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Den danske økonomi er kommet betydeligt op i gear. 

Aktivitetsniveauet er højt, der tjenes igen penge, og 

beskæftigelsen er så høj, at der tales om mangel på 

arbejdskraft. Selv om der også kan spores bekymrende 

tendenser, såsom knaphed på visse varer, stigende priser 

og øget infl ation, er samfundet tilsyneladende i god gænge.

Skatteinformation indeholder traditionen tro en 

gennemgang af ny lovgivning på skatteområdet. Det vil her 

kunne konstateres, at Folketinget ikke er gået reformamok. 

Der er alene tale om justeringer og tilpasninger. Men 

det betyder ikke, at der ikke er sket noget. Der er faktisk 

betydelig grøde på skatte- og momsområdet.

Både nationalt og internationalt er der i snart mange 

år udfoldet betydelige bestræbelser for at modvirke 

skattefl ugt, bekæmpe skattely og sikre, at alle indtægter 

kommer til beskatning. I dag udveksles der mellem 

landene eksempelvis væsentligt fl ere skatterelevante 

oplysninger, end tilfældet var tidligere.

Lovgivningen er strammet betydeligt med henblik på at 

komme kunstige skattearrangementer til livs og minimere 

den usunde skattetænkning. Flere eksempler kan fi ndes i 

de tidligere udgaver af Skatteinformation.

Et ganske væsentligt skridt i samme retning er den i 

OECD-regi netop indgåede aftale mellem 135 lande om 

international selskabsbeskatning. Aftalen går ud på, at der 

skal gennemføres en global minimumsskat på 15 %. Et 

yderst interessant element i aftalen er, at de allerstørste 

virksomheder (Tech-giganterne) også skal betale skat i de 

lande, hvor brugerne er. Det bliver spændende at følge, 

hvordan aftalen bliver udmøntet.

Folketinget fortsætter også bestræbelserne med helt 

generelt at øge skattekontrollen. Her har der især været 

fokus på hvidvask og udbetaling af negativ moms, hvor 

etablering af momskarruseller har lænset statskassen for 

betydelige beløb.

De mangeårige besparelser i SKAT, som førte til, hvad der 

nærmest kan betegnes som et sammenbrud, er nu afl øst 

af betydelige ressourcer. Der tilføres over en årrække 1.000 

årsværk, og der er eller vil blive etableret seks skattecentre 

i henholdsvis Frederikssund, Viborg, Fredericia, Esbjerg, 

Slagelse og Ringe, hvor den øgede kontrolindsats på de 

forskellige ømme eller nødlidende områder skal varetages.

I en årrække har Skattestyrelsen sammen med politiet 

og Arbejdstilsynet haft skærpet fokus på at bekæmpe 

social dumping. Og indsatsen forsætter. Et af de nye 

skattecentres opgaver er at afdække sort økonomi og 

social dumping.

Af skattefaglige initiativer er det værd at nævne, at en 

ekspertgruppe netop har afl everet en diger rapport om 

værdiansættelse af virksomheder ved generationsskifte. 

Målet er klare og præcise regler, så det bliver muligt at 

forudse, hvordan man skatte- og afgiftsmæssigt er stillet 

ved et generationsskifte.

Et betydningsfuldt emne er skatteforvaltningslovens frist- 

og genoptagelsesregler, som har været kritiseret for at 

være for rigide. Skattelovrådet skal inden udgangen af 2022 

komme med et bud på mere tidssvarende og afbalancerede 

regler.

Skatteinformation omtaler og kommenterer interessante 

domme og afgørelser, ligesom der er fl ere spændende 

og relevante artikler om skatte- og momsmæssige 

problemstillinger af praktisk betydning.

Godt nytår.

Forord
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I de senere år har forsøgs- og forskningsudgifter været 
et punkt på den politiske dagsorden, da man fra poli-
tisk side har ønsket at øge incitamenterne til at forske . 
Dette har resulteret i, at fradragsværdien for forsøgs- 
og forskningsudgifter er blevet øget, og der er indført 
mulighed for skattekredit . 

Regelsættets historik
Driftsomkostningererenvirksomhedsudgifter,der
medgårtilaterhverve,sikreogvedligeholdeindkomsten .

Siden1973hardetværetetpolitiskønskeatgøreDanmark
tiletforegangsland,nårdetgælderforskningogudvik-
ling .Foratfremmedetteønskeblevdeti1973besluttet,
atforsøgs-ogforskningsudgifterskattemæssigtkunne
afskrives .Indendahavdederikkeværetadgangtilat
fratrækkeudgiftertilforskning,idetdisseudgifterblev
ansetforanlægs-elleretableringsudgifter .Detvaralene
virksomheder,derhavdedetsomerhvervatdriveforsk-
ning,derkunnefratrækkesådanneudgifter .

Fraogmed1973kunneforskningsudgifterafskrives,før
denerhvervsmæssigevirksomhed,somforskningentog
sigtepå,varetableret .Detkrævededogentilladelsefra
detdaværendeLigningsråd .

Foratfremmeerhvervslivetsforskningsindsatsyderligere
blevreglerneændretigeni1977 .Istedetforatudgifterne
skulleafskrivesoverenårrække,blevderindførtmulighed
for,atudgifternekunnefratrækkespåéngang .Virksom-
hedenkunnedogogsåvælgeatafskriveudgifterneover
femår .

I1999blevdetvedtaget,ataktie-oganpartsselskaberfra
ogmedden1 .januar2000ikkelængereskullesøgeom
tilladelsehosLigningsrådet .

Forskningstillerstorekravtilvirksomhederneslikviditet .
I2011besluttedeFolketingetatgiveenhjælpendehåndi
formafsåkaldt”skattekredit” .Medvirkningfraind-
komståret2012blevderindførtenadgangtiludbetalingaf
skatteværdienafunderskudidetomfang,underskuddet
stammerfraudgifter,somkanfratrækkes/straksafskrives
somforsøgs-ogforskningsudgifter .

I2018vedtogFolketinget,atfradragetforudgiftertil
forsøgs-ogforskningsvirksomhedgradvistskulleøgesfra
100%til110% .Fradragsprocentenblevseneremidler-
tidigtforhøjetforindkomstårene2020og2021,ogdenne
forhøjelseblevsenereudvidettilogsåatgældefor2022 .

Reglerneomfradragforforsøgs-ogforskningsudgifter
kananvendesafbådepersonerogselskaber .

Forpersonerudskydesfradragsrettentiltidspunktetfor
”påbegyndelseaferhvervet”,medmindrederopnåsSkat-
testyrelsenstilladelsetil,atudgifternekanfratrækkes,
nårdeerafholdt .Baggrundenherforer,atdetskalkunne
dokumenteres/sandsynliggøres,atderertaleomen
erhvervsmæssigaktivitetogikkeenhobbyaktiviteteller
lignende .

Hvornår er der tale om forskning og udvikling  
– forsøgs- og forskningsudgifter?
Deterikkeilovgivningendefineret,hvornårderertaleom
forsøgogforskning .

Aflovforarbejdernefremgårdet,atderskalværetaleom
udviklingsarbejde .Dettedefineressomvidenskabeligog
tekniskvidentilatfrembringenyeellervæsentligtforbed-
redematerialer,mekanismerogprodukter,processer,
systemerellertjenesteydelser .Vedforskningforstås
originaleundersøgelsermedsigtepåatopnånyvidenska-
beligellertekniskvidenogforståelse,primærtrettetmod
praktiskemåloganvendelser .

UdfrablandtandetLandsskatterettenspraksisharSkat-
testyrelsenopstilletenrækkegrundlæggendebetingelser,
somskalværeopfyldtforatreglernekananvendes .Det
skaldogbemærkes,atdissebetingelserikkefremgåraf
lovenellerforarbejdernehertil .Detændrerdogikkeved,at
SkattestyrelsenogLandsskatterettenideresvurderingaf
sagernelæggervægtpådissebetingelser .

Betingelserneer,atprojektetskalindeholde:

• etnyhedselement,
• etkreativtelementog
• etusikkerhedsmoment .

Forsøgs- og forskningsudgifter
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Afdissebetingelserkanudledes,at:

• derskaludviklesnogetnyt–nogetsomikkeersetfør,
og

• detnyudvikledeskalbaseresigpåviden,derliggerud
overdeteksisterendevidensniveau .

Rutinemæssigudviklingersåledesikkeomfattet .

Endvidereerdetenbetingelse,atprojektetstidsramme,
økonomiogforventederesultatskalværebehæftetmeden
væsentligusikkerhed .

IforholdtilsoftwareharSkattestyrelsenopstilletenrække
udviklingsprojekter,somideresnaturikkeansesforat
væreforsøgellerforskning .Disseerrutinemæssigesoft-
wareopdateringer,rutinemæssigsoftwareudvikling,udvik-
lingefterkendtemetoder,tilføjelseafnyefunktionertil
eksisterendeprogrammer,udviklingafhjemmesidersamt
tilpasningafsoftware,medmindresoftwarenivæsentligt
omfangændresogforbedres,herundersærligtiforholdtil
nyhedselementet .

Derforeliggerenrækkeoffentliggjortebindendesvarog
afgørelser,derermedtilatfastlægge,hvornårderertale
omforskningogudvikling .Afdissekannedenstående
afgørelsefraLandsskatterettenfremhæves .

SKM2021 .510 .LSR

Etselskabhavdeudvikletennyhandelsplatformi
forbindelsemedonlinesalgafvin .Udviklingenomfat-
tedeetfællessystemtilvirksomhedensarbejdspro-
cessersamtenkundeportal .

LandsskatterettenstadfæstedeSkattestyrelsens
afgørelse,hvorefterudviklingenafdennyehandels-
platformikkeopfyldtebetingelserne .Detforhold,at
selskabetselvvurderede,atdethavdeudvikleten
avancerethandelsplatform,kunneikkeansesfor
tilstrækkeligdokumentationfor,atderforelånyviden
ogteknologi .

Hvilke typer af udgifter kan fratrækkes?
Detypiskeudgifter,deripraksisgodkendesfradragfor,
erlønudgifter,udgiftertilråstofferogudgiftertillejeaf
lokaler .Bemærkidenforbindelse,atderikkekanopnås
fradragforanskaffelseafbygninger,herunderombyg-
ningermv .,dadisseudgifterbehandlesefterdealmin-
deligeregleriafskrivningsloven .Driftsmidlerogskibe,
derudelukkendeanvendestilforsøgogforskningogefter
afskrivningslovenkanstraksafskrives,erderimodomfattet
afreglerne .

Selvomderikkefindesenklardefinitionaf,hvilkeudgifter
dereromfattetafdensærligeregel,harSkattestyrelseni
DenJuridiskeVejledninganført,hvilketyperafudgifterder
ikkekanfratrækkes .Disseudgifterer:

• Anskaffelseafeksisterendeforsøgs-ogforskningspro-
jekter

• Anskaffelseafimmateriellerettigheder,derkan
afskrivesefterafskrivningsloven

• Arbejdeiforbindelsemedpatentansøgninger
• Markedsundersøgelser
• Produktionsplanlægning
• Opstartafproduktion
• Anskaffelseafdriftsmidlertilproduktion
• Redesigntilbrugforproduktionsprocessen
• Personaleuddannelse
• Dokumentations-oginformationsarbejde
• Bibliotekstjeneste
• Rutinemæssigindsamlingafdata
• Servicetilkunderogandredeleaforganisationen
• Arbejdsstudier
• Salgs-ogmarkedsanalyser .

Skattestyrelsenslisteskalholdesopmodenrække
offentliggjorteafgørelser,dermereuddybendeforholder
sigtilenrækkeforskelligeudviklingsprojekterognærmere
vurderer,ombetingelserneforatværeomfattetafreglerne
eropfyldt .
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SKM2016 .199 .SR

Idennesaghavdeetselskabafholdtudgiftertil
udviklingafetonlinelektiehjælpsprogram .Herblev
detfundet,atprogrammetvaratkarakteriseresom
innovativt,ogatdetsketemedhenblikpåenkommer-
cialisering .

Deafholdteudgifterkunnederforfratrækkessom
forsøgs-ogforskningsudgifter .Desudenkunne
selskabetanvendeskattekreditordningen .

Udgiftertileksternkonsulentassistanceoglicensudgifter
erogsåomfattetafdenudvidedeadgangtilfradrag,når
udgiftenharrelevansforforsknings-ogudviklingspro-
jektet .

Detervæsentligtatbemærke,atudgifterneskalvære
afholdt,samtatderblandtandetiforholdtillønudgifter
oglignendeskalværeudarbejdetettimeregnskab,der
dokumentererdetanvendtetidsforbrug .

Detkananbefales,atderføresetegentligtprojektregn-
skaboverdefaktiskafholdteudgiftertiludviklingspro-
jektet–dettesærligtsetilysetafenbyretsdomfraden
8 .oktober2021,someroffentliggjortiSKM2021 .579 .
Byrettenfandt,atdeomhandledeudgifterkunnevære
afholdttilforsøgs-ogforskningsvirksomhed,menatder
samletsetikkevarførttilstrækkeligtbevisfor,atdettevar
tilfældet .Deterderforvigtigt,atudgifterneitilstrækkelig
gradkandokumenteresatvedrøreudviklingsprojektet .

SenestharSkattestyrelsenindfortolketetkravom,at
udgifter,derkanfratrækkessomdriftsomkostninger,ikke
kanværeomfattetafreglerneomforsøgs-ogforsknings-
udgifter .Derversereriøjeblikketenlangrækkesager
herom .

Detkandogudledesafdesenesteoffentliggjorteafgø-
relserfraLandsskatteretten,atderkanopnåsfradrag
efterreglerneforforsøgs-ogforskningsudgifter,selvom
udgifternekunnehaveværetfratrukketsomalmindelige
driftsomkostninger .Landsskatterettenmeneraltsåikke,
atderkanstilleskravom,atudgifterneskalværeafholdti
forbindelsemedenudvidelseafvirksomheden .

Forhøjet fradrag
SomleditilskyndelsentiletinnovativtDanmarkhar
forskelligeregeringerafflereomgangeindførtmulighed
foratopnåetforhøjetfradragforforsøgs-ogforsknings-
udgifter .

Detforhøjedefradrager130%forindkomstårene2021og
2022 .Detvilsige,atforhvergangdererafholdt100kr .i
omkostningertilforsøgogforskning,kanderfradrages
30%yderligere .Iforslaget”Danmarkkanmere1”har
densiddenderegeringønsketatgørefradragetpå130%
permanent .

Detforhøjedefradragerselvsagtyderstattraktivtfor
danskevirksomhederogharderforresulteretienmarkant
stigningianvendelsenafdespecielleregler .Dettehar
desværreogsåmedført,atSkattestyrelsenienlangrække
sagerhar”strammetskruen”forståetpådenmåde,at
Skattestyrelsenerindeiennærmerevurderingaf,om
betingelsernenuogsåeropfyldte .

Eksempel DKK

Skattepligtigindkomstførafholdt
F&F-omkostning

2 .000 .000

AfholdtF&F-omkostningiindkomståret -1 .500 .000

Skattepligtig indkomst før tillæg 500.000

30%tillægaf1 .500 .000kr . -450 .000

Skattepligtig indkomst 50 .000

130%’s-fradragetkanmaksimaltberegnespåudgifter
optil910mio .kr .i2021og2022 .Erderafholdtudgifter
herudover,kandissefratrækkesmed105%i2021og
2022 .Begrænsningenskerpåkoncernniveau .Såfremtder
indføresforhøjetfradragi2023ogfremefter,serdetudtil,
atdetmaksimalebeløb,derkanopnåsforhøjetfradragfor,
nedsættesbetydeligt .

Indkøbtedriftsmidler,somspecifiktermedgåetiforsøgs-
ogforskningsvirksomheden,kanligeledesstraksfradrages
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samtidigmed,atderkanopnåsdetekstra30%’s-tillæg .
Afgrænsningenaf,omderertaleometdriftsmiddel,skal
foretagesudfradenalmindeligeskatteretligevurderingaf
driftsmidler .Foratkunneopnådetekstra30%’s-fradrag
erdetenbetingelse,atudgifterneerstraksfradragetog
ikkevalgtafskrevet .

Skattekreditordningen
Medønsketomatsikreinnovativevirksomheder–i
opstartsfasensomoftestunderskudsgivende–debedst
muligevækstbetingelsererdermulighedforatfåudbe-
taltskatteværdienafetunderskudpåoptil25mio .kr .pr .
indkomstårsvarendetilenudbetaltskatpå5,5mio .kr .
(22%) .

Skattekredittenkansammenligneslidtmedennegativ
indkomstskat,derkanudbetales,ogdermedværemedtil
atbidragetilyderligereinvesteringeriselskabet,selvom
virksomhedenharunderskud .

