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• Kildeskattelovens § 7  

• subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse 
med ophold med bolig til rådighed – SKM2012.732 Østre 
Landsret (Camilla Vest sagen)  

• Landsskatterettens kendelse af 19/2 2013 samt Skattemi-
nisteriets kommentar i SKM2013.316.DEP om genopta-
gelse. © 

 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
 Efter en stort set uændret formulering i Ligningsvejledningen vedrørende beskatning af 

tilflyttere, kom den første ændring i 2011 i tilknytning til behandlingen af Kinnock-sagen.  

 

Ændringen indebar en udvidelse til mere end 3 år af den periode, hvor skatteyderen kun-

ne have rådighed over en bolig i Danmark, men uden at blive fuld skattepligtig i Dan-

mark, når den pågældende endnu ikke havde taget ophold her i landet.  

 

Der er dog en forudsætning for at opretholde skattefrihed under disse omstændigheder, at 

der ikke udøves erhvervsmæssig aktivitet under opholdet i Danmark.  Der har hidtil været 

opstillet meget snævre rammer for, hvilke erhvervsmæssige aktiviteter, der kunne accep-

teres førend der opstod fuld skattepligt her til landet jf. nedenfor omtalte 

SKM2011.300.SR. Med dommen ref. i SKM 2012.732.Ø er der her sket en lempelse. Østre 

http://www.v.dk/
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Landsret har således i sine præmisser inddraget Kinnock-sagen, og dermed tiltrådt præ-

misserne i denne administrative afgørelse. 

 

Skattedepartementet har med SKM2013.316DEP nærmere redegjort for, hvornår der kan 

ske genoptagelse i tidligere afgjorte sager om subjektiv skattepligt. Der vil blive udstedt et 

styresignal herom. 

 

Flere facetter i skattemyndighedernes håndtering af Camilla Vest-sagen har de seneste 

måneder været genstand for en sønderlemmende kritik, senest under og efter forespørg-

selsdebatten i Folketinget den 22. maj 2013.  
 

Sagerne om Camilla Vest - og forud herfor sagen vedrørende statsministerens ægtefælle – 

tager begge afsæt i kildeskattelovens § 7 om indtræden af skattepligt til Danmark ved til-

flytning.   
 

Kildeskattelovens § 7, stk. 1 fastslår, at for en person, der erhverver bopæl her i landet 

uden samtidig at tage ophold her, indtræder der først fuld skattepligt efter lovens § 1, stk. 

1, når han tager ophold her i landet. Som sådant ophold anses ikke kortvarigt ophold her i 

landet på grund af ferie eller lignende. 
 

Af Ligningsvejledningens indledende bemærkninger i afsn. D.A.1.1.1. fremgik gennem 

mange år og frem til og med 2010, at efter praksis anses et uafbrudt ophold her i landet af 

en varighed på mere end 3 måneder eller samlede ophold på i alt mere end 180 dage inden 

for et tidsrum af 12 måneder, ikke for ”kortvarigt ophold på grund af ferie eller lignen-

de”, jf. skd. 1972.21.139. Ved beregning af opholdets varighed her i landet medreg-

nes ethvert påbegyndt døgn som et fuldt døgn. I øvrigt lægges der ved afgørelsen vægt på 

den pågældendes øvrige tilknytning til landet. 
 

Ifølge Den juridiske vejledning vil enhver udøvelse af erhvervsmæssige aktiviteter her i 

landet medfører skattepligtens indtræden, når der er en bolig her i landet. 
 

Spørgsmålet om, hvornår der foreligger ferie eller lignende – eller udøvelse af erhvervs-

mæssig aktivitet, har givet anledning til nogen usikkerhed. Disse spørgsmål var fremme i 

Kinnock-sagen. 

 



- 3 – 
Offentliggjort d. 28. maj 2014 
 

  

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

 

Kinnock-sagen  
Afgørelsen i Kinnock-sagen blev truffet i 2010, men først offentliggjort på et senere tids-

punkt, og da efter Kinnock´ s eget ønske. Der har været rejst kritik af den manglende of-

fentliggørelse, men SKAT har imidlertid næppe fundet at have haft hjemmel til at offent-

liggøre denne afgørelse. Derimod kan det med rette kritiseres, at sagen tilsyneladende 

ikke er synkroniseret med SKAT´s praksis i øvrigt, ligesom præmisserne i Kinnock-sagen 

tilsyneladende ikke har fundet vej til efterfølgende afgørelser fra SKAT. Først med Østre 

Landsrets dom af 5. november 2013 i Camilla Vest-sagen fandt disse præmisser vej i en 

senere afgørelse. 

