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REVIFAXEN 
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER 

 

Nummer 1418 af 28/5 2020 
 

Gode nyheder til 
udlandsdanskere, udstationerede og forskerbeskattede 

 
 
Skatteministeriet har netop meddelt, at regeringen vil indføre en række midlertidige lempelser for 

udlandsdanskere, udstationerede personer og personer på forskerskatteordningen. 

 
 
 

Midlertidig lempelse af reglerne om fuld dansk skattepligt 
 
Der foreslås indført en valgfri midlertidig ordning, der betyder, at der alligevel ikke indtræder fuld dansk 

skattepligt, selv om personen opholder sig i Danmark i mere end 3 måneder i sammenhæng eller i mere 

end 180 dage inden for en rullende 12-måneders-periode, hvis overskridelsen skyldes ophold i Danmark 

fra og med den 9. marts til og med den 30. juni 2020. 

 

Der kan udføres arbejde i Danmark i den nævnte periode, uden at der indtræder fuld dansk skattepligt. 

Det fremgår af pressemeddelelsen, at løn mv. i givet fald skal beskattes i Danmark. 

 

 

Ligningslovens § 33 A 

42-dages-reglen, der skal være opfyldt, for at en person er berettiget til eksemptionlempelse efter 

ligningslovens § 33 A, har haft det ”skidt” de seneste måneder. Nu kommer der en hjælpende 

håndsrækning. Der kan ses bort fra ophold i Danmark fra og med den 9. marts 2020 til og med det 

tidspunkt, hvor arbejdet i udlandet genoptages, dog senest den 30. juni 2020. 

 

Der kan udføres arbejde i Danmark i den nævnte periode, men denne del af lønnen skal i givet fald 

beskattes uden adgang til lempelse. 
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Forskerskatteordningen 

Der foreslås indført en række midlertidige lempelser af forskerskatteordningen, således at 

længerevarende ophold i Danmark eller udlandet i perioden 9. marts til og med den 30. juni 2020 ikke 

skal kunne hindre anvendelsen af ordningen. 

 

Der slækkes også på minimumslønkravet i den anførte periode. 

 

 

Lovforslag i vente 

Et lovforslag, der skal indføre de anførte ændringer, må forventes fremsat inden så længe. 

 

Vi vender tilbage med en ny ReviFax, når vi ved mere. 

 

 
  

Med venlig hilsen 
 

Skatteafdelingen 

REVITAX A/S 
 

Ewaldsgade 5 
2200 København N 
Telefon 3391 2201 
Telefax 3391 3801 

 

 

 

 

 


