Vejledning om skat og moms ved arbejde på tværs af landegrænser
Der er flere regler omkring moms og skat, der er værd at kende, hvis du arbejder på tværs af landegrænser
indenfor teaterverdenen.
Nedenstående giver dig et overblik over nogle af de vigtigste regler på området. Der er således ikke tale om
en udtømmende vejledning, og i nogle tilfælde har vi også henvist til, at forholdet bør undersøges konkret.
Der er taget udgangspunkt i forhold mellem Sverige og Danmark. Du kan trykke på et emne i
indholdsfortegnelsen, og således bliver du ledt videre til de informationer, du søger.
Emnerne er overordnet opdelt i henholdsvis skat og moms.
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1. Aktører
Figuren illustrerer aktører i en teaterproduktion. Du kan klikke på en boks, og komme videre til de relevante
informationer.
Produktion
Ansatte

Kunstnere som leverandører

Kunstnere

Leverandører

Andre leverandører

Publikum
Teaterproduktion

Investorer

2. Skat
2.1. Personer
2.1.1 Til hvilket land er du skattepligtig?
For at finde ud af hvor og hvordan du skal beskattes, er det nødvendigt at fastlægge, i hvilket land du er
hjemmehørende. Det vil du som udgangspunkt være i det land, hvor du har din faste bolig. Har du flere
boliger til rådighed, vil du være hjemmehørende i det land, hvor du har den nærmeste tilknytning eller
sædvanligvis opholder dig.
Hvis du er hjemmehørende i Danmark, vil du som hovedregel være fuld skattepligtig til Danmark af samtlige
dine indkomster, uanset hvorfra i verden de er optjent. Du skal normalt også beskattes af indkomsten til
udlandet, hvis den er optjent der. Omvendt kan personer fra udlandet, der udfører arbejde i Danmark, blive
skattepligtige til Danmark af den indkomst, som er tjent ved arbejde i Danmark.
Den fulde skattepligt til Danmark kan også indtræde, hvis du tager ophold i mere end 6 måneder i Danmark
uden at have bopæl i Danmark.
I de fleste europæiske lande har bopælslandet ret til at beskatte al indkomst, uanset hvor indkomsten hidrører
fra. Dette kaldes globalindkomstprincippet. Såvel Danmark som Sverige har indført disse regler. Når du
arbejder i et andet land end det land, hvor du har bopæl, vil arbejdslandet som oftest også have ret til at
beskatte indkomsten. Dette kaldes kildelandsbeskatning.
For at undgå at du skal betale skat af samme indkomst til flere lande, har en række lande – særligt indenfor
Europa – indgået en aftale om, at bopælslandet lemper på den samlede skattebetaling ved at reducere den
samlede skat (globalindkomstskatten) med den skat, der er betalt i arbejdslandet (kildelandskatten). Danmark
har indgået aftale med Sverige herom. I tilfælde (kun lønmodtagere), hvor du bliver omfattet af svensk social
sikring skal Danmark give nedslag i den danske skat for den del af skatten, der falder på den indkomst, der er
optjent ved arbejde i udlandet. Se nedenfor afsnit 2.1.2.2 Ansatte.
Oversigt over aftaler, som Danmark har indgået med andre lande, findes på Skatteministeriets hjemmeside
http://www.skm.dk/skatteomraadet/love/dbo/
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2.1.2 Hvordan skal du beskattes?
Beskatning af din indkomst afhænger af, hvilken indkomsttype der er tale om. Man skelner mellem løn,
honorarer eller erhvervsindkomst.
Nedenstående giver overblik over, hvad der kendetegner de forskellige indkomsttyper.
Vederlagstype

