfang begrænsede sit arbejde under sit ophold her i landet. Det fremgik af sagen, at 

det væsentligste formål med opholdet i Danmark var ferie eller lignende, herunder 

samvær med ægtefælle og børn mv., men det kunne ikke afvises, at personen under si-

ne ophold kunne blive nødt til at svare på telefoner, svare på e-mails mv. 
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Skatterådet kom frem til, at skattepligten ville indtræde, fordi den pågældende spurg-

te til en meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt). 

Kombinationen af opholdets længde og karakter førte til, at opholdet konkret ikke 

kunne anses for et kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignende. Se 

SKM2011.300.SR og SKM2011.673.SKAT.” 

 

Som det ses af det sidst refererede uddrag, havde det for besvarelsen spillet en rolle, at 

der blev forespurgt til en ”meget lang periode (op til 3 måneder uafbrudt eller 180 dage 

sammenlagt).” 

 

Sagen ref. i SKM2013.76.SR indeholder et bidrag til afgrænsningen af kildeskattelovens 

§ 7, herunder rækkevidden af Kinnock-sag fra 2010 som følge af skatteyderens procedu-

re i sagen.  

 

I den konkrete sag anførte skatteyderen vedrørende ophold i Danmark, at det kunne 

lægges til grund for besvarelsen, at der med besøgene i Danmark hverken ville være tale 

om uafbrudte ophold af mere end 3 måneders varighed eller om samlede ophold på i alt 

mere end 180 dage inden for en 12 måneders periode 

 

Om arbejdet anførte skatteyderen, at det ikke kunne udelukkes, at han i enkelte tilfælde 

ville kunne modtage invitation til at deltage i et møde eller et andet arrangement her i 

Danmark med danske samarbejdspartnere. Der var ikke var tale om møder, som var 

planlagte eller jævnligt tilbagevendende, men om møder, som skatteyderen kunne blive 

inviteret til med kortere varsel, hvis der skulle opstå behov for det. Det kunne på basis af 

hidtidige erfaringer lægges til grund for besvarelsen, at antallet af sådanne møder eller 

andre arrangementer her i Danmark ikke ville overstige 5-6 møder i tiden medio august 

2012 frem til og med marts 2013. 

 

Skatteyderen oplyste endvidere, at møderne ikke ville involvere samarbejdspartnere til 

spørgeren eller hans selskab, men derimod møder med samarbejdspartnere for et andet 

selskab, som skatteyderen udførte opgaver for.   
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Skatteyderen henviste endvidere til den såkaldte Kinnock-sag fra 2010 og anførte i den-

ne forbindelse, at SKAT i den offentliggjorte afgørelse fastslog, at statsministerens æg-

tefælle ikke var fuldt skattepligtig til Danmark, selvom han i en periode på 10 måneder - 

fra den 8. august 2009 til den 16. juni 2010 – havde deltaget i tre møder af erhvervs-

mæssig karakter her i Danmark. Videre henviste skatteyderen til, at der i afgørelsen ved-

rørende Kinnock blev lagt vægt på, at der var tale om møder, der kunne karakteriseres 

som enkeltstående, og som blev afholdt på ad hoc basis, og at SKAT derfor fandt, at 

møderne ikke indebar, at der var ”påbegyndt en regelmæssig fast og kontinuerlig varig 

erhvervsmæssig beskæftigelse eller varetagelse af indtægtsgivende erhverv her i landet”. 

 

I SKAT´s indstilling i den nu foreliggende sag ref. i SKM2013.76.SR anførte SKAT, at 

der i denne konkrete sag var tale om, at skatteyderen ville deltage i op til 5-6 møder in-

denfor et kortere tidsrum. Møderne måtte efter SKAT´s opfattelse betragtes som forven-

telige og nødvendige for en regelmæssig løbende personlig varetagelse af skatteyderens 

indtægtsgivende hverv og kunne derfor ikke betegnes som ”enkeltstående” møder, jf. 

praksis herom beskrevet i SKM2011.673.SKAT. Deltagelse i 5-6 møder i den nævnte 

korte periode udgjorde således efter SKAT´s opfattelse en bestemt arbejdsfunktion, der 

ikke kunne sidestilles med sporadisk arbejde og en pludseligt opstået situation. 

 

SKAT anførte videre i sin indstilling til Skatterådet, at på baggrund af ovennævnte prak-

sis fra Skatterådet og Landsskatteretten måtte de arbejdsrelaterede aktiviteter, som skat-

teyderen ville foretage i Danmark i form af den beskrevne mødedeltagelse, betragtes 

som en regelmæssig løbende personlig varetagelse af et indtægtsgivende erhverv.  

