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Ved en dom af 20/10 2016, ref. i SKM2017.82.ØLR, tiltrådte Østre Landsret, at en skat-

teyder, der var begrænset skattepligtig til Danmark efter kildeskattelovens § 2, stk. 1, 

nr. 5, ikke havde fradragsret for en løbende ydelse i form af fribolig til forældre i den 

ejendom, der gav anledning til begrænset skattepligt.  

 

Kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 5 hjemler begrænset skattepligt til Danmark for perso-

ner, for så vidt de ”Ejer fast ejendom her i landet eller har indtægter af samme eller af 

her i landet oprettet familiefideikommis, jf. lov nr. 139 af 1. maj 1954 § 2, stk. 1, herun-

der kapital båndlagt i overensstemmelse med reglerne i § 4 i lov nr. 563 af 4. oktober 

1919 eller i § 6 i lov nr. 139 af 1. maj 1954. Skattepligten omfatter endvidere fortjeneste 

ved afståelse af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven eller afskriv-

ningslovens § 21.” 

 

Om opgørelsen af skattetilsvaret i denne situation fremgår af § 2, stk. 4 videre, at ”Skat-

tepligten i medfør af stk. 1, nr. … 5, … omfatter alene de dér nævnte indtægter. Udgifter 

kan kun fratrækkes, i det omfang de vedrører disse indtægter, jf. dog … afsnit I A og 

pensionsbeskatningslovens § 49.” 

 

Rækkevidden af kildeskattelovens § 2, stk. 4 var genstand for en nærmere prøvelse i 

sagen ref. i SKM2017.82.ØLR. Fortolkningsbidragene såvel til bestemmelsen i § 2, stk. 

1, nr. 5 som til § 2, stk. 4 er imidlertid ikke overvældende.   

 

http://www.v.dk/


- 2 – 
Offentliggjort d. 4. april 2017 
 
 

 
 
  

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) 

De to bestemmelser var med i den oprindelige kildeskattelov, jf. lov nr.  100 af 29/3 

1967, men forarbejderne hertil giver kun beskeden vejledning om rækkevidden af be-

stemmelserne.  

 

Af de særlige bemærkninger til kildeskattelovens § 2 fremgår således blot, at efter stats-

skattelovens § 2, stk. 1, nr. 3, jf. § 4, stk. 2 og § 6, stk. 2 er personer, som uden at være 

bosat her i landet, her ejer fast ejendom eller tiende eller har del i en sådan ejendom eller 

nyder indtægter af samme, skattepligtige af den fra denne kilde hidrørende indtægt, lige-

som de i henhold til statsskattelovens § 10, jf. § 13, stk. 2, er formueskattepligtige af den 

formue, hvorfra disse indtægter hidrører. Og videre, at disse bestemmelser om begræn-

set skattepligt i princippet blev opretholdt med kildeskatteloven.  

 

Fortolkningsbidragene til statsskattelovens § 6, stk. 2, der har rødder i statsskatteloven 

fra 1903, er ligeledes yderst sparsomme, ligesom bestemmelsen er uomtalt af Tvermoes 

i udgivelsen ”Lov nr. 104 om Indkomst- og formueskat til staten af 15. maj 1903 – Lov-

tekst med noter”.  

 

I V. Anthon, 1928, ”Statsskatteloven – Lov nr. 149 af 10. april 1922 om indkomst- og 

formueskat til staten med noter og henvisninger til judiciel og administrativ praksis”, 

anføres i noterne til § 2, nr. 3, at:  

”Til indtægt af fast Ejendom maa bl.a. henregnes: Fæste-, Forpagtnings- g Le-

jeafgifter samt Jordskyld og Rekognitioner o.l., derimod ikke Renter af Prioritetslaan 

i faste Ejendomme.  

… 

En udlænding anset berettiget til i Indkomsten af en ham tilhørende fast Ejendom 

her i Landet at fradrage Renterne af et af ham i Udlandet optaget, som Hæftelse på 

Ejendommen hvilende Laan, uanset at dette endnu ikke på Ansættelsens Tid var ting-

læst, ligesom den paagældende ansaas berettiget til at fradrage Hæftelsen i sin For-

mue. (LOSR. Medd. XXIII Nr. 3).  