Skattekreditordningenkankunanvendesafselskaber
ogpersoner,somanvendervirksomhedsordningen .Ved
anvendelseafordningenudbetalesskatteværdienafdet
realiseredeunderskud,somderforikketilligekanfrem-
føres .

Derkankunopnåsskattekreditpådetunderskud,som
udgøresafforsøgs-ogforskningsudgifter–ogderkan
ikkeopnåsenstørreskattekreditenddetrealiserede
skattemæssigeunderskud .Dererderforennaturlig
sammenhængmellemdeudgifter,somkanfradragessom
forsøgs-ogforskningsudgifter,ogdeudgifter,derkan
opnåsskattekreditpå .

Deterikkemuligtatopnåskattekreditpådetforhøjede
fradragforforsøgs-ogforskningsudgifter,somi2021og
2022udgør130%afdenafholdteudgift .Ekstrafradraget
på30%kandogfremførestilmodregningisenereårs
skattepligtigeindkomster .

Eksempel DKK

Skattepligtigindkomstførafholdt
F&F-omkostning

500 .000

AfholdtF&F-omkostningiindkomståret -1 .500 .000

Skattepligtig indkomst før tillæg -1.000.000

30%tillægaf1 .500 .000kr . -450 .000

Skattepligtig indkomst -1.450.000

Anvendttilskattekredit(maksimaltdet
realiseredeunderskud)

1 .000 .000

Skattepligtig indkomst efter anvendelse 
af skattekreditordning

-450.000

Underskud til fremførsel 450 .000

Vedopgørelseafforsøgs-ogforskningsudgifternesker
derikkemodregningafeventueltmodtagnetilskud .Derer
såledestaleomenbruttoopgørelseafudgifterne .

Detervigtigt,atskattekreditordningenmarkerespå
oplysningsskemaet,ogatderindsendesanmodningom,at
skattekreditordningenønskesanvendt .Markeresdetteikke
korrektpåoplysningsskemaet,og/ellerindsendesanmod-
ningenikke,vilderikkeværeansøgtherom,ogdervili
givetfaldskulleansøgesomgenoptagelse .

Derermulighedforatgenoptagetidligereindkomstår
indenfordenordinæregenoptagelsesfristpåtreårogpå
denmådefåforhøjetfradragforforsøgs-ogforskningsud-
giftersamtskattekredit,såfremtdetteerglemtiforbin-
delsemedselvangivelsen .
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Irelationtilsambeskatningogfordelingenafskattekre-
dittenskaldetbemærkes,atdergældersærligeregler
herfor .Såledeskanmanrisikere,atenudbetaltskatte-
kreditiensambeskatningskredsikkenødvendigvisfuldtud
bliverhenførttildetselskab,somharafholdtudgiftertil
forsøgogforskning .

Gunstige skatteregler
Meddegunstigeskattereglerforforsøgs-ogforsknings-
udgiftererdetmereendnogensinderelevantfordanske

virksomhederatundersøgemulighederneforanvendelse
afreglerneomdetforhøjedefradragsamtmulighederne
forudbetalingafskattekredit .

Tiltrodsfor,atdetsnarter50årsiden,atderblevindført
adgangtilafskrivningogsenerestraksfradrag,erder
storeudfordringermedhensyntil,hvornårregelsættet
kananvendes .Detteikkemindstsetilysetafdenseneste
praksispåområdet .Detkanværeutroligsværtatfådet
forkromedeoverblik .
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Overdragelse af fast ejendom til næste generation
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Overdragelse af fast ejendom til næste generation

Med de nuværende offentlige ejendomsvurderinger har 
det nok aldrig været mere fordelagtigt end lige nu at 
overdrage fast ejendom til næste generation . Overdra-
gelse af en fast ejendom kan nemlig ske efter værdian-
sættelsescirkulæret fra 1982, der giver mulighed for at 
overdrage en fast ejendom helt ned til 15 % under den 
seneste offentlige ejendomsvurdering .

Værdiansættelsescirkulæret fra 1982
Hovedreglener,atejendommemellemnærtståendeparter
skaloverdragestilhandelsværdien .

Værdiansættelsescirkulæretfra1982givermulighedfor,at
manivissesituationerkanoverdrageenejendomtilnæste
generationtildensenesteoffentligeejendomsvurdering .I
2021erderskabtmereklarhedover,hvornårdenmange-
årigepraksismedudgangspunktiværdiansættelsescirku-
læretfra1982reeltkanfindeanvendelse .

Vedoverdragelseaffastejendomindenforgaveafgifts-
kredsen(børn,børnebørnmv .)erdetmuligtattage
udgangspunktidensenesteoffentligeejendomsvurdering
vedfastsættelseafværdienafdenfasteejendom .Derer
taleomensåkaldthjælperegel,derskalgøredetlettereat
fastsættedenværdi,somskattemyndighederneforventes
atvillegodkende .

Efter1982-cirkulæretkanværdienafejendommenfast-
sættestildensenesteoffentligeejendomsvurderingeller
15%lavereeller15%højereogsåkaldet+/-15%’-reglen .

Eksempel

Enejerlejlighedervurderettil2 .500 .000kr .vedden
senesteoffentligeejendomsvurdering .Ejendommenvil
efter1982-cirkulæretkunneoverdragestilenprispå
mindst2 .125 .000kr .ogmaksimalt2 .875 .000kr .

Detskalbemærkes,at1982-cirkulæretikkekananvendes,
hvis:

• Derertaleomnæringsejendomme
• Derertaleomenandelsbolig
• Derforeliggersærligeomstændigheder
• Ejendommenervurderetsomudlejet

• Ejendommenoverdragestil/fraetselskab(ApS,A/S
ellerlign .) .

Næringsejendomme
Enejendomvurderessomennæringsejendom,hvisover-
drageransesfornæringsdrivendemedkøbogsalgaffast
ejendom .Detviloftekræveenvurderingafdekonkrete
forhold .Ivissesituationeranbefalesdetatindhenteet
bindendesvarherpå .

Andelsboliger
Reglerneiværdiansættelsescirkulæretfinderikkeanven-
delsepåandelsboliger .

Særligeomstændigheder
Reglerneforsærligeomstændighederergennemgået
nedenfor .

Ejendommenervurderetsomudlejet
Idesituationer,hvorenejendomervurderetsomudlejet
hosSkattestyrelsen/Vurderingsstyrelsen,vilejendommen
ikkekunneoverdragesefterreglerneiværdiansættelses-
cirkulæret .Deterkunejerlejligheder,derkanblive
vurderetsomudlejet .Oplysningenheromkanfåshos
Vurderingsstyrelsen .

Overdragelsetil/fraselskaber
Selskabererikkeomfattetafpersonkredseniværdiansæt-
telsescirkulæret .Værdiansættelsescirkulæretkanderfor
ikkeanvendesvedoverdragelsertil/fraselskaber .

Nyt værdiansættelsescirkulære
Iforbindelsemedatudsendelsenafdenyeoffentlige
ejendomsvurderingersåsmåterpåbegyndt,harskattemi-
nisterenoffentliggjortenændringtil1982-cirkulæret .

Ændringernebetyder,at:

• +/-15%’-reglenblivertilen+/-20%’-regel
• Manikkekanstøtteretpå+/-20%,hvisderforeligger

særligeomstændigheder
• Nugældendepraksisom,hvornårderertaleom

”Særligeomstændigheder”,videreføres
• Skatteforvaltningenkanændreværdiansættelsenien

dødsboopgørelse,menskalanvendefremgangsmåden
omensagkyndigvurdering,hvisboetfremsætter
anmodningherom .
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Detnyecirkulæretrådteikraftden15 .oktober2021oghar
virkningforoverdragelser,hvorderpåtidspunktetforover-
dragelsenafejendommenermeddeltejerenenvurdering
afejendommenefterdennyeejendomsvurderingslov .

Detlyderumiddelbartgunstigt,at15%’-reglenerstattes
afen+/-20%’-regel .Mendetforventes,atdenyeejen-
domsvurderingerbliverhøjereenddesenesteoffentlige
ejendomsvurderingerefterdengamlevurderingslov .
Baggrundenfor20%’s-reglener,atmaniforbindelse
medejendomsskattereformenblevenigeomenusikker-
hedsmarginivurderingernepå+/-20% .Dennemargin
indebærer,atenboligejerkunfårmedholdienklageover
ejendomsvurderingen,hvisvurderingenliggerudenfor
dettespænd .

IfølgeenpressemeddelelsefraSkatteministerietfraden
1 .september2021forventesdenyeejendomsvurderinger
udsendtifølgendeintervaller:

Udsendelse af nye ejendomsvurderinger

1.	 50 .000husstandeiseptember2021
2.	 100 .000parcel-ogrækkehuseiforåret2022
3.	 700 .000parcel-ogrækkehuseiefteråret2022
4.	 Tilsidstejerligheder,sommerhuseogandretyper

afejerboliger

Derforkanejendommefortsatoverdragesindenfor+/-15%
afdensenesteoffentligeejendomsvurdering,sålængeder
ikkeermodtagetennyvurdering .

Hvornår foreligger der særlige omstændigheder?
Hvisderforeliggersåkaldtesærligeomstændigheder,kan
enejendomikkeoverdragesindenfor+/-15%eller+/-20%
afdensenesteoffentliggjorteejendomsvurdering .

Særligeomstændighedererikkedefinerethverkenidet
nyeellergamleværdiansættelsescirkulære,mendefineres
udelukkendeiforholdtilpraksispåområdet .

HøjesterethariUfR2016 .2126fastslået,atskattemyndig-
hederneskalacceptereenværdiansættelseforetagetefter
15%’s-regleniværdiansættelsescirkulæret,medmindre
derforeliggersærligeomstændigheder .Kunhvisder

foreliggersærligeomstændigheder,vilenværdifastsat
ioverensstemmelsemed1982-cirkulæret(ognuogså
2021-cirkulæret)kunneblivetilsidesat .

Skattestyrelsenudsendteimaj2020blandtandetsom
følgeafHøjesteretsdommenfra2016etstyresignali
udkast,sombeskriver,hvornårderefterSkattestyrelsens
opfattelseforeliggersærligeomstændigheder .Herfremgår
det,atdeterSkattestyrelsensopfattelse,atforeliggerder
étellerflereholdepunkterfor,atejendomsvurderingen
ikkeerudtrykforejendommenshandelsværdi,kanværdi-
ansættelsescirkulæretikkeanvendes .

Udkastettilstyresignaletopstillerenrækkesituationer,
hvorderefterSkattestyrelsensopfattelsekanværetaleom
særligeomstændigheder,ogdisseerfølgende:

• Faktiskhandelafsammeejendom
• Salgsforhandlinger
• Vurderingafejendommen(eksempelvisejendoms-

mæglervurdering)
• Belåningafejendommen
• Arveafkaldogarveforskud
• Væsentligerenoveringer
• Investeringsejendomme
• Dengenerelleprisudvikling .

Styresignaleterendnuikkeudkommetienendeligudgave .

MangeharanmodetometbindendesvarfraSkattesty-
relsenom,hvorvidtenprispå+/-15%kangodkendesi
forbindelsemedenpåtænktejendomsoverdragelse .

Debindendesvareroffentliggjortiefteråret2021 .Af
svarenekanudledes,atførstvurdererman,omderer:

• Holdepunkt/-erfor,atværdiansættelsenefter
+/-15%’-reglenikkeerudtrykfordenreellehandels-
værdi .

Hvisdetteertilfældet,foretagesenkonkretvurdering,hvor
følgendeforholdinddrages:

1 . Størrelsenafprisforskellenmellemoverdragelses-
summenogdenhandelsværdi,derfremkommerefter
holdepunktet/-erne .
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2 . Dentidsmæssigesammenhængmellemholdepunk-
tet/-erneforenejendomsreelleværdiogoverdra-
gelsentilenværdiopgjortefterværdiansættelsescir-
kulæret .

AfdebindendesvarafgivetafSkatterådetkanfremhæves
nedenstående .

SKM2021.492.SR

Skatterådetbekræftede,atenfarkunneoverdrage
50%afenejendomtildatterenfor50%afdenoffent-
ligeejendomsvurderingpå6 .350 .000kr .fratrukket
15% .

Skatterådetfandtikke,atderforelåsærligeomstæn-
digheder .Detteskyldtesblandtandet,atejendommen
varkøbti1993,prioritetsgældenkunudgjordecirka
41%afdensenesteoffentligeejendomsvurdering,der
ikkevarudførtvæsentligeforbedringer/renoveringer
påejendommenmv .Skatterådetforudsatte,atværdien
afejendommen,vedlånoptagelseiforbindelsemed
overdragelsen,ikkevæsentligvilleoverstigeoverdra-
gelsessummen,samtatderikkevilleblivegivetgaver
ellerarveforskudivæsentligtomfangtilandrebørni
forbindelsemedoverdragelsen .

SKM2021.493.SR

Skatterådetfandt,atderforelåsærligeomstændig-
hederiensituation,hvorforældreneovervejedeat
overdrageenejerlejlighedtildatterentildenseneste
offentligeejendomsvurderingmedtillægaf15% .

Skatterådetlagdevægtpåforskellenmellemkøbs-
priseniforåret2019,derudgjorde2 .998 .000kr .,og
enoverdragelsessumiefteråret2021på1,7mio .kr .,
hvilketvillesigeenpris,derkunudgjorde57%afden
oprindeligekøbspris .

SKM2021.530.SR

Skatterådetkunnebekræfte,atenfarkunneover-
drageenejendomtildattereniseptember2021for
1 .450 .000kr .,hvilketsvaredetildenoffentligeejen-
domsvurdering .

Faderenhavdekøbtejendommenden1 .december
2017for3 .450 .000kr .,hvilketvilsigeenejertidpå3år
og9måneder .

Enoverdragelsessumpå1 .450 .000udgjordesåledes
42%affaderenskøbspris .

SkattestyrelsensindstillingtilSkatterådetvar,aten
værdipå1 .450 .000kr .ikkekunneaccepteres,menheri
varSkatterådetikkeenig .

Skatterådetfandt,atderefterensamletkonkret
vurderingikkeforelåsærligeomstændigheder .Rådet
lagdevægtpåejertiden,prisforskellensåvelbeløbs-
mæssigtsomprocentuelt .Skatterådetforudsatte,at
værdienafejendommenvedlånoptagelseiforbindelse
medoverdragelsenikkevæsentligtoverstegoverdra-
gelsessummen .

Udfradetreovenfornævnteafgørelserkandetirelation
tilsærligeomstændighederudledes,atdetblandtandeter
afgørende:

• Jolængereejerperiodedestomindresandsynligheder
derfor,atderforeliggersærligeomstændigheder .

• Vedenkortejertid(formentlig0-3år)sammenholdes
overdragelsesprisenmedkøbsprisenfratredjemand .

• Værdienafejendommenvedbelåningiforbindelsemed
overdragelsentilbørnene .

• Ingenvæsentligegaverellerarveforskudtilandrebørn
iforbindelsemedoverdragelsen .

Højesteretsdomfraforåret2021
Højesteretafsagdeiforåret2021enprincipieldom,som
behandleroverdragelserefter+/-15%’-reglen .
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Afdommenkanudledesfølgende:

• Værdiansættelsescirkulæretbyggerpåenforudsæt-
ningom,atdetoffentligeernærmesttilatbærerisi-
koen,hvisdenoffentligeejendomsvurderingerforlav .

• Enlangthøjeresalgsprisfortilsvarendeejendomme
beliggendeisammeområdeerikkeensærlig
omstændighed .

• Enberegnetafkastprocent–ogdermedlangthøjere
værdi–fordenomhandledeudlejningsværdierheller
ikkeensærligomstændighed .

VestreLandsretsdomfrasommeren2021
VestreLandsretafsagdeisommeren2021endom,hvor
derblevtagetstillingtil,omderforelåsærligeomstændig-
heder .

Landsrettenfandt,atderiensituation,hvorerhververne
(døtre)afenejendom,indenejendommenblevoverdraget
tildemfor1 .615 .000kr .,havdeindgåetidialogmeden
kommuneomoverdragelseafejendommentil5mio .kr .,
forelåsærligeomstændigheder .

Detendeligestyresignal
Detmåforventes,atSkattestyrelsensudkasttilstyresignal
bliveropdateretmedsenestepraksisiformafbindende
svarogdommeindendenendeligeudgaveudkommer .

Overdragelsesaftalen
Iforbindelsemedenoverdragelseafenejendomtilnæste
generationerdetogsånødvendigtattagestillingtil,hvor-
ledesoverdragelsesaftalenskaludarbejdes,oghvaddenne
skalindeholde .

Deteraltidengodideathaveadvokatbistand .

Ienoverdragelsesaftalemelleminteresseforbundneparter
børderaltidindarbejdesetskatteforbehold,somgiver
parternemulighedforatkorrigereellerannullereoverdra-
gelsen,hvisSkattestyrelsenændrerværdien .Skatteforbe-
holdetkanmedfordelindeholdeenbeskrivelseaf,hvordan
enkorrektionafoverdragelsessummenskalberigtigesi
formafgave,anfordringslån,kontantbetalingmv .

