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Beskatning af udenlandske medarbejdere

Simplificér beskatningen af 
udenlandske bestyrelsesmedlemmer 

UDFORDRINGEN
Udenlandske medlemmer af danske bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende er begrænset skat-
tepligtige til Danmark af det vederlag, de modtager. Det gælder uanset, om bestyrelsesmøderne afholdes 
i Danmark eller ej. I modsætning til begrænset skattepligtige, der arbejder i Danmark som almindelige 
lønmodtagere en del af året, har bestyrelsesmedlemmer bosat i udlandet ikke adgang til personfradrag. 
Deres indkomstskat skal således beregnes ef ter de almindelige danske skatteregler, men uden person-
fradrag. Dette til trods for, at de som udlændinge, bosat i udlandet, i sagens natur ikke har samme adgang 
til skatteyderfinansieret service som en person bosat i Danmark. Samtidig medfører den begrænsede skat-
tepligt, at sådanne bestyrelsesmedlemmer de ef terfølgende 10 år er afskåret fra at komme til Danmark på 
bruttoskatteordningen for nøglemedarbejdere (forskerskatteordningen).

HVAD KAN VI GØRE?
Folketinget bør ændre skattereglerne for udenlandske bestyrelsesmedlemmer og andre, der er bosat i 
udlandet, som modtager vederlag ef ter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2 (medlemmer af bestyrelser, udvalg, 
kommissioner, råd og lignende), således at de bliver simplere og i højere grad passer til de øvrige skatteregler.
Konkret foreslås det, at udlændinge, der modtager vederlag ef ter kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 2, fremover 
beskattes ef ter samme regler som udenlandske nøglemedarbejdere, dvs. med AM-bidrag + 27 pct. flad skat 
uden fradrag (i alt 32,84 pct.).

Samtidig skal der ses bort fra sådanne vederlag ved vurderingen af, om karensreglerne for bruttoskatteord-
ningen er overholdt. Dermed vil det at sidde i en dansk bestyrelse ikke længere afskære en udlænding fra 
senere at komme til Danmark på bruttoskatteordningen.

SUPPLERENDE BEMÆRKNINGER
Henset til det relativt beskedne antal udenlandske bestyrelsesmedlemmer i danske bestyrelser må forslaget 
forventes at få en meget begrænset provenuvirkning. Samtidig vil det gøre det mere attraktivt for udlændinge 
at indtræde i danske bestyrelser med de fordele, det giver for dansk erhvervsliv. Forslaget vil samtidig gøre det 
mere attraktivt for udlændinge i danske bestyrelser at overveje at flytte til Danmark for at arbejde, idet de nu 
ikke længere er udelukket fra at anvende bruttoskatteordningen for nøglemedarbejdere (hvis de i øvrigt kan 
opfylde kravene heri).
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