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06.13.2018-10 (20180310) LF – subjektiv skattepligt 
 

 

Udkast til nye regler om skattepligt ved tilflytning©  
 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen  

www.v.dk 
  
 
Skatteministeriet har den 23. februar 2018 offentliggjort et lovudkast af 
stor interesse for de mange udlandsdanskere og udlændinge, der bor i ud-
landet, men færdes i Danmark. 
 
I lovudkastet foreslås en ændring af de centrale regler om, hvornår en per-
son bliver skattepligtig til Danmark ved tilflytning. Der er tale om markan-
te ændringer, der på forskellig vis kan få stor betydning for de berørte per-
soner.  
 
Nærværende artikel vil blive fulgt op med en artikel særligt vedrørende 
pensionister og sommerhuse. 
 

Reglerne om beskatning ved tilflytning og fraflytning har gennem de senere årtier fået 

stedse større betydning. Det gælder ikke mindst reglerne om, hvornår der indtræder fuld 

skattepligt til Danmark ved tilflytning.  

 

Regler og praksis på området har ikke været præget af den største klarhed og har i nogle 

tilfælde ført til en uventet og meget hård beskatning samt i visse tilfælde en straffesag. 

Den såkaldte ”fotomodel”-sag fra 2012 blev et skræmmende klimaks på manglende 

klarhed i skattepraksis. Her blev en fotomodel først idømt fængselsstraf for skattesvig, 

men siden frifundet under en ankesag ved Østre Landsret på baggrund af bl.a. hidtil 

ukendt materiale i en sag vedrørende en højtstående politiker.   

http://www.v.dk/
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Reglerne er siden blevet lempet på forskellig vis for at undgå åbenbare urimeligheder 

eller uhensigtsmæssigheder.  

 

Skatteministeriet har nu udarbejdet et lovudkast med forslag til en grundlæggende revi-

sion af de gældende regler. Lovudkastet, som Skatteministeriet foreløbig har sendt i hø-

ring, omtales nedenfor.   

 

 

Hvad betyder fuld skattepligt? 
Fuld skattepligt til Danmark betyder, at en skatteyder som udgangspunkt skal beskattes i 

Danmark af alle indtægter, hvad enten indtægterne hidrører her fra landet eller udlandet, 

dog begrænset af eventuelle lempelsesregler m.v. 

 

Ved begrænset skattepligtig til Danmark skal skatteyderen kun betale skat til Danmark 

af visse indtægter her fra landet, f.eks. af indtægter af en ejendom beliggende i Danmark.  

 

 

Hvornår foreligger fuld skattepligt? 
Har man bopæl i Danmark (”bopælsreglen”), er man fuldt skattepligtig til Danmark - 

uanset alder, nationalitet, statsborgerskab etc.  

 

Har man ophold, men ikke bopæl, i Danmark (”opholdsreglen”), vil der efter gældende 

regler indtræde fuld skattepligt ved ophold i Danmark i mere end 6 mdr. Ved ophold 

under 6 mdr. kan man f.eks. påtage sig arbejdsopgaver i denne periode, uden at dette 

udløser fuld skattepligt. Opholdet behøver altså ikke være et led i ferie. Denne regel vil 

ikke blive omtalt nærmere.  

 

 

Fuld skattepligt ved tilflytning  
Efter gældende regler er spørgsmålet om fuld skattepligt mere kompliceret for personer, 

der så at sige kommer udefra og har tilknytning til udlandet, men samtidig færdes i 

Danmark (”tilflyttere”).  
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Har en udlandsdansker, udlænding m.v. erhvervet bopæl (helårsbolig) i Danmark, vil 

det ikke i sig selv medføre fuld skattepligt i Danmark. Først når personen tillige tager 

ophold i Danmark, indtræder der fuld skattepligt.  Det gælder dog ikke et kortvarigt op-

hold som følge af ferie og lign.   

 

Praksis er her således, at et uafbrudt ophold her i landet af en varighed på mere end 3 

måneder eller flere ophold på i alt mere end 180 dage inden for et tidsrum på 12 måne-

der vil udløse skattepligt (”180-dages-reglen”). Endvidere skal selve opholdet have ka-

rakter af ferie - i modsætning til f.eks. varetagelse af erhvervsmæssige opgaver. Selv 

udførelse af meget begrænsede arbejdsopgaver vil således udløse fuld skattepligt for 

personer med bolig til rådighed her i landet, om end reglerne her er blevet en smule lem-

pet efter sagen fra 2012 om fotomodellen. 