Berigtigelsen
Denkontanteoverdragelsessumkanberigtigesiformaf
blandtandetovertagelseafgældiejendommen,gave,

anfordringslån,kontantbetalingellervedkombination
heraf .

Berigtigelsenskalaltidsketilkontantværdier,hvilketvil
sige,atgældsposterneskalomregnestilkursværdi .

Ydesderenafgiftspligtiggavevedoverdragelseafejen-
dommen,skalderindsendesengaveanmeldelse .Skat-
testyrelsenharseksmånedertilatbehandlegaveanmel-
delsen,herundergodkendeellerforkastedenværdi,som
ejendommeneroverdragettil .

Overdragesejendommenudenenafgiftspligtiggave
gælderdenalmindeligeforældelsesregelpåtreår,somi
virkelighedensverdenkanstrækkesigtilnæsten4årog
4månederafhængigtaf,påhvilkettidspunktafåretejen-
dommeneroverdraget .

Hvem kan der overdrages til?
15%’-reglen(og20%’-reglen)gældervedoverdragelsetil
børn,børnebørn,forældre,svigerbørn,stedbørn,adoptiv-
børnsamtivissetilfældeugiftesamlevende .

Værdiansættelsescirkulæretgælderikkevedoverdragelse
tilsøskende,nevøer,kusinermv .Overdragelsenskalher
sketilejendommenshandelsværdi,someksempelviskan
indhenteshosejendomsmæglerellervaluar .

Sælgerenbrorenejendomtilsinsøstertilenlavere
prisendhandelsværdien,harsøsterenreeltfåeten
skattepligtiggave(personligindkomst) .Såvelbroderens
salgssumsomsøsterensanskaffelsessumforhøjesmed
dennegave .

Lavest mulig værdi er ikke altid en fordel
Isituationer,hvoreksempelvisfaderenerskattefrived
afståelseaffamilienshelårsbolig,ogsønnenvilværeskat-
tepligtigvedetseneresalgafejendommen,erdetnormalt
enfordel,atoverdragelsenskertilhandelsværdien,hvis
denneerhøjereenddenoffentligeejendomsvurderingmed
tillægaf15% .

Sønnenfårhermedenhøjereanskaffelsessum,somalt
andetligevilmedføreenlavereskattepligtigejendomsa-
vance,nårhansælgerejendommen .
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Overdragelsetildenoffentligeejendomsvurderingmed
fradragaf15%

Eksempel DKK

Ejendomsvurdering 1 .000 .000

Fradragaf15% -150 .000

Overdragelsessum 850.000

Skathosfaderen Skattefri

Gaveafgiftafoverdragelsessum 127 .500

Salgtreårsenere 2 .850 .000

Anskaffelsessuminkl .
10 .000kr .tillæg

-880 .000

Ejendomsavance 1.970.000

Skat (42 %) 827 .400

Provenu,sønnen 2 .022 .600

Provenu,faderen -127 .500

Nettoprovenu 1 .895 .100

Overdragelsetilhandelsværdien

Eksempel DKK

Overdragelsessum 2 .000 .000

Skathosfaderen Skattefri

Gaveafgiftafoverdragelsessum 300 .000

Salgtreårsenere 2 .850 .000

Anskaffelsessuminkl .10 .000kr .tillæg -2 .030 .000

Ejendomsavance 820.000

Skat (42 %) 344 .400

Provenu,sønnen 2 .505 .600

Provenu,faderen -300 .000

Nettoprovenu 2 .205 .600

Overdragelse nu?
Dadetforventes,atdenyeoffentligeejendomsvurderinger
overstigerdensenesteoffentligeejendomsvurdering,
vildetikkeisigselvværeenfordelatventepå,atder
kommerennyoffentligejendomsvurdering–hellerikke
selvom+/-15%’-reglenændrestilen+/-20%’-regel .

Detbørderforovervejes,omderskalskeoverdragelseaf
fastejendomtilpersonerindenforgaveafgiftskredsen,
indenderoffentliggøresennyejendomsvurdering .
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Selskabers beskatning af udbytte  
fra udenlandske selskaber
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I skatteinformation fra august 2021 redegjorde vi for det 
såkaldte udbyttebegreb, det vil sige spørgsmålet om, 
hvornår der skatteretligt er tale om udbytte .

Vi vil i denne og den næstkommende udgave af Skatte-
informationen komme nærmere ind på, hvordan udbytte 
beskattes . 

Denne artikel omhandler danske selskabers beskatning 
af udbytte fra selskaber i udlandet .

Faktorer, der afgør beskatningen
Selskabersbeskatningafudbytteafhængerafflere
forskelligeforhold,herunder:

• Ejerandelenidetudloddendeselskab
• Børsnoteredeellerunoteredeaktier
• Detudbytteudloddendeselskabsskattemæssigehjem-

sted .

Ejerandelunder10%
Udbyttemodtagetfraselskaber,hvordetdanskeselskab
ejerunder10%,erskattepligtigt .Skattensstørrelse
afhængeraf,omaktierneidetudbytteudloddendeselskab
ernoteredeellerunoterede .

Hvisaktierneeroptagettilhandelpåetreguleretmarked
ellerenmultilateralhandelsfacilitet,omtalesdissesom
noterede,hvorimodalleandreaktieromtalessomunote-
rede .

PåSkattestyrelsenshjemmesidefindesenudtømmende
listeoverreguleredemarkederbådeindenforogudenfor
EU/EØS .

Børsnoterede	aktier
Nårejerandelenidetnoteredeselskabudgørmindreend
10%,beskattesudbyttetmed22% .

Et dansk selskab, A ApS, ejer 0,02 % af aktierne i et 

selskab der er optaget til handel på NASDAQ OSLO ASA. 

Idet NASDAQ OSLO ASA anses for at være et reguleret 

marked, skal udbyttet til A ApS beskattes med 22 %.

A ApS ejer 3 % af aktierne i et selskab, der er optaget til 

handel på NASDAQ First North Sweden. Da NASDAQ First 

North Sweden anses for en multilateral handelsfacilitet, 

beskattes A ApS af dette udbytte med 22 %.

Unoterede	aktier
Nårdetdanskeselskabejermindreend10%afaktierne
ietselskab,dererunoteret,bliverudbyttetafdisseaktier
beskattetmed15,4% .Kun70%afdetmodtagneudbytte
selvangivesogbeskattesmed22%,hvilketgiverden
anførteskatpå15,4% .

A ApS ejer 9 % af et unoteret selskab hjemmehørende i 

Italien. A ApS skal beskattes med 15,4 % af et udbytte fra 

det italienske selskab. 

 

Den danske skat nedsættes med betalt skat af udbyttet i 

Italien, dog maksimalt en nedsættelse med 15 %, da det 

er den skat, som Italien må beskatte udbyttet med efter 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten.

Ejerandelpå10-50%
Udbyttefraselskaber,hvordetmodtagendedanske
selskabejermindst10%ogmaksimalt50%,ersom
altovervejendehovedregelskattefrit .Idissetilfældeanses
aktierneforatværeskattefridatterselskabsaktier .

Skattefrihedenforudsætter,atfølgendetrebetingelseralle
eropfyldt:

• Detudbyttegivendeselskaberskattepligtigtudenfrita-
gelseidetland,hvordeterhjemmehørende

• Dererindgåetenaftaleomudvekslingafoplysninger
mellemDanmarkogdetpågældendeland

• Detudbytteudloddendeselskabharikkefradragfor
udlodningen .

Hvisénafovenståendebetingelserikkeeropfyldt,
beskattesetudbyttemed22% .

Selskabers beskatning af udbytte  
fra udenlandske selskaber
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A ApS ejer 49 % af aktierne i et selskab, der er 

hjemmehørende i Tyskland. Udbyttet er skattefrit for A 

ApS, da selskabet er selskabsskattepligtigt til Tyskland, 

der er indgået en aftale om udveksling af oplysninger 

(dobbeltbeskatningsoverenskomst), og det tyske selskab 

ikke har fradrag for udbytteudlodningen.

A ApS ejer 49 % af aktierne i et selskab, der er 

hjemmehørende på Jersey. 

 

Selskabet er ikke selskabsskattepligtig på Jersey, hvorfor 

A ApS vil være skattepligtig af udbytte. Den danske skat 

udgør 22 %.

Betingelsenomudvekslingafoplysningererogbliver
mindrerelevantitaktmed,atDanmarkindgåraftalermed
alledelande,derikkealleredeerindgåetendobbeltbe-
skatningsoverenskomstmed .

Ejerandelover50%
Nårdetdanskeselskabejermereend50%afaktierne
idetudenlandskeselskab,ellerkontrollererdetuden-
landskeselskab,erudbytteafsådanneaktiersomaltover-

vejendehovedregelskattefri .Derertaleomsåkaldte
koncernselskabsaktier .

Skattefrihedenforudsætter,atdetudbytteudloddende
selskabikkeharfradragforudlodningen .Hvisdenne
betingelseikkeeropfyldt,beskattesudbyttetmed22% .

A ApS ejer 51 % af et selskab, der er hjemmehørende  

på Jersey. 

 

A ApS er ikke skattepligtig af udbytte fra Jersey-

selskabet, idet A ApS ejer mere end 50 % af aktierne. 

Skattefriheden forudsætter dog, at Jersey-selskabet ikke 

har fradrag for udbytteudlodningen. 

HvisindkomsteniselskabetpåJerseyiovervejendegrad
beståraffinansielleindtægter,erderenrisikofor,atdet
danskeselskab,derkontrollererselskabetpåJersey,skal
medregneindkomstenidatterselskabetveddendanske
indkomstopgørelse .DetteskyldesreglerneomCFC-be-
skatning,derogsåomtalessomtvungeninternational
sambeskatning .
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Udenlandsk skat af udbytte
Hvorvidtetudbyttekanbeskattesikildelandet,hvilketvil
sigeidetland,hvorselskabetskattemæssigterhjemme-
hørende,afhængerdelsafinternereglerdelsafeventuelle
dobbeltbeskatningsaftaler .

A ApS ejer 10 % af et selskab, der er hjemmehørende i 

Belgien. Udbyttet er skattefrit efter såvel interne danske 

regler, dobbeltbeskatningsaftalen som EU-reglerne. 

 

Hvis der opkræves kildeskat i Belgien, kan denne skat 

tilbagesøges i Belgien.

Såfremtudbyttetkanbeskattesiudlandetogtilligeer
skattepligtigtiDanmark,opstårderdobbeltbeskatning,
somentenskalhåndteresefterinternedanskereglereller
efterendobbeltbeskatningsaftale .Idissetilfældekander
blivetaleomatgivelempelseidendanskeskatforskat
betaltiudlandet .

Spørgsmåletomlempelsekanopståifleresituationer:

• UdbytteterskattefritiDanmark
• UdbytteterskattepligtigtiDanmark,ogdererindgået

endobbeltbeskatningsaftalemeddetland,hvordet
udbytteudloddendeselskaberhjemmehørende

• UdbytteterskattepligtigtiDanmark,ogdererikke
indgåetendobbeltbeskatningsaftalemellemDanmark
ogdetland,hvordetudbytteudloddendeselskaber
hjemmehørende .

Udbyttet er skattefrit i Danmark

AApSejer10%afkapitalenietselskab,dererhjem-
mehørendeiUSA–udbytteterskattefritefterinterne
danskeregler .Efterdobbeltbeskatningsaftalenmed
USA,kanUSAopkræveenskatpå5% .

Dererindeholdt15%ikildeskatiUSA .De10%kan
tilbagesøgesiUSA .Derkanikkeopnåsnedsættelseaf
dendanskeskatmeddeniUSAbetalteskatpå5% .

NåretudenlandskudbytteerskattefritiDanmark,kanden
danskeskataldrignedsættesmedbetaltskatiudlandet .
Derskeringendobbeltbeskatning .

UdbytteterskattepligtigtiDanmark
Nåretudbyttefraetudenlandskselskaberskatteplig-
tigtfordetmodtagendedanskeselskab,kandergives
lempelseforskatbetaltiudlandet .Lempelsenkanikke
overstigedendanskeskatafudbyttet,oglempelsenkan
maksimaltskemeddenskat,somdetpågældendeland
kanopkræveihenholdtilendobbeltbeskatningsaftale .

A ApS modtager udbytte fra et tysk selskab, hvor A ApS 

ejer 9 % af den samlede aktiekapital. Det tyske selskab er 

unoteret, hvorfor A ApS skal betale en skat på 15,4 % af 

det udloddede udbytte. 

 

Da Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverens- 

komst, der giver Tyskland ret til at beskatte udbyttet 

med 15 %, skal den danske skat lempes (nedsættes) med 

den tyske skat. I dette tilfælde vil der ske nedsættelse 

med den i Tyskland betalte skat, dog maksimalt en skat 

svarende til 15 % af det modtagne udbytte. 

Modtagerdetdanskeselskabetskattepligtigtudbyttefra
etselskab,derskattemæssigterhjemmehørendeieksem-
pelvisFrankrigogSpanien,somDanmarkpt .ikkehar
nogendobbeltbeskatningsoverenskomstmed,anvendesde
internedanskereglertilatlempeforeneventueldobbelt-
beskatning .Detbetyder,atdenskat,derkanberegnes
(15,4%eller22%)afudbyttetiDanmark,nedsættesmed
betaltskatiSpanienellerFrankrig .

Tilbagesøgning af kildeskatter
Hvisetdanskselskabharenstørreporteføljeafeksem-
pelvisudenlandskebørsnoteredeaktier,vilomkostnin-
gernetilrådgiverevedattilbagesøgeformegetbetalt
udbytteskatiudlandetofteoverstigedetbeløb,derkan
tilbagesøges .Idissetilfælde,vildenudenlandskekildeskat
væreenekstraudgift,somselskabetikkekanfratrække .
Detteforholdbørovervejes,føretselskabinvestereri
udenlandskeaktier .
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Udlejning af huse, lejligheder og værelser gennem 
Airbnb er blevet en omfattende aktivitet . Det er i den 
forbindelse væsentligt at være opmærksom på, hvornår 
indtægter ved Airbnb-udlejning er momspligtige .

Hovedreglen i momsloven er, at indtægter ved udlejning 
af enhver form for fast ejendom er fritaget for moms . 
Denne momsfritagelse omfatter dog ikke udlejning af 
værelser i hoteller, bed & breakfast og lignende samt 
korttidsudlejning af værelser . 

En eventuel momspligt ved udlejning gennem Airbnb 
omfatter også privatpersoner, idet udlejning af fast 
ejendom altid vil være at anse for en erhvervsmæssig 
aktivitet .

Huse og lejligheder
Udlejningafenhelboligiformafenvilla,etparcelhus,
etsommerhusellerenlejlighederomfattetafmomsfri-
tagelsenforudlejningaffastejendom .Hviskunendelaf
boligenudlejes,kanderaltefterdekonkreteomstændig-
hederværetaleommomspligtigværelsesudlejningistedet
forudlejningafenhelbolig .Detviserennyereafgørelse
fraLandsskatteretten .

Dervarisagentaleomenpenthouselejlighedmedialt
fireværelser,hvorafdetoafværelsernei2016havde
væretudlejetgennemAirbnb47gangeformellemtreog
17nætterpr .gang .Densamledelejeindtægtudgjorde
128 .032kr .IAirbnb-annoncenvardeudlejedeværelser
beskrevetsomadskiltefradenøvrigelejlighedogmed
egetbadeværelse .Detoværelserhavdeimidlertidikke
separatindgangoghellerikkeegetkøkken,ligesom
lejerneangiveligtiperioderhavdeadgangtilalledeleaf
den180m2storepenthouselejlighed .

Landsskatterettenafgjordepåbaggrundafdekonkrete
omstændighederisagen,atdervartaleommomspligtig
korttidsudlejningafværelser–ogdermedikkemomsfri
udlejningafenhelbolig .

Detvilsige,athvismanbegrænseradgangentildele
afboligen,kanderistedetformomsfriudlejningafen
helboligværetaleommomspligtigværelsesudlejning,
eksempelvishvismanafskæreradgangentilétellerflere
værelser,sommanvilholdeprivatetileksempelvisopbe-
varingafprivateeffekter,somlejerikkeskalhaveadgang
til .

Værelser 
Korttidsudlejningafværelser,detvilsigeudlejningfor
korteretidsrumendénmåned(30dage),ermomspligtigt .
Udlejningafværelseriénmånedellermereerderimod
momsfritaget .

