
5 KA-TI-E *: l at a S-TER I E-r

Klaus Vilner

Pallies le Bourg

F-12540 Le Clapier
Frankdg

Kegre Klaus Vilner

I brev af25. november 201 I stiller du yderligere sporgsmAl orn reglerne for ud-
lendinges indtreden af skattepligt i Darrnarlq n6r de rdder over en helanbolig her
i landet.

Det liemger, at mit svar af 15. september 201 I ilJre dekker alle de situationer,
som du tenker p6" idet din tidligere henvendelse drejer sig om erhvervsmessige
aktiviteter afenhver art under ophold i Danmark. Du henviser til, at Ii fonet-
ningsmend, repr@senlanter, handelsrejsende og erhvervschaufforer kan s6l den
situation, at dercs arbejde forer dem til Danmark.

Udgangspunktet er, at alle former for arbejde ma anses for uforcnelige med ferie
eller Jignende. Det vil i sidste eode vil berc pe en konlcet vurdering, om et sadant
ophold i forbindelse med ridighed over helirsbolig i Danmark kan arses for ferie
eller lignende,jt kildeskattelovens S 7, stk. 1.

I praksis er skattepligten indtridt ved:

. 4 ugem arbejde i sommerferieperioden hos en dansk arbejdsgiver. Se
sKM2002.252.LR.

. Forste tjenesterejse i Danmark. Se SKM2006.4|.SR.

. Deltagelse i 4 bestyrelsesmsder i et selskab. Se SKM2009.8I3.LSR.

. Gallei fra sornnerbolig. Se SKM2006.212.SR.
o 80 Arlige erhvervsbetingede ovematninger. SeTfS 1992.198.LR.

Ornvendt indtrad& skattepligten ikie ved:

. En operasangers alholdelse afet enleltstaende arangement. Se
Tfs1997.590.LSR.

. l4 dages forberedelse af undervisning af undervisningsmateriale mv.
til brug for undervisning i Schweiz. Se SKM2002.252.LR.

. Medhj.elp (ulsnnet) pi sons minkfarm i nogle uger om 6ret. Se
T1S1990.163LSR.



Herudover vil jeg henvise til en ny afgorelse ia Skatteradet, SKM20I2. 140. SR,
der handler om 2 fonkellige situationer, hvor en person, der har bolig til iedighed i
Danmar! mder ophold her i landet udforer arbejde, der ikke udgor en egendig
fast beskeftigelse her i landet.

Endelig vil jeg henvise til, at den seneste jrnidiske vejledning indeholder en ajour-
lbrt beskrivelse afregleme pA omddet. Den kan ses pd SKATs hjemmeside,
www.skat.dk. > Jura tal og statistik > Juridiske vejledninger > Den juddiske vej-
ledning > Subjektiv skattepligt og dobbeltbeskatning, herunder na'vnlig afsnil
C.F.1.2. Ve.iledningen vil blive ajourfort hvert halve ir.

Det vil som anfsrt i sidste ende berc pA €t konlcet skon, om opholdet her i landet
kan anses for ferie eller lignende,.jf kildeskattelovens $ 7, stk. L Derfor er det ik-
ke muligt at lave en fyldestgsrende opregning a{ i hvilke tilfaelde skattepligten vil
indtrede. I langt de fleste tilf@lde vil det sta den enkelte klar! om der er tale om
arbejde i forbindelse med opholdet her i landet.

Hvis en borger alligevel er i Mv| har den p6galdende mulighed for at bede om
bindende svar, og sSledes ia vished for sin s@rlige situation.

Med venlie hilsen
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