I et Tilfælde, hvor et udenlandsk Forsikringsselskab foruden at drive Forsik-

ringsvirksomhed her i Landet tillige her ejede indtægtsgivende fast Ejendom, blev 

foruden Indtægten af den førstnævnte Indtægtskilde også Nettoprovenuet af den faste 

Ejendom anset som skattepligtig Indkomst i Henhold til Lovens § 2, nr. 3” 
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V. Anthons Kommentar indeholder derimod ingen nærmere omtale af den dagældende 

bestemmelse i § 6, stk. 2 om fradrag af udgifter vedrørende disse kilder, idet der blot 

henvises til kommentaren til § 2, nr. 3, jf. ovenfor.  

 

Indkomstopgørelsen blev langt senere behandlet af ekspeditionssekretær i Skattedepar-

tementet, Erik Møller, i Rev. & Regn. 1963, s. 8-18 samt s. 37 – 46, ”Dansk rets regler 

om begrænset Skattepligt”. Om indkomstopgørelsen anføres s. 41, 2. afsn., imidlertid 

blot, at: 

”Indtægten af fast ejendom må beregnes på almindelig måde, således at drifts-

omkostninger, herunder skatter og prioritetsrenter, kan fradrages, derimod ikke ren-

ter af egen kapital.” 

 

Thøger Nielsen tilsluttede sig disse synspunkter i Indkomstbeskatning II, s. 416 – 417, 

med bl.a. den tilføjelse, at: 

”Under indtægt af fast ejendom må også medtages indtægt af tilbehør til ejen-

dommen f.eks. besætning og inventar hørende til landbrug og skovbrug samt indtægt 

i form af brugsrettigheder over fast ejendom samt indtægt ved udnyttelse af mineral-

forekomster og naturforekomster. Man kan derfor i en vis forstand sige, at fast ejen-

dom har karakter af et driftssted i relation til den aktivitet, som er direkte knyttet til 

ejendomsbesiddelsen eller brugsretten over ejendommen.” 

 

I Ligningsvejledningen 1978, afsn. A.2.7.1, anføres om bestemmelsen indledningsvist, 

at: 

”Indtægten af fast ejendom må beregnes på sædvanlig måde, således at driftsom-

kostninger, herunder skatter og renter, kan fradrages, derimod ikke beregnede renter 

af egenkapital.” 

 

I Den Juridiske Vejledning, senest 2017-1, afsn. C.F.3.1.6 Fast ejendom, fremgår føl-

gende:   

”Hvordan opgøres indkomst af fast ejendom? 

Indkomst af fast ejendom opgøres efter nettoprincippet, dvs. efter fradrag for priori-

tetsrenter. Se afsnit C.F.3.2.3 om indkomstopgørelse for begrænset skattepligtige og 

afsnit C.F.2.3 om nettoprincippet.” 

 

http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1977361&chk=214126
http://skat.dk/SKAT.aspx?oID=1977823&chk=214126
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Af afsn. C.F.3.2.3 fremgår videre: 

”Indtægt af fast ejendom 

Indtægten af fast ejendom beregnes efter de almindelige regler med fradrag af drifts-

omkostninger, herunder skatter og renter. 

Dette betyder bl.a., at SL § 4, litra b, om skønsmæssig ansættelse af udlejeværdi kan 

anvendes, hvis den faktiske lejeindtægt ikke svarer til den objektive markedsleje.” 

 

Af afsn. C.F.2.3. om nettoprincippet fremgår derimod bl.a., at:  

”Dette afsnit handler om det nettoprincip, der gælder, når en person skal opgøre sin 

udenlandske indkomst, og Danmark skal nedsætte den danske skat (lempelsesbereg-

ning) som bopælsland. 

…. 

Hvad er nettoprincippet? 

Når den danske skat skal lempes efter reglerne i LL § 33, en dansk DBO eller LL § 

33 A, skal den udenlandske indkomst, der berettiger til skattelempelse, fratrækkes de 

udgifter, der vedrører [fremhævet her] den udenlandske indkomst. Opgørelsesmeto-

den kaldes nettoprincippet. Se LL § 33 F, stk. 1. Se også taleksemplet nedenfor. 

Når den udenlandske indkomst nedsættes med fradragsberettigede udgifter, bliver 

lempelsen af den danske skat mindre. 

Den udenlandske indkomst og de fradragsberettigede udgifter skal opgøres efter 

danske regler. 

En udgift vedrører en lempelsesberettiget udenlandsk indkomst, hvis der er en klar 

sammenhæng mellem udgiften og den lempelsesberettigede udenlandske indkomst. 