Afgrænsningenmellemmomsfriudlejningaffastejendom
ogmomspligtigkorttidsudlejningafværelserskalsikre,at
udlejningafværelsermv .tilpersoner,dertagermidler-
tidigtopholdudenatskiftebopæl,eksempelvistilophold
underferiemv .,blivermomspligtig .Afgrænsningenskal
samtidigsikre,atdersåvidtmuligtikkeskalbetales
momsafudlejningafværelseroglejligheder,derbliver
brugtsomfastboligforlejeren .

Kortidsudlejningafværelsermv .eromfattetafmoms-
pligten,nårlejeindtægtenoverstiger50 .000kr .ienløbende
periodepå12måneder .Deteraltsåikkekalenderårets
indtægter,somerafgørende,menindtægterneoverenhver
løbendeperiodepå12måneder .Særskiltopkrævningaf
beløbforrengøring,varme,elektricitetogandrelignende
ydelserindgårogså .

Hvismansomudlejerharandremomspligtigeaktiviteter,
bliverdisseindtægterregnetmediomsætningen .Enselv-
stændighåndværkerellerkonsulent,dersamtidigudlejer
værelsergennemAirbnb,vilsåledesværemomspligtigaf
enhveromsætningfrakorttidsudlejningafværelser,idet
derkuneréngrænsepå50 .000kr .forenvirksomhed .

Hotelværelser, bed & breakfast og lignende
Momsfritagelsevedudlejningaffastejendomomfatterikke
udlejningafværelseri:

• Hoteller
• Gæstgiverier
• Vandrerhjem
• Moteller
• Bed&breakfast .

Momspligtenforudlejningafhotelværelseroglignende
gælderuansetudlejningensvarighed .Hoteller,derudlejer
nogleafværelsernepålangtidskontrakt(egentligbolig
forlejeren),ersåledesikkefritagetforatbetalemomsaf
denneudlejning,nårvirksomhedeniøvrigt,eventueltkuni
endelafåret,driveralmindelighotelvirksomhed .

Airbnb og moms 
– hvad skal man være opmærksom på?
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Udlejningafhuseoglejlighederpåhotellignendevilkårer
ligeledesomfattetafmomspligten .Hvorvidtderertaleom
hotellignendevilkår,vilaltidberopåenkonkretvurdering .
Herkanderlæggesvægtpå,omderiforbindelsemed
udlejningeneradgangtilreception,roomservice,daglig
udskiftningafsengelinnedoghåndklædersamtadgang
tilfaciliteteriformafeksempelvisswimmingpool,fitness,
billard,bordtennismv .

Fradragsret for moms af omkostninger
Hvisudlejningenermomspligtig,viludlejerensamtidig
væreberettigettilfradragsretformomsafsineomkost-
ningereftermomslovensalmindeligeregler .

Ligesomandremomspligtigevirksomhedervildehave
fuldfradragsretformomsafudgifter,deralenevedrører

demomspligtigeindtægter .Detkaneksempelvisvære
omkostningertilinventarogsengetøjidetomfang,der
ikkesamtidigskerprivatanvendelseafdetindkøbte .Der
erdelvisfradragsretformomsafudgiftertilindkøb,som
udlejerenanvenderbådetiludlejningenogprivat .Detkan
eksempelvisværeomkostningertilelektricitet,varmeog
vand .

Momsafomkostningertilombygning/renoveringaflokaler
tiludlejningkanfradragesfuldtud,medmindredepågæl-
dendelokalerogsåbenyttesprivat,eksempelvistilbrug
forudlejersprivategæsterellertilprivatopmagasinering
iperioderafåret .Idetomfangdersamtidigskerprivat
anvendelse,vildersletikkeværefradragsretformomsaf
omkostningertilombygning/renoveringaflokalertiludlej-
ning,detvilsigehellerikkedelvismomsfradragsret .
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Bloggere, influencere m .fl . anses skattemæssigt normalt 
for at være enten selvstændigt erhvervsdrivende eller 
honorarmodtagere . Momsmæssigt driver de som 
udgangspunkt selvstændig økonomisk virksomhed 
med levering af forskellige ydelser . Det betyder, at de 
er momspligtige af deres indtægter, medmindre deres 
ydelser specifikt er omfattet af en momsfritagelse .

Afgørelse om momsfritagelse af bloggers arbejde
Detnævnesofteiartiklermv .,atbloggere,influencerem .fl .
erfritagetforatbetalemoms,idetderesydelseransesfor
journalistiskvirksomhed .Dettesynspunktharbaggrundi
enafgørelsefra2016,hvorSkatterådetfandt,atenblog-
gersydelservarmomsfritagetjournalistiskvirksomhed .

Dervartaleomenkvindeligblogger,derskrevomtøj,sko,
tasker,makeupmv .samtomsinetankeromlivet .Hun
arbejdedehjemmefraogbrugte10-15timerugentligtpå
sitarbejdesomblogger .Sideløbendemeddettelæstehun
tiljournalist .Bloggerenhavdeindgåetensamarbejdsaftale
medetbloggernetværk,hvorunderhendesindlægblev
publiceret,oghvortilhunhavdeoverdragetallerettigheder
tildenkommercielleudnyttelseafhendesblogposts .
Hendesindtjeningbestodafhalvdelenafdennettoindtje-
ning,dergenereredespåbasisaftrafikkenpåbloggen,og
udgjordei2015knap150 .000kr .

Skatterådetfandtefterenkonkretvurdering,atbloggerens
arbejdeforbloggernetværketvarmomsfritagetjournalis-
tiskvirksomhed .

AfgørelsenfraSkatterådetharimidlertidikkedenkonse-
kvens,atallebloggere,influencerem .fl .pr .definitioner
fritagetforatbetalemoms .Derskalsåledesreeltvære
taleommomsfritagetjournalistiskvirksomhedellereven-
tueltandenmomsfritagetvirksomhed .

Momsfritaget journalistisk virksomhed
Genereltkandetanføres,atforatenjournalistiskydelse
kanværemomsfritaget,skaljournalisten(herbloggeren)
haveensædvanliggradafredaktionelfrihedogskal
præstereenindividuel,selvstændigskabendeindsats,der
harenvisoriginalitet .Hvisdenydelse,somjournalisten
leverer,ikkehardennødvendigegradafkunstneriskog
redaktionelfrihed,erleverancenmomspligtig .Deter
derfornødvendigt,atjournalistenharensædvanliggrad
afredaktionelfrihed,hvisdeartiklerogandreprodukter,
journalistenskriver/redigerer,skalværefritagetformoms .

Enforudsætninger,atredigeringenbestårafenbear-
bejdningafentekstundersædvanligredaktionelfrihed .
Gennemgangogændringafentekstudensædvanlig
redaktionelfrihederderimodikkemomsfritaget .

Nårdetnævnes,atbloggere,influencerem .fl .erfritaget
foratbetalemoms,idetderesydelseransesforjourna-
listiskvirksomhed,gælderdettesåledeskun,såfremt
betingelserneformomsfritagelseertilstede,hvilketaltid
vilværeenkonkretvurdering .

Såfremtenblogger,influencerm .fl .afholderfysiske
foredrag,vildersomudgangspunktværetaleommomsfri-
tagetkunstneriskvirksomhed .

Hvisbetingelserneformomsfritagelseeropfyldt,erydel-
sernebådeforsåvidtangårjournalistiskvirksomhedog
kunstneriskvirksomhedogsåfritagetforlønsumsafgift .

Momspligtige reklameydelser eller lignende 
Enblogger,influencerm .fl .kaneksempelvisogsåopnå
indtægter,nårbrugereafderesblogklikkerpålinkstil
webshops,oghvorderefterfølgendeudløsesetkøbi
webshoppen .Endviderekandeopnåindtægterfradeci-
deredereklamerpåbloggen .Sådanneindtægterkanikke
ansesformomsfritagetjournalistiskvirksomhed,mener
momspligtigereklameindtægter,derkrævermomsregi-
streringafvirksomheden .

Derertypiskogsåtaleommomspligtigereklameind-
tægter,såfremtdereksempelvisopnåsindtægterved
atvisebillederafbestemteprodukterevt .sammenmed
begrænsettekst,menhvorbetingelserneforatanse
arbejdetformomsfritagetjournalistiskvirksomhedikkeer
tilstede .

Hvisdesamledemomspligtigeindtægterikkeoverstiger
50 .000kr .indenforen12-månedersperiode,erderdog
ikkepligttilatladesigmomsregistrereogafregnemoms .
Deteraltsåikkekalenderåretsindtægter,somerafgø-
rende,menløbende12-månedersindtægter .

Idetomfang,derertaleomreklameindtægtermodtaget
fravirksomhederiandreEU-lande,vilindtægternevære
udendanskmomsefterreglerneomEU-handelmed
ydelser .Hvisderertaleomreklameindtægtermodtaget
fravirksomhederudenforEU,erdisseogsåudendansk
moms,medmindrereklamebudskabetspredesiDanmark .

22

Moms for bloggere, influencere m.fl.
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Gaver, naturalier mv .
Mangebloggere,influencerem .fl .fårikkebetalingipenge
forderesarbejde .Defåristedetbetalingiformafgaver,
naturaliermv .Detkanværetøj,taskermv .,dergivestil
bloggeren,modatdenneviserbillederogskriveromde
pågældendeprodukter .Derkanogsåværetaleombetaling
iformafrejser,ferieopholdmv .Detkanværeydelseraf
betydeligværdi .

Hvisbetingelserneforatansearbejdetformomsfritaget
journalistiskvirksomhederopfyldt,erderikkenogen
momsmæssigeproblemer .Erderderimodtaleombetaling
formomspligtigereklameydelserellerlignende,skalblog-

gerenafregneudgåendemomsafværdienafdemodtagne
gaver,naturaliermv .

Momsfradrag
Idetomfangbloggere,influencerem .fl .harmomspligtige
indtægter,vildesamtidigværeberettigettilmomsfradrag
forderesomkostninger .Ligesomandremomspligtigevirk-
somhedervildehavefuldfradragsretformomsafudgifter,
deralenevedrørerdemomspligtigeindtægter .

Dererimidlertidalenedelvisfradragsretformomsaf
udgiftertilindkøb,sombloggerenogsåanvenderprivat .
Detkaneksempelvisværepc,telefonellerkamera .
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Ny lovgivning
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Elbiler, pluginhybridbiler og ladestandere
Ifebruar2021vedtogFolketinget,atlønmodtagerefraog
medden1 .juli2021skullebelønnes,hvisdenfribilvar
enelbilellerpluginhybridbil .Dennebelønningbeståri,at
værdienafenladestanderinstalleretafarbejdsgiverenpå
denprivatebopælikkelængereskalindgåibeskatnings-
grundlagetvedopgørelsenafdenskattepligtigeværdiaf
fribil .Hvismedarbejdereniensammenhængendeperiode
påmindstseksmånedererblevetbeskattetaffrielbil
ellerpluginhybridbil,kanarbejdsgiverenvælgeatforære
medarbejderendenpåbopælenopsattearbejdsgiverbe-
talteladestander,udenatmedarbejderenskalbeskattesaf
standerensværdi .Derermedandreordtaleometskatte-
fritpersonalegode .

Selvstændigterhvervsdrivende,deranvendervirksomheds-
ordningen,bliverbeskattetafværdiaffribileftersamme
reglersomlønmodtagere,nårdenblandetbenyttedebiler
medtagetundervirksomhedsordningen .Defraogmedden
1 .juli2021indførteregleromskattefrihedforladestandere
pådenprivatebopælgjaldtoprindeligtikkefordeselv-
stændigterhvervsdrivende .

Denaltovervejendehovedregeler,atblandetbenyttede
aktiverikkekanindgåivirksomhedsordningen .Hvisden
selvstændigterhvervsdrivendefårstilletladestanderog
installationenheraftilrådighedafvirksomhedenvedsin
bopæl,oghvisladestanderenanvendesbådeerhvervs-
mæssigtogprivat,vildensåledesikkekunneindgåi
virksomhedsordningen .

Nårladestanderenikkekanindgåivirksomhedsordningen,
skalvirksomhedengodtgøredefaktiskeomkostningerved
denerhvervsmæssigeopladningafelbilellerpluginhy-
bridbil .Dendelafdesamlededriftsomkostningerinklusive
afskrivning,dersvarertildenerhvervsmæssigeandelaf
densamledeopladning,fragårvedopgørelseafvirksom-
hedensoverskud .Beløbenerefunderesdenselvstændige .
Beløbeneoverførespålinjemedandreudlæg,somden
selvstændigemåttehaveforvirksomheden .Beløbene
medregnesvedopgørelsenafdenselvstændigesperson-
ligeindkomst .Dendelafdesamlededriftsomkostninger
inklusiveafskrivning,dersvarertildenerhvervsmæssige
andelafdensamledeopladningafelbilellerpluginhy-
bridbil,fratrækkesvedopgørelsenafdenselvstændiges
personligeindkomst .

Denyeregler
Folketingetharvedtagetændredereglerforladestandere
forselvstændigterhvervsdrivende,deranvendervirksom-
hedsordningenogforvissehovedaktionærer,bestyrelses-
medlemmerm .fl .

Selvstændigt	erhvervsdrivende	og	virksomhedsordningen
Folketingetharvedtaget,atenladestander,derbenyttes
bådeerhvervsmæssigtogprivat,kanindgåidenselvstæn-
digterhvervsdrivendesvirksomhedsordning .Detmedfører,
atværdienafladestanderoginstallationenheraf(ladestik),
dererstillettilrådighedsammenmedenelbilellerplug-
inhybridbil,ikkeskalbeskattes .Hvisderskerbeskatning
affrielbilellerpluginhybridbiliensammenhængende
periode,dererkortereendseksmåneder,skalmarkeds-
værdienafladestanderoginstallationmedregnesved
opgørelsenafdenskattepligtigeindkomstvedperiodens
ophør,hvisinstallationenovergårtiludelukkendeprivat
brug .

Vedladestanderenseventuelleovergangtilrenprivat
anvendelseefterenperiode,hvordenselvstændigt
erhvervsdrivendeerblevetbeskattetaffrielbilellerplugin-
hybridbiliensammenhængendeperiodepåmindstseks
måneder,skalværdienafladestanderensættestil0kr .
irelationtilvirksomhedensafskrivningssaldo,hvilketvil
sige,atsaldoværdienikkeskalreduceres,selvomdersker
overgangtilrenprivatanvendelse .

Nårladestanderenoginstallationenheraferplacereti
virksomhedsordningen,vil:

• Alleudgiftertilladestander,installationmv .kunne
fratrækkes/afskrivesfuldtudsomenvirksomhedsud-
gift

• Derikkeskulleskebeskatningafvirksomhedsejerenaf
egetforbrugafeltilopladningafdenfribil .

Denyereglerforselvstændigterhvervsdrivende,hvorefter
dissepersonerligestillesmedlønmodtagere,harvirkning
fraogmedden1 .juli2021 .

Hovedaktionærer,	bestyrelsesmedlemmer	m.fl.
Defraogmed1 .juli2021gældenderegleromskattefrihed
forarbejdsgiverbetaltladestandergælderogsåforen
hovedaktionær,dereransatsomlønmodtageridetafham
ejedeselskab .

Ny lovgivning
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Folketingetharvedtaget,atogsåhovedaktionærer,hvor
værdiaffribilbetragtessommaskeretudbytte,eromfattet
afdeforlønmodtageregældendereglerfraogmed
sammedato,hvilketvilsigeden1 .juli2021 .Detsamme
gælderbestyrelsesmedlemmerm .fl .,sombeskattesaffri
bilefterdealmindeligeregler .

Selvomværdiaffribilbetragtessommaskeretudbytte,
gælderfortsat,atværdienskalbeskattessompersonlig
indkomst .

Denyereglerbetyder,athvishovedaktionærenien
sammenhængendeperiodepåmindstseksmåneder
erblevetbeskattetaffrielbilellerpluginhybridbil,kan
selskabetvælgeatforærehovedaktionærendenpå
bopælenopsatteladestander,udenathovedaktionæren
skalbeskattesafstanderensværdi .

Ladestanderensværdisættestil0kr .irelationtilselska-
betsafskrivningssaldo,hvilketvilsige,atsaldoværdienikke
skalreduceres,selvomderskeroverdragelsetilhovedak-
tionærenafstanderen .

Lovomændringafafskrivningsloven,ligningslovens,
virksomhedsskattelovenm .fl .(L6)blevvedtagetden
25 .november2021 .

Korttidsudlejning af helårsbolig
Folketingetharvedtagetenjusteringafdeskematiske
reglerforopgørelseafdetskattepligtigeresultatvedkort-
tidsudlejningafenhelårsbolig,herundersåkaldtværelses-
udlejning .

Vedlangtidsudlejningforståsudlejningtilsammeperson
iensammenhængendeperiodepåmindstfiremåneder .
Erdennebetingelseikkeopfyldt,erdertaleomkorttids-
udlejning .Korttidsudlejningomfattersåveludlejningaf
heleboligensomværelsesudlejning,hvorejerenafejen-
dommenogsåbeborejendommen .