 

Kinnock-sagen - Den ændrede praksis vedrørende ”midlertidighedskravet” 
Kinnock-sagen gav anledning til, hvad der efterfølgende er betegnet som en ”ændret 

praksis” i henseende til, hvor længe det er muligt at opretholde en situation, hvor skatte-

yderen har bopæl til rådighed her i landet men uden at blive skattepligtig her til landet 

som følge af ophold her. 

 

Ifølge den hidtidige formulering af Ligningsvejledningen skulle en sådan retsstilling, hvor 

skatteyderen var ”på vej til Danmark, men endnu ikke havde taget ophold her i landet” 

være af midlertidig karakter, og kunne kun opretholdes i 3 år. Denne tidsmæssige be-

grænsning udgik. Denne ændring kom ind i Ligningsvejledningen i 2011. 

 

SKAT har ved pressemeddelelse af 19. oktober 2012 anført, at der ikke var tale om en 

praksisændring, men blot en korrektion af et ikke holdbart udsagn i Ligningsvejledningen. 

 

Kinnock-sagen - Erhvervsmæssigt arbejde 
I mangeårig fast praksis har der været sat endog meget snævre grænser for, hvilken er-

hvervsmæssig aktivitet, der måtte udøves under ophold i Danmark, førend opholdet ikke 

længere kunne karakteriseres som ”ferie” og der indtrådte fuld skattepligt. 

 

Med Kinnock-sagen blev dette krav lempet. 
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I Kinnock-sagen udtalte SKAT således, at ”..Et enkeltstående møde lørdag den 8. august 

2009 og efterfølgende i indkomståret 2010 indtil nu to møder henholdsvis fredag den 11. 

juni 2010 og onsdag den 16. juni 2010 i Danmark af erhvervsmæssig karakter, kan såle-

des efter SKATs opfattelse ikke begrunde indtræden af fuld skattepligt hverken den 1. ja-

nuar 2009 eller den 8. august 2009, ligesom besvarelsen af få enkeltstående telefonopkald 

og eventuelle mails findes ikke at kunne føre til et andet resultat. Der er ikke herved på-

begyndt en regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse eller 

varetagelse af indtægtsgivende erhverv her i landet..” 

 

Det bemærkes, at det i afgørelsen præciseres, at besvarelsen af få enkeltstående telefon-

opkald og eventuelle mails ikke anses for regelmæssig fast og kontinuerlig varig er-

hvervsmæssig beskæftigelse. 

 

 

Erhvervsmæssig arbejde – Bindende svar fra 2011. 

Praksis forud for Kinnock-sagen – og videre efterfølgende før offentliggørelse af Kin-

nock-sagen var langt mere restriktiv. 

 

I 2011 fremkom således et bindende svar af 26/4 2011 fra Skatterådet, ref. i 

SKM2011.300.SR, omtalt i JUS 2011/19, der belyste dagældende praksis vedrørende ind-

holdet af kildeskattelovens § 7, stk. 1, 2. pkt. om kortvarigt ophold her i landet på grund 

af ferie eller lignende. Det bindende svar blev siden tiltrådt af Landsskatteretten ved ken-

delsen ref. i SKM2012.311.LSR, omtalt i JUS 2012/23. 

 

Som det fremgår af JUS 2012/23, svarede faktum i overvejende grad til Kinnock-sagen. 

 

Mens spørgsmål 1 forudsatte, at spørgeren kun opholdt sig i Danmark på ferie, var 

spørgsmål 2-4 successivt trappet op, således at mængden af erhvervsmæssigt arbejde un-

der opholdet i Danmark blev forøget fra besvarelse af telefonopkald samt e-mails i 

spørgsmål 2, over en arbejdstid på 14 dage i spørgsmål 3, og 25 dage i spørgsmål 4. 

