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Spørgsmål

Med henvisning til svar på S 2041 og S 2042 (folketingsåret 2004-05, 2. samling) bedes
ministeren redegøre for SKATs kontrol med det såkaldte ”Færøfradrag”, herunder om
kontrollen omfatter dokumentation for opholdstilladelse, indskrivning på undervisningsinstitution m.v., og i forlængelse heraf redegøre for, om SKAT løbende kontrollerer, om
de pågældende fortsat opfylder betingelserne for ”Færøfradraget”.
Svar

Jeg kan henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
”Når en studerende ansøger SKAT om gæstestuderendefradrag i forskudsopgørelsen ved
uddannelsens start, skal der i ansøgningen anføres oplysninger om bl.a. start- og forventet
sluttidspunkt for uddannelse, hvor lang tid personen forventer at opholde sig i Danmark,
formålet med opholdet i Danmark, hvilken uddannelse personen er i gang med i hjemlandet, og om personen tidligere har afsluttet en uddannelse. Formålet med disse oplysninger er bl.a. at afdække, om der er en relevant sammenhæng mellem formålet med opholdet i Danmark og uddannelsen i hjemlandet.
Studerende skal ved ansøgningen vedlægge dokumentation for indskrivning på uddannelsesstedet i Danmark. Praktikanter skal ved ansøgningen vedlægge dokumentation for
indskrivning på uddannelsen i hjemlandet. Såfremt der ikke allerede ved ansøgningen
foreligger et personnummer, kan dette udstedes af SKAT. I disse tilfælde indkaldes der
endvidere bl.a. dokumentation for arbejds- og/eller opholdstilladelse.
Når SKAT modtager ansøgning om gæstestuderendefradrag holdes oplysningerne op
mod den dobbeltbeskatningsoverenskomst, der gælder for den pågældendes hjemland,
for at sikre, at ansøger opfylder betingelserne, ligesom også oplysninger om fx SU, løn
el.lign. indgår. Ud fra en konkret vurdering af risiko og væsentlighed holdes arbejdsog/eller opholdstilladelsen op imod Udlændinge Informations System (UIS) ift. sikring
mod bl.a. dokumentfalsk og grundlag for udstedelse af arbejds- og/eller opholdstilladelse.
Ved uoverensstemmelser sker der udveksling af oplysninger til relevante myndigheder, jf.
forvaltningslovens regler, evt. med orientering til skatteyder, jf. persondatalovens regler.
En studerende, der har fået godkendt gæstestuderendefradraget på forskudsopgørelsen,
vil have adgang til at indberette fradraget i TAST SELV til årsopgørelsen.
Har en studerende ikke anmodet om og fået godkendt gæstestuderendefradraget på forskudsopgørelsen, skal borgeren kontakte SKAT skriftligt eller telefonisk i forbindelse
med årsopgørelsen, såfremt fradraget ønskes selvangivet. Her gælder samme dokumentationskrav som i forbindelse med forskudsopgørelsen.
I de efterfølgende indkomstårs forskudsopgørelse kan den studerende ligeledes anmode
om fradraget – enten ved at anvende TAST SELV eller ved telefonisk henvendelse. Anmodningen skal godkendes af SKAT – enten ud fra de allerede foreliggende oplysninger
eller ved indkaldelse af dokumentation for indskrivning på studie. ”
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