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Højesteret tiltrådte ved en dom af 13/6 2016, at den omstændighed, at indskud på en 

pensionsordning var foretaget med skattefri midler, ikke kunne føre til anse udbetalinger 

fra ordningen som skattefri. Sagen drejede sig om et regelsammenstød mellem på den 

ene side de almindelige regler om pensionsbeskatning og på den anden side reglerne om 

beskatning af DIS-indkomst.  

 

Sagen afgjort ved Østre Landsrets dom ref. i SKM2014.701.ØLR og nu Højesterets dom 

af 13/6 2016 drejer sig om et regelsammenstød mellem på den ene side de almindelige 

regler om pensionsbeskatning og på den anden side reglerne om beskatning af DIS-

indkomst.  

 

Regelkonflikten blev løst ved at udstrække pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, til at 

omfatte pensionsindbetalinger af midler, der som DIS-indkomst var skattefri. De skat-

temæssige konsekvenser blev således fastlagt efter ”skatterettens almindelige regler”, 

som DIS-indkomst imidlertid er positivt løsrevet fra, og hvor der eksempelvis af samme 

grund er etableret særlige godtgørelsesordninger m.v. for de berørte lønmodtagere. 

 

Sagen har en vis fællesflade med de tidligere sete sager, hvor skatteydere, der fejlagtigt 

har anvendt virksomhedsskatteordningen på indkomst fra aktiviteter, der ikke kan anses 

som erhvervsmæssig virksomhed, alligevel ophørsbeskattes efter virksomhedsskattelo-

vens regler om ophørsbeskatning, jf. TfS 2003, 769 H. Eller med andre ord: et regelsæt 

udstrækkes til at omfatte tilfælde, der falder udenfor regelsættets anvendelsesområde.  

http://www.v.dk/
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Sagens faktum 
Den konkrete sag drejede sig i summarisk gengivelse om en kaptajn ansat ved Mærsk, 

der gjorde tjeneste på et containerskib indregistreret i Dansk Internationalt Skibsregister 

(DIS).  

 

Kaptajnens lønindkomst var omfattet af sømandsbeskatningslovens § 5 som såkaldt 

DIS-indkomst, hvilket indebar, at kaptajnen modtog en skattefri nettoløn, jf. nærmere 

nedenfor.   

 

Kaptajnen havde ikke haft anden skattepligtig lønindkomst i den for sagen relevante 

periode, dvs. siden 1. januar 2008, men havde siden indkomståret 2012 modtaget visse 

skattepligtige pensionsudbetalinger fra PFA. 

 

I overensstemmelse med ansættelsesvilkårene havde parterne løbende foretaget indbeta-

linger (arbejdsgiver- og lønmodtagerbidrag) til en arbejdsgiveradministreret pensions-

ordning hos PFA i forbindelse med udbetaling af kaptajnens DIS-indkomst.  

 

Ud over den nævnte arbejdsgiveradministrerede pensionsordning i PFA havde kaptajnen 

i årene 2008, 2009, 2011 og 2012 indbetalt beløb på private rate- og kapitalpensioner. 

Disse private pensioner var ophævet mod betaling af afgift for ophævelse før tid, da kap-

tajnen havde opnået kompensation for skatteværdien af de hertil knyttede, men ikke ud-

nyttede, fradrag gennem Udligningskontoret for Dansk Søfart. Den skattemæssige be-

handling af disse udbetalinger var af samme grund ikke omfattet af sagen for Højesteret. 

 

Spørgsmålet i sagen var nu, om udbetalinger til kaptajnen fra hans arbejdsgiveradmini-

strerede pensionsordning, svarende til indbetalinger foretaget siden 1. januar 2008, var 

skatte- og afgiftsfri. 

 

Retsgrundlaget  
Tvisten i sagen drejede sig om samspillet mellem sømandsskattelovens § 5 og pensions-

beskatningslovens § 20. 
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Af sømandsskattelovens § 5 fremgår, at:  

”§ 5. Har en person, der er skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, erhvervet lønind-

komst ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registreret i Dansk Internationalt 

Skibsregister, og som anvendes til formål, som vil kunne omfattes af tonnageskattelo-

ven, nedsættes den samlede indkomstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder 

på denne indkomst….. 