 

Som ventet førte et sådant ophold i form af ren ferie ikke til skattepligt i Danmark. 
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I spørgsmål 2 var forudsat, at det væsentligste formål med opholdet i Danmark ville være 

ferie eller lignende, men at det dog ikke kunne afvises, at spørgeren under sine ophold 

kunne blive nødt til at svare på telefoner, svare på mails m.v. Der vil dog i sin helhed væ-

re tale om lettere arbejde af sporadisk og ikke planlagt omfang.  

 

Det blev samtidig præciseret, at det ikke er nødvendigt for spørgeren at være i Danmark 

for at udføre arbejdet, dvs. at arbejdet lige så vel kunne have været udført i det pågælden-

de udland eller i et tredje land.  Det arbejde, som han ville udføre, mens han var i Dan-

mark, kunne efter det oplyste sammenlignes med det arbejde, som enhver travl ”forret-

ningsmand/kvinde” kunne blive udsat for at skulle forholde sig til under en charterferie på 

Mallorca eller en skiferie i alperne. 

 

Skatterådet nåede her frem til, at der allerede med de sparsomme forudsætninger om ar-

bejdsindsats i spørgsmål 2 ville blive udløst skattepligt her til landet. Forudsætningerne 

som angivet i spørgsmål 3 og 4 ville følgelig også udløse skattepligt.  

 

Denne vurdering blev tiltrådt af Landsskatteretten. Dette stemmer med udgangspunktet i 

Den juridiske vejledning, hvorefter enhver udøvelse af erhvervsmæssige aktiviteter her i 

landet medfører skattepligtens indtræden, når der er en bolig her i landet. 

 

Som det ses, synes der i Kinnock-sagen at være anlagt en videre afgrænsning af, hvilke 

arbejdsopgaver, der kan varetages, uden at der indtræder fuld skattepligt.  

 

 

 

Camilla Vest (fotomodelsagen)  
Spørgsmålet om Camilla Vest subjektive skattepligt blev i først omgang behandlet af 

SKAT og efterfølgende af Landsskatteretten 6. december 2010, og dermed før offentlig-

gørelse af Kinnock-sagen. 

 

Sagen drejede sig om, hvorvidt Camilla Vest i perioden 2001-2003 var skattepligt i Dan-

mark. 
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Camilla Vest og hendes mand havde i en periode boet i USA. I 2000 flyttede hendes 

mand til Danmark og overtog i juli 2000 en lejlighed i Danmark. I begyndelsen af 2001 

solgte ægteparret den lejlighed, som de havde beboet i USA, hvorefter Camilla Vest leje-

de en lejlighed i USA frem til 2004. I juli 2002 købte manden en ejendom i Danmark del-

vis finansieret af Camilla Vest. 

 

Camilla Vest flyttede tilbage til Danmark i 2004 og fødte parrets fælles datter i 2004. Den 

25. juni 2005 blev Camilla Vest registreret i folkeregistret i Danmark.  

 

I de omstridte år, 2001- 2003, havde Camilla Vest opholdt sig en del i Danmark hos ægte-

fællen, blandt andet mellem hendes opgaver som model i forskellige lande.  

 

SKAT havde her anset Camilla Vest for skattepligtig til Danmark fra d. 21. september 

2000, idet hun på dette tidspunkt havde udført modelarbejde i Danmark. I 2001 var der 

ifølge SKAT tillige sket overskridelse af 180-dages reglen, hvilket i sig selv medførte 

skattepligt i Danmark. 

 

SKAT anførte således, at Camilla Vest ”..har haft bopæl i Danmark siden 1. august 2000 

og har efter erhvervelsen af bopæl udført arbejde i Danmark første gang den 21. septem-

ber 2000. Der er ikke tale om et enkeltstående arbejde, idet klageren også udførte arbejde 

i Danmark den 22. september 2000, den 10. oktober 2000, den 20. november 2000, den 

22. februar 2001, den 23. februar 2001 og den 20. marts 2001…” 

 

Videre anførte SKAT, at  Camilla Vest ”…har den 21. oktober 2002 og 12 måneder tilba-

ge opholdt sig i Danmark i mere end 180 dage og ville alene af denne grund blive skatte-

pligtig til Danmark fra den 22. oktober 2001..” 

 

Landsskatteretten tiltrådte, at skattepligten for Camilla Vest var indtrådt i 2000 som 

følge af det arbejde, der var udført d 21. september 2000. 