Indkomsttype

Kunstnere

Honorarindkomst

B-indkomst

Ansat i tjenesteforhold

Lønindkomst

A-indkomst

Erhvervsdrivende

Erhvervsindkomst

Virksomhedsindkomst

2.1.2.1 Kunstnere (honorarmodtager)
Udøvende kunstnere omfatter sangere, skuespillere, dansere og musikere, men ikke scenefolk, instruktører,
produktionsledere mv. En udøvende kunstner modtager som oftest sit vederlag som honorar og betegnes
honorarmodtager. Det vil sige, at kunstneren ikke er i et ansættelsesforhold.
Hvis du som kunstner optræder i Danmark og er fuld skattepligtig til Danmark, vil honoraret blive
beskattet som B-indkomst.
Såfremt du som udøvende kunstner medvirker i en optræden i Sverige, har Sverige som oftest ret til at
beskatte indkomsten. Som hovedregel har det land, hvor optrædenen sker, beskatningsretten. En undtagelse
er, hvis optrædenen hovedsagligt er finansieret af offentlige midler. Det er dog forskelligt, om de
pågældende lande har regler i deres lovgivning, der giver ret til at beskatte.
Hvis det er den omvendte situation, hvor en person hjemmehørende i Sverige får honorar for optræden i
Danmark, har Danmark beskatningsretten, men vi har ikke nogen intern regel i Danmark, der beskatter
denne indkomst, medmindre skuespilleren er i et ansættelsesforhold til en dansk arbejdsgiver.
Kunstneren skal derfor undersøge om det konkrete land har en intern beskatningshjemmel til at beskatte i
det konkrete land, hvor optrædenen sker. En ting er, at landet er tillagt beskatningsretten, men det konkrete
land skal også have en lovhjemmel at beskatte efter i den konkrete situation.
Oversigt over beskatning som kunstner (honorarmodtager):

Hjemmehørende Arbejdssted

Finansieret af
offentlige midler
fra hjemlandet

Indkomst
skattepligtig til:

Lempelse af
skatten i:

Danmark

Sverige

Nej

KL til Sverige
GL til Danmark

Danmark credit

Danmark

Sverige

Ja

Danmark

Irrelevant

Danmark

Danmark

Irrelevant

Danmark

Irrelevant

Sverige

Danmark

Irrelevant

Sverige

Irrelevant

Sverige

Sverige

Irrelevant

Sverige

Irrelevant

KL = Kildelandsbeskatning
GL = Globalindkomstbeskatning
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2.1.2.1.1 Fradrag
En honorarmodtager vil ikke kunne fratrække erhvervsmæssige udgifter på samme måde som selvstændigt
erhvervsdrivende. Der er dog mulighed for at tage fradrag for udgifter i enten personlig indkomst eller som
et ligningsmæssigt fradrag.
Det er muligt for en honorarmodtager at fratrække udgifter i den personlige indkomst, hvis udgifterne er
strengt erhvervsmæssige Dette kan eksempelvis være udgifter til erhvervsmæssige rejser, sminke eller
specielle kostumer, som er nødvendige i udførelsen af det pågældende arbejde. Yderligere kan der fratrækkes
erhvervsmæssig kørsel efter statens satser (se satser her). Da disse udgifter kan fratrækkes i den personlige
indkomst, vil fradragsværdien være op til 56,44 %.
En honorarmodtager har derudover mulighed for at fratrække ligningsmæssige fradrag såsom befordring
mellem hjem og arbejde. Oversigt over satser kan du finde her.
Et ligningsmæssigt fradrag har en mindre fradragsværdi, end hvis der tages fradrag i den personlige
indkomst. For et ligningsmæssigt fradrag er værdien kun ca. 33 %.
2.1.2.2 Ansatte
Er du udøvende kunstner, vil du som oftest ikke betragtes som lønmodtager ansat i et tjenesteforhold.
Medmindre der er tale om en længerevarende tilknytning til eksempelvis det samme teater, og det af din
aftale med teatret ses, at du er ansat på lønmodtagerlignende vilkår. Dette kan eksempelvis være, hvis det af
aftalen fremgår, at du har ret til feriepenge, vederlaget udbetales periodisk og arbejdsgiver afholder
udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet. Hvis et eller flere af disse forhold er aftalt, kan der være
tale om ansættelse i tjenesteforhold, og således kan du være lønmodtager. Der vil dog altid være tale om en
konkret vurdering i den enkelte sag. Hvis du er i tvivl, om du skal betragtes som lønmodtager eller ej, må vi
anbefale dig at søge konkret rådgivning.
Lønnen beskattes i Danmark som personlig indkomst. Se skattesatser her.
Hvis arbejdet er udført i Sverige, og du som lønmodtager er hjemmehørende i Danmark, fremgår det af den
nordiske dobbeltbeskatningsaftale, at lønnen som udgangspunkt skal beskattes i det land, hvor personen er
hjemmehørende. Dog kan Sverige godt have ret til at kildelandsbeskatte indkomsten, hvis lønnen afholdes af
en svensk arbejdsgiver, eller hvis du arbejder for en dansk arbejdsgiver i mere end 183 dage.
Oversigt over beskatning som lønmodtager:
Hjemmehørende Arbejdssted Arbejdsgiver Ophold i
arbejdsland
(Bopæl)

