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1. Executive summary 

The purpose of this master thesis is to illuminate and analyze the opportunities the taxpayer has in order to 

change his tax assessment after the income tax return deadline. The main purpose will be to define the rules 

and the boundaries between them. 

 

In the Danish Tax Administration Act, there are rules specifying how the taxpayer is entitled to get the tax 

assessment resumed, and rules describing how one has to apply for permission to change circumstances on 

the income tax return. The set of rules contain several conditions for when the particular regulations must 

apply.  

 

The thesis engages with the general rules of resumption in the Danish Tax Administration Act sec. 26 (2) 

concerning ordinary resumption, sec. 27 (1) about extraordinary resumption, rules of reversing arrangements 

in the Danish Tax Administration Act sec. 29 and sec. 30, concerning the opportunity of re-evaluate options.  

 

The analysis shows that the rules for changing the tax assessment after the tax return are relatively easy 

when the information is incorrect on the tax return, which must be corrected within the deadlines for 

ordinary resumption. However, it is very uncommon that resumption can be allowed due to the rules on 

extraordinary resumption. According to practice, extraordinary resumption is often only allowed when it is 

the Tax administration that made the mistakes and in exceptional cases like serious illness of the taxpayer. 

 

Furthermore, the analysis emphasizes, that there are a number of demarcations within the individual rule, 

but also between the rules. The analysis also shows that the provision for re-evaluate options, and revision 

must be further delimited against conditions which, due to respectively “expedition errors" and "actual 

errors" means, that the tax return information has resulted in consequences other than its intended purpose. 

Changes to such errors must be made in accordance with the general rules of resumption according to the 

Danish Tax Administration Act sec. 26 (2).  

 

The analysis concludes that the concept of "real errors" is also covered by expedition errors. Whether "real 

errors" cover several factors, is unknown because this does not appear in the law, preparatory work, or 

decisions from court or The Tax authority. 

Finally, it can be concluded that changes in the tax assessment that are due to obvious errors and changes 

that do not meet the conditions review in the Danish Tax Administration Act sec. 26 (2) are binding on the 

taxpayer, no matter how many consequences the wrong choice might have caused.  

  

The Minister of Taxation has formed a committee to overlook this matter. Especially in the situations where 

the taxpayer has committed an accidental error on the tax assessment the rules are supposed to be adapted. 
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2. Indledning 

Denne afhandling omhandler den skattepligtiges muligheder for at få rettet eller repareret på 

forhold i skatteansættelsen efter selvangivelsesfristen. 

Der findes i skatteretten en række bestemmelser, der hjemler muligheden for at rette op på det 

selvangivne. Dette gælder såvel muligheden for, at rette på fejlagtige oplysninger i form af 

genoptagelse, som muligheden for at ændre på valg foretaget på selvangivelsen, samt muligheden 

for at få omgjort privatretlige dispositioner.  

 

Reglerne for hvornår, der kan ske ændring af skatteansættelsen findes fortrinsvis i 

skatteforvaltningsloven (SFL) i form af fristreglerne, samt omvalgs- og omgørelsesbestemmelserne. 

Reglerne vil i denne afhandling blive analyseret for derved at kunne vurdere, hvornår den 

skattepligtige kan forvente, at få ændret skatteansættelsen.  

 

Der har i praksis været en del afgørelser og domme, hvor de skattepligtige påberåber sig fejl i 

forbindelse med indgåelse af valg og privatretlige dispositioner, for at blive omfattet af 

genoptagelsesreglerne i stedet for omvalgs-/omgørelsesreglerne.   

Sondringen mellem genoptagelser og omvalg/omgørelse, synes da heller ikke at være klar og 

tydelig, og retspraksis har ikke gjort det nemmere at gennemskue, hvilket regelsæt der skal 

anvendes ved anmodning om ændring.  

 

Det ses ofte, at der overfor skattemyndighederne ansøges samtidig om såvel omvalg, som 

omgørelse for derved at blive dækket ind. Dette understreger, at det ikke altid synes klart, hvornår 

der skal søges om omvalg, eller hvornår der skal søges om omgørelse.  

 

De seneste års domme og afgørelser vedrørende anmodninger om omvalg viser endvidere, at der 

kan være tvivl om, hvornår der er tale om et valg på selvangivelsen, der skal behandles efter 

omvalgsbestemmelsen, eller pligtmæssige oplysning på skatteansættelsen, der skal rettes efter 

bestemmelsen i SFL §§ 26 og 27.  

Der synes at eksistere et grænsefelt mellem de forskellige bestemmelser, der ikke altid er nemt af 

gennemskue. Jeg vil med denne afhandling søge at klarlægge grænsefeltet. 