 

Efter gældende regler vil et sommerhus som udgangspunkt ikke være en ”bopæl” i lo-

vens forstand, da et sommerhus som udgangspunkt ikke lovligt kan anvendes som hel-

årsbolig.  

 

 

Lovudkastet af 23. februar 2018  
Med Skatteministeriets lovudkast af 23. februar 2018 er der lagt op til flere grundlæg-

gende ændringer af disse regler. Formålet er at indføre enklere og mere objektive regler 

for indtræden af fuld skattepligt, herunder i første række ved tilflytning.  

 

Som nævnt kan fuld skattepligt som udgangspunkt opstå på to måder:  

 

Dels i kraft af ”opholdsreglen”, dvs. et længerevarende ophold uden bopæl. Det er ikke 

tanken at ændre denne regel.  

 

Dels i kraft af ”bopælsreglen”, dvs. hvor tilflytteren dels har bopæl og dels tager ophold 

her i landet. Det er denne regel, der i lovudkastet foreslås ændret.  
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Ændring af bopælsreglen 
De to grundlæggende betingelser efter bopælsreglen - bopæl og ophold - skal efter lov-

udkastet begge fortsat være opfyldt, før der indtræder fuld skattepligt.  

 

Men de foreslåede regler indebærer en ændring af retsstillingen på to væsentlige punk-

ter:  

 

For det første er det efter lovudkastet tanken at ændre reglerne, således at der fremover 

ikke vil blive sondret mellem helårshuse (helårsboliger) og sommerhuse. Den blotte 

”rådighed over en bolig, der er egnet til helårsbeboelse”, herunder såvel en helårsbolig 

som et sommerhus, vil altså fremover udgøre en bopæl i Danmark i lovens forstand.  

 

Den omstændighed, at det efter sommerhuslovgivningen som udgangspunkt ikke er lov-

ligt at anvende et sommerhus til helårsbeboelse, vil altså efter lovudkastet ikke udeluk-

ke, at sommerhuset kan anses som en bolig egnet til helårsbeboelse i skattelovgivnin-

gens forstand. 

 

I lovudkastet er i det hele taget lagt an til en endog meget vid afgrænsning af begrebet 

”rådighed over en bolig”. Fremover vil blive lagt vægt på den reelle rådighed over givne 

beboelseslokaliteter. Blot skal rådigheden have en vis varig karakter, dvs. skal bestå i 

mere end 2 måneder. 

 

Det fører ifølge lovudkastet frem til, at ”rådighed over en bolig” f.eks. kan være rådig-

hed over en bolig hos ægtefælle, kæreste, forældre, venner og bekendte.  

 

En bolig kan også være et værelse, kollegieværelse, et bofællesskab og – efter omstæn-

dighederne – et fastplaceret mobilhome eller campingvogn, en husbåd eller en midlerti-

dig skurvogn, der anvendes som studiebolig.  

 

Det fremgår dog af lovudkastet, at en bolig kan være af så ringe stand eller så primitiv, 

at den efter et konkret skøn ikke egner sig som helårsbeboelse, og dermed heller ikke er 
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en ”bolig” i lovens forstand. Der vil her blive lagt vægt på, om boligen har faciliteter 

som varme, indlagt vand, el og toilet.  

 

For det andet foreslås en ændring af opholdsbegrebet i tilfælde, hvor personen har bo-

pæl her i landet.  

 

For personer, der har en bopæl her i landet, har 180-dages-reglen hidtil angivet den 

tidsmæssigt øverste grænse for ophold i Danmark, uden at der indtræder fuld skattepligt. 

Denne tidsmæssige grænse foreslås i lovudkastet ændret, således at fuld skattepligt ind-

træder for en person med bolig til rådighed her i landet (helårsbolig, sommerhus, skur-

vogn mv.), når vedkommende, ”tager ophold her i landet i en periode på mere end 90 

dage indenfor en periode på 12 måneder.”  

 

Overskrides grænsen på de 90 dage, vil fuld skattepligt til Danmark indtræde med virk-

ning fra den første opholdsdag, der indgår i 90-dages-perioden.   

