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Skatteministeriet 
Nicolai Eigtvedsgade 28 
1402 Kbh K 
 
Att: Skatteminister Morten Bødskov 
 
 

København 12. maj 2020 
 
 
Skattepligt for udlandsdanskere/Corona-pandemi 
 
Kære Morten Bødskov 
 
Mange af Danes Worldwides medlemmer - som til dagligt bor i udlandet og derfor ikke er 
skattepligtige, eller kun begrænset skattepligtig, i Danmark - opholder sig i øjeblikket i 
Danmark på grund af corona-pandemien. Denne pandemi med deraf følgende lukkede 
grænser mv. medfører, at disse udlandsdanskere ikke kan rejse tilbage til deres 
bopælsland.  De forudser nu at blive fuldt skattepligtig i Danmark, enten fordi de opholder 
sig i Danmark i tre sammenhængende måneder eller over 180 dage i løbet af et år. Ingen af 
disse udlandsdanskere har haft til hensigt at flytte til eller bosætte sig i Danmark eller 
opholde sig i Danmark i en længere periode.  

Der er en tilsvarende situation for udlandsdanskere, der vendte tilbage til Danmark, da 
pandemien brød ud, men som ikke har turdet arbejde ”hjemmefra” i Danmark, fordi de i 
givet fald ville blive omfattet af dansk skattepligt, selv om arbejdet udføres for en 
udenlandsk arbejdsgiver. 

Der er også en udfordring for de personer, som ellers er skattefritaget efter ligningslovens 
§ 33 A, da de kommer til at opholde sig i DK i mere end 42 dage. Mange store danske 
virksomheder og nødhjælpsorganisationer mv. har en del medarbejdere, som er fritaget 
efter §33 A og disse medarbejdere har efter deres juleferie ikke kunne rejse tilbage til fx en 
del lande i Asien ligesom vi nok må forudse, at en række lande vil holde lukket længe endnu. 
Der bør tages hensyn til disse mennesker i denne ekstraordinære situation. 

OECD har afgivet en udtalelse om corona-situationen: https://read.oecd-
ilibrary.org/view/?ref=127_127237-vsdagpp2t3&title=OECD-Secretariat-analysis-of-tax-
treaties-and-the-impact-of-the-COVID-19-Crisis 

Danes Worldwide foreslår, at der tages udgangspunkt i denne OECD udtalelse og omtalen 
heri af bl.a. artikel 4, artikel 5 og artikel 15. 

 

 

 

Danes Worldwide forslår derfor, at udlandsdanskere, som opholder sig i Danmark i mere 
end 90 sammenhængende dage eller over 180 dage i løbet af et år på grund af covid-19, 
som forhindrer dem i at hjemrejse til deres bopælslande, undtagelsesvis ikke bliver fuldt 
skattepligtige til Danmark.  
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Konkret kan dette håndteres således, at de danske skattemyndigheder ser bort fra 
ufrivillige opholdsdage i DK i perioden 9. marts til 8. juni 2020, da det er samme periode 
som hjælpepakkerne pt. er sat til at gælde i eller med en slutdato for det enkelte land 
svarende til, hvornår indrejse til det pågældende land igen er muligt efter landets 
bestemmelser. 

Danes Worldwide står gerne til rådighed, hvis du eller dine kolleger har brug for yderligere 
informationer.  

Jeg ser frem til at høre dine kommentarer til vores forslag til at løse denne ekstraordinære 
situation. 

De bedste hilsner 
 

 

Anne Marie Dalgaard 
Generalsekretær 
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