 

2.1 Problemformulering 

Der findes i skatteforvaltningsloven regler, hvorefter den skattepligtige i visse tilfælde har krav på 

at få genoptaget skatteansættelsen, og der findes regler, hvor der skal ansøges om tilladelse til at 

ændre forhold på selvangivelsen.  
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Afhandling vil beskæftige sig med de almindelige genoptagelsesregler i SFL § 26, stk. 2 om ordinær 

genoptagelse, SFL § 27, stk. 1, (nr. 1 og 8), om ekstraordinær genoptagelse, samt reglerne i SFL §29 

om omgørelse, og SFL § 30 om selvangivelsesomvalg. Reglerne indeholder forskellige betingelser 

for, hvornår der kan foretages ændringer af skatteansættelsen. Derudover gælder der forskellige 

frister og afgrænsninger, for de enkelte bestemmelser, der gør at reglernes anvendelsesområde er 

svær at klarlægge. 

 

De spørgsmål der søges besvaret med denne afhandling er: 

• Hvornår kan der ske ændring af skatteansættelsen efter reglerne om ordinær 

genoptagelse, ekstraordinær genoptagelse, omvalg og omgørelse? 

• Hvad er forskellen på bestemmelserne?  

• Hvordan afgrænses sager om omvalg og omgørelser overfor genoptagelsessager og 

hvordan afgrænses omvalg overfor omgørelse? 

 

Formålet med afhandlingen er at analysere reglerne, samt de afgrænsninger, der eksisterer i 

reglerne og mellem reglerne, for derved at bidrage til give et bedre overblik over reglernes 

anvendelsesområde, samt at afklare det grænsefelt der findes reglerne imellem. 

 

2.2 Afgrænsning af opgaven 

Afhandlingens formål er, at finde frem til grænsefeltet mellem de forskellige muligheder for, at få 

genoptaget skatteansættelsen. Der vil derfor ikke blive foretaget en omfattende analyse af de fire 

bestemmelser, men reglerne for, hvornår der kan foretages ændringer, vil blive gennemgået for at 

opnå en forståelse af problematikken, herunder vil relevant praksis blive inddraget. 

 

Afhandlingen vedrører ændringer efter selvangivelsesfristen. Skatteforbehold er derfor ikke 

medtaget, da aftaler om skatteforbehold skal tages senest samtidigt med den disposition, det er 

knyttet til. 

Afhandlingen vedrører ændringer på skatteområdet, hvorfor moms og afgifter ikke indgår. 

Bestemmelsen om genoptagelser med hjemmel i lovgivning udenfor skatteforvaltningslovens 

område, fx efter forældelsesreglerne, vil ikke blive inddraget i analysen.  
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2.3 Metode 

Til belysning af emnet vil der blive brugt den juridiske metode. Der tages udgangspunkt i 

lovgivningen. Til brug for fortolkning af formålet med lovgivningen, vil relevante lovforarbejder og 

bemærkninger til de tilhørende lovforslag blive inddraget og fortolket objektivt. I det omfang der er 

behov for det vil der blive inddraget retspraksis, administrativ praksis, cirkulærer, vejledninger og 

juridisk litteratur. 

 

Ved anvendelse af praksis vil der først blive inddraget domstolspraksis, da denne har forrang i 

forhold til administrativ praksis. Herudover vil juridisk litteratur fra anerkendte kilder blive inddraget 

som fortolkningsbidrag.  

 

2.4 Afhandlingens systematik 

Afhandlingen er bygget op således, at mulighederne for ændring af skatteansættelsen efter 

selvangivelsestidspunktet beskrives i afsnit 3.  

Herefter gennemgås bestemmelserne i SFL § 26 om ordinær genoptagelse, § 27 om ekstraordinær 

genoptagelse, § 29 om omgørelser og § 30 om omvalg gennemgås i afsnit 4-7. Bestemmelserne giver 

hver i sær adgang til, at den skattepligtige kan foretage ændringer af skatteansættelsen. 

Betingelserne i bestemmelserne gennemgås, og praksis inddrages, for derved, at afgrænse reglens 

anvendelsesområde. 

I afsnit 8-10 foretages en nærmere analyse af hvordan bestemmelserne afgrænses overfor 

hinanden. Hovedområderne vil være afgrænsningen mellem omvalg og omgørelse, overfor 

genoptagelse efter de almindelige regler, samt afgrænsning mellem omvalg og omgørelse.  

I afsnit 11 konkluderes på problemformuleringen, og der samles op på resultatet af analysen. 

 

3. Ændring af skatteansættelsen efter anmodning fra den skattepligtige 

SFL § 26, stk. 2 giver mulighed for at genoptage skatteansættelsen, når den skattepligtige senest 

den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb, fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig 

karakter, der kan begrunde den ændring der skal foretages. 1 

                                                           
1 For særlige grupper af skattepligtige gælder der andre frister for genoptagelse af skatteansættelsen. Undtagelser til 
fristen i SFL § 26 stk. 2 findes i lovens stk. 5-8. 
Stk. 5 Kontrollerede transaktioner 1. maj i det sjette år efter indkomstårets udløb. 
Stk. 6 Forskudt regnskabsår, fristen regnes fra udløbet af det år indkomståret træder i stedet for. 
Stk. 7 Opgørelse af balancepost, primo-ultimo reguleringer 
Stk. 8 Overdragelse af aktier, aktiver og passiver som led i en aktieombytning, spaltning eller tilførsel af aktiver 
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Efter udløbet af fristen, kan der anmodes om ekstraordinær genoptagelse, hvis en af betingelserne 

i SFL § 27, stk. 1, nr. 1- 8 er opfyldt. Anmodningen skal fremsættes af den skattepligtige senest 6 

måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder 

fravigelsen af fristerne i SFL § 26, stk. 2 om ordinær genoptagelse.2 Fristreglerne i SFL §§ 26 og 27 

hjemler genoptagelse af de pligtmæssige oplysninger efter kildeskattelovens (KSL) § 23, og 

fastsætter samtidig hvor langt tilbage i tiden genoptagelsen kan ske. 