 

Ved opgørelsen af opholdets længde medregnes både ophold i hele døgn og i brudte 

døgn, dvs. til- og afrejsedage samt opholdsdage uden overnatning i Danmark. Ved an-

komst fredag aften og afrejse tidligt mandag morgen regnes dette således for 4 hele op-

holdsdage. 

 

Derimod vil det ikke længere blive tillagt betydning, om opholdet har karakter af arbejde 

eller ferie. Hvor det efter de hidtidige regler er et krav, at opholdet udelukkende har ka-

rakter af ferie eller lignende, og således at blot få dages systematisk arbejde vil medføre 

fuld skattepligt, skal der fremover kun tages hensyn til, om opholdet i Danmark er korte-

re eller længere end 90 dage indenfor 12 måneder.  

 

Forslaget indebærer dermed  både en skærpelse og en lempelse.  

 

På den ene side er en maksimering af ophold i Danmark til 90 dage i sagens natur en 

stramning i forhold til ”180-dages-reglen”. For pensionister med vinterbopæl sydpå og 

sommerophold i Danmark samt lejlighedsvise besøg i Danmark til fødselsdage og jul 

mv., kan de nye regler nemt tænkes at føre til mærkbart kortere ophold i Danmark.  



- 6 – 
Offentliggjort d. 10. marts 2018 
 
 

  
 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) 

 

På den anden side er den omstændighed, at der ikke længere lægges vægt på opholdets 

karakter af ferie, arbejde m.v., udtryk for en banebrydende lempelse. Ændringen kan få 

væsentlig praktisk betydning for erhvervsaktive personer. I lovudkastet peges som ek-

sempel på personer, der er bosat i udlandet, og som efter de foreslåede regler vil få mu-

lighed for at deltage i bestyrelsesarbejde i danske virksomheder, selv om de pågældende 

har rådighed over en bolig egnet til helårsbeboelse her i landet.  

 

Selv om opholdet er kortere end 90 dage, vil fritagelse for fuld skattepligt til Danmark 

dog forudsætte, at den pågældende person er fuldt skattepligtig i et andet land. Ved fuld 

skattepligt til et andet land skal efter lovudkastet forstås, at personen efter lovgivningen i 

dette land er skattepligtig på grund af bopæl eller lignende kriterium. Begrænset skatte-

pligt til dette andet land fører ikke til fritagelse for fuld skattepligt til Danmark.  

 

 

Ikrafttræden  
Lovudkastet omtalt ovenfor er kun netop et lovudkast. De foreslåede regler vil således 

først kunne træde i kraft, når et egentligt lovforslag herom er blevet fremsat og vedtaget i 

Folketinget.  

 

Med det er efter lovudkastet tanken, at de foreslåede regler skal træde i kraft den 1. ja-

nuar 2019. Lovudkastet indeholder dog flere overgangsregler, der skal sikre en lempelig 

overgang til de ny regler.  

 

Særligt pensionerede udlandsdanskeres forhold, der har været forholdsvis komplicerede 

gennem de senere år, vil blive omtalt i disse spalter i den nærmeste fremtid.  

 
_______ o _______ 
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II. SPØRGSMÅL FRA LÆSERE 
 

Spørgsmål 2031 

 
Skat ved salg af arvet parcelhus  
 

Hej Tommy  

 

Vi har i januar 2015 arvet et hus efter min mor. Huset var i en ret dårlig vedligeholdt 

stand, og det var årsag til, at vi udsatte salget af huset, indtil vi havde fået gjort det rime-

ligt salgbart. Vi vurderede, at huset ikke prismæssigt kunne bære håndværkerudgifter, 

hvorfor vi selv udførte arbejdet. Det trak så noget ud, fordi vi bor 70 km fra huset, og det 

har medført mange tidskrævende ture frem og tilbage. Der er ikke tale om større projek-

ter – kun reparation og maling af nedslidte og forvitrede vægge mv.  

 

Der er så sket det, at Skat kræver, at vi betaler ejendomsværdiskat, fordi de mener, at vi 

har rådighed over huset, og de mener vist også, at vi har været for længe om at sætte 

huset til salg.  

 

Dit svar i sidste uge i disse spalter til Ole P. fik os til at tænke på, om vi - når vi nu skal 

betale alle normale offentlige udgifter – kan hævde, at boligen så har tjent til bolig for os 

i lighed med eksempelvis vores sommerhus, og at der dermed vil kunne ske et skattefrit 

salg. Huset har ikke været udlejet. 