Der kan fx være tale om renteudgifter, som vedrører et lån, som er optaget netop for 

at erhverve den udenlandske indkomst. Royaltybetalinger for patenter, der udeluk-

kende bliver anvendt i den udenlandske virksomhed, vil også have en sådan sammen-

hæng med den udenlandske indkomst, at nettoprincippet skal anvendes. 

Nettoprincippet gælder for alle arter af udenlandsk indkomst, herunder også uden-

landske rente-, udbytte- og royaltyindtægter, uanset om de pågældende indkomster 

stammer fra erhvervsmæssig virksomhed eller ikke. 

http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A19220014930_P4
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20160116229_P33
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20160116229_P33a
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20160116229_P33a
http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/A20160116229_P33f
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Nettoprincippet skal som nævnt ovenfor anvendes ved enhver lempelse for dobbeltbe-

skatning. Det gælder uanset, hvad den udenlandske indkomst består af og uanset, om 

det er en person eller et selskab mv., der modtager den udenlandske indkomst.” 

 

Der er så vidt ses kun truffet få afgørelser vedrørende rækkevidden af ligningslovens § 

2, stk. 4.  

 

I forbindelse med udredelsen af det retlige grundlag for den nedenfor omtalte dom fra 

Østre Landsret, pegede landsretten på følgende 3 afgørelser, der indgik i rettens beslut-

ningsgrundlag, og som i præmisserne betegnes som en skatteretlig administrativ praksis, 

jf. nærmere nedenfor:  

 

For det første det daværende Ligningsdirektorats afgørelse ref. i SpO 1968, s. 174, 

vedrørende et ægtepar, der var bosiddende i udlandet, men som drev en erhvervsmæssig 

virksomhed her i landet. Ægteparret agtede at stifte en fond, hvortil der skulle ydes en 

nærmere angivet del af overskuddet ved virksomheden i Danmark. Ligningsdirektoratet 

fandt ikke at kunne anse ægteparret for berettiget til efter ligningslovens § 14, stk. 2 at 

fradrage den årlige ydelse ved opgørelsen af ægteparrets begrænset skattepligtige ind-

komst, da der ved denne opgørelse efter statsskattelovens § 6, stk. 2 kun kunne fradra-

ges udgifter, som vedrørte den pågældende erhvervsvirksomhed.  

 

Det kan herved bemærkes, at ligningslovens § 14, stk. 2 i bestemmelsens dagældende 

udformning hjemlede fradrag for ”…udgifter til udredelse af andre løbende ydelser så-

som aftægts- og underholdsydelser, som den skattepligtige har forpligtet sig til at udre-

de.” 

 

Dernæst Ligningsdirektorats afgørelse ref. i RR 1974, SM 62, hvor Ligningsdirektora-

tet refereres for den udtalelse, at ”en begrænset skattepligtig ikke kan anses for beretti-

get til med hjemmel i ligningslovens § 14, stk. 2 at fratrække løbende ydelser, som han 

har forpligtet sig til at udrede ved opgørelsen af sin skattepligtige indkomst, idet sådan-

ne udgifter i medfør af kildeskattelovens § 2, stk. 2 ikke kan anses for fradragsberettige-

de i indkomst, der kun er undergivet begrænset skattepligt.” 
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Og for det tredje Skattedepartementets afgørelse ref. i SKDM 1975, 32 SKM vedrø-

rende en skatteyder bosat i Spanien, der var begrænset skattepligtig til Danmark af en 

tjenestemandspension, og som nu anmodede om tilladelse til at fradrage underholdsbi-

drag, som han betalte til sin hustru, i pensionen. Skattedepartementet oplyste i den an-

givne afgørelse, at ”…kildeskattelovens § 2, stk. 2 kun giver adgang til fradrag i den 

skattepligtige indkomst for udgifter, der direkte vedrører denne indtægt. Der kunne som 

følge heraf ikke indrømmes skatteyderen fradrag for underholdsbidrag til den frasepa-

rerede hustru.” 

 

SKM2017.82.ØLR 
Som allerede nævnt var rækkevidden af bestemmelsen i den nugældende kildeskattelovs 

§ 2, stk. 4 genstand for en nærmere prøvelse i sagen ref. i SKM2017.82.ØLR. Sagen 

vedrørte en i udlandet bosat skatteyder, der havde stillet en fribolig til rådighed for sine 

forældre i Danmark. Problemstillingen i sagen var nærmere, om skatteyderen i indkom-

sten fra boligen kunne fradrage sine udgifter til friboligen som en løbende ydelse efter 

ligningslovens § 12, stk. 1 og 5.  

