
Forord

Dette er 4. udgave af mit kompendium til skatteret. Kompendiet er opbygget efter føl-
gende struktur: I del I redegøres for, hvem der er skattepligtige til Danmark (subjektiv 
skattepligt). Del II, III og IV – der er opbygget nogenlunde efter grundprincipperne i 
statsskattelovens §§ 4, 5 og 6 – handler om, hvad en skattepligtig til Danmark skal betale 
skat af. Strukturelt er det således vigtigt at holde spørgsmålet om, hvem der skal betale 
skat, adskilt fra spørgsmålet hvad man skal betale skat af.

Inden for skatteretten gælder formentlig mere end noget andet sted talemåden “ingen 
regel uden undtagelser”. Undtagelserne er ofte omfattende og komplekse, og skatterettens 
detaljeringsniveau er i det hele taget uden sammenligning. Det er derfor oplagt, at fokus 
i denne fremstilling ligger på hovedreglerne med henblik på at illustrere grundprincip-
perne. Formålet er at give et systematisk overblik, et “skelet”, over den grundlæggende 
skatteret, ikke at dække de forskellige uddannelsesinstitutioners skatteretlige pensum  
360 grader rundt.

Fremstillingens systematik er uafhængig af øvrige fremstillinger, herunder lærebøger, og 
kompendiet kan derfor anvendes uanset hvilket lærebogsgrundlag, læseren følger. Inten-
tionen er at fremstille skatterettens grundprincipper på den mest logiske måde.

Indholdsmæssigt er kompendiet opdateret til 1. januar 2010, og tager således højde for de 
dele af regeringens “forårspakke 2.0”, der har virkning for indkomståret 2010. Overgangs-
reglerne behandles dog af hensyn til overskueligheden ikke. 

I forhold til 3. udgave er der foretaget flere justeringer i strukturen, ligesom nogle regler 
er uddybet og andre helt udgået. Således er navnlig reglerne om kursgevinstloven og af-
skrivningsloven uddybet, mens reglerne om udlejning af fast ejendom er udgået.

Det bemærkes endvidere, at selskabsskatteloven i denne udgave – i modsætning til tidli-
gere udgaver – forkortes SESL for at undgå sammenblandinger med den nye selskabslov, 
der mest naturligt forkortes SEL. For en gennemgang af den nye selskabslov henvises i 
øvrigt til mit “Erhvervsret kompendium”.

Jeg modtager gerne feedback og forslag til forbedringer af kommende udgaver. Jeg kan 
kontaktes på mail@henrikkure.dk eller via hjemmesiden www.henrikkure.dk, som også 
indeholder informationer om mine øvrige udgivelser.
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