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 Notat 

 

SKAT arbejder i øjeblikket på at udrede og ensrette administrationen af gæstefor-
skere, gæste ph.d.-studerende, studerende på rekrutteringsophold m.fl. som modta-
ger et stipendium til korterevarende ophold på tre måneder eller derunder.  
 
Indtil videre administrerer SKAT ud fra hidtidig praksis, dog med nye arbejdsgange 
for selve ansøgningen (se nedenfor). På baggrund af en dialog med SKAT præciseres 
hermed følgende: 
 
Studerende med hjemlandsstipendium på ophold i Danmark i studieøje-
med: 
Der skal ikke ansøges om skattefritagelse, hvis der er tale om en udenlandsk stude-
rende, som udelukkende er i Danmark i studieøjemed, og som kun modtager uden-
landsk indkomst, da skattepligt efter kildeskattelovens § 8, stk. 2 først indtræder, når 
opholdet i Danmark med eller uden afbrydelse har strakt sig over mere end 365 dage 
inden for et samlet tidsrum på 2 år. Dette gælder uanset om den studerende får stillet 
bolig til rådighed eller selv har skaffet sig en bolig. 
 
Ph.d.-studerende med en bachelorgrad, som kommer direkte ind på en ph.d.-uddan-
nelse i Danmark er ligeledes omfattet af reglerne i kildeskattelovens § 8, stk. 2. De 
skal være i Danmark i studieøjemed og kun modtage indkomst fra hjemlandet. Når de 
opnår deres kandidatgrad og bliver aflønnet under ph.d.-uddannelsen, er de ikke 
længere omfattet af kildeskattelovens § 8, stk. 2. 
 
Det er en forudsætning, at den pågældende inden tilflytningen til Danmark ikke har 
bopæl i Danmark. Det er endvidere en forudsætning, at den studerende skal være 
indkomstskattepligtig til sit hjemland efter reglerne for derboende personer og kun 
modtager indkomst fra udlandet. 

Vedr. ansøgninger til SKAT om skattefritagelser til gæsteforskere,  
gæste ph.d.-studerende, studerende på rekrutteringsophold m.fl., som  
modtager et stipendium til korterevarende ophold på tre måneder  
eller derunder 
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EU legater der administreres af danske universiteter eller professions-
højskoler samt legater fra Aarhus Universitets Forskningsfond. 
 
Der skal ikke ansøges om hverken skattepersonnummer eller skattefritagelse for disse 
stipendier. Stipendierne er skattefri. 
 
Det skal dog understreges, at der stadigvæk skal indberettes til e-indkomst om fød-
selsdato, køn, navn, adresse og landekode. Legatet skal indberettes i felt 38 og det 
skal indberettes med indkomsttype 05. Der skal indberettes med værdi 97 i felt 68. 
 
Alle andre stipendiater: 
Der kan ansøges om skattefritagelse til gæsteforskere, gæste ph.d.-studerende m.fl., 
der opholder sig i Danmark i korterevarende perioder på 3 måneder eller derunder. 
For at opnå skattefritagelse skal som udgangspunkt følgende forudsætninger være 
opfyldt:   
 

• Den pågældende modtager alene tilskud til dækning af opholdsudgifter i form 
af opholdsstipendium, rekrutteringsstipendium eller lignende stipendium, 
der alene dækker opholdsudgifter. Stipendiet må efter universitetets retnings-
linjer ikke overstige ca. kr. 15.000 kr. pr. md. 

• Der må ikke være tale om en lønnet ansættelse. 
• Den pågældende må efter SKATs vurdering ikke anses for at have bopæl i 

Danmark.  
• Opholdet i Danmark er max. 3 måneder, og opholdet bliver ikke forlænget. 

SKAT afgør ud fra en konkret vurdering af de faktiske forhold, hvorvidt der kan bevil-
ges skattefritagelse.  
 
Hvis stipendiet bliver forlænget ud over tre måneder, vil der indtræde skattepligt med 
tilbagevirkende kraft fra første stipendieudbetalingsdag. Det samme gælder, såfremt 
der sker ansættelse efter de tre måneders udløb.  
 
