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Opgave 1 (2 timer) 
 
Skatteyder A, der var dansk statsborger og havde bopæl i Danmark, flyttede i januar 2009 til 
England for at arbejde mere i sin erhvervsvirksomhed, der var beliggende med fast driftssted i 
England. A solgte ligeledes i januar 2009 sit parcelhus i Danmark, der hidtil havde tjent som 
familiens bolig.  
 
I England blev han skattepligtig efter de engelske residentbeskatningsregler. A var aktionær og 
bestyrelsesmedlem i selskabet S, der havde hjemsted i Danmark. A ejede 50 % af aktiekapitalen i 
selskabet S.  
Han oppebar i indkomståret 2009 såvel et bestyrelseshonorar som aktieudbytte fra selskabet S. A 
ejede derudover en del danske obligationer, der afkastede såvel renter som kursgevinster ved 
indfrielse til ham. Men han hjemtog ikke disse indtægter til England, hvorfor han ikke i henhold til 
de engelske residentbeskatningsregler blev indkomstskattepligtig af disse i England. I indkomståret 
2009 deltog A ikke i bestyrelsesmøderne i Danmark. 
 
A bevarede sit hidtidige sommerhus i Danmark, som han og hans familie – kone og 2 mindreårige 
børn – benyttede til kortvarige ferieophold i Danmark. 
 
I indkomståret 2010 måtte A 3 gange tage til Danmark for at deltage i bestyrelsesmøder i selskabet 
S dér, idet der var planer om eventuelt at sælge selskabet S til en udenlandsk kapitalfond. Planerne 
herom blev dog ikke til noget. 
 
Der en ønskes en redegørelse for og begrundet besvarelse af følgende spørgsmål: 
 

1) Hvilke skatteretlige konsekvenser er der forbundet med A’s og hans families 
fraflytning til England i indkomståret 2009? 

2) Hvorledes beskattes det af A modtagne bestyrelseshonorar og aktieudbytte i 
indkomståret 2009, og hvorledes lempes der for eventuel dobbeltbeskatning? 
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3) Vil det ændre på A’s skatteretlige retsstilling i Danmark, at han i indkomståret 2010 
begyndte at benytte sommerhuset i Danmark som bolig, når han deltog i 
bestyrelsesmøderne i selskabet S i Danmark? 

 
 
Opgave 2 (1 time) 
 
Personen B, der var dansk statsborger og havde bopæl i et parcelhus i Danmark, var deltager i et 
kommanditselskab i X-land. Efter de selskabsskatteretlige regler i X-land, blev kommanditselskaber 
i X-land beskattet som selvstændige skattesubjekter. 
 
I indkomståret 2010 oppebar B en indtægt fra K/S i form af genvundne afskrivninger og avancer 
ved salget af en fabriksejendom i K/S samt en overskudsandel i K/S. 
 
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med X-land har samme indhold som OECD-
modeloverenskomsten. Lempelsesmetoden svarer til lempelsesmetoden i henhold til OECD-
modeloverenskomstens art. 23 B. 
 
Der ønskes en redegørelse for og en begrundet besvarelse af følgende spørgsmål: 
 

1) Hvorledes beskattes indtægterne fra K/S hos B i indkomståret 2010? 
2) Hvorledes foretages eventuel dobbeltbeskatningslempelse for B i indkomståret 2010?        

 
 
Bilag: Den danske engelske dobbeltbeskatningsoverenskomst 
 
 
 
   
 
        
 








