Stk. 2. Personer, som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 2, stk. 2, svarer ikke 

skat af lønindkomst erhvervet ved arbejde om bord på et dansk skib, som er registre-

ret i Dansk Internationalt Skibsregister, og som anvendes til formål, som vil kunne 

omfattes af tonnageskatteloven… 

Stk. 3. Skattefritagelse efter stk. 1 og 2 er betinget af, at løn og godtgørelser m.v. er 

fastsat under hensyn til skattefritagelsen.”  

 

Efter motiverne til sømandsskatteloven fra 2005, herunder § 5, jf. lov nr. 386 af 27/5 

2005, der var udtryk for en revision af regelgrundlaget på området, havde loven et dob-

belt formål. Dels at tilpasse reglerne om beskatning af søfolk til de nye retningslinier for 

statsstøtte til søtransportsektoren, som EU-Kommissionen udsendte i januar 2004 (EFT 

C 13 af 17.1.2004, s. 3), hvilket skal ses i lyset af, at DIS-ordningen i EU-retlig forstand 

er en statsstøtteordning. Og dels at gennemføre væsentlige forenklinger af reglerne for 

beskatning af søfolk.  

 

I de almindelige bemærkninger til forslaget til den senere lov nr. 386 af 27/5 2005 anfø-

res om DIS-ordningen bl.a., at:  

”Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) blev oprettet i 1988. Baggrunden var et 

ønske om, at dette register skulle kunne yde samme konkurrencemæssige vilkår som 

andre internationale skibsregistre for effektivt at kunne modvirke udflagning af dan-

ske skibe. 

Det blev dengang konstateret, at mandskab ombord på skibe i andre internationale 

skibsregistre ikke betaler skat til flagstaten, og man fandt det på denne baggrund 

nødvendigt på tilsvarende måde at lempe de danske skatteregler, således at DIS også 

på dette område kunne yde samme konkurrencemæssige vilkår som andre internatio-

nale skibsregistre. 

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20051086_P1?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2005834?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2005834?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG20051086_P2?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2005834?src=document
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Søfolk ombord på danske skibe registreret i DIS blev på denne baggrund fritaget for 

dansk beskatning. Dette gælder, hvad enten de pågældende søfolk er hjemmehørende 

i Danmark eller i udlandet. Er den pågældende hjemmehørende i Danmark, nedsæt-

tes vedkommendes skat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på den indkomst, 

der er erhvervet ved arbejde om bord på DIS-skib (ligningslovens § 33 C). Er den 

pågældende hjemmehørende i udlandet, frafaldes beskatningen (kildeskattelovens § 

48 D). 

Det er en forudsætning for gennemførelsen af skattefritagelsen, at lønnen for søfolk 

ombord på DIS-skibe fastsættes på internationalt konkurrencedygtige vilkår, d.v.s. 

som en nettohyre, der tager hensyn til skattefritagelsen.” 

 

Om rækkevidden af den med lov nr. 386 af 27/5 2005 vedtagne § 5 anføres i de særlige 

bemærkninger til bestemmelsen bl.a., at:  

”Bestemmelsen i lovforslagets § 5, stk. 1, om skattefritagelse for fuldt skattepligtige 

søfolk, der arbejder ombord på DIS-skibe, er en gengivelse af den tilsvarende be-

stemmelse, der i øjeblikket findes i ligningslovens § 33 C, bortset fra henvisningen til 

anvendelse efter tonnageskatteloven. Ligeledes er i sagens natur udeladt den nugæl-

dende bestemmelse i ligningslovens § 33 C om, at et dansk skib defineres efter be-

stemmelserne i sømandsfradragsloven. 

Lempelsen for DIS-beskatning vil rent beregningsteknisk komme til at foregå på 

samme måde, som det hidtil har været tilfældet. 