 

Østre Landsret forkastede ved dom af 5. november 2012, ref. i SKM2012.732.ØL, 

Landsskatterettens vurdering af spørgsmålet om skattepligt blandt andet med henvisning 
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til Kinnock-sagen. (Landsretten efterprøvede således ikke direkte Landsskatterettens af-

gørelse, da Østre Landsretssagen drejede sig om en straffesag) 

 

5 ud af 6 dommere i Landsretten fandt det ikke bevist, at Camilla Vest havde opholdt sig i 

Danmark i mere end 180 dage om året i 2001-2003.  
 

Spørgsmålet var herefter, hvorvidt Camilla Vest havde udført erhvervsmæssig aktivitet i 

Danmark – altså om hun havde taget ophold i Danmark, som ikke kunne karakteriseres 

som ferie. 
 

SKAT og Landsskatteretten havde, som allerede nævnt, her lagt til grund, at hun allerede 

d. 21. september 2000 havde udført arbejde i Danmark i et sådan omfang, at der var tale 

om ophold i Danmark, der ikke kunne karakteriseres som ferie. 

 

Efter en gennemgang af praksis, herunder med citater fra Kinnock-sagen, konkluderede 

Landsretten imidlertid, at det måtte lægges til grund, at skattemyndighederne i praksis 

accepterer erhvervsudøvelse i et vist omfang, uden at der indtræder fuld skattepligt af 

denne grund. 
 

Efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer, lagde landsretten til grund, at Ca-

milla Vest foruden at udføre erhvervsarbejde den 21.-22. september 2000 havde udført 

arbejdsopgaver i Danmark den 10. oktober 2000, den 20. november 2000, den 22.-23. 

februar 2001, den 20. marts 2001 og den 4. april 2002.  

 

På denne baggrund foretog Landsretten herefter en materiel skatteretlig vurdering af, 

hvorvidt dette medførte, at Camilla Vest skatteretligt havde taget ophold i Danmark. 

 

Landsretten fandt på dette grundlag ikke, at den af Camilla Vest udøvede erhvervsvirk-

somhed var udtryk for regelmæssig fast og kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæfti-

gelse her i landet. 
 

Landsretten bemærkede supplerende, at Camilla Vest' s ophold i Danmark ikke havde 

været nødvendiggjort af en regelmæssig (løbende) personlig varetagelse af indtægtsgi-

vende erhverv. 
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Camilla Vest's erhvervsopgaver i Danmark kunne derfor ikke i sig selv begrunde fuld 

skattepligt til Danmark i årene 2001-2003. 

 

Landsrettens bemærkning om, at hendes ophold i Danmark ikke havde været nødvendig-

gjort af hendes erhverv skyldes formentlig, at hun under sagen forklarede, at hun sagtens 

kunne have forlangt de fotosessioner, der blev gennemført i Danmark, henlagt til New 

York i stedet. 

 

 

En ny afgørelse fra Landsskatteretten i Camilla Vest -sagen  
Efter afsigelsen af landsrettens dom genoptog Landsskatteretten efter begæring sagen. 

Ved kendelse af 19. februar 2013 (j.nr. 12-0238468) vurderede Landsskatteretten under 

henvisning til præmisserne i Østre Landsrets dom, at hun ikke var fuldt skattepligtig her 

til landet i årene 2001-2003, jf. SKM 2013.316.DEP 

 

 

Konklusion 

Med afsæt i SKM 2012.311.LSR som omtalt ovenfor, står det klart, at der har været snæv-

re grænser for erhvervsarbejde i tilfælde, hvor den ene ægtefælle og eventuel de fælles 

børn har bopæl i Danmark, mens den anden ægtefælle er bosiddende i udlandet. 

 

I sagen SKM2012.311.LSR var det forudsat, at det væsentligste formål med opholdet i 

Danmark ville være ferie eller lignende, men at det dog ikke kunne afvises, at spørgeren 

under sine ophold kunne blive nødt til at svare på telefoner, svare på mails m.v. Der vil 

dog i sin helhed være tale om lettere arbejde af sporadisk og ikke planlagt omfang. 