Selvom den pågældende rejser hjem efter et korterevarende ophold med opholdssti-
pendium eller lignede stipendium og vender tilbage til AU i et ansættelsesforhold, 
kan SKAT efter en konkret vurdering statuere skattepligt i den forudgående stipen-
dieperiode.  
 
Procedure: 
Ansøgninger om skattefritagelse sendes enten pr. mail til SKAT gennem kontaktfor-
mularen i TastSelv Erhverv, kontaktformularen på skat.dk/English (Vælg ”other is-
sues” og skriv ”skattefritagelse”), eller som almindelig post, adresseret til den centrale 
postenhed: SKAT, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing. 
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Ansøgning kan indsendes til SKAT op til 60 dage før start af stipendium. 
 
Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger om stipendiaten:  

• Navn, adresse i udlandet, fødselsdato og statsborgerskab 
• Oplysning om hjemmel for udbetaling af stipendium (ved stipendie bevilget 

af AUFF anføres som hjemmel fondens vedtægter. Ved stipendier der ikke er 
bevilget af AUFF kontaktes Personalejura.) 

• Oplysning om, hvorvidt stipendiaten fortsat er skattemæssigt hjemmehø-
rende i sit hjemland under opholdet i Danmark 

• Stipendieperiode og at der under opholdet ydes tilskud i form af et stipen-
dium 

• Oplysninger om stipendiaten, herunder med angivelse af om den pågældende 
er studerende med bachelor- eller kandidatgrad, gæsteforsker eller andet 

• Kopi af den pågældendes pas eller id-kort og stipendiebrev skal vedlægges. 
Endvidere vielsesattest, såfremt personen er gift. Det anføres i anmodningen, 
hvis personen er ugift. 

Der skal kun sendes én anmodning pr. mail. Det letter ekspeditionen hos SKAT og 
mindsker risikoen for, at SKAT overser en person. 
 
Sådan gør du: 
(eksempel ansøgning fra GSST, AU): 
 
Gå ind på www.skat.dk 
Gå nederst på siden – vælg ”English” under ”Other languages’” 
Vælg ”Contact” nederst på siden 
Vælg ”Other queries” 
Vælg ”without logging in”  
Vælg “Other issues” ved “Topic is not selected” 
Vælg “Compose mail click here” 
 
Her udfyldes information og vedhæftes ansøgning om skattefritagelse, stipendiebrev, 
kopi af pas samt kopi af vielsesattest, hvis gæsten er gift.  
 
Der udfyldes følgende: 
Tekst-felt:  
”Se venligst vedhæftede ansøgning om skattefritagelse vedrørende XXXX. Mvh. 
[Ph.d.-partners navn], Aarhus Universitet” 
Name: Ph.d.-partners navn 
Cpr or SE-number: AUs CVR-nr: 31119103 
Address: Ph.d.-partners arbejdsadresse (fra signatur) fx: 
Graduate School of Science and Technology / GSST 
Aarhus University 
Ny Munkegade 120, bulding 1520, Room 131 

http://www.skat.dk/


 
 
 

  
  

Side 4/4 

 

AARHUS 
UNIVERSITET 
 

DK - 8000 Aarhus C. 
 
Phone number: Ph.d.-partners tlf. 
Mail: Ph.d.-partners e-mail 
Password: Find selv på et password og nedskriv det – gem det til dig selv. 
Word verification: Skriv det ord, som står med ”mærkelig” skrift 
Vedhæft de 3-4 vedhæftninger 
Tryk på ”send” 
Nedskriv reference code + password til dig selv på tjeklisten + i grants excelarket 
 
 
 
 
” Gå ind på www.skat.dk 
Gå nederst på siden – vælg ”English” under ”Other languages’” 
Vælg ”Contact” nederst på siden 
Vælg ”Other queries” 
Vælg ”without logging on”  
Vælg “Individuals” 
Vælg “Tax issues” 
Vælg “Tax deduction for foreign students”? 
 
Her udfyldes information og vedhæftes ansøgning om skattefritagelse, stipendiebrev, 
kopi af pas samt kopi af vielsesattest, hvis gæsten er gift. ” 
 
 
  

 
  
  
Venlig hilsen 
 

http://www.skat.dk/

