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Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for beskatning af indtægter fra pantede flasker og i den forbin-

delse kommentere den problematik, der rejses i SAU alm. del – bilag 41? 

 

Svar 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet nedenstående bidrag fra Skattestyrelsen, som 

jeg kan henholde mig til: 

 

”Som udgangspunkt er al indkomst skattepligtig. Det gælder både engangsindtægter og 

løbende indtægter. Det er uden betydning, om indkomsten er resultat af en aktiv indsats 

for at få indtægter, fx ved arbejde udført som lønmodtager eller som selvstændig er-

hvervsdrivende, eller om indkomsten opstår som led i en uventet erhvervelse, fx i form af 

en gevinst eller gave.  

 

Indtægter - som nævnt i problematikken rejst i SAU alm. del – bilag 41 - opnået gennem 

indsamling, og efterfølgende indløsning af pant på flasker, vil derfor være skattepligtig 

indkomst. Det er uden betydning, om indløseren af pantet er dansk eller udenlandsk 

statsborger. 

 

Udlændinge, der er fuldt skattepligtige til Danmark, er således undergivet samme beskat-

ning som herboende danskere. Hvis en udlænding ikke er fuldt skattepligtig i Danmark, 

skal vedkommende dog kun betale skat af sine indtægter ved salg af flasker, hvis perso-

nens indløsning af pant på flasker i Danmark har karakter af erhvervsmæssig virksomhed, 

og denne virksomhed udøves fra et fast driftssted her i landet. Dette vil typisk ikke være 

tilfældet. Beskatningsretten vil derimod tilfalde personens bopælsland.  

 

Personer, der har bopæl her i landet, er som udgangspunkt fuldt skattepligtige. I praksis 

vil vurderingen af, om man har bopæl ofte være afhængig af, om man har rådighed over 

en helårsbolig her i landet. En sådan rådighed er som udgangspunkt en nødvendig og til-

strækkelig betingelse til at fastslå, at vedkommende har bopæl her i landet.  

 

Personer, der ikke har bopæl her i landet, bliver dog også fuldt skattepligtige, når de op-

holder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder, heri medregnet kortvarige ophold i ud-

landet på grund af ferie eller lignende. 

 

Vedrørende spørgsmålet om kontrol kan det oplyses, at Skattestyrelsen foretager en lang 

række kontroller, som er tilrettelagt ud fra en vurdering af risiko og væsentlighed. Der fø-

res ikke særskilt kontrol, som er målrettet indtægter opnået ved indløsning af pant på fla-

sker.” 
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