… 

Bestemmelsen i lovforslagets § 5, stk. 3, har hele tiden været en underliggende forud-

sætning for anvendelse af DIS-skattereglerne, nemlig at de pågældende søfolk bliver 

aflønnet med en nettohyre, som er beregnet ud fra en forudsætning om, at den er 

skattefri. Dette har ikke hidtil fremgået direkte af lovteksten, og det foreslås nu, at en 

sådan bestemmelse indsættes. Det følger af bestemmelsen, at indkomsten skal beskat-

tes efter de almindelige regler, hvis betingelsen om nettoaflønning ikke er opfyldt. 

(fremhævet her). Arbejdsgiveren skal om nødvendigt over for skattemyndighederne 

kunne godtgøre, hvordan den skattefri nettohyre er beregnet.” 
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Af pensionsbeskatningslovens § 19, stk. 1 fremgår nærmere, at:  

”§ 19. Ved opgørelsen af en arbejdstagers skattepligtige indkomst medregnes ikke 

beløb, der af arbejdsgiveren indbetales til en af kapitel 1 omfattet ordning for ar-

bejdstageren, herunder indbetalinger til Arbejdsmarkedets Tillægspension vedrøren-

de arbejdsgiverbetalte dagpengeydelser i henhold til lov om sygedagpenge…” 

 

Videre fremgår af pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 1, nr. 1 samt stk. 4, at:  

”§ 20. Til den skattepligtige indkomst medregnes: 

1. Pension fra en pensionsordning med løbende udbetalinger. Løbende ydelser 

fra forsikringer, som omfattes af § 5, er dog kun indkomstskattepligtige, så-

fremt de udbetales til forsikrede selv eller i kraft af en begunstigelsesbestem-

melse til forsikredes ægtefælle, fraskilte ægtefælle eller samlever eller dennes 

livsarvinger under 24 år eller forsikredes livsarvinger, stedbørn eller sted-

børns livsarvinger under 24 år. 

….. 

Stk. 4. Den del af udbetalinger fra pensionsordninger som nævnt i stk. 1, der svarer 

til indbetalinger på ordningen, som den skattepligtige efter § 55, 1. pkt., kan godtgø-

re at der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for ejeren eller kontohaveren 

ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bortseelsesret for her i landet eller i ud-

landet (fremhævet her) medregnes ikke til den skattepligtige indkomst.” 

 

§ 20, stk. 4 blev indsat ved lov nr. 1534 af 19/12 2007. Af lovforslagets særlige be-

mærkninger til den senere § 20, stk. 4 fremgår bl.a., at:  

”Til stk. 4  

Efter den gældende bestemmelse i lovens § 20 medregnes udbetalinger fra visse pen-

sionsordninger til den skattepligtige indkomst, uanset om der har været fradrags- el-

ler bortseelsesret for indbetalingerne.  

Det foreslås at indskrænke denne bestemmelse, således at udbetalinger, der svarer til 

indbetalinger (opgjort efter et krone til krone princip), som personen ikke har opnået 

hel eller delvis fradragsret eller bortseelsesret for her i landet eller i udlandet, ikke 

medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.  

Princippet bag den foreslåede bestemmelse er det samme som i den foreslåede be-

stemmelse i lovens § 32, jf. lovforslagets § 1, nr. 23, om afgifter af udbetalinger fra 
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ordninger omfattet af lovens afsnit I, samt delvist den foreslåede bestemmelse i lo-

vens § 53 A, stk. 5, jf. lovforslagets § 1, nr. 35, om beskatningen af udbetalinger fra 

ordninger omfattet af lovens afsnit II A. Der foreligger en formodning for, at der har 

været enten fradragsret eller bortseelsesret for alle indbetalinger til pensionsordnin-

gen. Det er således op til indehaveren af pensionsordningen at dokumentere eller 

sandsynliggøre, at der ikke har været fradrags- eller bortseelsesret for indbetalin-

gerne. Dette gælder også, hvor indbetalingerne ligger langt tilbage i tid, hvor det kan 

være vanskeligt for indehaveren at fremskaffe dokumentationen, som for eksempel en 

erklæring herom fra udenlandske skattemyndigheder.  

