
 

Homann er et kontorfællesskab mellem advokatfirmaer 

 

 

NYT LOVFORSLAG OM DANSK SKATTEPLIGT 

 

Skatteministeriet har sendt et lovforslag i høring, der vil ændre reglerne for, hvornår en person er 

fuldt skattepligtig til Danmark. Her omtales hovedpunkterne i forslaget. Der kan naturligvis frem-

komme ændringer, inden forslaget bliver fremsat og frem til vedtagelse i Folketinget.  

 

De nye regler skal træde i kraft pr. 1. januar 2019. 

 

Efter de nuværende regler er en person fuldt skattepligtig til Danmark: 

 

1. hvis der er bopæl – normalt forstået som helårsbolig til rådighed - i Danmark. 

Den fulde skattepligt indtræder, når personen tager ophold her i landet, som ikke er kortva-

rigt ophold (under 180 dage og samlet max 90 dage) på grund af ferie eller lignende 

2. hvis personen opholder sig i Danmark i mere end 6 mdr. over en 12 mdrs. periode 

 

Forslaget ændrer kun ved skattepligt efter nr. 1, på grund af bopæl i Danmark. Opholdsreglen efter 

2. gælder fortsat.  

 

 

Fuld skattepligt indtræder 

 

Ifølge forslaget bliver en person fuldt skattepligtig til Danmark under følgende betingelser: 

 

1) Bopæl i Danmark og 

2)  ophold i mere end 90 dage 

 

Ad 1):  

Bopæl er efter lovforslaget:rådighed over bolig, der er egnet til helårsbeboelse. 

Forslagets boligbegreb er meget vidtgående, idet det dækker over helårsboliger, sommerhuse, 

ejendomme uden bopælspligt, hotelværelser, hotellejligheder, mobilhomes og campingvogne. Des-

uden er det anvendte rådighedsbegreb meget bredt, idet det dækker både over huse eller lejlighe-

der, personen eller dennes ægtefælle eller samlever ejer eller lejer, samt over venner og bekend-

tes, kærestes, forældres boliger, sommerhuse mv., som personen anses at have til rådighed. Kort-

varig rådighed over bolig, dvs. under 2 mdr.s rådighed vil ikke medføre bopæl. 

 

Det meget vide bolig- og rådighedsbegreb vil formentlig blive kritiseret i forbindelse med høringen, 

og det vil forhåbentlig føre til en mere afgrænset, klar og rimelig fortolkning af de to begreber.  

 

Ad 2): 

Den fulde skattepligt indtræder ved ophold her i landet i mere end 90 dage. Dette gælder dog ikke 

for personer, der ikke er fuldt skattepligtige til et andet land. Det vil sige personer, der: ikke beskattes 

i hjemlandet (fx Dubai og Monaco), eller bliver beskattet i hjemlandet efter et territorialprincip. 

Disse personer vil blive fuldt skattepligtige til Danmark fra første dag, de tager ophold her, hvis de 

har rådighed over en bolig, der er egnet til helårsbeboelse. 
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Opholdsreglen medregner ethvert ophold i Danmark uanset længde, dvs. også brudte døgn og op-

hold uden overnatning i Danmark medregnes som hidtil. Overskrider opholdet hhv. 90 eller 0 dage 

indtræder den fulde skattepligt fra opholdets begyndelse. En person, der er udstationeret og har 

bopæl i Dubai kan fx ikke uden at blive fuldt skattepligtig opholde sig 1 dag i Danmark og samtidig 

have rådighed over en bolig her i landet, der er egnet til helårsbeboelse, jf. boligbegrebet og rådig-

hedsbegrebet. 

 

For personer, der kan opholde sig her i op til 90 dage, er det uden betydning, om personen udfører 

arbejde i Danmark eller holder ferie. De 90 dage er dermed en helt objektiv regel, hvilket er en 

fordel i forhold til den nuværende opholdsregel.  

 

 

Den fulde skattepligt ophører – fraflytning 

 

Den fulde skattepligt til Danmark ophører ved fraflytning, når der ikke er rådighed over bolig egnet 

til helårsbolig.  

