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A, der havde bopæl i Danmark og ejer en enkeltmandsvirksomhed i Danmark, flyttede den 31. 

januar 2011 til Østrig, hvor han fik et fuldtidsjob i et østrigsk aktieselskab. 

 

A ejede fortsat sin enkeltmandsvirksomhed i Danmark. Virksomheden i Danmark drev produktions- 

og salgsvirksomhed. A bistod løbende virksomheden i Danmark med ledelses- og it- rådgivning, 

hvilken rådgivning han udførte fra sin private bopæl i Østrig. For denne rådgivning modtog A et 

årligt vederlag på 200.000 kr. 

 

A måtte endvidere bistå virksomheden i Danmark med et kapitalindskud på 1.000.000 kr. Herfor 

modtog A årligt en rente på 100.000 kr. 

 

Den 1. januar 2013 måtte A konstatere, at virksomheden i Danmark havde ledelsesproblemer, 

hvorfor A så sig nødsaget til at overføre virksomheden, dvs. varelager, udestående fordringer, 

driftsmidler og goodwill, til sig selv med henblik på, at han selv for fremtiden vil drive og lede 

virksomheden. 

 

A ejer tillige aktier i aktieselskabet S, der har hjemsted i Danmark. 

 

A's hustru H blev boende i deres fælles hus i Danmark. A og H havde ikke mindreårige børn, 

hvorfor det var muligt for H en stor del af året at opholde sig hos A efter dennes fraflytning til 

Østrig. 
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Der ønskes en begrundet redegørelse for og en stillingtagen til følgende spørgsmål: 

 

1) Hvilke skattemæssige konsekvenser for A har hans flytning til Østrig den 31. januar 2011 

efter intern dansk ret og i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Østrig? 

 

2) Hvorledes er A's skattemæssige retsstilling i Danmark efter intern dansk ret og efter 

dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Østrig i indkomstårene 2011 og 2012? 

 

3) Hvorledes beskattes vederlaget, som A modtog for sin rådgivning i 2011 og 2012, efter 

intern dansk ret og i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Østrig?  

 

4) Hvad er den skatteretlige retsstilling for den rente, som A modtog fra virksomheden i 

Danmark, efter intern dansk ret og efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Østrig? 

 

5) Hvorledes beskattes avancer og/eller tab ved overførslen af A's danske virksomheds aktiver 

til A efter intern dansk ret og efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Østrig? 

 

 

 

Bilag:  

"Bekendtgørelse af overenskomst af 25. maj 2007 mellem Kongeriget Danmark og Republikken 

Østrig vedrørende skatter af indkomst og formue" (den dansk- østrigske dobbeltbeskatnings-

overenskomst). 