Indkomst
skattepligtig til

Lempelse af
skatten i

Danmark

Sverige

Svensk

Fra 1. dag

KL til Sverige
GL til Danmark

Danmark

Danmark

Sverige

Dansk

≤ 183 dage

Danmark

Irrelevant

Danmark

Sverige

Dansk

> 183 dage

KL til Sverige
Danmark
GL til Danmark
Danmark

Danmark

Svensk

Irrelevant

Sverige

Danmark

Dansk

Fra 1. dag

Danmark

Irrelevant

KL til Danmark
Sverige
GL til Sverige
KL til Danmark
Sverige

Danmark

Svensk

> 183 dage

Danmark
GL til Sverige
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Sverige

Sverige

Dansk

Irrelevant

Sverige

Irrelevant

Sverige

Danmark

Svensk

≤ 183 dage

Sverige

Irrelevant

KL = Kildelandsbeskatning
GL = Globalindkomstbeskatning
Ovenstående oversigt omhandler ikke personer med bopæl i flere lande samtidig (dobbelt domicil).
Arbejdsgiveren skal herudover være opmærksom på til hvilket land, der skal betales sociale afgifter til,
eftersom at en svensk arbejdsgiver skal betale 33 % af lønsummen i sociale afgifter. I Danmark betaler
arbejdsgiveren mindre end 1 % i sociale afgifter.
Som udgangspunkt skal der betales sociale afgifter i det land, hvor den pågældende person arbejder. Det vil
sige, at hvis du kun arbejder i Sverige, så er du omfattet af svensk social sikring.
I følge en særlig nordisk aftale er det dog muligt at forblive under de danske regler, hvis du er
hjemmehørende i Danmark. Dette gælder, hvis du er udstationeret eller hvis du arbejder såvel i Danmark,
som i Sverige.
2.1.2.2.1 Arbejde i udlandet (Ligningsloven § 33A):
Der er dog specielle regler, der skattemæssigt kan være gunstige for dig som lønmodtager, hvis du er fuld
skattepligtig til Danmark og modtager løn for arbejde udført i udlandet. Det kan eksempelvis være aktuelt for
lønmodtagere, der i forbindelse med en opsætning på tværs af landegrænser udfører sit arbejde uden for
Danmark.
Uanset indholdet i en eventuel dobbeltbeskatnings overenskomst, kan du efter interne danske regler få
nedslag i den danske skat for den del af skatten, der falder på den indkomst, der er optjent ved arbejde i
udlandet. Det vil sige, at du i mange tilfælde ikke skal betale skat eller kun halv skat til Danmark af den
indkomst, som du har tjent i udlandet. Der er dog en masse betingelser, der skal opfyldes og dokumenteres,
for at reglen kan anvendes:






at du opholder dig uden for Danmark i mindst seks måneder. Ferie i Danmark i begyndelsen
eller i afslutningen af 6 mdr. perioden betyder, at du ikke har opholdt dig i udlandet i 6 mdr.
at du inden for en hvilken som helst 6-måneders-periode maksimalt opholder dig i
Danmark i 42 dage. Rejsedage til og fra ferie i Danmark tæller med som ophold i Danmark
inden for 42 dage. Rejsedage ved ud- og hjemrejse ved udlandsopholdets begyndelse og
slutning tæller ikke med som ophold i Danmark inden for 42 dage
at du ikke arbejder i Danmark i de 42 dage, bortset fra nødvendigt arbejde i forbindelse
med udlandsopholdet.
at du modtager sædvanlig løn og ikke honorarindkomst eller indkomst ved selvstændig
virksomhed