 

Udgangspunktet er, at de selvangivne oplysninger er bindende for den skattepligtige ved dannelse 

af skatteansættelsen, men da skatteforvaltningsloven er bygget op omkring det princip, at 

skatteansættelsen skal være korrekt, er det muligt at få genoptaget en forkert skatteansættelse. 

Den skattepligtige har med reglen i SFL § 26, således et retskrav på at få skatteansættelsen 

genoptaget, når der fremlægges oplysninger af faktisk eller retlig karakter som nævnt i 

bestemmelsen. 

 

Valg på selvangivelsen – ikke omfattet af genoptagelsesreglerne 

Genoptagelsesreglerne gælder for ændring af de pligtmæssige oplysninger i selvangivelsen.4  Valg 

foretaget på selvangivelsen kan ikke resultere i en forkert skatteansættelse, da valget jo netop 

opfylder den skattepligtiges ønske. Reglerne om genoptagelse kan således ikke anvendes til at 

ændre et valg, der har vist sig at være uhensigtsmæssigt til et mere hensigtsmæssigt valg.5 

 

Tilbagesøgning af krav – ikke omfattet af genoptagelsesreglerne 

Reglerne om genoptagelse skal ikke finde anvendelse i de situationer, hvor der anmodes om 

tilbagesøgning af et direkte krav. For tilbagesøgninger af direkte krav gælder reglerne i 

forældelsesloven. Det følger af den praksis, der har været på området, at tilbagesøgning af fx 

udbytteskat, indeholdelse af renteskat, indeholdelse af renteudgifter til udenlandske selskaber, 

indeholdelse af arbejdsudlejeskat og udbytteskat alle er forhold, der er omfattet af de formueretlige 

forældelsesregler.6 

 

                                                           
2 Genoptagelsesreglerne blev indsat i den nuværende form i 2003 på baggrund af fristudvalgets anbefalinger, jf. 
Betænkning 1426/2003 og videreført til skatteforvaltningsloven 
3 L 2017 1535: FT 2017-18: (lovforslag 13). Loven træder i kraft 2019-01-01, jf. lovens § 64. Lovforslaget er en del af 
”Retssikkerhedspakke III - Klar og præcis lovgivning”. 
4 Det fremgår af bemærkningerne til den tidligere skattestyrelseslov § 34 (L192 Folketingsår 1998/1999)) at 
genoptagelsesfristen gælder de pligtmæssige selvangivelsesoplysninger, der er fastsat efter dagældende § 1 i 
skattekontrolloven.) 
5 Fristudvalgsbetænkningen nr. 1426/2003, afsnit 5.4.3 
6 Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udgave, side 480-481 
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Reglerne i skatteforvaltningsloven og i andre skattelove, giver den skattepligtige mulighed for, at 

foretage rettelser af skatteansættelsen. Betingelserne og de frister der gælder er forskellige, og er 

generelt strengere end genoptagelse efter SFL § 26. For at komme anvendelsesområdet for de 

enkelte bestemmelser nærmere, vil det være nødvendigt at foretage en nærmere afgrænsning 

mellem disse lovbestemmelser. Der kan fx nævnes reglerne SFL § 29 om omgørelse af privatretlige 

dispositioner, SFL § 30 om selvangivelsesomvalg, AL § 52, stk. 1 og stk. 2 om afskrivningssatsen og 

bekendtgørelse nr. 1287 af 13/12 2005 om efterfølgende af- og nedskrivninger, VSL § 2, stk. 2 om 

efterfølgende valg af virksomhedsskatteordningen. 

 

I de efterfølgende afsnit vil reglerne i SFL § 26 og § 27, samt § 29 om omgørelse og § 30 om omvalg 

blive gennemgået nærmere, herunder også de særregler der gælder sideløbende reglerne. 

 

4. Ordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 

Adgangen til genoptagelse blev lovfæstet i dagældende skattestyrelseslov7 og blev i sin nuværende 

form indsat i 2003 på baggrund af fristudvalgets anbefalinger, jf. Betænkning 1426/2003 og 

videreført til skatteforvaltningsloven. 

Det fremgår af bestemmelsens ordlyd, at den skattepligtige har et egentligt retskrav på 

genoptagelse af sin skatteansættelse, når der indenfor fristen den 1. maj i det fjerde år efter 

indkomstårets udløb fremlægges oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde 

ændringen.   