Udbetalinger, som modsvares af fradragsberettigede indbetalinger, medregnes til 

den skattepligtige indkomst, uanset at indbetalingerne efter omstændighederne ikke 

har haft fradragsmæssig virkning for den pågældende skatteyder. Det kan være til-

fældet, hvis skatteyderens indkomst ikke overstiger personfradraget, eller hvis skatte-

yderens indkomst er undergivet lempelse efter ligningslovens § 33 A. Meningen med 

reglen er alene at kompensere for situationer, hvor der ikke har været fradragsret for 

pensionsindbetalinger, men ikke hvor fradragsretten ikke har kunnet udnyttes (frem-

hævet her)  

Tilsvarende medregnes udbetalinger, som modsvares af fradragsberettigede indbeta-

linger, til den skattepligtige indkomst, uanset at indbetalingerne ikke har haft fuld 

fradragsværdi i den pågældendes skattepligtige indkomst. Hvis der eksempelvis er fo-

retaget indbetalinger på en pensionsordning, som ikke berettiger til fradrag i højere 

progressionstrin, vil udbetalingerne blive beskattet. Er der på den anden side tale 

om, at en beløbsgrænse for fradrag er overskredet, således at den overskydende ind-

betaling ikke er fradragsberettiget, vil udbetalinger, der modsvares af denne del af 

indbetalingen, være skattefri.  

Også den del af udbetalingen af værditilvæksten på en ordning, som hidrører fra 

indbetalinger, som der ikke har været fradragsret eller bortseelsesret for, medregnes 

i den skattepligtige indkomst. Dermed kan beskattede midler (ledig likviditet) ikke 

med skattemæssig fordel anbringes på en skattebegunstiget pensionsordning, hvor 

afkastet er lempeligt beskattet efter pensionsafkastbeskatningsloven, i forhold til fri 

opsparing, hvor afkastet er indkomstskattepligtigt.” 
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Østre Landsret afviste ved dommen ref. i SKM2014.701.ØLR at anerkende skattefri-

hed for pensionsudbetalingerne, og anførte som begrundelse nærmere, at: 

”Efter sømandsbeskatningslovens § 5, sker der en nedsættelse af den samlede ind-

komstskat med det beløb, der forholdsmæssigt falder på DIS-indkomsten. DIS-

indkomsten medregnes således i den skattepligtige indkomst, der opgøres efter skat-

terettens almindelige regler med fradrags- og bortseelsesret for pensionsindbetalin-

ger, men den skat, der vedrører DIS-indkomsten, skal imidlertid ikke betales. 

Det fremgår af pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4, at undtagelsesbestemmelsen 

alene finder anvendelse i det omfang, skatteyderen kan godtgøre, at der ved opgørel-

sen af den skattepligtige indkomst ikke har været hel eller delvis fradrags- eller bort-

seelsesret for de betalinger, der er foretaget på pensionsordningen. 

Efter bestemmelsens forarbejder indebærer det, at udbetalinger, som modsvares af 

fradragsberettigede indbetalinger, skal medregnes til den skattepligtige indkomst, 

”…uanset at indbetalingerne efter omstændighederne ikke har haft fradragsmæssig 

virkning for den pågældende skatteyder”, samt at ”Meningen med reglen er alene at 

kompensere for situationer, hvor der ikke har været fradragsret for pensionsindbeta-

linger, men ikke hvor fradragsretten ikke har kunnet udnyttes.”.  

Landsretten finder på den baggrund, at den omstændighed, at (kaptajnen) ikke har 

kunnet udnytte sin fradragsret eller bortseelsesret for de pensionsindbetalinger, der 

hidrørte fra hans DIS-indkomst, ikke kan medføre, at de til indbetalingerne svarende 

pensionsudbetalinger er skatte- og afgiftsfrie efter pensionsbeskatningslovens § 20, 

stk. 4.” 

