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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

Nummer 1378 af 15/7 2019 
 

Ligningslovens § 33 A – ulønnet arbejde i Danmark 
 
 
Skatterådet har truffet en afgørelse om, hvorvidt en person ville være berettiget til lempelse efter ligningslovens § 

33 A, hvis han deltog i en generalforsamling i Danmark i et selskab, hvor han var ulønnet direktør. 

 
 
 

Ulønnet arbejde i Danmark og ligningslovens § 33 A (SKM2019.340.SR) 

Ligningslovens § 33 A kan anvendes af personer, som udfører lønarbejde i udlandet. 

Lempelsesmetoden er eksemption med progressionsforbehold, hvilket betyder, at der lempes for den 

del af den danske skat, der forholdsmæssigt falder på den udenlandske indkomst. Slutresultatet er, at 

der reelt ikke betales dansk skat af denne indkomst. I visse tilfælde skal der dog betales halv dansk 

skat, men i givet fald skal der ikke betales skat i udlandet. Uanset om der skal betales halv dansk skat 

eller ingen dansk skat, skal følgende generelle betingelser være opfyldt: 

• Personen skal opholde sig uden for Danmark, Færøerne og Grønland i mindst seks måneder 

• Ferie og lignende i Danmark må højst udgøre 42 dage inden for enhver 6-måneders periode 

• Arbejde i Danmark afbryder perioden på 6 måneder, dog ikke nødvendigt arbejde, der har direkte 

forbindelse med arbejdet i udlandet. 

 

Skatterådet har taget stilling til, hvorvidt en person ville være berettiget til lempelse efter ligningslovens 

§ 33 A, hvis han deltog i en generalforsamling i Danmark i et selskab, hvor han var ulønnet direktør. 

Der var tale om en person, der af sin danske arbejdsgiver var udstationeret til arbejde for et 

datterselskab i Vietnam. Personen erhvervede nogle aktier i det danske arbejdsgiverselskab i 

forbindelse med en børsnotering i 2018. Hans aktiepost blevet overdraget til et af ham nystiftet 

anpartsselskab, hvis eneste formål var at eje denne aktiepost. Aktierne måtte ikke handles i ét år fra 

børsnoteringen. Der var med andre ord ingen aktivitet i anpartsselskabet, hvor han var registreret som 

direktør (uden løn). 
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Spørgsmålet til Skatterådet var, om deltagelse i en generalforsamling i anpartsselskabet ville betyde, at 

han ikke var berettiget til lempelse efter ligningslovens § 33 A. Generalforsamlingen ville blive afholdt i 

Danmark og forventedes at have en varighed af maksimalt 30 minutter, hvor den eneste deltager ud 

over ham selv ville være selskabets revisor. 

 

Skatterådet var af den opfattelse, at en sådan deltagelse i en generalforsamling ikke kunne betegnes 

som ferie eller lignende. Der var tale om erhvervsmæssig beskæftigelse, selv om han var ulønnet. 

 

Konsekvensen af Skatterådets svar er, at perioden på 6 måneder ville blive afbrudt, hvis han deltog i 

den pågældende generalforsamling, når denne blev afholdt i Danmark. 

 

En afbrydelse af perioden på 6 måneder kan have væsentlige skattemæssige konsekvenser, da det 

kan betyde, at der skal betales fuld dansk skat af løn for arbejde udført i udlandet. Det ville dog være 

muligt at opretholde muligheden for lempelse efter ligningslovens § 33 A, hvis generalforsamlingen blev 

afholdt på et tidspunkt, hvor han havde opholdt sig i udlandet i mindst 6 måneder og overholdt 42-dages 

reglen og igen efter afholdelsen af generalforsamlingen opholdt sig i udlandet i mindst 6 måneder kun 

afbrudt af den tilladte ferie i Danmark. Alternativet er generalforsamlingen afholdes i udlandet eller via 

Skype eller lignende.  

 

Så ingen arbejde overhovedet i Danmark (bortset fra afrapporteringsreglen) i løbet af en periode på 6 

måneder, idet muligheden for lempelse efter ligningslovens § 33 A så fortabes. 
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