 

SKAT fandt endvidere ikke, at der gjorde nogen forskel for resultatet, om møderne blev 

afholdt med skatteyderens egne samarbejdspartnere eller samarbejdspartnere til et andet 

selskab, som skatteyderen også arbejdede for. Det afgørende var således efter SKAT´s 

opfattelse, at der var tale om møder, som var nødvendige for en regelmæssig løbende 

personlig varetagelse af spørgerens indtægtsgivende hverv. 

 

Skatteyderens repræsentant havde, som allerede nævnt, henvist til, at statsministeren 

den 25/8 2012 havde offentliggjort SKAT´s afgørelse af 16/9 2010 vedrørende hendes 

ægtefælles skattepligt til Danmark i indkomstårene 2007 – 2009 (Kinnock-sagen). Det 
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var i den forbindelse skatteyderens opfattelse, at denne afgørelse leverede fortolknings-

bidrag, der var vigtige for den foreliggende sag. 

 

SKAT anførte heroverfor, at det af afgørelsen af 16/9 2010 fremgik, at den pågældende 

deltog i et møde den 8/8 2009 af ca. 3 kvarters varighed med en stor dansk virksomhed i 

arbejdsgivers regi. Herudover deltog den pågældende i et møde i Statsministeriet den 

11/6 2010 af 1 times varighed og i et møde den 16/6 2010, hvor den pågældende sam-

men med flere personer kom i privatfly til forretningsbesøg i et privat firma (med fro-

kost). Deltagerne havde efterfølgende et møde i Statsministeriet, hvorefter alle fløj vide-

re til Norge samme dag. SKAT lagde i afgørelsen til grund, at der ikke herved var påbe-

gyndt en regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse eller 

varetagelse af indtægtsgivende erhverv her i landet. 

.  

Med henvisning til, at spørgeren i nærværende sag oplyste, at der kunne blive tale om 

op til 5-6 møder i perioden fra 14. august 2012 til og med marts 2013 fandt SKAT ikke, 

at forholdene i de to sager var sammenlignelige. Der var således efter SKAT´s opfattelse 

forskel på at deltage i tre enkeltstående møder - og for de to møders vedkommende me-

get kortvarige møder - indenfor en periode på ca. 10 måneder og så at deltage i 5-6 mø-

der indenfor en periode på 7½ måned. 

 

I nærværende sag måtte skatteyderens møder derfor, som beskrevet ovenfor, betragtes 

som forventelige og nødvendige for en regelmæssig løbende personlig varetagelse af 

skatteyderens indtægtsgivende hverv og kunne derfor ikke betegnes som ”enkeltståen-

de” møder. 

 

SKAT fandt derfor, at skatteyderens fulde skattepligt ville indtræde på det tidspunkt, 

hvor han første gang under et ophold i Danmark med det i spørgsmål 2 beskrevne op-

holds- og arbejdsmønster udførte arbejde, dvs. deltog i de beskrevne møder med danske 

samarbejdspartnere, idet han på dette tidspunkt havde taget ophold i Danmark, jf. kilde-

skattelovens § 7, stk. 1. 

 

Skatterådet tiltrådte SKAT´s indstilling og begrundelse. 
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Med denne afgørelse er der givet en meget skarp afgrænsning af området for kildeskat-

telovens § 7: En mødefrekvens på anslået 5-6 møder, der ikke var fastlagt på forhånd 

over en periode på ca. 7½ måned, medfører skattepligt, medens deltagelse i tre enkelt-

stående, og for de to møders vedkommende meget kortvarige møder, indenfor en perio-

de på ca. 10 måneder kan rummes af kildeskattelovens § 7. 

 

Det fremgår ikke af afgørelsen – men fremgår af Den Juridiske Vejledning af den oven-

for sidste citerede sætning – at det for det for skatteyderen negative udfald i sagen 

SKM2011.300.SR spillede en rolle, at der blev spurgt til en ”meget lang periode” (op til 

3 måneder uafbrudt eller 180 dage sammenlagt), hvilket også var tilfældet i nærværende 

sag ref. i SKM2013.76.SR 

 

Det kan langt fra udelukkes, især med SKM2011.673.SKAT samt det sidstnævnte afsnit 

fra Den Juridiske Vejledning, at var der rejst spørgsmål om ophold i Danmark 3-4 gange 

på 2-3 uger – og dermed vel at mærke samtidig indenfor rammerne af det anførte mak-

simum på 3 måneder henholdsvis 180 dage på en 12 måneders periode - ville udfaldet 

være blevet et andet. 

 
_______ o _______ 

 
 