 

Endvidere forelå i sagen spørgsmålet om, hvorvidt der var grundlag for ekstraordinær 

genoptagelse af skatteyderens skatteansættelser efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 

1, nr. 5 om forsætligt eller groft uagtsomt forhold. Denne problemstilling vil ikke blive 

omtalt nærmere ud over en bemærkning om, at landsretten nåede frem til, at forholdet -

trods nedenstående faktum - var omfattet af nævnte bestemmelse. 

 

Sagen drejede sig i sin enkelhed om en skatteyder, der var emigreret fra Danmark i 1996 

og bosat i Hong Kong. I 2004 havde han købt en ejendom i Danmark med henblik på at 

tilvejebringe en bolig til sine forældre.  

 

Efter råd fra et revisionsfirma, som var inddraget i sagen på foranledning af skatteyde-

rens advokat, havde han stillet boligen til rådighed for forældrene vederlagsfrit og med 

vilkår om uopsigelighed fra skatteyderens side. Hensigten var at stille en livsvarig fribo-

lig til rådighed med den konsekvens, at udgifterne ved friboligen kunne fradrages efter 

ligningslovens § 12 som en løbende ydelse i indkomsten fra boligen, hvor markedslejen 

af en sagkyndig var ansat til 15.000 kr. pr. måned. Revisionsfirmaet havde i samme for-
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bindelse lagt til grund, at forældrene ikke var skattepligtige, men afgiftspligtige, af vær-

dien af friboligen.  

 

Da skatteyderen efter det oplyste havde fået den forståelse, at han ganske vist var be-

grænset skattepligtig, men at der ikke var en indkomst til beskatning for ham vedrørende 

friboligen, indgav han ikke selvangivelse for indkomstårene 2004 - 2011.  

 

Efter SKAT´s opfattelse var skatteyderen derimod skattepligtig af den af skatteyderen 

fastsatte årlig markedsleje på 180.000 kr. med fradrag af skønnede driftsudgifter på 

25.000 kr. SKAT genoptog herefter skatteyderens skatteansættelser for indkomstårene 

2004 – 2011 med henvisning til, at skatteyderen havde handlet mindst groft uagtsomt, jf. 

skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5.  

 

Denne skatteansættelse blev fastholdt først af Landsskatteretten og siden af Københavns 

Byret, jf. SKM2016.67.BR, og nu Østre Landsret, jf. SKM2017.82.ØLR. 

 

For domstolene gjorde skatteyderen bl.a. gældende, at skatteyderen havde fradrag for 

udgiften ved at stille friboligen til rådighed for forældrene med henvisning til, at friboli-

gen var en udgift, som vedrørte indtægten af ejendommen, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 

4. Dels var en fribolig i ligningslovens § 12 defineret som en ”udgift”, og dels ”vedrør-

te” denne udgift indtægten af ejendommen.  

 

Endvidere støttedes påstanden om fradrag for udgiften til friboligen på statsskattelovens 

§ 6, litra a om driftsomkostningsfradrag.  

 

For landsretten gjorde skatteyderen tillige gældende, at kildeskattelovens § 2, stk. 4, 

skulle fortolkes EU konformt, og at nægtelse af fradrag efter ligningslovens § 12, stk. 5, 

ville stride mod TEUF artikel 63 om kapitalens fri bevægelighed, idet han som ikke-

hjemmehørende i Danmark herved stilles åbenbart ringere end skatteydere hjemmehø-

rende i Danmark. Begrænset og fuldt skattepligtige befinder sig i en objektivt sammen-

lignelig situation, når de ejer fast ejendom i Danmark, idet eneste forskel er, at den be-

grænsede skattepligtige er hjemmehørende i udlandet. Nægtelse af fradrag udgør endvi-

dere over for EU-borgere en krænkelse af etableringsretten og arbejdskraftens fri bevæ-

gelighed. 
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Skatteministeriet gjorde heroverfor gældende, at fradragsretten for ensidige bidragsydel-

ser efter ligningslovens § 12 er ikke knyttet til et bestemt aktiv eller en bestemt ind-

tægtskilde, men derimod er knyttet til selve forpligtelsen til at udrede en ydelse omfattet 

af ligningslovens § 12. Fradrag efter ligningslovens § 12 er således ikke begrundet i 

tilknytningen til en bestemt indkomstkilde, hvilket står i modsætning til for eksempel 

fradrag for driftsomkostninger. 

 

Som allerede nævnt fastholdte landsretten de tidligere instansers afgørelse i sagen.  