 

4.1 Oplysninger af faktisk eller retlig karakter 

Som det fremgår af lovteksten er det udover fristen en betingelse, at der kan fremlægges 

oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen. Udgangspunktet er at 

skatteansættelsen skal være korrekt. Den skattepligtige skal dokumentere eller sandsynliggøre, at 

den tidligere skatteansættelse har været forkert, fordi den hviler på forkerte eller andre faktiske 

oplysninger eller retlige forhold.  

 

De fremlagte oplysninger skal ikke nødvendigvis være ”nye”, men de må ikke have dannet grundlag 

for skatteansættelsen. På baggrund af oplysningerne afgør Skattemyndigheden, om det fremlagte 

materiale kan begrunde genoptagelse af skatteansættelsen.8 

                                                           
7 Lov nr. 824 af 19/12 1989, LF L6 89-99 
8 Fristudvalget udtalte i Betænkningen side 19. Det er endvidere en betingelse, at den skattepligtige kan fremlægge 
nye oplysninger, hvorved forstås nye faktiske oplysninger, eller nye retlige anbringender, herunder formelle 
indsigelser vedrørende den tidligere foretagne skatteansættelse. 
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Genoptagelse af skatteansættelse foretages således, når det ud fra en konkret vurdering af sagens 

fakta kan anses for sandsynliggjort, at der er fejl i skatteansættelsen enten fordi den er ugyldig eller 

fordi den er foretaget på et forkert grundlag. Herefter foretages ændring på baggrund af det 

fremlagte materiale, hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation til at gennemføre en 

ansættelsesændring. 

 

Ordinære genoptagelser foretages oftest som digitale indberetninger9 via Skattemyndighedens 

platform Skat.dk/Tastselv. Når Skattemyndigheden nægter genoptagelser, der er indkommet 

indenfor fristen skyldes det oftest, at den skattepligtige ikke har fremlagt tilstrækkelig 

dokumentation for det forhold, der skal ændres. For en nærmere gennemgang af praksis ved 

Landsskatteretten og ved domstolene henvises til Den juridiske vejledning 2019-1, afsnit 

A.A.8.2.1.2.2. 

 

5. Ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 2710 

Efter SFL § 27, stk. 1, kan en anmodning om genoptagelse udenfor fristerne i § 26 foretages, hvis en 

af de oplistede betingelser SFL § 27, stk. 1, nr. 1-8 er opfyldt. Betingelserne i nr. 1-8 er undtagelser 

til § 26 og er udtømmende.11 Genoptagelsesanmodningen skal fremsættes inden for 6 måneder 

efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om forholdet, der begrunder ændringen, jf. SFL 

§ 27, stk. 2. Der vil indtræde formueretlig forældelse af skattekravet i henhold til 10-års fristen. 

Bestemmelsen er opbygget således at § 27, stk. 1-7 omfatter en række objektive betingelser, der vil 

kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse, mens nr. 8 er en subjektiv bestemmelse, hvorefter 

der kan foretages en genoptagelse, begrundet i særlige omstændigheder. Objektiveringen blev 

indført med L 192 i 1999 for at undgå skønsmæssige situationer.12  

 

Anmodningen om ekstraordinær genoptagelse følger reglerne i SFL § 26. Der skal fremlægges 

oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan sandsynliggøre, at en genoptagelse vil medføre 

en ændret ansættelse. Derudover skal der fremlægges bevis for at en af de i SFL § 27, stk. 1 oplistede 

                                                           
9 BEK br. 147 af 4/2 2015. § 3 Hvis en fysisk person, som skal selvangive digitalt efter § 1, stk. 1, anmoder om 
genoptagelse efter SFL § 26, stk. 2, eller § 27, stk. 1, skal anmodningen indgives digitalt ved brug af de digitale kanaler 
som SKAT anviser. 
10 SFL § 27, er en videreførelse af bestemmelsen, der blev indsat ved L 410, 2003 
11 SKM2001.461LSR Anmodning om genoptagelse blev nægtet, idet fristen for ordinær genoptagelse ikke var 
overholdt, og idet ingen af betingelserne for ekstraordinær genoptagelse var opfyldt, jf. dagældende 
skattestyrelseslov. 
12 Bemærkningerne til § 1, nr. 20 i L 192, 1998/99 
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forhold begrunder en ekstraordinær genoptagelse. Reglerne dækker kun helt særlige forhold, hvor 

det vurderes, at forholdene har en sådan karakter, at det ikke er rimeligt at opretholde en forkert 

skatteansættelsen. 

5.1 SFL § 27, stk. 1, nr. 1-8  - oplistede betingelser 

1. Der er indtrådt en ændring i det privatretlige eller offentligretlige grundlag for ansættelsen 

2. Ansættelsen er en direkte følge af en ansættelse vedrørende den skattepligtige for et andet 

indkomstår. 

3. Der er sket en ændring af ansættelsen for en anden skatteyder af en overdragelsessum for 

visse aktiver. 

4. En udenlandsk skattemyndighed har truffet en afgørelse, der har betydning for beskatning 

af den skattepligtige. 