 

Det blev samtidig præciseret, at det ikke er nødvendigt for spørgeren at være i Danmark 

for at udføre arbejdet, dvs. at arbejdet lige så vel kunne have været udført i det pågælden-

de udland eller i et tredje land.  Det arbejde, som han ville udføre, mens han var i Dan-

mark, kunne efter det oplyste sammenlignes med det arbejde, som enhver travl ”forret-

ningsmand/kvinde” kunne blive udsat for at skulle forholde sig til under en charterferie på 

Mallorca eller en skiferie i alperne. 
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Skatterådet nåede desuagtet frem til, at der var tale om en erhvervsmæssig aktivitet af en 

sådan karakter, at der var tale om ophold i Danmark, der ikke kunne karakteriseres som 

ferie. 

 

Heroverfor står Kinnock-sagen hvor skattemyndighederne, som før nævnt, accepterede, at 

et enkeltstående møde lørdag den 8. august 2009 og efterfølgende i indkomståret 2010 

indtil nu to møder henholdsvis fredag den 11. juni 2010 og onsdag den 16. juni 2010 i 

Danmark af erhvervsmæssig karakter, ikke kunne begrunde indtræden af fuld skattepligt 

hverken den 1. januar 2009 eller den 8. august 2009, ligesom besvarelsen af få enkeltstå-

ende telefonopkald og eventuelle mails ikke fandtes at kunne føre til et andet resultat. Der 

var efter skattemyndighedernes opfattelse ikke herved påbegyndt en regelmæssig fast og 

kontinuerlig varig erhvervsmæssig beskæftigelse eller varetagelse af indtægtsgivende 

erhverv her i landet. 

 

De to afgørelser synes vanskeligt forenelige trods det forhold, at Kinnock-sagen blev truf-

fet i 2010, og dermed før Landsskatterettens kendelse i sagen SKM2012.311LSR. Det kan 

her naturligvis anføres, at Landsskatteretten på ingen måde er bundet af en lokal afgørel-

se, men omvendt synes det vanskeligt at forstå, at der her er lighed for loven. Et syns-

punkt om, at der i sagen SKM2012.311LSR var der tale om en regelmæssigt tilbageven-

dende aktivitet kan næppe være afgørende, idet der ikke ses at være nogen forskel på dette 

punkt i forhold til Kinnock-sagen. 

 

Landsskatterettens første kendelse i Camilla Vest-sagen, ligger på linie med 

SKM2012.311LSR.  

 

Østre Landsrets dom i Camilla Vest-sagen absorberer Kinnock-sagen og anlægger dermed 

mere vide rammer for, hvad der kan accepteres af erhvervsmæssigt arbejde i Danmark, 

uden at dette udløser fuld skattepligt her til landet.  

 

Nu kan man naturligvis anføre det argument, at Østre Landsret traf afgørelse i en straffe-

sag, hvor bevisbyrden vender til skatteyderens fordel.  

 



- 10 – 
Offentliggjort d. 28. maj 2014 
 

  

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

Heroverfor står, at Landsrettens afgørelse er truffet på baggrund af en udredning af den 

skatteadministrative praksis på området, herunder skattemyndighedernes afgørelse i Kin-

nock-sagen. Og videre, at Camilla Vest på denne baggrund ikke af Landsretten blev anset 

for skattepligtig til Danmark, hvilket ligeledes er udtryk for en materiel skatteretlig vurde-

ring.  

 

 

SKM2013.316.DEP  - Genoptagelse af tidligere indkomstansættelser 
I Skatteministeriets kommentar ref. i SKM2013.316.DEP har ministeriet nu skitseret 

rammerne for genoptagelse af tidligere afgjort sager samt for den fremtidige praksis på 

området.  

 

Ifølge Den juridiske vejledning vil enhver udøvelse af erhvervsmæssige aktiviteter her i 

landet medfører skattepligtens indtræden, når der er en bolig her i landet.  

 

Skatteministeriet anfører i kommentaren blandt andet, at der er undtagelser fra dette ud-

gangspunkt om, at enhver udøvelse af indtægtsgivende aktiviteter i kombination med bo-

lig indebærer indtræden af skattepligt. Det  anføres, at det navnligt accepteres, at besva-

relse af arbejdsrelaterede e-mails og telefonopkald i forbindelse med ophold i boligen i 

Danmark ikke indebærer indtræden af skattepligt, medmindre der er tale om regelmæssig, 

kontinuerlig erhvervsudøvelse fra den danske bolig, hvor den reelt fungerer som en fast 

hjemmearbejdsplads. Også deltagelse i enkeltstående møder accepteres, hvis formålet 

med opholdet her i landet i øvrigt er ferie eller lignende. 