Deskematiskereglergælder:

• Kunvedudlejningtilbeboelse
• Forejere,lejereogandelshavere .

Nårenejerafboligenanvenderdeskematiskeregler,skal
derbetalesfuldejendomsværdiskatforboligen,selvom
dennedelvistharværetudlejet .

Detskattepligtigeresultatafudlejningenopgøressom
åretsbruttolejeindtægtnedsatmedetbundfradrag .Bund-
fradragetkanikkeoverstigeåretsbruttolejeindtægt .En
overskydendeindkomstreduceresmedetstandardfradrag
på40%,ogdetresterendebeløbudgørdetskattepligtige
resultat .

Bundfradragetsstørrelseerafhængigaf,omudlejningen
skergennemenvirksomhed,derharpligttilatindbe-
rettelejeindtægtentilSkattestyrelsenellerej .Erder
såledessketindberetningafåretsbruttolejeindtægt,udgør
fradraget29 .900kr .(2021) .Erdertaleomprivatudlejning
udgøråretsbundfradrag11 .700kr .(2021) .Erderisamme
årsketudlejningsåvelgennemetbureausomprivat
udlejning,anvendesbundfradraget,derhvorlejeindtægten
erstørst .Detobundfradragkanikkekombineres .Erder
indberettetenlejeindtægtpå25 .000kr .,ogindtægtenved
privatudlejninger10 .000kr .,udgøråretsbundfradrag
25 .000kr .

Denyeregler
Folketingetharvedtagetfølgende:

• Endefinitionaf,hvadderskalforståsvedenhelårs-
bolig

• Enbestemmelseom,hvorledesbundfradragskal
fordeles,hvisdererflereejeremv .afhelårsboligen

• Enmaksimeringsregelforbundfradrag,nårsamme
udlejermv .isammeindkomstårforsammeejendom
vælgeratanvendebundfradragsreglerneforbåde
kortids-oglangtidsudlejning .

Definition	af	helårsbolig	
Vedenhelårsboligforståsheleellerendelafenfast
ejendom,dertjenertilejerens,andelshaverensellerleje-
renshelårsbolig .

Detvilberopåenkonkretvurdering,hvornårenfast
ejendomkansigesattjenetilejerens,andelshaverens
ellerlejerenshelårsbolig .Ivurderingenkanblandtandet
indgå,ompersonenharfolkeregisteradressepåejen-
dommen,faktiskopholdersigderiløbetafindkomståret
ogerforpligtettilatafholdeudgifter,dersædvanligvis
afholdesiforbindelsemedbeboelse,eksempelvishusleje,
boligafgift,ejendomsskatter,ejendomsværdiskat,vand,
varmeogelmv .
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Fordeling	af	bundfradrag	ved	flere	ejere
Bundfradragetgælderpr .helårsbolig .

Hvishelårsboligenharflereejere,andelshavereeller
lejere,fordelesbundfradrageti:

• Ejerboligerefterejerandel
• Andelsboligerefterdenpågældendeandelshavers

andelafboligafgiften
• Lejeboligerefterdenpågældendelejersandelafleje-

udgiften .

Maksimeringsreglen	
Nårenejer,lejerellerandelshaverforetagerudlejningaf
egenhelårsbolig,ogderisammeindkomstårertaleom
såvelkortidsudlejningsomlangtidsudlejning,kanudlejer
vælgeatopgøredetskattepligtigeresultatafudlejningen
påtomåder,nemlig:

• Deskematiskereglerforkorttidsudlejningpåden
samledeindkomstvedudlejningen

• Derespektivereglerforkorttids-oglangtidsudlejning .

Vælgerenejeratanvendederespektivereglerforkorttids-
oglangtidsudlejning,erderindsatenmaksimeringsregel,
dersiger,atdetsamledefradragikkekanoverstigedet
højestebundfradragefterdetorespektiveregelsæt .

Detrenyereglerharvirkningfraogmedindkomståret
2021,dogkanudlejerei2021vælgeatsebortfradenyind-
førteregler .

Lovomændringafskattekontrollovenogligningsloven
(L7A)blevvedtagetafFolketingetden25 .november2021 .

Beskatning af udbetalinger  
fra Covid-19-hjælpepakker
Folketingetharvedtagetsærligereglerombeskatnings-
tidspunktforvisseudbetalingerfraCovid-19-hjælpepakker .

Hovedreglenidanskskattereter,atenindtægtskal
beskattespådettidspunkt,hvormodtagerenerhverver
endeligrettilbeløbet .Retserhvervelsesprincippetgælder
ogsåforskattepligtigebeløbfraCovid-19-hjælpepakkerne
ogforskudpåerstatningerogkompensationertilminkav-
lere .

DeafFolketingetvedtagnesærreglerforbeskatningstids-
punktforudbetalingerfraCovid-19-hjælpepakkergiveren
valgfrihedmedhensyntil,hvornårbeløbetskattemæssigt
indtægtsføres .Særreglernegælderforallebeløb,som
sidennedlukningenden11 .marts2020erudbetalt,oghvor
derpåudbetalingstidspunktetikkevartagetendeligstilling
til,ommodtagerenhavdekravpådetudbetaltebeløb .

Denmodtagnekompensationellererstatningkanvælges
beskattetiudbetalingsåretellerietsenereindkomstår,
dogsenestidetindkomstår,hvorderertruffetafgørelse
omrettentilbeløbet .Enindbringelseafafgørelsenfor
domstoleneudsætterikkebeskatningstidspunktetfordet
udbetaltebeløb .

Valgfrihedengælderfor”etsamletudbetaltkompensa-
tionsbeløb”,hvilketbetyder,atetudbetaltengangsbeløb
ikkekanvælgesindtægtsførteksempelvismed50%i
udbetalingsåretogderesterende50%iåretefter,hvorder
ertruffetenendeligafgørelseomrettentilbeløbet .

Valgetskalforetagesindenudløbetafselvangivelsesfristen
fordetindkomstår,somvælgessombeskatningsår .Valget
erbindende .Forbeløbmodtagetiindkomståret2020kan
virksomhedsindehaverendogændresitvalg .Detteomvalg
skalskesenestsamtidigmedrettidigselvangivelsefor
indkomståret2021 .Omvalgkandogaltidforetagestilog
medden30 .juni2022ogkanindenfordennefristogså
omfattevalgvedrørendeindkomståret2021,hvilkethar
betydningforvirksomhedermedbagudforskudtindkomst-
år .
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Eksempel

Enselvstændigterhvervsdrivendemedkalenderårs-
regnskabharmodtagetetCovid-19-beløbiindkomst-
året2021 .Myndighedentræfferafgørelseomrettentil
beløbetiindkomståret2023 .Vedindgivelseafoplys-
ningsskemaetfor2021medregnerdenskattepligtige
ikkebeløbettildenskattepligtigeindkomst .Detteer
udtrykforetvalgomikkeatladebeløbetkommetil
beskatningi2021 .Herefterliggerdetfast,atbeløbet
ikkebeskattesi2021,ogdenskattepligtigeharefter
udløbetafoplysningsfristenforindkomståret2021
ikkemulighedforatændresitvalg .Vedindkomstan-
sættelsenfor2022vildenskattepligtigepåtilsvarende
viskunnevælgeatmedtagebeløbetfor2022eller
undladeatmedtagebeløbet .Valgeterbindende .Hvis
detvælgesatmedtagebeløbeti2022,liggerdetfast,
atbeløbetbeskattesi2022 .Hvisdetvælgesikkeat
medtagebeløbetfor2022,skalbeløbetbeskattesi
2023 .

Dererogsåudbetaltbeløb,hvormodtagerenharerhvervet
endeligrettilbeløbetpåudbetalingstidspunktet,og
sådannebeløbskalderforbeskattespåretserhvervelses-
tidspunktet,hvilketidenforeliggendesituationsandsyn-
ligvisvilværeudbetalingstidspunktet .Sådanneudbeta-
lingererderforikkeomfattetafdenyesærregler .Dette
gælderforhjælpepakker,dererudformetsåledes,atder
samtidigmedindgivelsenafkompensationsansøgningen
skullevedlæggesdokumentationfor,atbetingelsernefor
udbetalingafdetansøgtebeløbvaropfyldt .Denudbeta-
lendemyndighedharsåledestagetendeligstillingtil,om
betingelserneeropfyldt,indenderskerudbetalingafden
ansøgtekompensation .Dettegælder,selvommodtageren
efterfølgendeeksempelvisskalindsendeenerklæring
om,atbetingelserneforudbetalingafbeløbetharværet
opfyldt .

Pligttiltilbagebagebetaling
Ettidligereindtægtsførtbeløb,derheltellerdelvistskal
tilbagebetales,kanfratrækkesidetindkomstår,hvorder
træffesenafgørelse,derfastslårtilbagebetalingsforplig-
telsen,ellerderkanskeanmodningomgenoptagelse,
såledesatbeløbetfratrækkesidetår,hvordetblev
beskattet .

Lovomændringafligningslovenogselskabsskatteloven
(L8)blevvedtagetden21 .december2021 .

Slut med unoterede aktier i en § 50-ordning, børneop-
sparing og selvpensionering
Densåkaldtepuljepensionsbekendtgørelsegivermulighed
foratplacerepensionsmidleriunoteredeaktier,anparter
mv .ogiandeleialternativeinvesteringsfonde .

Fraogmedden1 .januar2021vardetikkelængeremuligt
atkøbeunoteredeaktiermv .forindeståendepåenalders-
opsparing .Alleredeforetagneinvesteringerskulleafvikles
senestden30 .juni2021 .

Nuerturenkommettil:

• Pensionsordningeromfattetaf§50
• Børneopsparingskonti
• Selvpensioneringskonti .

Fraogmedden1 .januar2022erdetikkelængeremuligt
atkøbeunoteredeaktiermv .forindeståendepådissetre
formerforopsparing .Alleredeforetagneinvesteringerskal
afviklessenestden30 .juni2022 .

Afviklingenkanskeved,ataktierne,anparternemv .
sælgestiltredjemandellerkøbesafpensionsopspareren
mv .forfriemidler .Købetskalnaturligvissketilhandels-
værdien .Pensionsopsparerenmv .kandogogsåvælge,
atdeunoteredeaktier,anpartermv .udloddestilhamfra
depotet .Dererhermedtaleomenudbetalingafetbeløb
svarendetilværdipapirerneshandelsværdi .

Pensionsordningeromfattetaf§50
Pensionsbeskatningslovens§50erophævetformange
årsiden,menerfortsatgældendeforforsikringeruden
fradragsretoprettetførden18 .februar1992,medmindre
derefterfølgendeerforetagetændringeriforsikringsaf-
talenellerejerforholdet,derbevirker,atforsikringenikke
længereeromfattetafovergangsreglerne .Udbetalinger
frasådanneordningererskattefri,ogejerenskalikke
beskattesafdenløbendeværditilvækst .

Såfremtværdipapirerneikkeindenden1 .juli2022er
afhændetellerudloddet,overgårpensionsordningenfra
fristensudløbtilbeskatningefterpensionsbeskatnings-
lovens§53A,hvilketbetyder,atderskalskeløbende
afkastbeskatningafåretsværditilvækst .

Skatteinformation_1-2022.indd   28Skatteinformation_1-2022.indd   28 19/12/2021   09.3119/12/2021   09.31



29Nylovgivning / Skatteinformation 2022

Forbuddetmodinvesteringiunoteredeaktierogafvikling
afalleredeforetagneinvesteringergælderbådedanskeog
udenlandske§50-ordninger .

Børneopsparingskonti
Derkanskeudlodningafaktiernemv .tilbarnet,uansetat
bindingsperiodenforkontoenikkeerudløbet .

Erdeunoteredeaktiermv .ikkesolgtellerudloddetsenest
den30 .juni2022,vilbørneopsparingenfraogmedden
1 .juli2022skattemæssigtskullebehandlessomenalmin-
deligbankkontomedtilhørendeværdipapirdepot .

Selvpensioneringskonti
Indeståendetpåenselvpensioneringskontokanhæves
nårsomhelst,menskalhævespåéngang .Hvisdersker
delhævningafindeståendet,erselvpensioneringskontoen
frigivetisinhelhed,hvorefterkontoenvilværeenalmin-
deligbankkonto .

Folketingetharvedtaget,atderkanskedelvisudbetalingi
formafudlodningafunoteredeaktiermv .tilkontohaveren,
udenatselvpensioneringskontoenansesforfrigivetisin
helhed .

Erdeunoteredeaktiermv .ikkesolgtellerudloddetsenest
den30 .juni2022,vilselvpensioneringenfraogmedden
1 .juli2022skattemæssigtskullebehandlessomenalmin-
deligbankkontomedtilhørendeværdipapirdepot .

Lovomændringafpensionsbeskatningslovenogandre
love(L75)blevvedtagetden14 .december2021 .

Pensionsordninger
Folketingetharforetagetnogleændringeripensions-
beskatningsloven,dernærmestkankarakteriseressom
småjusteringer .

Overførselafenratepensionmv .tilen§53A-ordning
Enarbejdsgiversindbetalingtilenmedarbejdersratepen-
sionellerenpensionsordningmedløbendeudbetalinger
skermedsåkaldtbortseelsesret .Detbetyder,atmedar-
bejderenikkeskalbeskattesafdenindbetaling,som
arbejdsgiverenforetager .

Dergælderikkebortseelsesretforenpensionomfattetaf
pensionsbeskatningslovens§53A .Arbejdsgiversindbe-
talingpåensådanpensionsordningbetyder,atmedarbej-

derenskalbeskattesafdetindbetaltebeløbsomyderligere
løn .Medarbejderenskalendviderebeskattesafdenårlige
værditilvækstpåpensionsordningen,hvispersonener
omfattetaffulddanskskattepligt .Tilgengælderudbeta-
lingernefraensådanpensionsordningskattefri .

Iforbindelsemedenvirksomhedsudstationeringafen
medarbejdertiludlandetbørdetovervejes,omderistedet
forenfortsatindbetalingtilenbortseelsesberettigetpen-
sionsordningunderudstationeringenskalforetagesindbe-
talingtilenpensionsordningomfattetaf§53A .

Nårendanskvirksomhedrekruttererenpersonbosati
udlandettilatarbejdeiDanmark,erdetofteogsårelevant
atovervejeenpensionsordningomfattetaf§53Aistedet
forenordningmedbortseelsesret .

Vedsåveludstationeringsomindstationeringskerdetikke
sjældent,atdenkorrektetypeafpensionsordningikkeer
påpladsfrabegyndelsen .Arbejdsgiverenindbetalerforsat
pådenskattebegunstigedepensionsordningefterden
påbegyndteudstationering,hvilketkanværeskattemæs-
sigtuhensigtsmæssigt .Vedindstationeringindmeldes
medarbejderenofteautomatiskogdigitaltienskattebe-
gunstigetpensionsordningmeddeminimumsrisikodæk-
ninger,derfremgårafdengældendefirmapensionsaftale
mv .Dermederdenpågældendemedarbejderminimums-
dækketfraførstedagmodtabaferhvervsevneogveddød .
Førstsenerebliverderreelttagetstillingtil,omdetskal
væredenskattebegunstigedepensionsordningelleren
§53A-ordning .Dettevalgkanogsåhavebetydningide
situationer,hvorenvirksomhedharindsendtanmodning
omekspertbeskatningforennyansatudenlandskmedar-
bejder .Måttedetske,atSkattestyrelsenikkemener,at
personenopfylderbetingelserneforekspertbeskatning,
villemanmåskehavedisponeretanderledesmedhensyn
tiltypenafpensionsordning .

Folketingetharvedtaget,atmanudenSkattestyrelsens
tilladelsekanretteopdenskete”skade” .Hvisarbejdsgi-
verenharindbetaltpåenskattebegunstigetpensionsord-
ning,kandenneoverførestilen§53A-ordning,forudsat
atbeggeordningereroprettetisammepensionsinstitut .
Overførslenskalskesenestden1 .aprilidetefterfølgende
kalenderår .Erdereksempelvistaleomenmedarbejder,
dererindstationeretden1 .juli2021,ogderideførste
femmånedererindbetaltpåenratepension,kandisse
indbetalingerheltellerdelvistoverførestilen§53A-ord-
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ningsenestden1 .april2022 .Arbejdsgiverenernaturligvis
pligtigtilatforetagedenødvendigeindberetningerafyder-
ligerelønfordetbeløb,deroverføresfraratepensionentil
§53A-ordningen .

Adgangentiloverførselgælderbeløb,derfraogmedden
1 .januar2021erindbetaltpåenarbejdsgiveradministreret
pensionsordning .