 

Hvis en person fraflytter Danmark, men bevarer rådigheden over et sommerhus, vil den fulde skat-

tepligt som udgangspunkt være bevaret. Skattepligten ophører dog, når opholdet i Danmark ikke 

har oversteget 90 dage inden for en 12 måneders periode. Det vil sige, at en person, der opgiver 

sin helårsbolig i Danmark, men bevarer rådighed over et sommerhus, tidligst har opgivet sin fulde 

skattepligt 12 måneder efter fraflytningen.  

 

Denne regel vil dog ikke komme til at gælde for personer, der flytter til lande, hvor de ikke bliver 

fuldt skattepligtige, som anført i lovforslaget.  

 

Forslaget vil medføre skattepligt for personer, der er bosiddende i lande uden indkomstbeskatning, 

hvis de råder over en bolig her i landet og opholder sig her i 1 dag. Den fulde skattepligt ophører 

først på det tidspunkt, hvor der ikke længere er en bolig til rådighed her i landet. Såfremt man 

flytter til eksempelvis Monaco eller Dubai og beholder rådighed over sit sommerhus her i Danmark, 

vil man efter fraflytningen fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. 

 

Det samme gælder som udgangspunkt for personer, der i hjemlandet bliver territorialbeskattet, 

dvs. kun bliver beskattet af indkomst fra kilder og formue i landet. Danmark vil imidlertid ofte have 

en dobbeltbeskatningsoverenskomst med sådanne lande, og efter disse skal det vurderes, hvor 

personen har skattemæssigt hjemsted, hvis både Danmark og det andet land anser personen for 

fuldt skattepligtig.  

 

Det må formodes, at Danmark vil respektere de indgåede dobbeltbeskatningsaftaler, således at 

stærkere tilknytning til det pågældende land efter overenskomstens retningslinjer vil medføre, at 

Danmark må afgive den fulde beskatningsret til dette land og acceptere status som kildeland. For-

slagets bemærkninger er dog meget uklare på dette punkt. 

 

 

OVERGANGSREGLER – Frankrig og Spanien 
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For personer, der er født før d. 1. januar 1954, som den 1. juli 2018 har rådighed over en bolig i 

Frankrig eller Spanien, og som den 1. januar 2019 er fuldt skattepligtig i henholdsvis Frankrig eller 

Spanien (globalindkomstbeskattet) samtidig med, at de har bopæl i Danmark efter forslagets reg-

ler, kan opholde sig i Danmark i op til 180 dage i stedet for de 90 dage uden fuld skattepligt, så 

længe rådighed over den samme bolig i Frankrig henholdsvis Spanien opretholdes.  

 

OVERGANGSREGEL – Sommerhusejere 

Personer, der d. 1. juli 2018 har rådighed over et sommerhus (vurderet som sommerhus), der er 

egnet til helårsbeboelse, og som den 1. januar 2019 ikke er bosiddende i et land, hvor de global-

indkomstbeskattes, kan bevare rådigheden over sommerhuset uden indtræden af fuld skattepligt, 

hvis ophold i Danmark ikke overstiger de 90 dage over en 12 mdr.s periode. Sommerhuset må ikke 

have været anvendt til helårsbeboelse (efter pensionistreglen) efter d. 30. juni 2018 af personen 

selv, ægtefælle eller samlever, og personen må ikke have rådighed over andre boliger. Disse skal 

følgelig afhændes inden 1. januar 2019, hvis sommerhuset skal kunne benyttes uden at fremkalde 

fuld skattepligt til Danmark.  

 

Det bemærkes, at overgangsreglen kun gælder for sommerhusejere. Har man i stedet rådighed 

over en ejendom uden bopælspligt og er bosat i et land, hvor man ikke er underlagt globalind-

komstbeskatning, vil man blive fuldt skattepligtig til Danmark fra første dag, man tager ophold her. 

 

19. marts 2018 

 

Advokat Gitte Skouby  Advokat Marianne Sigetty 

 


