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Udlandsdanskere med helårsbolig eller sommerhus i Danmark har gennem 
de seneste år været i skattevæsenets søgelys. En klassisk vinkel fra SKAT´s 
side har været undersøgelser af, om udlandsdanskeren reelt er fuld skatte-
pligtig til Danmark.  
 
For pensionister med sommerhus i Danmark er praksis nu blevet skærpet.  
 

I Spørg om Penge den 2. januar 2016 er omtalt skattepligtsforholdene for udlandsdan-

skere med sommerhus i Danmark. Det blev her bl.a. påpeget, at den ret, som udlands-

danskere i pensionsalderen har efter planloven til at benytte et sommerhus i Danmark til 

helårsbeboelse efter 8 års ejertid, kan være problematisk i forhold til de særlige regler 

om fuld skattepligt ved tilflytning.  

 

Med en afgørelse fra Landsskatteretten af 5. januar 2016, der netop er blevet offentlig 

tilgængelig, er denne problemstilling blevet højaktuel. Landsskatteretten har her tilken-

degivet, at de særlige regler om fuld skattepligt ved tilflytning, herunder 180-dages reg-

len, også gælder for disse pensionister. Har pensionisten ikke overholdt de særlige reg-

ler, er fuld skattepligt til Danmark en realitet og med virkning mange år tilbage i tid.    

 

Fuld skattepligt kan således - og på mere end én måde - komme snigende ind på ud-

landsdanskere i pensionsalderen med et dansk sommerhus, der lovligt må benyttes som 

helårsbolig.  

http://www.v.dk/
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Fuld og begrænset skattepligt 
Fuld skatteligt til Danmark indebærer, at en skatteyder  som udgangspunkt skal beskattes 

i Danmark af alle indtægter, hvad enten indtægterne hidrører her fra landet eller udlan-

det, dog begrænset af eventuelle lempelsesregler. 

 

En skatteyder, der kun er begrænset skattepligtig til Danmark, skal kun betale skat af 

visse indtægter her fra landet. Eksempelvis vil ejerskab af en fast ejendom i Danmark 

udløse begrænset skattepligt til Danmark vedrørende ejendommen og indtægter fra ejen-

dommen. Reglerne medfører, at udlandsdanskere, der under udlandsopholdet har købt 

sommerhus i Danmark, som udgangspunkt kun er begrænset skattepligtig til Danmark, 

og kun vedrørende dette sommerhus.  

 

Men begrænset skattepligt kan med ét slag blive til fuld skattepligt for pensionerede 

udlandsdanskere med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark.  

 

 

Fuld skattepligt til Danmark som følge af ophold i Danmark 
Har man ikke erhvervet en bopæl i Danmark, udløses der først fuld skattepligt, hvis 

man opholder sig i Danmark i mere end 6 mdr. Ved ophold under 6 mdr. kan man f.eks. 

påtage sig arbejdsopgaver, uden at dette udløser fuld skattepligt. Opholdet behøver altså 

ikke være et led i ferie. 

 

 

Ophold, når der er erhvervet en bolig 
Har man derimod erhvervet bopæl i Danmark, kan man kun opholde sig kortvarigt her i 

landet og da kun som følge af ferie eller lignende, hvis man vil undgå fuld skattepligt  

 

Praksis er her, at 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 på 12 måneder, 

overskrider grænserne for, hvad der kan anses som ”kortvarigt ophold på grund af ferie 

eller lignende (180-dages-reglen). Endvidere skal selve opholdet, som allerede nævnt, 

have karakter af ferie - i modsætning til f.eks. varetagelse af erhvervsmæssige opgaver. 
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Er et sommerhus en bopæl? 
Traditionelt har køb af et sommerhus som det klare udgangspunkt ikke været anset for 

etablering af bopæl her i landet. Historisk set er et sommerhus således kun i enkelte til-

fælde blevet sidestillet med en helårsbolig.  