Korrektionaffejlindbetalinger
Hovedreglener,atenindbetalingpåenpensionsordning
er”bindende”forståetpådenmåde,atbeløbetikkekan
hæves,overføresmv .udenafgiftsmæssigekonsekvenser .
Skalderskekorrektionerafdeneneellerandenart,skal
mannormalthaveSkattestyrelsenstilladelsehertil .En
undtagelsehertiler,nårderersketenindbetaling,der
overstigerdengældendemaksimumgrænseforaldersop-
sparing,ratepension,ophørspensionogsportsudøverpen-
sion .Detformegetbetaltebeløbkanoverførestilenanden
pensionsordningellerudbetalestilindbetalerenuden
afgiftsmæssigekonsekvenser .

Folketingetharvedtaget,atbeløb,derfejlagtigterindbe-
talttilenpensionsordningmedløbendeudbetalinger,
rateforsikring,rateopsparing,aldersforsikring,aldersop-
sparingellersupplerendeengangssum,senesttreårefter
indbetalingenkan:

• Tilbagebetalestilindbetaleren
• Overførestilenandenpensionsordningisammeeller

etandetpensionsinstitut .

Dennetilbagebetaling/overførselkanskeudenafgifts-
mæssigekonsekvenser .

Ensådantilbagebetaling/overførselansesforenanmod-
ningomgenoptagelseafskatteansættelsenfordetår,
hvorderharværetfradragsretmv .fordetindbetaltebeløb .
Hervedkorrigeresdenskattepligtigeindkomstioverens-
stemmelsemeddetudbetaltebeløbelleroverførslentil
enandenpensionsordning,medmindreoverførslensker
mellemtoordninger,hvorindbetalingerneskattemæssigt
behandlesens .
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Mulighedenforkorrektionindenfortreårkankun
anvendes,nårdetfejlagtigtindbetaltebeløbikalenderåret
ikkeoverstiger100 .000kr .(2022-niveau) .Forarbejdsgi-
veradministreredeordningererdetangivnebeløbreelt
108 .695kr .pågrundafAM-bidraget .Erbeløbetstørre,skal
derfortsatskeanmodningomfejlrettelsetilSkattesty-
relsen .

Adgangentiludbetaling/overførselafindbetaltebeløb
gælderkun,nårdererindbetaltveden”fejl”iforholdtil
aftalegrundlagetmv .Fejlenskalkunnedokumenteres .
Eksemplerpåfejl,derkanrettesudentilladelse,er:

• Indbetalingtilenlivsvariglivrenteistedetforenrate-
pension

• Enselvstændigterhvervsdrivende,derdrivervirk-
somhediselskabsform,indbetalerfraselskabets
bankkontotilenprivattegnetpensionsordning(skulle
haveværetdenpensionsordning,dervaropretteti
ansættelsesforholdet)

• Ændredepensionsforholdunderorlov
• Menneskeligefejliøvrigt .

AdgangentilkorrektionudentilladelsefraSkattestyrelsen
gælderfortilbagebetalingerogoverførslerfraogmedden
1 .januar2022afindbetalingerafbeløb,derfejlagtigtsker
fraogmedden1 .januar2022 .

Sidsteindbetalingpåenrateopsparing
Fraogmedden1 .januar2022kanderindbetalespåen
rateopsparingtilogmeddendag,hvorførsterateudbeta-
lingforetages .

Lovomændringafpensionsbeskatningslovenogandre
love(L75)blevvedtagetden14 .december2021 .

Parcelhusreglen og udstykning – dødsboer
Familienshelårsboligkansælgesskattefritefterparcel-
husreglen,hvisejendommenssamledegrundarealer
under1 .400m2,ellerderikkekanskeudstykningtilselv-
stændigbebyggelse .Skattefritagelsekandogopnås,hvis
enudstykningifølgeVurderingsstyrelsenvilmedføreen
værdiforringelsepåmereend20%afrestarealetellerden
beståendebebyggelse .

Foratopnåetskattefritsalgvælgerejerenafetparcelhus,
somhanselvharbeboet,ofteatforetageenudstykning,
nårejendommensarealerpå1 .400m2ellermere .Herved

kanfamilienshelårsbolig,hvorgrundarealetnuermindre
end1400m2,sælgesskattefrit,ogderskalkunbetales
skatafenfortjenestevedsalgafdetudstykkedeareal .

Deterenbetingelseforskattefritsalg,atejerenafventer
enendeliggodkendelseafudstykningenfraKort-og
Matrikelstyrelsen,ogbeboelsenskalvidereføres,efterat
udstykningenerendelig .

Dergælderdogenenkeltundtagelse,nemligdensåkaldte
plejehjemsregel .Hvisejerenharanmodetomudstykning
afenmatrikelogerflyttettilenbeskyttetplejeboligeller
etplejehjem,indenendeliggodkendelseafudstykningen
foreligger,erderalligevelskattefrihedaffortjenestenefter
parcelhusreglen .

Folketingetharvedtaget,atetdødsbosfortjenesteved
afståelseafafdødesejerboliginklusiveetgrundarealpå
under1 .400m2ikkeskalbeskattes,ogattabikkekan
modregnesitilsvarendefortjenester,hvisafdødeejer
havdeanmodetomudstykning,ogudstykningssagen
førstbliverfærdigbehandletefterdødsfaldet .Skattefri-
hedenomfatterdogikkedetilfælde,hvordermåttevære
genanbragtenfortjenesteiejendommenefterdesærlige
skattereglerherom .

Skattefrihedfårogsådenkonsekvens,atejendommen
ikkeskalmedregnestilboetsaktiverognettoformuenved
afgørelsenaf,omboeterskattepligtigtellerskattefrit .

Ændringengælderfraogmedden1 .januar2022 .

Lovomændringafdødsboskattelovenogandrelove(L88)
blevvedtagetden21 .december2021 .

Refusionsordning for sandsugere
Søfolk,dererhververlønindkomstvedarbejdeombordpå
stenfiskerfartøjer,herundersandsugere,beskattesefterde
almindeligeregler,dogmedadgangtilsømandsfradrag .
Rederier,derudøvervirksomhedmedsandsugningmv .,
kanfårefunderetetbeløb,derudgør35%afsøfolkenes
bruttoløn(arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget) .

Deterblandtandetenbetingelseforrefusion,atder
udføressøtransportaktiviteterimindst50%afdentid,
etsandsugningsfartøjeridrift(50-procentkravet) .Hertil
kommer,atderalenekanopnåsrefusionforsøtransport-
aktiviteter .Refusionsgrundlagetudgørsåledes50-100%af
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søfolkenesbruttolønafhængigafdendelafdriftstiden,der
eranvendttilsøtransport .

Folketingetharforeslået,atrefusionsbeløbetberegnes
påbaggrundaf100%afrefusionsgrundlaget(søfolkenes
bruttoløn),nårderudføressøtransportaktiviteterimindst
50%afdriftstiden .

Endvidereskaldetikkelængereværeetkrav,atderertale
omsejladsudenfor»begrænsetfart« .

Endeligforeslåsrefusionssatsenforhøjetfra35%til37% .

Ændringerneskalvirkningfraogmedden1 .januar2022 .

Grundentil,atFolketingetikkevedtogforslagetinden
juleferien,skyldes,atEU-kommissionenførstijanuar2022
træfferafgørelseomgodkendelseafdeforeslåederegler
(statsstøtteregler) .Deterregeringensforventning,atde
foreslåedereglerkangodkendesafKommissionen .

Lovforslag(L74B)omændringafsømandsbeskatnings-
lovenblevfremsatden10 .november2021 .

Sømandsfradrag
Deeksisterendestatsstøttegodkendelserafdensamlede
sømandsfradragsordningudløbden31 .december2021 .
OrdningenerderforblevetgenanmeldttilKommissionen
medhenblikpåvidereførelsefraogmedden1 .januar
2022 .

Iløbetafgenanmeldelsesprocessenerdetblevetklart,at
Kommissionenalenevilgodkendeordningenpånyunder
forudsætningaf,atderbliverforetagetenrækkemindre
justeringer,somvilsikre,atordningenerioverensstem-
melsemedEU-retten,herunderEU'sretningslinjerfor
statsstøttetilsøtransportsektoren .Medjusteringerne
vilbetingelserneforKommissionensgodkendelsevære
opfyldt,såledesatordningenvilværegodkendtforen

10-årigperiodefraogmedden1 .januar2022tilogmed
den31 .december2031 .

Folketingetharvedtaget,atsøfolk,derarbejderombordpå
fartøjer,somsejleriregelmæssigpassagersejladsmellem
havneiEU-ellerEØS-medlemsstater,alenevilkunnefå
sømandsfradrag,såfremtsøfolkeneerstatsborgereien
EU-ellerEØS-medlemsstatelleriSchweiz .Statsborgere
fraandrelandekanfremoverikkefåsømandsfradrag,men
ændringengælderdogkunansættelsesforhold,derpåbe-
gyndesden1 .januar2022ellersenere .

Detforhøjedesømandsfradrag,derudgør105 .000kr .
gælder,nårskibetharenbruttotonnagepå500teller
derover,forudsatatskibetikkeanvendestilregelmæssig
sejladsmellemhavneiEU-medlemsstater .Fraogmed
indkomståret2022erdetenforudsætning,atdenne
sejladsikkeforegårmellemhavneiEU-ellerEØS-med-
lemsstater .

Personer,dererstatsborgereiStorbritannien,ogsom
eromfattetafudtrædelsesaftalenmellemEUogStorbri-
tannien,sidestillesmedpersoner,dererstatsborgerei
enEU-medlemsstat,vedanvendelsenafDIS-ordningen
forfærgerogsømandsfradragsordningenitilfælde,
hvorarbejdeudføresombordpåetfartøj,dersejleri
regelmæssigpassagersejladsmellemhavneiEU-eller
EØS-medlemsstater .

Reglerneomsømandsfradragereftergældenderegler
betingetaf,atfartøjetellerinstallationenerregistreret
medhjemstediDanmarkellerienandenEU-eller
EØS-medlemsstat .Fraogmedindkomståret2022erdet
tilligeetkrav,atfartøjetsejlerunderetflagfraenEU-
ellerEØS-medlemsstat .

Lovomændringafsømandsbeskatningsloven(L74A)blev
vedtagetden21 .december2021 .
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Beskatning af mere end fortjenesten
Højesterethartagetstillingtil,omSkattestyrelsenved
ændringafindkomsten10årtilbagekannøjesmedat
ændredeår,hvorderkanskeenforhøjelseafindkomsten
ogafslåatændredeår,hvorderertaleomnedsættelseaf
indkomsten .

SagenforHøjesteretomhandledeenperson,deri2005
ogfremefterhavdeinvesteretiværdipapirergennemen
udenlandskbankogdepot .

I2015fremsendtedenudenlandskebankkontroloplys-
ningertilSkattestyrelsen .Personenhavdeikkeselvangivet
afkastetmv .afdisseværdipapirer .Skattestyrelsenvaraf
denopfattelse,atpersonenhavdehandletmindstgroft
uagtsomtvedikkeløbendeatselvangivedetskattepligtige
afkastmv .Somfølgeherafkunneindkomstenforhøjesfra
ogmed2005ogfremefter .Dervarhovedsageligtinvesteret
iværdipapirer,hvorderskulleskelagerbeskatning .

Derblevforetagetenopgørelseafdenikkeselvangivne
lagerbeskatning,hvilketresulteredei,atSkattestyrelsen
forhøjedeindkomstenfor2005-2008,2010og2012-2014
medialt6,2mio .kr .Forindkomstårene2009og2011var
dersamletettabpå3,1mio .kr .pådelagerbeskattede
værdipapirer .PersonenanmodedeSkattestyrelsenomat
nedsætteindkomstenfordissetoår,hvilketblevafslået
medhenvisningtil,atderikkeerhjemmeltilekstraor-
dinærgenoptagelse,hvilketvilsigeefterudløbetaffristen
efterdenalmindelige3-års-regel,hvordernormaltkan
skeændringafindkomsten(ordinærgenoptagelse) .

SagenendteiHøjesteret .

PersonengjordeforHøjesteretgældende,athanskulle
beskattesafdenreelleogfaktiskefortjenestepådelager-
beskattedeinvesteringsbeviserogikkeafetbeløb,dervar
dobbeltsåhøjt .

Højesteretskulletagestillingtildetrebegrundelser,der
varfremførttilstøtteforekstraordinærgenoptagelse:

• Skattestyrelsensadgangtilatændreindkomsten10
årtilbageharogsådenkonsekvens,atpersonenhar
adgangtilekstraordinærgenoptagelse–nemligforde
år,somSkattestyrelsenikkehavdegenoptaget/ændret

• Derkanskeekstraordinærgenoptagelseefterdirek-
te-følge-reglen

• Derkanskeekstraordinærgenoptagelse,nårderfore-
liggersærligeomstændigheder .

10-års-reglen
Højesteretudtaler,atefterlovforarbejdernefinderbestem-
melsenkunanvendelsevedændringer,derforetages
påmyndighedernesinitiativ .Bestemmelsenmåforstås
således,atdenkungiveradgangtilskattemyndighedernes
forhøjelseafenskatteansættelse,menikketilennedsæt-
telse .

Dervarderforikkeadgangtilgenoptagelsefordetotabs-
givendeårmeddennebegrundelse .

Direkte-følge-reglen
Derkanskeekstraordinærgenoptagelseafenskattean-
sættelse,hvisansættelsenerendirektefølgeafenansæt-
telsesændringforetandetindkomstår(konsekvensæn-
dringer) .

Højesteretudtaler,atdetfølgerafaktieavancebeskat-
ningsloven,atåretsgevinstogtabpåinvesteringsbeviser
opgøressomforskellenmelleminvesteringsbevisernes
værdiultimoindkomståretogværdienprimoindkomståret .
Opgørelsenafgevinstellertabideenkelteindkomstårer
såledesuafhængigafansættelseniandreindkomstår .

Højesteretsigerhermed,atdirekte-følge-reglenikkekan
anvendessombegrundelseforekstraordinærgenopta-
gelse .

Særlige	omstændigheder
Ogsådennebegrundelseforekstraordinærgenoptagelse
fordetotabsårblevafvistafHøjesteret .

Højesteretudtaler,atdennebestemmelseharetmeget
snævertanvendelsesområdeogkunkananvendes,når
detikkekanbebrejdespersonen,atindkomstenerurigtig,
hvilketikkevartilfældet,dahanhavdevalgtikkeatselvan-
giveafkastetmv .afinvesteringsbeviserne .

DommeneroffentliggjortiSKM2021 .576 .

Kommentarer
I2021indgikalleFolketingetspartierenpolitiskaftaleom
”Enstyrketskattekontrol–etape2” .Detfremgårblandt
andetafaftalen,atskatteministerenvilanmodeSkattelov-
rådetomatsenærmerepårelevanteretssikkerhedsmæs-

Højesteretsdomme
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sigeproblemstillinger,eksempelvisskatteyderesadgangtil
genoptagelseafskatteansættelser .

SkatteministerenharbedtSkattelovrådetomblandtandet
atvurdereogkommemedanbefalingaf,omderskal
indføreshjemmeltil,atenperson,somidenherforelig-
gendesagforHøjesteret,skalhavekravpåatfåindkom-
stennedsat,nårSkattestyrelsenforetagerforhøjelserfor
andreår .EndvidereharSkatteministerenbedtSkattelov-
rådetomatvurdere,omanvendelsesområdetforreglen
om”særligeomstændigheder”erbalanceretogtidssva-
rende .

Skattelovrådetskalindenudgangenaf2022foretageafrap-
porteringtilskatteministeren .Detbliverspændendeatse
Skattelovrådetsanbefalinger .

Entreprisekontrakt eller arbejdsudleje
SagenforHøjesteretomhandlerenplanteskole,deri
perioderi2014og2015fikudførtarbejdeafudenlandske
kontraktparter .Arbejdetbestodiokulation,podning,tilbin-
ding,voksningognedklipningafroserogfrugttræer .

Højesteretudtalerindledningsvis,atderikkeforeligger
arbejdsudleje,blotfordideudenlandskekontraktparter
arbejderindenforendanskvirksomhedsforretnings-
område .Dettegælder,selvomarbejdetrelaterersigtil
virksomhedenskerneydelserellerudøvessomnaturligt
ledidensdrift .

Arbejdsudlejeforudsætter,atarbejdeterintegreretiden
danskevirksomhedpåensådanmåde,atdendanskevirk-
somhediskatteretlighenseendekanansesfordenreelle
arbejdsgiver .

Nårarbejdeterintegreretidendanskevirksomheds
forretningsområde,skalderforetagesensamletvurdering
af,omarbejdetertilstrækkeligtudskilttilenselvstændig
udenlandskvirksomhed .Veddennevurderinglægges
vægtpåarbejdetskarakterogpå,hvemderbærerden
væsentligstedelafansvaretogrisikoenfordetudførte
arbejde .Herudoverkandetværerelevantatinddragenogle
supplerendekriterierblandtandet,hvemderharinstruk-
tionsbeføjelsenogansvaretforarbejdsstedet,hvemder
stillerarbejdsredskabertilrådighedosv .