5. Den skattepligtige har forsætligt eller groft uagtsomt bevirket, at skattemyndighederne har 

foretaget en afsættelse på et ufuldstændigt grundlag. 

6. Skatterådet udnytter sin kompetence til at ændre en skatteankenævnsafgørelse. 

7. Hidtidig praksis er underkendt ved en dom, en landsskatteretskendelse eller ved en 

praksisændring offentliggjort af Skatteministeriet. 

8. Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den skattepligtige giver tilladelse til 

ændring af ansættelsen som følge af, at der foreligger særlige omstændigheder.  

 

Bestemmelsen finder anvendelse, når civilretlige dispositioner eller offentligretlige forhold ændres 

i forhold til de dispositioner der var lagt til grund for den oprindelig skatteansættelse. Bestemmelsen 

indeholder en bred adgang til ændringer af skatteansættelsen fx som følge af en tilladelse til 

omgørelse og omvalg.  

 

Nr. 5 og 6 vedrører kun ændringer på skattemyndighedernes initiativ, nr. 2-4 og 7 vedrører 

konstaterbare forhold af speciel karakter og overlapper som udgangspunkt ikke ændringer som 

følge af omvalg og omgørelse. Denne afhandling vil ikke beskæftige sig nærmere med de objektive 

betingelser.  

 

Bestemmelsens nr. 8 kræver en subjektiv vurdering af, om der foreligger sådanne særlige 

omstændigheder, der kan begrunde en ekstraordinær genoptagelse. Denne bestemmelse er således 

den skattepligtiges sidste mulighed for at få genoptaget en skatteansættelse, som han mener er 

forkert, men hvor der pga. særlige omstændigheder ikke er reageret indenfor fristen for ordinær 

genoptagelse.  

 



Side 11 af 52 
 

5.2 SFL § 27, stk. 1, nr. 8 - særlige omstændigheder  

Bestemmelsen blev indsat ved Lov 410 af 2/6 2003 og følger Fristudvalgsbetænkningen fra 2003, 

hvor bestemmelsen om særlige omstændigheder blev anbefalet. Udvalget fandt at der udover de 

objektiverede regler var behov for en sikkerhedsventil, når forholdene i særlig grad taler for at der 

kan ske ekstraordinær genoptagelse. Bestemmelsen skal sikre, at genoptagelse kan ske i tilfælde, 

hvor særlige omstændigheder fører til, at det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen.13 

Denne bestemmelse kan udelukkende anvendes af den skattepligtige, og kun såfremt den er til 

gunst for den skattepligtige.  (Der gælder dog særlige forhold for selvanmeldelser, hvor forhøjelser 

også tillades efter denne bestemmelse)14 

 

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at en ændring af skatteansættelsen skal kunne 

tillades efter en konkret vurdering, når det er urimeligt at opretholde ansættelsen, og der foreligger 

sådanne særlige omstændigheder, der ikke er omfattet af de objektive regler. 

Af bemærkningerne er der nævnt en række tilfælde, hvor der vil kunne ske genoptagelse: 

• En fejl begået af den skatteansættende myndighed, som ikke er ansvarspådragende, men 

hvor det alligevel må anses for urimeligt at opretholde skatteansættelsen. 

• Svig fra tredjemand 

• Andre særlige omstændigheder, der ikke kan bebrejdes den skattepligtige 

• Særlige konsekvensændringer, som falder uden for de objektive kriterier i bestemmelsen, fx 

en lønudbetaling, der om klassificeres til afdrag på lån 

• En åbenbar urimelig skønsmæssig ansættelse 

• At myndighederne fejlagtigt har givet tilsagn om fristgennembrud, så den skattepligtige ikke 

har reageret rettidigt i form af klage eller anmodning om genoptagelse. 

 

Videre fremgår det, at der ikke vil være grundlag for genoptagelse, hvor den skattepligtige har glemt 

et fradrag eller hvor skattemyndighederne har fortolket lovgivningen forkert, med mindre 

myndighederne derved har handlet ansvarspådragende. 

 

DJV 2019-1 afsnit A.A.8.2.2.2.2.8 nævner endvidere, at reglen i SFL § 27, stk. 1, nr. 8, er en 

opsamlingsregel, der eventuelt kan finde anvendelse, når ingen af de øvrige genoptagelsesgrunde i 

reglens, stk. 1, kan medføre ekstraordinær genoptagelse. Tilladelse til ekstraordinær genoptagelse 

er betinget af, at den skattepligtige kan dokumentere eller sandsynliggøre, at betingelserne er 

opfyldt. Som eksempler på særlige omstændigheder, der kan medføre ændring af en ansættelse 

                                                           
13 Fristudvalgsbetænkningen nr. 1426 2003, afsnit 7.2.1.2 
14 DJV 2019-1, afsnit A.A.8.2.2.2.2.8 
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nævnes myndighedsfejl, svig fra tredjemand eller helt særlige uforudsigelige tilfælde, der ikke kan 

bebrejdes borgeren, herunder alvorlig sygdom. 