 

Som begrundelse anførte landsretten for det første, at landsretten i overensstemmelse 

med skatteretlig administrativ praksis tiltrådte, at skatteyderen ved opgørelsen af sin 

skattepligtige indkomst ikke var berettiget til i medfør af ligningslovens § 12, stk. 1 og 5 

at fradrage udgifterne til den løbende ydelse i form af fribolig, som han ensidigt havde 

forpligtet sig til at give sine forældre, idet sådanne udgifter i medfør af kildeskattelovens 

§ 2, stk. 4, ikke kan anses for fradragsberettigede i indkomst, der kun er undergivet be-

grænset skattepligt. 

 

Videre anførte landsretten, at en nægtelse af at indrømme en begrænset skattepligtig 

fradrag for sådanne udgifter heller ikke var i strid med EU-retten, da den omstændighed, 

at en EU-medlemsstat indrømmer en hjemmehørende skattepligtig visse skattemæssige 

fordele, som ikke tilkommer en ikke hjemmehørende, generelt ikke indebærer en for-

skelsbehandling, da de to kategorier af skattepligtige ikke befinder sig i en sammenlig-

nelig situation, jf. blandt andet EU-Domstolens dom i sag C-279/93, Schumacker, præ-

mis 32-34. En sammenlignelig situation ville derimod efter landsrettens opfattelse ek-

sempelvis foreligge, hvis der var tale om fradrag for erhvervsmæssige udgifter, der 

umiddelbart hang sammen med den virksomhed, der havde givet anledning til den ind-

komst, der var skattepligtig i medlemsstaten, jf. blandt andet EU-Domstolens dom i sag 

C234/01, Gerritse, præmis 27-29. 

 

Herefter, og da det var ubestridt, at skatteyderen var indkomstskattepligtig af markedsle-

jen for ejendommen efter fradrag af driftsudgifter i overensstemmelse med skattemyn-

dighedernes bestemmelser herom, tiltrådte landsretten, at skatteyderen ved opgørelsen 

af sin skattepligtige indkomst ikke var berettiget til at fradrage udgifterne til den løben-
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de ydelse i form af livsvarig fribolig, som han havde forpligtet sig til at give sine foræl-

dre. 

 

 

Kommentar  
Med Østre Landsrets dom er knæsat en meget snæver afgrænsning af begrebet ”udgifter, 

der vedrører disse indtægter, jf. formuleringen i kildeskattelovens § 2, stk. 4 om ”Udgif-

ter kan kun fratrækkes, i det omfang de vedrører disse indtægter..” 

 

Hertil kan bemærkes, at uanset at kildeskattelovens § 2, stk. 4 ikke er formuleret i en 

driftsomkostningsterminologi - dvs. en udgift, der er afholdt for at erhverve, sikre eller 

vedligeholde en indkomst - men derimod som en udgift, der ”vedrører” indkomst af, in 

casu, fast ejendom, er bestemmelsen med de anvendte præmisser blevet indskrænket 

hertil.  Som påpeget af skatteyderens advokat forekommer det vanskeligt forståeligt, at 

udgiften ved at stille en fribolig til rådighed ikke vedrører indtægten af friboligen i form 

af den fikserede leje af friboligen. Tilknytningen til den pågældende ejendom underbyg-

ges af, at købet af ejendommen til forældrenes brug og den løbende ydelse, var med 

andre ord snævert forbundet og eksistensen af den løbende ydelse forudsatte erhvervel-

sen af ejendommen. 

 

Der er i samme forbindelse grund til at bemærke, at den sparsomme praksis i form af 

nogle få ældre afgørelser i denne sag var tilstrækkeligt til at konstituere en praksis af en 

sådan karakter, at landsretten fandt grundlag for at inddrage praksisdannelsen som en 

relevant ”skatteretlig administrativ praksis”. Dette uanset at den pågældende praksis 

som angivet i henholdsvis SpO 1968, s. 174 og SKDM 1975, 32 SKM vedrørte tilfælde, 

hvor forbindelsen mellem den begrænset skattepligtige indtægt og den angivne udgift 

forekom endog meget fjern, og hvor udgiften mest af alt havde karakter af et arbitrært 

forbrug af indkomsten. Og uanset at afgørelsen ref. i RR 1974, SM 62 var af generel 

karakter - og dermed uden nogen konkret vurdering af en given udgifts sammenhæng 

med den begrænset skattepligtige indkomst.  

 
_______ o _______ 

 


