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Anmodning om foretræde for Folketinges Skatteudvalg 

 
 
I forlængelse med behagelig telefonsamtale i går d. 29. januar 2018, skal jeg hermed anmode om et 
foretræde overfor Skatteudvalgets medlemmer torsdag d. 1. februar 2018 kl. 10:15 eller senere, vi vil gerne 
sidde og vente om nødvendigt!. 
 
Til foretræder vil møde: 
 

1.  Torben Wilken (ordførende) 
2. Dorrit May Millazar 

 Anledningen til foretræder er, at orienterer Skatteudvalgets medlemmer om de uheldige skadevirkninger, et 
manglende dansk cpr. nr. har for skatteberegningen for et ægtepar, hvor den ene er dansk statsborger og den 
anden ikke er EU-unionsborger. 
 
Vi taler her om personfradraget som ægtefæller har og som kan overdrages til den anden ægtefælle, hvis den 
ene ikke selv kan udnytte dette personfradrag helt eller delvis. 
 
Skat i Danmark hæfter indehavelsen af et dansk cpr. nr. sammen med retten til denne generelle ret til at 
kunne overføre et uudnyttet personfradrag helt eller delvis. 
 
Som begrundelse angiver Skat i Danmark, at man skal være skattepligtig for at have et personfradrag. 
 
Det er udlændingemyndighederne der tilbageholder tildelingen af et cpr. nr. indtil der foreligger tildeling af 
en ophold- og arbejdstilladelse. Behandlingen af en sådan tilladelse er for unionsborgeres ægtefælle og 
familie reguleret af EU-retten, her Direktiv 2004/38/eu for unionsborger, der fysisk har udnyttet den frie 
bevægelighed. Dette direktiv angiver at der skal ske en ”REGISTRERING” og angiver direkte at der ikke må 
ske en systematisk sagsbehandling af medlemslandene. Der må kun udtages stikprøver for kontrol. Denne 
bestemmelse overholder/efterlever danske myndigheder, her Udlændingestyrelsen bevidst IKKE og det til 
trods for, at det var den danske Bendt Bendtsen (K) som vicestatsminister der udarbejdede omtalte Direktiv 
2004/38/eu i 2002 og Folketinget naturligvis var inde over udkastet og dermed også sagde god for hele 
indholdet.  
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Det fremgår af Direktivet 2004/38/eu at en unionsborger der har udnyttet den frie bevægelighed efter 
direktivet, ved sin tilbagevenden til sit fædreland, det EU-medlemsland hvor vedkommende er statsborger, 
skal have den helt samme ret til ophold og at arbejde. Denne ret er ukrænkelig og det fremgår af EU-
domstolens praksis i sager der omhandler Direktiv 2004/38/eu, at ” det, at en unionsborger bare kunne 
overveje, ikke at ville udnytte den frie bevægelighed vil være ulovlig i.h.t. EU-traktaten. Denne ret ligger 
helt tilbage til den kendte Singh-dommen (C-370/9) fra 1992, hvor en britisk statsborger havde udnytte den 
frie bevægelighed sammen med sin Indiske ægtefælle og som ville flytte tilbage til Storbritannien med 
samme ægtefælle. EU-domstolen slog fast at en hindring i muligheden for at vende tilbage til sit fædreland, 
ville være ulovlig stavnsbinding. 
 
Problemet med de manglende cpr. nr. har jeg sammen med 4 danske statsborgere gift med en ikke 
unionsborger været i foretræde i Udlændingeudvalget her d. 25. januar 2018 hvor forholdet med et 
manglende cpr. nr. medfører ganske omfattende problemer. 
 
Det som er det normale for de dansk-udenlandske ægtepar, som vælger at udnytte den frie bevægelighed ved 
at rejse til Sverige er, at De beholder deres arbejde i Danmark og efter de gældende regler, får Deres 
skattepligtige indtægt behandlet efter de danske skatteregler og betaler Deres skat i Danmark hvis den 
skattepligtige indkomst udgør 75 % eller mere. De har således på lige fod bidraget til det danske samfund 
uden at belaste det samtidigt. 
 
Der fureliggere nda en afgørelse fra Landsskatteretten fra 2008 som fastslår, at retten til overførsel af 
uudnyttet personfradrag gælder fra den udenlandske ægtefælles ankomst til Danmark. Alligevel afvise Skat i 
Danmark at efterleve denne afgørelse med henvisning til, at man skal være skattepligtig for at kunne udnytte 
denne regel. 
 
Jeg skal anmode om at modtage en kvittering for foretrædet med oplysning om mødelokalet til forevisning 
ved indgangskontrollen til Folketinget. 
 
Jeg er bekendt med reglerne for foretræde og Dorrit May Milazar var ofså med d. 25. januar i UIV, så hun 
kender også reglerne.  
 
Med venlig hilsen 
Torben Wilken   
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