 

Bestemmelsens formulering og subjektive karakter betyder, at vurdering og betydning af begrebet 

særlige omstændigheder i relation til genoptagelse skal afgrænses nærmere i praksis.  Henset til, at 

afgørelsen skal foretages på baggrund af en konkret vurdering af samtlige de forhold, der foreligger 

oplyst, kan praksis ikke ubetinget følges vedrørende et enkelt forhold, men samtlige forhold skal 

indgå i bedømmelsen af, om der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde en 

ekstraordinær genoptagelse. 

 

5.2.1 SKM2017.224.HR. 

Borgeren havde tilbagebetalt kontanthjælp, men kommunen havde ikke indberettet dette til SKAT. 

Borgeren havde derfor ikke fået fradrag for det tilbagebetalte beløb. Højesteret udtalte bl.a.: Den 

manglende indberetning skyldes ikke fejl begået af SKAT, og borgeren, der i henhold til SKL § 1 og 

SKL § 16 havde pligt til at kontrollere sin årsopgørelse, reagerede ikke på at fradraget var indberettet 

med et åbenlyst forkert beløb, selvom han på tidspunktet for årsopgørelsen havde de faktiske 

oplysninger. Borgeren opdagede først fejlen i 2012, men Højesteret fandt ikke, at borgerens 

personlige forhold med bl.a. uddannelse og fængselsophold, kunne begrunde at han fra 2004 til 

udløb af ordinær frist 1. maj 2008 havde været forhindret i at søge om genoptagelse. Herefter fandt 

Højesteret, at der ikke forelå særlige omstændigheder, der kunne begrunde ekstraordinær 

genoptagelse i henhold til SFL § 27, stk. 1, nr. 8.  

 

5.2.2 SKM2019.132.ØLR  

En skatteyder solgte sin ejendom i 2008, men fortsatte med at betale ejendomsværdiskat af 

ejendommen frem til 2014. De nye ejere af ejendommen betalte ligeledes ejendomsværdiskat 

vedrørende den samme ejendom for de omhandlende år. 

 

Skatteyderen fik genoptaget sine skatteansættelser for 2012-2014 og anmodede om ekstraordinær 

genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8, vedrørende de tidligere år.  

Der var enighed om, at skatteyderen ikke skulle have betalt ejendomsværdiskat for 2009-2011 og 

kun delvist for 2008. Skatteyderen gjorde blandt andet gældende, at SKAT som  tinglysningsafgifts-

myndighed var bekendt med ejerskiftet, og at der derfor forelå en klar myndighedsfejl fra SKATs 

side. 
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Landsretten ikke at den forkerte skatteopkrævning skyldtes fejl begået af SKAT. Landsretten udtalte 

efter en konkret vurdering, at ejendomsværdiskatten tydeligt fremgik af skatteyderens 

årsopgørelse, og at skatteyderen klart havde tilsidesat sin pligt til at kontrollere denne.  

Landsretten fandt derfor ikke, at der var grundlag for ekstraordinær genoptagelse i medfør af SFL § 

27, stk. 1, nr. 8 og stadfæstede herefter byrettens dom. 

 

Højesteret slog fast, at myndighedsfejl, der ikke er begået af skattemyndighederne, ikke kan 

begrunde ekstraordinær genoptagelse. Heller ikke i de tilfælde, hvor den skattepligtige har været 

uden indflydelse på fejlen, der skyldtes fejlagtig indberetning foretaget af kommunen.  

Øster Landsrets dommen bekræfter domspraksis og understreget, at det skal være selve 

skattemyndigheden, der skal have begået fejlen. Begge domme viser, at det er endda meget 

svært, at opnå ekstraordinær genoptagelse, selv når der er tale om myndighedsfejl. Dommene 

bringer også stk. 2 i spil, ved at påpege den skattepligtiges pligt til at kontrollere årsopgørelsen og 

reagere på forkerte oplysninger indenfor fristen for ordinær genoptagelse.   

 

5.2.3 Anden praksis 

Det fremgår direkte af lovforarbejderne, at der ikke vil være grundlag for genoptagelse, hvor den 

skattepligtige har glemt et fradrag. Da genoptagelsesanmodningen skal vurderes på baggrund af en 

konkret vurdering af samtlige forhold der ligges til grund for anmodningen, må det antages, at 

ekstraordinær genoptagelse af glemte fradrag kan nægtes, når baggrunden for anmodningen 

udelukkende er baseret på, at den skattepligtige har glemt eller overset et fradrag. Det fremgår af 

DJV 2019, afsnit A.A.8.2.1.2.2, at tilsvarende gælder, hvis borgeren ved en fejl har selvangivet for 

store beløb eller uberettiget er blevet beskattet af et beløb, fx. er blevet beskattet af 

ejendomsværdiskat i en udlejningsejendom, eller af for store indbetalinger på pensionsordninger. 