Hvis beskatningsretten ifølge en dobbeltbeskatningsaftale er tillagt Danmark, får du kun halv
skattenedsættelse
Hvis opholdet uden for Danmark overstiger seks måneder, forøges antallet af dage, du kan opholde dig i
Danmark forholdsmæssigt med 7 dage pr. måned. Dette er de overordnede betingelser. Ved at trykke her,
vil du læse mere om disse regler.
2.1.2.2.2 Fradrag og skattefri godtgørelse:
Som lønmodtager er der muligheder for lønmodtagerfradrag. Nedenfor er et skema (bilag), som viser
hvilke fradrag, der kan tages samt med hvilke satser.
For at få skattefri godtgørelse eller fradrag for erhvervsmæssige rejser er det en betingelse, at der er tale om
en reel rejse – altså at det ikke er muligt at overnatte på din sædvanlige bopæl. Dokumentation herfor bør
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gemmes. Arbejdstageren skal således være pålagt at have et andet arbejdssted. Derudover skal rejsen vare i
mindst 24 timer og være forbundet med overnatning.
2.1.2.3 Kunstnere som leverandører
2.1.2.3.1 Som selvstændigt erhvervsdrivende:
Hvis du hverken er ansat eller honorarmodtager, kan du være selvstændigt erhvervsdrivende. Det
forudsættes, at der ikke er tale om hobbyvirksomhed. Som personligt erhvervsdrivende vil du fakturere for
dine ydelser til produktionsselskabet/hvervgiver. Det kendetegner erhvervsmæssig virksomhed, at
indkomsten afhænger af eventuelt overskud i virksomheden, og at den udføres på egen regning og risiko.
Beskatningsret
Beskatningsretten til selvstændig erhvervsdrivende tillægges sædvanligvis det land, hvor du driver din
virksomhed fra. Hvis du bor i Danmark, vil du som udgangspunkt blive anset for at drive din virksomhed fra
Danmark.
Fradrag
Selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække faktiske erhvervsmæssige udgifter, som er anvendt til at skabe
indkomsten. Det er vigtigt, at udgifterne ikke er af privat karakter. Eksempelvis vil almindeligt tøj og briller,
ikke kunne trækkes fra. Disse udgifter har almindelige lønmodtagere også, og der er ikke fradrag for dette.
Derimod vil specielt tøj, sminke m.v. til brug for skuespil godt kunne fratrækkes, hvis det kan dokumenteres,
at det er strengt erhvervsmæssigt og ikke til privat brug. Fastlæggelsen om der er tale om private eller
erhvervsmæssige udgifter kan være svær, og flere afgørelser viser, at der bliver lagt en streng vurdering.
2.1.2.3.2 I selskabsform A/S eller ApS:
En skuespiller kan også drive virksomhed via eget selskab. Dette selskab vil fakturere for ydelserne til
kunderne, i dette tilfælde produktionsselskabet. Her vil skuespilleren være ansat i sit eget selskab og få
udbetalt løn og eventuel godtgørelse derfra. Der udstedes fakturaer fra skuespillerens selskab til
produktionsselskabet, og der fratrækkes erhvervsmæssige udgifter i selskabet, som ikke er af privat karakter.
Eventuelt overskud kan udloddes til kunstneren som udbytte, der beskattes som aktieindkomst.
2.1.2.4 Andre leverandører
For andre leverandører er det også muligt at være selvstændig eller have sit eget selskab. Det kan
eksempelvis være scenografer, instruktører eller produktionsledere.
Vilkårene er de samme som for kunstnere, som beskrevet ovenfor. Du kan læse vilkårene ved at trykke her.
2.1.2.4.1 Ulønnede frivillige:
Hvis en frivillig i en teaterforening eller anden kulturel forening får refunderet sine afholdte udgifter efter
regning, som relaterer sig til en forenings skattefrie aktiviteter, vil refusionen ikke være skattepligtig for den
frivillige. Derudover kan den frivillige opnå skattefri befordrings- og rejsegodtgørelse efter statens takster.
2.1.3 Royalties
Royalties skal i henhold til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst beskattes i det land, hvor den
retmæssige ejer til beløbet er hjemmehørende.
Er du hjemmehørende i Danmark, har Danmark beskatningsretten. Hvis du driver virksomhed med fast
driftssted i Sverige og er hjemmehørende i Danmark, har Sverige beskatningsretten til royalties.
Royalties beskattes på retserhvervelsestidspunktet. Hvis opgørelsen af royaltyindtægterne først kan opgøres
efter udløbet af kalenderåret, skal royaltyindtægterne først medtages, når opgørelsen og udbetalingen
modtages.
6