Ioverensstemmelsemedskønsmandensforklaringmådet
læggestilgrund,atokulation,podning,tilbinding,voksning
ognedklipningersædvanligeognødvendigeprocesseri
produktionenafroserogfrugttræer,ligesomderertale
omrutineprægetarbejde .

Højesteretfandt,atdetoplysteomkarakterenafarbejdet
sammenholdtmed,atarbejdetblevudførtpåplantesko-
lensroserogfrugttræerogmedplanteskolensvegetative
materiale,pegeriretningaf,atarbejdetvarintegrereti
planteskolensvirksomhed,ogatdeudenlandskekontrakt-
parterikkeirealitetenharbåretdenvæsentligstedel
afansvaretogafdenøkonomiskerisikofordetudførte
arbejde .Detgælder,selvomdetermuligtforenbranche-
kyndigatkonstatere,omarbejdeterudførtkorrekt,ogselv
omplanteskolenifølgedeindgåedekontrakterhavderet
tilatmodregneeventuellekravitilfældeafmangelfuldt
arbejde .

Nårarbejdetskaraktersamtansvars-ogrisikoforhold
pegeriretningaf,atderertaleomarbejdsudleje,finder
Højesteret,atdetalenevilkunneansesforgodtgjort,at
derikkeforeliggerarbejdsudleje,hvisenanvendelseafde
supplerendekriteriergiverettilstrækkeligtklartgrundlag
fordette .Blandtandetsetilysetaf,atarbejdetblevudført
påplanteskolen,somdermedhavdekontrollenmedog
ansvaretforarbejdsstedet,fandtHøjesteretdetikkegodt-
gjort,atdetpågældendearbejdeharværettilstrækkeligt
udskiltfraplanteskolensvirksomhed .Dervarderfortale
omarbejdsudleje .

DommeneroffentliggjortiSKM2021 .639 .

Kommentarer
TidligereharØstreLandsret(SKM2019 .62,2019 .86og
2019 .87)tagetstillingtil,hvorvidtnoglekontrakterom
okulationafroserkunneansesforentreprise,elleromder
vartaleomarbejdsudleje .Idetredommekomlandsretten
fremtil,atdervartaleomentreprisekontrakter .

Deterikkegivet,atdissetrelandsretsdommevillehave
fåetsammeudfaldvedHøjesteret .
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Kommanditister og beskatning ved bortfald  
af gæld i fremmed valuta
ØstreLandsrethartagetstillingtil,omtrekommanditister,
derhavdeindfrietderesfuldehæftelseoverforkomman-
ditselskabet,skullebeskattesafenlångiversgældseftergi-
velsepå5,0mio .USD .

Dervartaleometkommanditselskab,somhavdefinan-
sieretkøbetafetskibmedetlånpå13mio .USD .

Kommanditselskabetblevnødlidende,ogskibetblev
afståetmedetstorttab .Provenuetfrasalgetblevoverført
tillångiver,ogderresteredeherefterenrestgældpålånet
på5mio .USD .Kommanditisternehavdeindfrietderes
fuldehæftelseoverforkommanditselskabet,oglångiver
frafaldtderforsittilgodehavendepå5mio .USD,dader
ikkekunnegøresyderligerekravgældendemodkomman-
ditisternesomfølgeafdengenerellehæftelsesbegræns-
ning .

ØstreLandsretskulletagestillingtil,omdenafSkattesty-
relsengennemførtebeskatningafkommanditisternesom
følgeafgældseftergivelsenvarsketmedrette .

ToafdetredommereiØstreLandsretbemærkedeindled-
ningsvis,atderikkeskulleskebeskatningefterkursge-
vinstlovenshovedregel,hvorefterdebitorkunbeskattesi
detomfang,fordringenblivernedskrevettiletlaverebeløb
endfordringensværdiforkreditor .Eneventuelbeskat-
ningskullederimodskeefterreglenomnedskrivningaf
gældifremmedvaluta .Detodommereanførtevidere,
atdakommanditselskabetubestridthavdemodtageten
eftergivelseafgældifremmedvalutapå5,0mio .USD,
somselskabetvarretligtforpligtettilatbetale,opnåede
selskabetenskattepligtiggældseftergivelseafsamme
størrelse .Daetkommanditselskaberskattemæssigt
transparent,erdetkommanditisterne,derskalbeskattes
afengældseftergivelse,ogsåselvomdeikkehæfterfor
dennerestgæld .

Dentredjedommervarafdenopfattelse,atderikkevaren
fordring,somkunnegøresgældendemoddetrekomman-
ditister,dadeikkehæftedeforgælden .Bortfaldafen
sådangældmedførerderforikkebeskatning .

DenafSkattestyrelsenbeskattedegældseftergivelseblev
hermedopretholdt .

DommeneroffentliggjortiSKM2021 .586 .

Kommentarer
Samtligetredommerevarenigeom,atdetvarbestem-
melsenikursgevinstlovenombeskatningafgældi
fremmedvaluta,derskullefindeanvendelse,ogikke
hovedreglenombeskatningidetomfangdebitorbliver
eftergivetetstørrebeløb,endhaneristandtilatbetale .

Højesterettogi2019stillingtil,omderkunneskebeskat-
ningafkommanditisterafenkursgevinstpåetlåni
fremmedvalutamedetsåkaldtnon-recoursevilkår,hvilket
vilsigeudenhæftelseudoverdenideterhvervedeaktiv
stilledesikkerhed .

Kommanditselskabethavdeerhvervetenhotelejendom
for5,9mio .GBP .Købesummenblevblandtandetfinan-
sieretvedoptagelseafetprioritetslånpå4,5mio .GBP .
Kommanditselskabetblevnødlidende,oglångiverformid-
ledeejendomsolgtforenprissvarendetil22,3mio .dkr .,
ogsalgsprovenuettilgiklångiver .Hverkenkommanditsel-
skabetellerkommanditisterneblevopkrævetrestgælden,
dadertillåneaftalenvarknyttetetsåkaldtnon-recourse
vilkår,hvorefterkommanditselskabetikkehæftedeudover
denstilledesikkerhed .

Højesteretfastslog,atdenenkeltekommanditistskulle
beskattesafsinandelafdengæld,sombortfaldtsomfølge
afnon-recoursevilkåret .Ogsåhersketebeskatningenmed
henvisningtilgevinstpågældifremmedvaluta .

Solceller og vindmøller – passiv kapitalanbringelse?
VestreLandsrethartagetstillingtil,hvorvidtetselskabs
investeringisolcelle-ogvindmøllevirksomhedskulle
ansessompassivkapitalanbringelse,elleromdervartale
omenreelerhvervsaktivitet .

SagenforLandsrettenomhandledeenfar,derhavde
overdraget25%afkapitalenietselskabtilhverafdøtrene .
Overdragelsenvarsketmedskattemæssigsuccession,
hvorforfaderenikkeskullebeskattesafenfortjenesteved
overdragelseafanparterne .Døtrenemodtogiforbindelse
medoverdragelsenengaveforatovertagedenudskudte
skat,derhviledepåanparterne .

Vedoverdragelseafanparterogaktier–såvelilevendelive
somveddød–kanderkunskeoverdragelsemedsucces-
sion,hvisvirksomhedeniselskabetikkeiovervejendegrad

Landsretsdomme
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bestårafpassivkapitalanbringelse .Populærbetegnelsen
herforerpengetankreglen .

Etselskabsvirksomhedansesforiovervejendegradat
beståafpassivkapitalanbringelse,hvis

• mindst50%afselskabetsindtægterstammerfra
fastejendom,kontanter,værdipapirerellerlignende
(indtægtskriteriet),eller

• handelsværdienafselskabetsejendomme,kontanter
mv .udgørmindst50%afselskabetssamledeaktiver
(handelsværdikriteriet) .

Indtægtskriterietopgøressomgennemsnittetafde
senestetreregnskabsår .Handelsværdikriterietgælder
bådepåoverdragelsestidspunktetogopgjortsomgennem-
snittetafdesenestetreregnskabsår .

Selskabetsaktiverbestodfor49%’svedkommende
affinansielleaktiveriformafbørsnoteredeaktierog
lignende,ogderesterende51%varinvesteringeni
solcelle-ogvindmølleanlæg .

Landsrettenhenviserblandtandettillovforarbejdernetil
pengetankreglen,hvorafblandtandetfremgårfølgende:

"Formålet med nærværende lovforslag er at afskære 

muligheden for at succedere i levende live i aktier fra 

såkaldte pengetanke. Dvs. selskaber hvis væsentligste 

aktivitet er passiv pengeanbringelse og/eller udlejning 

af fast ejendom. Selskaberne er kendetegnet ved, at 

de ikke udfører eller kun i mindre grad udfører en 

reel erhvervsaktivitet. Baggrunden for at udelukke 

muligheden for succession er, at successionsreglerne 

er tiltænkt reelle erhvervsvirksomheder som en 

likviditetslettende generationsskifteregel.” 

 

” Opregningen i bestemmelsen af, hvilke aktiver, 

der anses for pengetankaktiver, er tilsvarende efter 

gældende regler ikke udtømmende.”

Efterlandsrettensopfattelsevardertaleompassivkapi-
talanbringelse,daselskabetikkedeltogaktivtidriftenaf
solcelleanlæggetellervindmøllerne,menalenefikafkastet
afinvesteringen .

DommeneroffentliggjortiSKM2021 .537 .

Kommentarer
Somdetsesafdommen,ereninvesteringisolcelle-og
vindmølleanlægatbetragtesomenpassivkapitalanbrin-
gelse,nårinvestorikkedeltageridriftenafdenpågæl-
dendevirksomhed .

Skatterådethariflereafgørelsergodkendt,atinveste-
ringisolcelleanlægog/ellervindmølleanlægvarenreel
erhvervsaktivitetogikkeenpassivkapitalanbringelse .I
dissetilfældehavdeinvestorerneimidlertidtagetaktivt
delisolcelle-og/ellervindmølledriften .Nævneskan
SKM2021 .193 .SR,hvoraktionærerne,dervaransati
selskabet,aktivttogdelisolcellevirksomheden .
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Kan en hovedaktionær nøjes med at betale  
markedsprisen?
Interesseforbundneparterskalhandlepåarmslængde-
vilkår .Detbetydereksempelvis,atenhovedaktionær,der
køberenejendomafdetafhamejedeselskab,skalbetale
denprisforejendommen,somdennekunnehaveværet
solgtfortiluafhængigtredjemand .Menpraksisviserdog,
athovedaktionærenikkealtidkannøjesmedatbetale
markedsprisen .Dennepraksisersærligudbredtpåejen-
domsområdet .

ByretteniHerningharafsagtendom,hvorenhovedakti-
onærblevbeskattetafmaskeretudlodningvedkøbafen
ejendom,hvordenfastsatteprisubestridtvarmarkeds-
værdien .Denmaskeredeudlodningudgjordeforskellen
mellemhovedaktionærselskabetskostprisforejen-
dommenogmarkedsværdien .

Selskabethavdekøbtdenomhandledeejendomi2007 .
Bygningenpåejendommenblevnedrevet,ogi2008/2009
opførteselskabetetenfamiliehuspågrunden .Dettehus
blevfraogmedden1 .november2009udlejettilhovedak-
tionærensdatterogsvigersøn .Den27 .oktober2010købte
hovedaktionærenselskabetsejendom,ogudlejningentil
datterenogsvigersønnenfortsatte .

Hovedaktionærenskøbsprisudgjorde11mio .kr .,og
selskabetssamledekostprisforejendommenvar
18,6mio .kr .

Byrettenfandt,atselskabetsopførelseafejendommen
kunvarsketmedhenblikpå,atdenskulletjenetilbolig
forhovedaktionærensdatterogsvigersønellerhovedakti-
onærenselv .Hovedaktionærenvarderformedretteblevet
beskattetafdifferencenmellemsalgsprisenogkostprisen,
derisagenudgjorde7,6mio .kr .

DommeneroffentliggjortiSKM2021 .542 .

Kommentarer
Dommenfrabyrettenfølgeroppådenalleredegældende
praksis–desåkaldteguldvandhanesager .Dissesager
erkendetegnetved,atselskabetafholderudgiftertil

ombygningellerkøbafenejendom,udenatudgifternes
afholdelsemodsvaresafentilsvarendeværdiforøgelseaf
ejendomme–derafnavnetguldvandhanesager .

Dommenogiøvrigtgældendepraksisunderstreger,at
hovedreglenom,attransaktionermellemnærtstående
altidskalsketilhandelsværdien,bliverfravegetivisse
situationer .DennepraksisersanktioneretafHøjestereti
2007 .

SagenforHøjesteretomhandledesalgafetparcelhusfra
ethovedaktionærselskabtilhovedaktionærenshustru .Der
vartaleometbyggeselskab,derejedeetstørregrunda-
real,derblevudstykket .I1998blevdetførstehusopført,
oghovedaktionærenoghustruenflyttedeindihusetsom
lejere .Husetblevanvendtsomfremvisningshusiselska-
betsforsøgpåatsælgehusepådeøvrigebyggegrunde .I
2000købtehovedaktionærenshustruhusetafselskabetfor
1,55mio .kr .

Selskabetssamledekostprisforejendommenudgjorde
3,0mio .kr .

SKAThavdeforhøjethovedaktionærensindkomstmed
1,45mio .kr .opgjortsomforskellenmellemselskabets
kostprisoghustruenskøbspris .SKATanfægtedeikke,at
ejendommensmarkedsprisudgjorde1,55mio .kr .

Højesteretfandt,atdeterioverensstemmelsemed
armslængdeprincippetatanseetselskabsafholdelseaf
udgifterienaktionærsinteressetilopfyldelseafdennes
privatebehovforenudlodning,derskalbeskattessom
udbytte .Nåretselskabafholderudgiftertilopførelseafet
hustilhovedaktionærensprivatebrug,somikkebetyderen
tilsvarendeforøgelseafejendommensmarkedsværdi,er
dertaleomenmaskeretudlodning,medmindrehovedakti-
onærenkangodtgøre,atudgifterneerafholdtiselskabets
interesse .MeddennebegrundelsefandtHøjesteret,at
SKAThavdeværetberettigettilatbeskattehovedaktio-
nærenafforskellenmellemselskabetskostprisforejen-
dommenogmarkedsprisen .

Byretsdomme
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Beskatningsgrundlaget for fri bil  
– én eller flere leasingkontrakter?
Landsskatterettenhartagetstillingtil,omethovedan-
partshaverselskabhavdeindgåeténleasingkontraktpå
36måneder,elleromdervartaleomtreseparateleasing-
kontrakterhvermedenvarighedpå12måneder .

Dervartaleomenbil,dervedindgåelseafleasingkon-
traktennetophavdepasserettreårsidenførsteindregi-
strering .Bilenshandelsværdiudgjorde915 .381kr .pådette
tidspunkt .

Selskabetvarafdenopfattelse,atdervarindgåettre
leasingkontrakter,hvorfordersombeskatningsgrundlag
vedgenleasingefter12månedervaranvendtbilens
handelsværdipåtidspunktetforindgåelseafdennye
leasingkontrakt .

Skattestyrelsenfastsattebeskatningsgrundlagetforfribil
til915 .381kr .foralle36måneder,damanvarafdenopfat-
telse,atderreeltkunvarindgåeténleasingkontrakt .

Landsskatterettenfandt,atdervartaleoménlangog
sammenhængendeleasingkontraktaf36måneders
varighed .Landsskatterettenlagdeblandtandetvægtpå,
at:

• Afregningsoplysningerneileasingselskabetstilbud
forenkontraktaf36månedersvarighedtilnærmel-
sesvisvaridentiskemedafregningsoplysningernei
denendeligekontrakt,somalenehavdeenvarighedpå
12måneder .

• Detvaralenedenførstekontraktpå12måneder,der
indeholdtenekstraordinærleasingydelse,hvilketikke
varioverensstemmelsemedoplysningernepåleasing-
selskabetshjemmeside .

• Denmånedligeleasingydelseudgjordestortsetsamme
beløbialletrekontrakterogtogdermedikkehensyntil
bilensfaldendeværdi .

KendelseneroffentliggjortiSKM2021 .423 .

Administrative afgørelser
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Kommentarer
KendelsenfraLandsskatterettenviser,atselvomder
formeltvarindgåettreleasingkontrakter,vardetafgørende
aftalensreelleindhold .Dervaraftaltenprisforleasingaf
bileni36måneder,ogdettebeløbfordeltemanherefterud
påtrekontrakter .Detteerikkegodtnok .

Beskatningsgrundlaget for fri bil – 3-års-reglen
Landsskatterettenhartagetstillingtil3-års-reglenirela-
tiontilfastsættelseafbeskatningsgrundlagetforfribil .