 

I praksis er der nægtet ekstraordinær genoptagelse med begrundelser om, at der ikke er tale om 

særlige omstændigheder ved fx. manglende indsigt i den gældende skattelovgivning, manglende 

opmærksomhed på at der var sket en praksisændring, eller glemt at selvangive.15 

 

Ifølge praksis sidestilles også selvangivne fejl på selvangivelsen med glemte fradrag, fx kan nævnes, 

hvor revisoren havde bogført en indkomst to gange. Retten fastslog, at da borgeren skulle 

identificeres med sin revisor, var der tale om en situation, der kunne sidestilles med glemte fradrag, 

hvorfor genoptagelse blev nægtet.16I et andet tilfælde havde en skattepligtig bogført for store 

                                                           
15 SKM2018.496.BR, SKM2017.372.LSR, SKM2017.373.LSR, SKM2016.632.LSR, SKM2010.473.LSR. 
16 SKM2008.902.BR 



Side 14 af 52 
 

indkomster. For at udligne dette foretog den skattepligtige et modsvarende fradrag i et senere 

indkomstår. Der blev nægtet fradrag, fordi Retten sidestillede situationen med en situation med 

glemte fradrag.17 

En fejlagtig indtægtsførelse af en gældspost skyldtes alene selskabets egne dispositioner, hvorfor 

tilladelse til ekstraordinær genoptagelse blev nægtet18.  

I en sag, hvor en skattepligtig havde været syg og boet på gaden i en årrække, blev betingelserne 

for ekstraordinær genoptagelse anset for opfyldt. Kundskabstidspunktet blev anset for at løbe fra 

tidspunktet, hvor man fik kendskab til gælden og de skønsmæssige ansættelser.19 

 

5.3 SFL § 27, stk. 2 – 6 måneders fristen 

Vurderes det, at et af forholdene ovenfor berettiger til ekstraordinær genoptagelses, er det en 

yderligere betingelse, at genoptagelsesanmodningen er indkommet senest 6 måneder efter, at den 

skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26. 

Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen, at Skattemyndighederne efter en konkret 

vurdering af de foreliggende omstændigheder, herunder sagens karakter og den skattepligtiges 

personlige forhold, kan give dispensation, således at en anmodning om genoptagelse behandles, 

uanset at denne er indgivet mere end 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab 

om det forhold, der begrunder den ekstraordinære ansættelse. 

 

Der findes en omfattende praksis for sager vedrørende ekstraordinær genoptagelse. De ovenfor 

gennemgåede er de domme med den største præjudikatværdi, hvilket vil sige domme fra Højesteret 

og Landsretten og de domme og afgørelser, der synes mest relevante. 

Praksis viser med tydelighed, at det er svært, at få genoptaget skatteansættelsen efter reglerne om 

ekstraordinær genoptagelse. Nedenfor er medtaget en kritik af bestemmelsen indsat i Karnovs 

noter.  

 

5.4 Kritik af praksis, anført i Karnov 

Karnov har i sine noter til SFL § 27, stk. 1, nr. 8 anført følgende udtalelse: 

”En redaktionel kommentar til praksis og bestemmelsen som sådan er, at det er vigtigt at 

holde fast i, at ordvalget i loven ikke er formuleret som »ganske særlige omstændigheder«, 

men blot »særlige omstændigheder«, og tilmed at genoptagelse skulle kunne bygge på helt 

konkrete og individuelle forhold. Derfor synes praksis omkring reglen ud fra en række 

                                                           
17 SKM2007.44.VLR 
18 SKM2007.885.LSR 
19 SKM2018.139.LSR 
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afgørelser at være blevet alt for »snæver« set i forhold til lovens ånd, herunder motiverne, 

baggrunden og forudsætningen, samt herunder ved udvidelsen i 2003 og som videreført i 

skatteforvaltningsloven. Det er en bestemmelse, som af hensyn til retssikkerheden skulle 

kunne lukke op for individuelle sager, hvor der var særlige konkrete omstændigheder, og hvor 

der ikke skulle »generaliseres« fra den ene sag til den anden, men der skulle alt efter det 

individuelle sagsforhold kunne accepteres en genoptagelse efter konkret skøn. Praksis bl.a. 

via JV 2018 - A.A.8.2.2.2.2.8 går dog klart efter en »generalisering«, hvorefter offentliggørelse 

af en sag gør, at én sag lukker mulighederne for genoptagelse i en anden sag ud fra typicitet, 

lighed, analogi mv. Hvis praksis fryser helt fast – så må der lovgives igen, så bestemmelsen får 

sin skønsmæssige plads igen, og myndighederne pålægges at skønne efter inddragelse af 

samtlige saglige hensyn i den konkrete sag. ” 

 

5.5 Opsummering: 

Der er adgang til at få skatteansættelsen genoptaget i de situationer, den skattepligtige har anmodet 

genoptagelse inden den 1. maj i det fjerde år efter det indkomstår, hvor skatteansættelsen ønskes 

ændret. Der skal indenfor fristen fremlægges oplysninger, der sandsynliggør/dokumenterer at 

skatteansættelsen er forkert. Herefter tager skattemyndigheden stilling til om der foreligger 

tilstrækkelig dokumentation for at kunne foretage en ændring af skatteansættelsen. 