2.2 Produktionsvirksomheden
Produktionsselskabet kan være oprettet i forskellige former, eksempelvis som foreninger, kapitalselskaber,
faste driftssteder, interessentskaber eller joint ventures. Hvordan der sker beskatning er forskellig for de
forskellige typer af enheder.
2.2.1Transparente selskaber
2.2.1.1 Interessentskaber, partnerselskaber
Disse selskabstyper er transparente således, at beskatning sker direkte hos ejerne, og altså ikke af selskabet
selv. Selskabet kan derfor godt være hjemmehørende i Danmark ved at være registreret i eller have ledelsens
sæde i Danmark, men have svenske ejere. Herved sker der som udgangspunkt kildelandsbeskatning i
Danmark, og den fulde skattepligt sker hos ejerne med kreditlempelse for kildelandsbeskatningen. Selskabet
skal overholde de danske regler i andre sammenhænge såsom moms, lønindeholdelse mv.
2.2.1.2 Joint ventures
I forbindelse med co-produktioner, kan der være flere selskaber fra forskellige lande, der går sammen om at
lave en forestilling. Dette kan blandt andet gøres ved at lave et joint venture. Sådan et joint venture vil på
samme måde som interessentskaber være transparent. Der skal således ske beskatning i kildelandet plus i det
land, hvor ejeren er hjemmehørende. Der gives lempelse i hjemlandet for kildelandsbeskatning jævnfør
ovenfor under interessentskaber, partnerselskaber.
Her er illustreret et eksempel på co-produktion på tværs af landegrænser:

Kapitalselskab 1, som
har indskudt kapital til
joint venture

Indskudt kapital

Hjemsted Danmark
Overskud/underskud

Indskudt kapital

Joint venture, som står
for teateropsætningen
Fast driftssted i Danmark

Kapitalselskab 2, som
har indskudt kapital til
joint venture
Hjemsted Sverige

Overskud/underskud

Selve selskabet, som står for teateropsætningen, vil være skattepligtig af overskud eller underskud, der
direkte kan henføres til det faste driftssted i Danmark. Da joint ventureselskabet er transparent vil
kapitalselskab 1 og 2 skulle medtage underskud/overskud i selskabernes skattepligtige indkomst efter de
interne regler i henholdsvis Sverige og Danmark efter deres respektive ejerandele.
Det vil være joint ventureselskabet i Danmark, som står for at ansætte og hyre medarbejdere og leverandører.
Ligeledes skal joint ventureselskabet indeholde kildeskat af lønudbetalinger, indberette løn og afregne
moms. Se nærmere beskrivelse af kildeskat og indberetningspligt i afsnit 2.2.3.
2.2.2 Kapitalselskaber og foreninger
Selskaber eller erhvervsdrivende foreninger beskattes i det land, hvor selskabet eller foreningen er
hjemmehørende. Dette vil være, hvor selskabet er registreret eller har ledelsens sæde – hermed menes
hvorfra den daglige ledelse foregår. Derudover kan der ske kildelandsbeskatning til det land, hvor selskabet
driver virksomhed med fast driftssted. Der kan ske udlodning af udbytte til ejerne eller til foreningens
vedtægtsbestemte formål.
Der findes også foreninger, som ikke er erhvervsdrivende. Kontingenter indbetalt af foreningens medlemmer
vil ikke betragtes som erhvervsmæssig virksomhed. Disse foreninger vil som udgangspunkt være skattefrie,
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og skal således ikke indlevere selvangivelse. Hvorvidt en forening er erhvervsdrivende eller ej bør
undersøges nærmere i den konkrete sag.
2.2.2.1 Beskatning i selskaberne
I modsætning til personer beskattes selskaber i Danmark efter territorialprincippet. Det vil sige, at selskabets
aktiviteter kun beskattes i Danmark, hvis virksomheden drives med fast driftssted i Danmark.
Således vil et dansk kapitalselskab kun blive beskattet i Danmark af overskud fra teatervirksomhed, der
drives med fast driftssted i Danmark. Hvis det faste driftssted er i Sverige, kan Danmark ikke beskatte
overskuddet fra denne aktivitet.
Selskabsskatteprocenten i Danmark er 25 % for 2013.
Selskabsskatteprocenten i Sverige er 22 % for 2013.
2.2.3 Kildeskat og indberetningspligt
For virksomheder, som har ansatte, er der i Danmark regler omkring indeholdelse og betaling af kildeskat
samt indberetning af løn, personalegoder, herunder skattefrie godtgørelser mv.
2.2.3.1 Indeholdelse af kildeskat:
Arbejdsgiver har som udgangspunkt pligt til at skulle indeholde kildeskat af lønindkomst og afregne beløbet
til SKAT. Hvor meget der skal indeholdes, afhænger af den enkelte lønmodtagers skatteoplysninger.
Til A-indkomst medregnes blandt andet: løn i tjenesteforhold, fri bil, fri telefon, fri kost, fri logi og
honorarer.
Honorarmodtagere modtager B-indkomst, hvor der ikke skal indeholdes kildeskat. Det er op til
honorarmodtageren selv at afregne skat af indkomsten.
Derudover vil der i de fleste tilfælde skulle indeholdes AM-bidrag af personlig indkomst med undtagelse af
biblioteksafgifter. Dette gælder uanset om indkomsten er optjent i Danmark eller i udlandet. Der skal i 2013
indeholdes 8 % i AM-bidrag af eksempelvis lønindkomst og honorarer, som er en del af den personlige
indkomst.
2.2.3.2 Indberetningspligt:
Der gælder ligeledes regler for arbejdsgivere omkring indberetning af løn, honorarer og personalegoder mv.
til SKAT. Der er i 2012 indført regler om pålæg af bøder til arbejdsgivere, der ikke overholder disse regler.
Bøderne er forholdsvis store, og vi må derfor anbefale, at regler om indberetning undersøges nærmere,
eventuelt ved brug af rådgiver. Yderligere information om indberetning kan findes på SKATs hjemmeside:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=112572&vId=206521