Nårarbejdsgiverkøber(ellerleaser)enbil,derpåkøbs-
tidspunktethøjstertreårgammel,udgørbeskatnings-
grundlagetbilensnyvognsprisi36månederregnetfraog
meddenmåned,hvoriførsteindregistreringerforetaget .
Herefterfastsættesbeskatningsgrundlagettil75%afden
oprindeligenyvognspris .

Erbilenpåanskaffelsestidspunktetderimodmereendtre
årgammelregnetfraførsteindregistrering,erbeskat-
ningsgrundlagetligarbejdsgiverenskøbspris .

SagenforLandsskatterettenomhandledeenbil,derblev
leasetafethovedanpartshaverselskab .Bilenskullestilles
tilrådighedforhovedanpartshaveren .Ombilenmv .var
oplystfølgende:

• 1 .indregistreringvarsketden9 .oktober2015 .Klokke-
slettetforførsteindregistreringvarukendt .

• Nyvognsprisenudgjorde2,0mio .kr .
• Leasingkontraktenblevindgåetden9 .oktober2018 .
• Bilenshandelsværdivar923 .049kr .den9 .oktober

2018 .

Selskabethavdeansetbilenformereendtreårgammel
påtidspunktetforindgåelseafleasingkontraktenog
derforanvendthandelsværdienpåleasingtidspunktetsom
beskatningsgrundlag .

Skattestyrelsenmente,atbeskatningsgrundlagetudgjorde
1,5mio .kr .,nemlig75%afdenoprindeligenyvognspris,
idetbilenikkevaranskaffet/leasetmereendtrefuldeår
efterførsteindregistrering .

Landsskatterettenudtaltefølgende:

”Et kalenderår starter 1. januar kl. 00:00 og slutter 

31. december kl. 00:00, og svarer til et fuldt år. Hvis en bil 

er indregistreret den 9. oktober 2015 kl. 08:00, vil bilen 

være præcis 3 år den 9. oktober kl. 08:00. Klokken 08:01 

er bilen mere end 3 år, hvilket betyder, at bilen altid vil 

være over 3 år på samme dato, som den er indregistreret, 

uagtet at der kan opstå en kort tidsmæssig difference, 

såfremt indregistreringstidspunktet er ukendt. Ud fra 

en almindelig betragtning gælder også, at man fylder år 

samme dato man er født og den dag passerer ét år. 

 

Bilen er indregistreret første gang den 9. oktober 2015, 

og der er således gået tre fulde år den 9. oktober 2018. 

Bilen er dermed over 3 fulde år, da bilen stilles til 

rådighed for klageren, hvorfor beskatningsgrundlaget 

skal fastsættes til bilens handelspris inklusive eventuelle 

istandsættelsesudgifter.”

KendelseneroffentliggjortiSKM2021 .488 .

Kommentarer
Dereroftekøhosleasingselskaberneforatleasede
størrebiler,derer”mereend”3årgamlepåtidspunktet
forindgåelseafleasingkontrakten .Ofteønskermanen
bil,dernetopharpasseret3-års-grænsenogharmåske
alleredeinden3-års-fristenerpasseretaftaltmedleasing-
selskabet,hvilkenbilderønskesleaset,menunderskriften
påleasingkontraktenafventer .

Dobbeltdomicil med hjemsted i arbejdslandet
Skatterådethartagetstillingtildetskattemæssigehjem-
stedforenperson,derarbejdedeiTyskland .

Sagendrejedesigomenmand,derimangeårhavde
arbejdetiudlandet .Hansfuldedanskeskattepligtvarikke
ophørtiforbindelsemeddettearbejde .Hanhavdeividt
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omfanganvendtlempelsesregleniligningslovens§33A,
såledesathanreeltikkehavdebetaltskatiDanmarkaf
denløn,somhantjenteiudlandet .

Idesenereårhavdehanværetansatietstorttyskselskab
somdirektørogvarefternogleårblevetmedejeratdette
selskab .

Detyskeskattemyndighederansåmandenforomfattet
afskattepligtpågrundafbopælder .IDanmarkvarhan
ligeledesfuldskattepligtig,dahustruenboedeheridenaf
hendeejedeejendom .

Skatterådetskullederfortagestillingtilpersonensskat-
temæssigehjemsted–omDanmarkellerTysklandvarat
betragtesomdomicilland .

Efterartikel4idendansk-tyskedobbeltbeskatningsover-
enskomstfastlæggesdetskattemæssigehjemstedefter
følgendekriterier:

a . Hanskalansesforatværehjemmehørendeidenstat,
ihvilkenhanharenfastboligtilsinrådighed;hvishan
harenfastboligtilsinrådighedibeggestater,skal
hanansesforatværehjemmehørendeidenstat,med
hvilkenhanhardestærkestepersonligeogøkono-
miskeforbindelser(midtpunktforsinelivsinteresser) .

b . Hvisdetikkekanafgøres,ihvilkenstathanharmidt-
punktforsinelivsinteresser,ellerhvishanikkeharen
fastboligtilsinrådighedinogenafstaterne,skalhan
ansesforatværehjemmehørendeidenstat,ihvilken
hansædvanligvisharophold .

c . Hvishansædvanligvisharopholdibeggestater,eller
hvishanikkeharsådantopholdinogenafdem,skal
hanansesforatværehjemmehørendeidenstat,i
hvilkenhanerstatsborger .

d . Hvishanerstatsborgeribeggestater,ellerhvishan
ikkeerstatsborgerinogenafdem,skaldekompetente
myndighederidekontraherendestaterafgørespørgs-
måletvedgensidigaftale .
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Kriteriernea-derrangordnet,hvilketbetyder,athvisdet
skattemæssigehjemstedkanfastlæggesefterkriteriet
anførtundera,erkriterierneunderb-dudenbetydning

ITysklandejedemandenenlejlighed .Dadersåledesvar
boligtilrådighedisåvelTysklandsomDanmark,skulle
hanansesforhjemmehørendeidetland,hvorhanhavde
destærkestepersonligeogøkonomiskeinteresser .

Medhensyntildepersonligeinteresservendtepilenmod
Danmark,hvorhustruenogtovoksnebørnm .fl .boede,og
hvorhansfamilielivhovedsageligtvar .Forsåvidtangikde
økonomiskeinteresserpegedepilenklartmodTyskland,
hvorhanarbejdedeogvarmedejerafvirksomheden .

Skatterådetfandtherefter,atdetikkevarmuligtmed
fornødensikkerhedatfastslå,hvormidtpunktetforhans
livsinteresservar .

Detnæstekriterium,derherefterkomispil,var,hvorhan
sædvanligvisopholdtsig .

Detvaroplyst,athaniindeværendeårognæsteårforven-
tedeatopholdesigiDanmarki158dage(herunderendel
afendag),iTyskland227dage(herunderendelafendag)
og15dageiandrelande .Dervartaleometforsigtigtog
konservativtskøn,ogforskellenmellemantalletafdagei
TysklandogDanmarkkunnenemtblivestørre .

Skatterådetfandt,athansskattemæssigehjemstedville
væreTyskland,dadetvarher,hansædvanligvis(ioverve-
jendegrad)opholdtsig .

DetbindendesvareroffentliggjortiSKM2021 .461 .

Kommentarer
Tysklandfiksåledesstatussomdomicillandmedrettilat
beskattepersonensglobalindkomst .Danmarkfikderfor
alenestatussomkildeland .Kildelandsbeskatningbetyder,
atderiDanmarkkunskalselvangivesindkomstafdanske
kilder,hvorDanmarkertillagtbeskatningsrettenefterden
dansk-tyskedobbeltbeskatningsoverenskomst .

Detvaroplyst,atpersonenvarregistreretsomdirektøri
dettyskeselskab .HvisDanmarkvardomicilland,skulle
dentyskelønindkomstselvangivesiDanmark,ogden
danskeskattebetalingvillekunblivenedsatmeddeni
Tysklandbetalteskat(creditlempelse) .Creditlempelsen

fordirektørergælder,selvompersoneneromfattetaf
tysksocialsikringogbetalertyskesocialeafgifter .Varder
derimodtaleomenmedarbejderudendirektørstatus,der
varomfattetaftysksocialsikringogderforbetaltetyske
socialeafgifter,villederreeltikkeskullebetalesdansk
skatafdentyskelønindkomst,danedsættelsenafden
danskeskatvilleskeeftereksemptionmetoden,hvilketvil
sigedendelafdenberegnededanskeskat,derforholds-
mæssigtkunnehenførestildentyskeløn .

Deterisagenoplyst,atmandentidligerehavdebenyttet
sigafligningslovens§33A,somogsåereneksemp-
tionlempelse .Menenafbetingelserneforatfådenne
lempelseer,atpersonenaldrigopholdersigiDanmark
imereend42dageindenforenhverperiodepåseks
måneder .Dennebetingelseopfyldtemandenikke
(længere),daantalopholdsdageiDanmarkefterdet
oplysteudgjorde158dageindenforetkalenderår .

Mandenhavdesåledesklarteninteressei,atTysklandblev
ansetsomdomicilland,nårskatteniTysklanderlavere
enddendanskeskat .

Influencere, bloggere m .fl .
Skatterådethartagetstillingtildeskattemæssigekonse-
kvenserforinfluencere,bloggere,følgeremv .vedat
modtagevareprøver .

Sagenforskatterådetomhandledeetanpartsselskabmed
tremedarbejdere,nemlighoveanpartshaveren(influen-
ceren),ægtefællenogentredjemedarbejder .Selskabet
havdeenbruttoomsætningi2020på1,2mio .kr .

Selskabetsvirksomhedvaratreklamereforforskellige
produkterogbrands .Selskabetforetogendviderewebsalg
afegneprodukter .

Selskabetmodtogsomlediselskabetsvirksomhed
forskelligevareprøvermedhenblikpå,atinfluenceren
kunneteste,reklamereogbeskriveprodukterneforsine
følgerepådesocialemedier,herunderYouTubeogInsta-
gram .Selskabethavdeindgåetkontraktermedforskellige
samarbejdspartnere .Idenenkeltesamarbejdsaftalevar
aftaltetfasthonorar .Selskabetmodtogudoverhonoraret
ogsåvareprøver .Størstedelenafvareprøverneblevefter
endtafprøvning/anmeldelsebortskaffet .Menderblevdog
udtagetvareprøvertilprivatbrug,bådeafdemodtagne
vareprøverogvareprøverafselskabetsegetmærke .
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Sådannevareprøverblevogsåudloddetsompræmietil
selskabetsfølgereefterendtanmeldelse/testning .

Skatterådetblevbedtomattagestillingtil,om:

• Hovedanpartshaveren/influencerenskullebeskattesaf
modtagnevareprøver

• Følgereskullebeskattesafvareprøver,somblev
udloddet .

Influenceren
Skatterådetssvarvar,atbrugafvareprøverneiforbindelse
medentestning,anmeldelseellerfremvisningpåsociale
medierikkevarskattepligtigforhovedanpartshaveren/
influenceren .Skatterådetforudsatte,atinfluencerenkun
benyttedevareprøverneidetomfang,detvarnødvendigt
iforholdtildenpågældendeopgavefraproducenten,
forretningenmv .,somhavdefremsendtvarenmedhenblik
påreklame .

Blevvareprøvernebenyttetefterendttestning,anmel-
delseellerfremvisning,skulleensådanbenyttelseanses
foraterstatteetalmindeligtprivatforbrug,somskulle
beskattes .

Skatterådetanførte,atetprodukt,someranvendttiltesti
envirksomhed,ogsomenmedarbejderefterfølgendefår
overdraget,skalværdiansættestil,hvadettilsvarendegode
vilkunnekøbesforpådetfrimarked .Skatterådettilføjede,
atdetidenforbindelsekunnehavebetydning,hvemder
hartestet/brugtproduktet .Vardertaleomselskabets
egneprodukter,skulleinfluencerendogbeskattesaf
selskabetskostprisforproduktet .

Følgerne
Udlodningafpræmiertilfølgeresketeefterfølgende
kriterier:

• Allekandeltageudenundtagelse,sålængemanhar
adgangtilInstagram,hvorkonkurrencenforegår

• Alle,der”liker”ellerkommentererpåopslagetpå
Instagram,ermedilodtrækningen

• Vinderenertilfældigtudvalgt .

Skatterådetsvarede,atderskullebetalesspilleafgiftmed
17,5%afdeudloddedegevinster .Forkontantgevinster
beregnesafgiftenfordendelafgevinstbeløbet,derover-
stiger200kr .Forandregevinsterberegnesafgiftenforden
delafgevinstenshandelsværdi,deroverstiger750kr .

Nårdererbetaltspilleafgift,skalmodtagerenafgevinsten
ikkebeskattes .

DetbindendesvareroffentliggjortiSKM2021 .445 .

Kommentarer
Denfagrenyeverdenfornogen .Forandreerdet
dagligdag .

Omfangetafaftalermv .isagenforSkatterådetvistealt
andetligeklart,atdervartaleomselvstændigvirksomhed .
Formangeandre,derenkeltegangegiversigafmed
beskæftigelsensomblogger,influencerosv .,vilet
honorartypiskværeB-indkomst,hvorpersonenskalselv-
angiveindkomsten,ogskattenopkrævesiforbindelsemed
årsopgørelsen .
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Den danske økonomi er kommet betydeligt op i gear. 

Aktivitetsniveauet er højt, der tjenes igen penge, og 

beskæftigelsen er så høj, at der tales om mangel på 

arbejdskraft. Selv om der også kan spores bekymrende 

tendenser, såsom knaphed på visse varer, stigende priser 

og øget infl ation, er samfundet tilsyneladende i god gænge.

Skatteinformation indeholder traditionen tro en 

gennemgang af ny lovgivning på skatteområdet. Det vil her 

kunne konstateres, at Folketinget ikke er gået reformamok. 

Der er alene tale om justeringer og tilpasninger. Men 

det betyder ikke, at der ikke er sket noget. Der er faktisk 

betydelig grøde på skatte- og momsområdet.

Både nationalt og internationalt er der i snart mange 

år udfoldet betydelige bestræbelser for at modvirke 

skattefl ugt, bekæmpe skattely og sikre, at alle indtægter 

kommer til beskatning. I dag udveksles der mellem 

landene eksempelvis væsentligt fl ere skatterelevante 

oplysninger, end tilfældet var tidligere.

Lovgivningen er strammet betydeligt med henblik på at 

komme kunstige skattearrangementer til livs og minimere 

den usunde skattetænkning. Flere eksempler kan fi ndes i 

de tidligere udgaver af Skatteinformation.

Et ganske væsentligt skridt i samme retning er den i 

OECD-regi netop indgåede aftale mellem 135 lande om 

international selskabsbeskatning. Aftalen går ud på, at der 

skal gennemføres en global minimumsskat på 15 %. Et 

yderst interessant element i aftalen er, at de allerstørste 

virksomheder (Tech-giganterne) også skal betale skat i de 

lande, hvor brugerne er. Det bliver spændende at følge, 

hvordan aftalen bliver udmøntet.

Folketinget fortsætter også bestræbelserne med helt 

generelt at øge skattekontrollen. Her har der især været 

fokus på hvidvask og udbetaling af negativ moms, hvor 

etablering af momskarruseller har lænset statskassen for 

betydelige beløb.

De mangeårige besparelser i SKAT, som førte til, hvad der 

nærmest kan betegnes som et sammenbrud, er nu afl øst 

af betydelige ressourcer. Der tilføres over en årrække 1.000 

årsværk, og der er eller vil blive etableret seks skattecentre 

i henholdsvis Frederikssund, Viborg, Fredericia, Esbjerg, 

Slagelse og Ringe, hvor den øgede kontrolindsats på de 

forskellige ømme eller nødlidende områder skal varetages.

I en årrække har Skattestyrelsen sammen med politiet 

og Arbejdstilsynet haft skærpet fokus på at bekæmpe 

social dumping. Og indsatsen forsætter. Et af de nye 

skattecentres opgaver er at afdække sort økonomi og 

social dumping.

Af skattefaglige initiativer er det værd at nævne, at en 

ekspertgruppe netop har afl everet en diger rapport om 

værdiansættelse af virksomheder ved generationsskifte. 

Målet er klare og præcise regler, så det bliver muligt at 

forudse, hvordan man skatte- og afgiftsmæssigt er stillet 

ved et generationsskifte.

Et betydningsfuldt emne er skatteforvaltningslovens frist- 

og genoptagelsesregler, som har været kritiseret for at 

være for rigide. Skattelovrådet skal inden udgangen af 2022 

komme med et bud på mere tidssvarende og afbalancerede 

regler.

Skatteinformation omtaler og kommenterer interessante 

domme og afgørelser, ligesom der er fl ere spændende 

og relevante artikler om skatte- og momsmæssige 

problemstillinger af praktisk betydning.

Godt nytår.

Forord
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