 

Undtaget herfra er de tilfælde, hvor udlandsdanskeren m.v. rent faktisk benytter et som-

merhus som en bopæl. Eksempelvis kan nævnes den situation, at en medarbejder i en 

udenlandsk virksomhed med jævne mellemrum servicerer virksomhedens danske kunder 

og benytter sit sommerhus i Danmark i forbindelse med disse arbejdsopgaver. En sådan 

situation blev omtalt i Spørg om Penge den 2. januar 2016 under overskriften 

”Skattepligt ved flytning til Danmark - Penge - FINANS”. 

 

En anden undtagelse drejer sig - efter Landsskatterettens seneste praksis - om tilfælde, 

hvor udlandsdanskere i pensionsalderen har ejet et sommerhus i Danmark gennem 8 år 

og hvor den pågældende derfor efter planloven har ret til at anvende sommerhuset til 

helårsbeboelse.  

 

 

Landsskatterettens afgørelse af 5. januar 2016 
Som nævnt i Spørg om Penge den 2. januar 2016 har der i SKAT´s praksis været indika-

tioner på, at pensionerede udlandsdanskeres ret til at anvende et sommerhus som helårs-

beboelse kan være problematisk.  

 

Med Landsskatterettens afgørelse fra 5. januar 2016 har Landsskatteretten nu fastslået, at 

en ret til helårsbeboelse i et sommerhus efter planloven indebærer, at pensionisten har 

bopæl i Danmark efter reglerne om fuld skattepligt ved immigration til Danmark – og at 

denne retsstilling i øvrigt har været gældende siden 2005.  

 

Den konkrete sag drejede sig om en skatteyder, der sammen med sin hustru emigrerede 

til Venezuela i 1972. Skatteyderen etablerede en virksomhed i Venezuela, men solgte 

denne i 1990. Herefter bosatte parret sig i Monaco frem til ultimo 2007, hvor de vendte 

tilbage til Danmark og registrerede sig som herboende i begyndelsen af 2008. 

 

http://finans.dk/protected/finans/penge/ECE8332308/Skattepligt-ved-flytning-til-Danmark/
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I 1975 købte skatteyderen et sommerhus i Danmark og han blev i den forbindelse be-

grænset skattepligtig til Danmark.  

 

I sommerperioderne i 2005 – 2007 opholdt ægtefællerne sig i sommerhuset i mere end 3 

mdr. i sammenhæng. Ægtefællerne havde dermed opholdt sig i Danmark i videre om-

fang end skattelovgivningen giver mulighed for, uden at der indtræder fuld skattepligt til 

Danmark, hvis man har en bopæl i Danmark. 

 

I juni 2004, hvor skatteyderen var 66 år, fik han efter planloven - som følge af en ned-

sættelse af alderskravet fra 67 til 65 år i pensionistreglen efter nedsættelsen af folkepen-

sionsalderen - en personlig ret til at anvende sommerhuset som helårsbolig, da han på 

dette tidspunkt havde ejet sommerhuset i mere end 8 år.  

 

Efter SKAT´s opfattelse var skatteyderen herefter fuld skattepligtig til Danmark fra den 

21. april 2005, hvor skatteyderens ophold i Danmark i 2005 begyndte. Skatteyderens 

”forseelse” bestod i, at han havde opholdt sig i Danmark i mere end 3 måneder – ikke at 

han havde arbejdet i Danmark. Og formentlig havde skatteyderen ikke været klar over, 

at hvor han tidligere kunne opholde sig i Danmark i op til 6 mdr. uden problemer, var 

denne 6-mdr.´s regel nu reduceret til 3 mdr. i kraft af retten til at benytte sommerhuset 

som helårsbolig - en ret som han formentlig slet ikke benyttede sig af. 

 

Ved en afgørelse fra marts 2013 ændrede SKAT herefter skatteyderens skatteansættelser 

for 2005 – 2008.  