8

3. Moms
3.1 Leverandører til produktionen
Fakturering af ydelser til en teaterproduktion vil som udgangspunkt være momspligtig omsætning. Visse
ydelser er dog ikke momspligtige. Dette beskrives nedenfor.
Det er nødvendigt at opdele i varer og ydelser. Vi har alene beskrevet momsregler for levering af ydelser fra
kunstnere og leverandører til teaterproduktionen og moms på entreindtægter.
Generelt for ydelser er det momsreglerne i sælgers land, der skal anvendes. Visse ydelser er efter danske
momsregler fritaget for moms, og andre er momspligtige.
Ingen lønmodtagere er momspligtige af A-indkomst. Men såvel honorarmodtagere og selvstændigt
erhvervsdrivende, der driver økonomisk virksomhed i Danmark, kan være momspligtige.
3.1.1 Kunstnerisk virksomhed er fritaget for moms
Kunstnere er fritaget for moms efter de danske momsregler. Dette gælder også kunstnere, der leverer
kunstneriske ydelser i selskabsform.
Når der er tale om levering af ydelser inden for kunst og kultur, vil det være reglerne i det land, hvor
forestillingen mv. foregår, der gælder. Årsagen er, at det er leveringsstedet, der bestemmer om den givne
ydelse er momspligtig.
Foregår en forestilling således i Danmark, vil der ikke skulle pålægges moms af ydelsen, som
skuespilleren/kunstneren leverer til produktionsselskabet, da det er en momsfri ydelse efter danske regler.
Kunstneren vil omvendt ikke have momsfradrag for udgifter i forbindelse med udførelse af ydelsen.
Foregår forestillingen i Sverige, vil det være momsreglerne i Sverige, som skal følges.
Fritagelsen gælder dog kun for udøvende kunstnere, såsom skuespillerne ved en teateropsætning. Dette
gælder uanset om kunstneren modtager honorar, driver selvstændig erhvervsvirksomhed i personlig regi eller
i selskabsform.
3.1.2 Andre leverandører
Andre selvstændige (ikke kunstnere), som eksempelvis instruktører eller scenepersonale, vil som hovedregel
efter danske regler skulle fakturere med moms, da disse ydelser ikke er fritaget for moms, hvis køber og
sælger er fra Danmark.
Hvis køber er fra et andet land i EU og er momsregistreret, vil sælger ikke skulle pålægge moms på
fakturaen. Køber skal herefter selv angive moms med omvendt betalingspligt og indberette momsen i sit eget
land.
Momssatser:
Dansk moms

25 %

Svensk moms

Normalsats 25 % (12 % på bl.a. fødevarer,
restaurant/catering og befordring. 6 % på
entrebilletter, bøger og tidsskrifter)
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Nedenstående skematiserer forskellene:

KØBER
SÆLGER

DANSK

Erhvervsdrivende
udøvende kunstnere

DANSK

Erhvervsdrivende
udøvende kunstnere

DANSK

Erhvervsdrivende
scenepersonale,
assistenter og andre
leverandører

Sted for
forestilling

Danmark

Sverige

Irrelevant

SVENSK
MOMSREGISTRERET
SELSKAB

DANSK
MOMSREGISTRERET
SELSKAB

MOMSFRIT SALG
EJ FRADRAG FOR
MOMS PÅ KØB

MOMSFRIT SALG
EJ FRADRAG FOR
MOMS PÅ KØB

Svenske regler

Svenske regler

EJ MOMS
KØBER
INDBERETTER I
SVERIGE

+ MOMS
+ MOMSFRADRAG

EJ MOMS
KØBER
INDBERETTER I
SVERIGE

DANSK

Produktionsselskabet
(momsregistreret)