 

Højesterets dom og præmisser 
Højesteret, der stadfæstede landsrettens afgørelse, anførte som det første, at kaptajnens 

lønindkomst var fritaget for beskatning efter sømandsbeskatningslovens § 5.  

 

Videre bemærkede Højesteret, at kaptajnens arbejdsgiver indbetalte bidrag til en pensi-

onsordning i PFA, og at sådanne pensionsbidrag efter pensionsbeskatningslovens § 19 

ikke skulle medregnes i hans skattepligtige indkomst (bortseelsesret). 

 

Af de grunde, som landsretten havde anført, tiltrådte Højesteret herefter, at den omstæn-

dighed, at kaptajnen ikke havde haft nogen skattemæssig fordel af bortseelsesretten for 
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pensionsindbetalingerne, ikke kunne føre til, at pensionsudbetalingerne omfattet af sagen 

- dvs. udbetalinger, der modsvarede indbetalinger foretaget efter den 1. januar 2008 - var 

skatte- og afgiftsfri efter pensionsbeskatningslovens § 20, stk. 4. 

 

Afslutningsvis tilføjede Højesteret, at det af kaptajnen anførte om et generelt princip om 

symmetri i beskatningen, ikke kunne føre til et andet resultat. 

 

Kommentar  
Som det fremgår, blev sagen afgjort med afsæt i et synspunkt om, at DIS-indkomst med-

regnes i den skattepligtige indkomst, der opgøres efter skatterettens almindelige regler 

med fradrags- og bortseelsesret for pensionsindbetalinger. 

 

Der synes dog at kunne sættes spørgsmålstegn ved, om et regelsammenstød bør løses 

ved at deducere fra en i loven valgt lempelsesmetode af beregningsteknisk karakter, jf. 

herved motivudtalelserne til lov nr. 386 af 27/5 2005, hvorefter ”Lempelsen for DIS-

beskatning vil rent beregningsteknisk komme til at foregå på samme måde, som det hid-

til har været tilfældet.” 

 

Dels har udledningen – nemlig at DIS-indkomsten medregnes således i den skatteplig-

tige indkomst, der opgøres efter skatterettens almindelige regler med fradrags- og bort-

seelsesret for pensionsindbetalinger – ingen klar støtte i de særlige bemærkninger til 

sømandsskattelovens § 5, hvor der tværtimod tales om, at ”Det følger af bestemmelsen, 

at indkomsten skal beskattes efter de almindelige regler, hvis betingelsen om nettoafløn-

ning ikke er opfyldt.” 

 

Dels har den i loven valgte ”beregningstekniske” lempelsesmetode ikke betydning for 

slutbeskatningen af DIS-indkomsten, nemlig en 0-beskatning, men har alene betydning 

for den effektive beskatning af en eventuel anden indkomst, der måtte være skattepligtig 

til Danmark. Dette synspunkt slår da også igennem i forhold til beskatningen af ellers 

begrænset skattepligtige personer, hvor beskatningen efter sømandsskattelovens § 5, stk. 

2 ganske enkelt bortfalder.  

 

Dels hviler DIS-beskatningen på den grundlæggende, eksplicit tilkendegivne betingelse, 

at DIS-indkomst er fastsat under hensyn til skattefritagelsen. Det må formodningsvist 
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antages, at også pensionsbidrag opfylder disse betingelser. Det forekommer på denne 

baggrund vanskeligt at tale om, at en arbejdsgiver har foretaget en indbetaling af (en 

større) skattepligtig indkomst, som det har været på tale at fradrage eller bortse fra ved 

opgørelsen af lønmodtagerens skattepligtige indkomst.  

 

Der synes at foreligge et behov for regulering af samspillet mellem pensionsbeskatnin-

gen og DIS-beskatningen.  

 

Med den foreliggende dom er der næppe mange søfarende, der ønsker at fastholde pen-

sionsordninger af den i sagen omhandlede karakter.   

 

Advokat Tommy V. Christiansen 