 

Almindeligvis har SKAT ikke mulighed for at tage en skatteansættelse op med så man-

ge års forsinkelse. Men da der efter SKATs opfattelse forelå et forsætligt eller groft 

uagtsomt forhold, dvs. skattesvig, kunne SKAT efter en særlig undtagelsesbestemmelse 

gå helt tilbage til 2005. 

 

Skatteyderen indbragte SKAT´s afgørelser for Landsskatteretten, der ved afgørelsen af 

5. januar 2016 bl.a. tog stilling til spørgsmålet om fuld skattepligt til Danmark under de 

foreliggende omstændigheder.   
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Landsskatterettens begrundelse 
Landsskatteretten konstaterede her, at skatteyderen fra juni 2004 - hvor alderskriteriet i 

planlovens pensionistregel blev ændret fra 67 år til 65 år - som pensionist havde en per-

sonlig ret til at benytte sommerhuset til helårsbeboelse efter planloven, da han på dette 

tidspunkt havde ejet sommerhuset i mere end 8 år. 

 

Videre konstaterede Landsskatteretten, at skatteyderen i 2005 – 2008 havde opholdt sig i 

Danmark i sammenhængende perioder, der oversteg 3 mdr. I 2005 begyndte det sam-

menhængende ophold den 21. april. 

 

På denne baggrund var meldingen fra Landsskatteretten, at skatteyderen var blevet fuld 

skattepligtig til Danmark den 21. april 2005, hvor skatteyderens sommerophold i Dan-

mark i sommeren 2005 begyndte. Han var derfor fuld skattepligtig til Danmark i 2005, 

2006, 2007 og 2008 med virkning fra og med den 21. april 2005. 

 

Der er næppe nogen tvivl om, at denne praksis vil komme noget bag på skatteydere i 

pensionsalderen med bopæl i udlandet og sommerhus i Danmark, således som det også 

var tilfældet i den foreliggende sag. En lov, der intet har at gøre med SKAT eller skatte-

lovgivningen, udløser således for mange skatteydere uventede afledte skattemæssige 

konsekvenser. 

 

 

Forsæt eller grov uagtsomhed 
Tilbage stod spørgsmålet om, hvorvidt skatteyderen havde udvist forsæt eller grov uagt-

somhed som betingelse for at ændre skatteyderens skattetilsvar så langt tilbage i tid.  

 

Her nåede Landsskatteretten frem til, at samspillet mellem pensionistreglen i planloven, 

skattelovgivningen samt SKAT´s praksis vedrørende fuld skattepligt ved tilflytning 

havde været så kompliceret, at skatteyderen ikke kunne anses at have udvist forsæt eller 

grov uagtsomhed.  
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Det betød i den konkrete sag, at SKAT´s ændringer af skatteyderens skatteansættelser 

var ugyldige på grund af forældelse. Skatteyderen i denne sag slap med andre ord med 

skrækken.  

 

 

Fuld skattepligt ved tilflytning 
Men tilbage står Landsskatterettens tilkendegivelse om, at sommerhuse, som ejeren efter 

pensionistreglen i planloven har ret til at anvende som helårsbeboelse, skal anses som en 

bopæl efter tilflytningsreglen.  

 

Det betyder, at pensionerede udlandsdanskere med danske sommerhuse ejet i 8 år i hvert 

fald siden 2005 har skullet iagttage de skærpede regler, dvs. at der ikke må være tale om 

et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 måneder eller samlede op-

hold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måneder, og at opholdene 

skal have karakter af ”ferie eller lignende”.  

 

Udføres der arbejde i Danmark under opholdet, eksempelvis deltagelse i bestyrelsesmø-

der, er dette i sig selv tilstrækkeligt til at statuere fuld skattepligt, selv om opholdet i 

Danmark ikke har oversteget de ovennævnte grænser. Se nærmere den mere dybtgående 

artikel, ”Nu er skattefælden klappet for pensionister med sommerhus i Danmark”. 
 

 

 
_______ o _______ 

 


