REVIFAXEN
NYHEDSBREV OM SKATTER OG AFGIFTER

Nummer 1422 af 9/6 2020
Lempelse af 180-dages reglen, 42-dages reglen
og forskerskatteordningen

Folketinget har i dag vedtaget L 199, der lemper 180-dages reglen, 42-dages reglen og forskerskatteordningen
som følge af COVID-19.

Udlandsdanskere, udstationerede og forskerskatteordningen
Lovforslaget blev vedtaget uden ændringer. For en nærmere omtale heraf henvises derfor til ReviFaxen
nr. 1420, der omtaler den frivillige midlertidige ordning, hvorefter COVID-perioden ikke medregnes i
relation til 180-dages reglen, 3-måneders reglen, lempelsesreglen i ligningslovens § 33 A og ikke
betyder, at forskerskatteordningen ikke kan anvendes.

Under lovforslagets behandling stillede FSR tre forslag mv.

6-måneders reglen i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2
Personer, der opholder sig i Danmark (uden at have bopæl) i mindst 6 måneder i sammenhæng, heri
medregnet kortvarige ophold i udlandet på grund af ferie eller lignende, bliver omfattet af fuld dansk
skattepligt.

FSR foreslog, at lovforslaget blev udvidet, så personer, der har opholdt sig i Danmark fra og med den
9. marts til og med den 30. juni 2020 og i alt ender med at opholde sig i Danmark i mindst 6 måneder,
også får adgang til at bortse fra den nævnte periode, når perioden på 6 måneder skal beregnes.

Skatteministerens svar var et nej.
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Hvad forstås ved honorarer?
Honorarer bliver begrænset skattepligtige til Danmark efter en ny intern regel, hvis den midlertidige
ordning vælges, hvorefter der ikke indtræder fuld dansk skattepligt, selv om 180-dages reglen eller 3måneders reglen overskrides, når dette skyldes ophold i Danmark i COVID-perioden.

Skatteministerens svar var, at honorarer dækker de vederlag, der er omfattet af AM- bidragslovens § 2,
stk. 1, nr. 2, det vil blandt andet sige bestyrelses- og konsulenthonorarer.

Bopæl på grund af sommerhus
Af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår, at bopæl i Danmark eksempelvis kan være et
sommerhus.

FSR henviser til Den Juridiske Vejledning, hvoraf blandt andet fremgår, at et sommerhus som
udgangspunkt ikke statuerer bopæl.

Hertil svarede Skatteministeren, at lovforslagets bemærkninger vurderes at være i overensstemmelse
med Den Juridiske Vejledning. Det fremgår således blandt andet, at et sommerhus kan udgøre en bopæl
for en pensionist eksempelvis som følge af sommerhusets stand mv., og at den fulde skattepligt i det
tilfælde vil indtræde, når vedkommende tager ophold her i landet efter kildeskattelovens § 7, stk. 1.
Skatteministeren henviser også til SKM2016.10.HR, hvor et sommerhus, der var egnet som helårsbolig,
blev anset for at udgøre en bopæl, og Højesteret efter en samlet vurdering fandt, at der var indtrådt fuld
skattepligt. Højesteretsdommen omhandler en person, som anvendte sit sommerhus i forbindelse med
løbende, regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende arbejde i Danmark.

Med venlig hilsen
Skatteafdelingen
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