 

Skatteministeriet erkender, at Landsskatterettens kendelse nr. 2 i Camilla Vest-sagen, jf. 

ovenfor, der var affødt af Østre Landsrets dom, vurderes som mere lempelig end hidtidig 

praksis.  

 

Uanset dette har Skatteministeriet besluttet ikke at indbringe landsskatteretskendelsen for 

domstolene. 

 

Skatteministeriets beslutning om ikke at indbringe kendelsen for domstolene medfører, at 

der vil skulle ske genoptagelse af eventuelle afgørelser, hvor personer under lignende 
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omstændigheder som dem, der forelå i sagen vedrørende Camilla Vest. Disse omstændig-

heder er følgende: 

 

• Camilla Vest havde i arbejdsmæssig henseende ingen særlig tilknytning her til 

landet. Hun forklarede for Østre Landsret f.eks., at hun sagtens kunne have for-

langt de fotosessioner, der blev gennemført i Danmark, henlagt til New York i ste-

det, og 

 

• Camilla Vest 's opgaver havde ikke sammenhæng med en mere varig forpligtelse 

til at udføre indtægtsgivende aktiviteter her i landet for en enkelt eller enkelte ar-

bejds- eller opdragsgivere, og 

 

• Camilla Vest´s opgaver blev udført over et forholdsvis mindre antal dage (8) i den 

godt 3-årige periode, som blev vurderet, og i de sidste 33 måneder af denne perio-

de, var der kun erhvervsmæssig aktivitet i Danmark en enkelt dag. Der var derfor 

ikke tale om et mønster af løbende erhvervsmæssige aktiviteter her i landet. 

 

Efter Skatteministeriets kommentar vil det grundlæggende være afgørende, om der fore-

ligger tilfælde, hvor de indtægtsgivende aktiviteter her i landet må anses for flere, men 

hver især enkeltstående aktiviteter, der ikke er udtryk for et fast mønster i relation til ud-

førelse af sådanne aktiviteter i Danmark. 

 

Genoptagelse vil derfor efter Skatteministeriets opfattelse forudsætte, at de erhvervsmæs-

sige aktiviteter her i landet er blevet udøvet i et ganske begrænset omfang. Hvis der f.eks. 

over en længere årrække udøves aktiviteter her i landet i 5 dage eller derover i hver perio-

de af 12-måneders varighed, vil der være et mønster af indtægtsgivende aktiviteter her i 

landet, hvilket indebærer, at man ikke kan hævde, at der er tale om "enkeltstående" ar-

bejdsopgaver/erhvervsaktiviteter her i landet. 

 

Genoptagelse vil efter Skatteministeriets opfattelse også forudsætte, at aktiviteterne her i 

landet ikke er udøvet på et varigt eller kontinuerligt grundlag, herunder fordi der fast har 

været tale om en enkelt eller enkelte arbejds- eller opdragsgiver(e). I så fald vil det være 

udelukket at betragte aktiviteterne her i landet som ”enkeltstående”. 



- 12 – 
Offentliggjort d. 28. maj 2014 
 

  

 
  

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

Personer, hvis indtægtsgivende aktiviteter specifikt eller i væsentligt omfang er rettet mod 

Danmark – i modsætning til Camilla Vest, der som nævnt i arbejdsmæssig henseende in-

gen særlig tilknytning havde til Danmark - vil efter Skatteministeriets opfattelse heller 

ikke befinde sig i en lignende situation. Når de indtægtsgivende aktiviteter her - selv om 

de ikke kræver andet end en begrænset fysisk tilstedeværelse i Danmark - retter sig speci-

fikt eller i væsentligt omfang mod netop Danmark, er aktiviteterne her i landet ikke af 

enkeltstående karakter, selv om de - bedømt på antal erhvervsmæssigt betingede opholds-

dage her i landet - er af begrænset omfang. 

 

Der vil blive udstedt et styresignal herom. 

 
_______ o _______ 

 