Irrelevant

+ MOMS
+ MOMSFRADRAG

DANSK

Produktionsselskabet

DER SKAL MOMS PÅ ENTREBILLETTER

3.2 Produktionsselskabet er momspligtigt
De danske momsregler fritager moms på kunstnerisk virksomhed. Dette begreb omfatter dog ikke arrangører
af teaterforestillinger. Produktionsselskabet, som står for opsætning af produktionen vil skulle fakturere for
sine ydelser med moms. Eksempelvis vil entreindtægter være belagt med moms. Heraf følger at
produktionsvirksomheden også har fradrag for moms af momspligtige køb.
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Bilag
Oversigt over fradrag og skattefri godtgørelse
Satser 2013

Honorarmodtager

Lønmodtager

Erhvervsdrivend
e

Ulønnede
frivillige

25-120 km
=2,13 pr dag

Ja

Ja

Ja

Nej

Ligningsmæssigt
fradrag

Ligningsmæssigt
fradrag

Ligningsmæssigt
fradrag

Ja i personlig
indkomst

Ja

Ja fradrag i
virksomhedens
overskud

Nej

Ja fradrag i
virksomhedens
overskud

Nej

Ikke mulig

Skattefri

FRADRAG
Befordringsfradrag
(hjem-arbejde)
Over 120
=1,07
Fradrag
erhvervsmæssige rejser,
max 25.000 pr. år

Logi = 195

Fradrag
erhvervsmæssig kørsel
(i egen bil)

0-20.000 km =
3,82 kr.

Kost= 455

Ligningsmæssigt
fradrag
Ja, i personlig
indkomst

Ligningsmæssigt
fradrag

Over 20.000
km. = 2,13 kr.

Rejsegodtgørelse (mere
end 1 døgn varighed)

Logi = 195

Befordringsgodtgørelse

0-20.000 km =
3,82 kr.

Ja

SKATTEFRI GODTGØRELSE
B-indkomst
Skattefri

Kost= 455
Reelt skattefri*

Skattefri

Skattefri

Skattefri

Over 20.000
km. = 2,13 kr.
Fri bil

Individuel
beregning

Ikke muligt

A-indkomst

B-indkomst

Ikke
muligt

Fri telefon

2.500 pr. år

Ikke muligt

A-indkomst

B-indkomst

Ikke
muligt

Refusion af udlæg

Faktiske
udgifter

Skattefrit

Skattefrit

Skattefrit

Skattefrit

*Udbetaler af godtgørelsen skal indberette beløbet som skattepligtigt, og modtager af beløbet
(honorarmodtager) skal fratrække beløbet i sin personlige indkomst.
Skattesatser
For personer er der forskellige skattesatser. Disse kan ændre sig, og det er nødvendigt at undersøge om der er
kommet ændringer. Opdaterede satser kan dog findes på denne hjemmeside.
http://www.skatteinform.dk/fakta-om-skat/graenser-og-satser.aspx Nedenstående er gældende for 2013 for
personer:
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Danmark
Personlig indkomst

