
 
 

Professionsbacheloruddannelser 
involveret i case 
 

Skatteuddannelsen 

Titel på problemorienteret case  
 

Beskatning eller ikke beskatning det er spørgsmålet? 
 

Resumé af case 
 

I denne case bliver du præsenteret for nogle skattemæssige 
gråzoner. Du skal tage stilling til om der er grundlag for 
beskatning både indenfor privateudgifter (fradrag) og 
indenfor dobbeltdomicil (international skatteret).  
 

Beskrivelse af case 
 

Skatten betales af det skattemæssige resultat optjent i DK og 
er et resultat af indtægter minus fradragene. Dermed er der 
en klar sammenhæng, jo flere fradrag, jo mindre 
skattebetaling.  

Du vil i denne case blive præsenteret for en række 
skatteregler omkring:  

- Fradrag og dertilhørende retspraksis 
- Skattemæssigt hjemsted for fysiske personer med 

bolig i 2 lande. 
- Indflydelse på skattebetalingen 

Skal der ske beskatning eller skal der ikke ske beskatning, vil 
vi kikke nærmere på, ved at i bliver præsenteret for nogle 
eksempler der ligger i gråzonen.  

I får hermed lov at være skattemedarbejdere der skal vurdere 
om det skattemæssige grundlag er korrekt angivet. 

Fakta om: Skattemæssigt hjemsted – Modeloverenskomst 

Modeloverenskomsten indeholder regler, der skal gøre det 
muligt at afgøre, hvor en fysisk person med dobbeltdomicil 
skal anses for hjemmehørende i overenskomstens forstand. 
Se modeloverenskomstens artikel 4, stk. 2. 

Modeloverenskomstens regelsæt består af fire regler: 

• Regel nr. 1: Fast bolig til rådighed, og hvis der er 
fast bolig i begge lande, hvor den pågældende har 
stærkeste personlige og økonomiske forbindelser 
(centrum for livsinteresser) 

• Regel nr. 2: Sædvanligt ophold 
• Regel nr. 3: Statsborgerskab 
• Regel nr. 4: Gensidig aftale mellem de kompetente 

myndigheder. 

Opgave: 



I deles op i 2 grupper.  

I får eksempler på personer der står i et dilemma, de har 
angivet hvad de mener er korrekt til SKAT og de skal nu 
hjælpes til at forstå, om de overholder lovgivningen på 
området. 

Sæt jer ind i problemstillingerne og find i jeres gruppe 
argumenter for hvorfor jeres løsning er den bedste. 

Grupperne vender deres synspunkter og skal prøve at komme 
frem til en løsning. 

Pensummateriale 
 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234763 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2083470 
Følg linkene og få et overblik over fradrag.  

Casens faglige områder 
 

• Samfundsøkonomi – herunder politik og økonomi 
• Skattefaglig viden 

Fagligt ansvarlige  
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