 

Med venlig hilsen 

JH 

 

Svar  

Der er ikke et sammenfald mellem på den ene side reglerne om betaling af ejendoms-

værdiskat og på den anden side reglerne om skattefrit salg af en ejerbolig eller et som-

merhus. Det betyder, at en boligejer udmærket kan være forpligtet til at betale ejen-

domsværdiskat i hele ejertiden, selv om ejeren ikke kan opnå skattefritagelse vedrørende 

en eventuel fortjeneste ved et senere salg af boligen.  
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Ejendomsværdiskat 
Ejendomsværdiskat skal betales i alle tilfælde, hvor en person har rådighed over en ejer-

bolig. Udgangspunktet er i den forbindelse, at ejeren skal betale ejendomsværdiskat, 

uanset om ejeren udnytter sin rådighed til beboelse eller ej. 

 

Kun i visse særlige tilfælde er det muligt at undgå ejendomsværdiskat. Det drejer sig 

bl.a. om tilfælde, hvor ejendommen er ubeboelig. Praksis viser imidlertid, at fritagelse 

for ejendomsværdiskat i disse tilfælde kun kommer på tale, hvis ejendommen på det 

nærmeste er ”totalskadet”.  

 

Der skal heller ikke betales ejendomsværdiskat vedrørende ejendomme, som udlejes 

erhvervsmæssigt. I praksis er i den forbindelse fastslået, at ejendomme, der i en periode 

ikke bebos (af en lejer) som følge af renovering m.v. med henblik på senere udlejning, 

ikke udløser ejendomsværdibeskatning af ejeren.  

 

Det kan vel ikke afvises, at Skat på grundlag af en konkret vurdering vil acceptere, at 

lignende synspunkter kan anlægges i en situation, som den De beskriver, nemlig at De 

har istandsat boligen med henblik på et salg og ikke med henblik på egen anvendelse. 

Men et sådant resultat må antages at kræve en ganske håndfast dokumentation bl.a. for, 

at det ikke var muligt at sælge ejendommen under dødsbobehandlingen, og at det - uan-

set Deres overtagelse af ejendommen - stedse har været tanken at videresælge ejendom-

men efter istandsættelse. 

 

Skattefritagelse ved salg 
Skattefritagelse vedrørende en fortjeneste ved salg af en ejerbolig kommer efter ”parcel-

husreglen” kun på tale, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren i en del af 

eller hele den periode, hvori ejeren har ejet ejendommen, og visse yderligere betingelser 

er opfyldt, herunder krav til grundens størrelse m.v.  

 

I skattepraksis er kravene for at anse en ejerbolig for omfattet af parcelhusreglen gradvist 

blevet skærpet betydeligt gennem de seneste 10 – 15 år. Særligt kravet om, at ”huset 

eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren”, fortolkes nu meget strikt i praksis. Rets-
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stillingen har på det nærmeste udviklet sig derhen, at ejeren skal kunne dokumentere at 

have erhvervet og være flyttet ind i huset eller ejerlejligheden med henblik på varig an-

vendelse af ejendommen som bolig.  

 

Ved salg af et sommerhus stilles i sagens natur ikke krav om anvendelse som bolig, men 

blot om benyttelse af sommerhuset til ”private formål”. En helårsbolig er imidlertid ikke 

omfattet af sommerhusreglen, med mindre ejeren har anskaffet huset med henblik på 

anvendelse som sommerhus og rent faktisk har anvendt huset som sommerhus. Doku-

mentationen for, at disse krav er opfyldt, kan være ganske vanskelig at præstere. 

 

Efter min bedste opfattelse vil det således blive ganske vanskeligt at opnå et skattefrit 

salg.  

 

Supplerende 
I forbindelse med avanceopgørelsen ved salg, vil der formentligt være mulighed for fra-

drag for udgifter til istandsættelse, herunder udgifter til transport. Dette forudsætter dog, 

at der er behørig dokumentation for udgifterne. I modsat fald kan der måske være grund-

lag for en skønsmæssig ansættelse af disse udgifter. Her kan det anbefales at tage en 

forudgående drøftelse med Skat om dette. Det er min erfaring, at Skat vil give en vejled-

ning desangående, således at der ikke efterfølgende rejses en besværlig og tidskrævende 

skattesag. 

 

 
 Advokat Tommy V. Christiansen  

 