Skatteprocent inkl. AM-bidrag

Under kr. 421.000

42,44 %

Over kr. 421.000

56,24 %

Ligningslovens § 33 A (kun for lønmodtagere)
Du må maximalt opholde dig i DK i 42 dage grundet ferie, eller nødvendigt arbejde eller kursus i forbindelse
med arbejdet i udlandet indenfor 6 mdr. Der er tale om en løbende regel, der beregnes fra dag til dag i en 6måneders periode.
Eksempel:
Et udlandsophold starter den 1. januar. Du har 10 weekend-ophold (fredag til søndag) i Danmark i perioden
1. februar - 1. juni (i alt 30 dage) og rejser hjem på 14 dages ferie i Danmark den 30. juni. Den 12. juli har
opholdet i Danmark haft en sammenlagt varighed på mere end 42 dage inden for de seneste 6 måneder, og
udlandsopholdet afbrydes derfor den 30. juni. Der kan opnås lempelse for perioden 1. januar - 30. juni
forudsat de øvrige betingelser herfor er opfyldt. Hvis du vil opnå lempelse af lønindkomst i udlandet efter
afbrydelsen, skal du på ny opholde sig i udlandet i mindst 6 måneder.
Såfremt du i det nævnte eksempel var rejst hjem på 14 dages ferie i Danmark den 29. juni i stedet for den 30.
juni, ville der ikke kunne opnås lempelse tilbage fra 1. januar, idet udlandsopholdet ville være afbrudt, inden
der var forløbet mindst 6 måneder.
Hvis du i stedet vælger at holde ferie i udlandet, vil udlandsopholdet ikke blive afbrudt, og du kan fortsætte
dine weekendophold, dog maksimalt til 14 ophold af 3 dage indenfor 6 mdr.
Start på 6 mdr. periode:
Det er dog muligt at påbegynde et udlandsophold omfattet af ligningslovens § 33 A på et senere tidspunkt
end påbegyndelsen af det faktiske udlandsophold, hvis f.eks. 42-dages reglen overskrides efter de første 2
måneder men senere overholdes i mindst 6 måneder. Du kan derfor selv vælge, hvilken udrejsedato der skal
anvendes som begyndelsestidspunkt for lempelsesperioden. Perioden behøver derfor ikke starte samtidig
med fx en udstationering, men kan starte efter et ophold her i Danmark på et senere tidspunkt under
udstationeringen. Lempelsesperioden kan dog kun starte en dag, hvor du rejser ud af Danmark.
Ophør af 6 mdr. periode:
Du kan derimod ikke selv vælge, hvornår du ønsker, at 6 mdr. perioden skal ophøre. Det kan du kun gøre
ved at udføre eks. arbejde i DK eller opholde dig i mere end 42 dage i DK inden for 6 mdr. Det er derfor
vigtigt, at hvis du i perioder er så længe i Danmark, at der er risiko for, at 42-dages-reglen vil overskrides
senere hen, vil det være en fordel at sørge for at afbryde udlandsopholdet på anden vis. Herefter kan du så
påbegynde en ny periode på min. 6 mdr. uden at det længere forrige ophold vil bevirke om lempelsesreglen
kan benyttes.
Opgørelse af de 42 dage:
Ved opgørelse af de 42 dage, skal alle døgn, hvor der er ophold i DK medregnes. Det vil sige, at brudte døgn
skal tælles med. Således tæller hjemrejse til DK fredag eftermiddag og udrejse igen mandag morgen for 4
dage.
De 42 dage svarer til gennemsnitligt syv dage om måneden. Men skattenedsættelsen er betinget af, at dit
ophold her i Danmark sammenlagt har en varighed på højst 42 dage inden for enhver afsluttet 6månedersperiode. Det betyder, at du ved ophold i udlandet, der strækker sig ud over seks måneder, skal
placere det tilladte ophold i Danmark på en måde, så det på intet tidspunkt overstiger 42 dage inden for de
seneste seks måneder.
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Hvilket arbejde må udføres:
Du vil ikke få lempelse i skatten for arbejde, der kan henføres til DK. Hovedreglen er, at du ikke må udføre
arbejdet i DK, men at det skal foregå i udlandet.
Du må dog gerne inden for de 42 dage udføre nødvendigt arbejde i DK i forbindelse med udlandsarbejdet, fx
afrapportering til Danmark om det i udlandet udførte arbejde.
Dokumentation:
Skattemyndighederne og domstolene i Danmark fortolker ovennævnte regler meget restriktivt. Opholder
du dig kun en dag for længe i Danmark, medfører det, at du skal betale fuld dansk skat. Der er ingen
dispensationsmuligheder. Heller ikke selvom opholdet i Danmark er ufrivilligt på grund af sygdom eller
andre forhold, som du ikke har indflydelse på.
Normalt vil en kopi af nedenstående kunne danne grundlag for dokumentation for, hvor du har opholdt sig:
 ansættelseskontrakten,
 samtlige lønsedler og interne rapporter om hvor og hvornår arbejdet er udført
 Samtlige flybilletter og
 Rejseregnskab
Links
SKAT:

www.SKAT.dk

Skatteministeriet:

www.skm.dk

SkatteInform:

www.skatteinform.dk

Vi påtager os ikke ansvar for dispositioner, der måtte træffes på baggrund af denne vejledning uden forudgående individuel rådgivning.
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