Det fremgår af praksis, at de tilfælde, hvor ordinær genoptagelse ikke tillades, som oftest skyldes, 

at den skattepligtige ikke er fremlagt tilstrækkelig dokumentation for det forhold, der er angivet 

som fejlagtigt og som ønskes ændret. 

 

Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 2 hjemler ikke genoptagelse af valg foretaget på selvangivelsen, 

der skal behandles efter andre regelsæt. Det betyder at fx afskrivninger der ønskes ændret skal 

behandles efter reglerne i AL § 52 eller SFL § 30. 

 

Efter fristen for ordinære genoptagelser, kan der kun opnås genoptagelse, hvis er af de forhold, der 

fremgår af SFL § 27, stk. 1 er opfyldt og der kan fremlægges dokumentation for forholdet. Her er 

det særligt bestemmelsens nr. 8 om særlige omstændigheder, der er interessant. Praksis viser, at 

der er rigtig mange sager på området, men det er yderst sjældent, der opnås godkendelse til at få 

genoptaget skatteansættelsen ekstraordinært. Dette kan skyldes flere forhold, som for eksempel at 

fremskaffe dokumentation for forhold, der ligger mange år tilbage.  Praksis viser dog, at særlige 

omstændigheder tolkes meget restriktivt, hvorfor det er svært for den skattepligtige at benytte 

denne bestemmelse. Bestemmelsens stk. 2, om at der skal reageres indenfor 6 måneder fra 

kundskabstidspunktet er endnu et forhold, hvor der ofte skal foretages en subjektiv vurdering af, 
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hvornår kundskabstidspunktet skal regnes fra. At praksis er restriktiv viser fastslås af Højesteret i 

SKM2017.224, hvor genoptagelse nægtes, selv om den skattepligtige ikke har haft indflydelse på 

den fejl, der blev begået af kommunen. Højesteret henviste til, at det var den skattepligtiges eget 

ansvar at kontrollere om årsopgørelsen er korrekt.  

 

6. Omgørelse 

Den skattepligtiges mulighed for at søge om tilladelse til omgørelse af en privatretlig disposition 

fremgår af SFL § 29, stk. 1, og har følgende ordlyd: 

”I det omfang en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat hviler på en privatretlig 

disposition, kan told- og skatteforvaltningen tillade, at en efterfølgende ændring af dispositionen 

tillægges virkning for ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat (omgørelse), hvis 

betingelser er opfyldt. ”  

 

Muligheden for omgørelse har eksisteret gennem en årrække som administrativ praksis og blev 

lovfæstet ved indførelse i skattestyrelseslovens § 37 C.20 SFL § 29 er en videreførelse af 

bestemmelsen, der stort set er uændret siden overførelsen.21  

I lovforarbejderne til skattestyrelseslovens § 37 C22 defineres omgørelse sådan: 

”En tilladelse til omgørelse indebærer i teorien, at skattemyndighederne tillader, at en efterfølgende ændring 

af en privatretlig disposition, der er lagt til grund for en skatteansættelse, tillægges virkning for 

skatteansættelsen, således at skatteansættelsen ”bliver forkert” og må ændres” 

 

Opfyldes betingelserne i bestemmelsen, kan den skattepligtige få lov til at ændre skatteansættelsen, 

sådan at de utilsigtede skattemæssige konsekvenser af en privatretlig disposition kan undgås. 

Parterne stilles således som om, den ændrede disposition var indgået for det pågældende 

indkomstår. 

 

Omgørelsen kan finde sted som en fuldstændig omgørelse, således at en disposition fuldstændig 

ophæves. Parternes skatteansættelse foretages som om den privatretlige disposition aldrig har 

fundet sted. Omgørelsen kan også foretages som en delvis omgørelse, hvor det er et enkelte (eller 

flere) vilkår i den oprindelige aftale der ændres, og lægges til grund for skatteansættelsen.  

 

                                                           
20 Lov nr. 381 af 2. juni 1999 
21 Bestemmelsens anvendelsesområde er udvidet med gaveafgiftsområdet. 
22 L192 1998-99 
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En anmodning om omgørelse skal indeholde dokumentation for, at parterne er enige om selve 

omgørelsen, og hvordan omgørelsen skal gennemføres. Derudover skal der fx oplyses om, hvordan 

der indbyrdes skal kompenseres for forbedringer, forringelser og afdrag på lån, samt oplysninger 

om i hvilket omfang, der skal ske forrentning af beløb, der betales ved udførelse af omgørelsen.23 

Inden anmodningen om omgørelse kan behandles, skal der indbetales et gebyr på 2.400 kr. (2019) 

til Skattemyndigheden. 

 

Et eksempel på en omgørelse kan være, hvor en aftalt overdragelsessum tilsidesættes af 

Skattemyndigheden med deraf uforudsete skattemæssige konsekvenser som avancebeskatning, 

gave/tilskuds- eller udbyttebeskatning. Parterne anmodet derfor om tilladelse til omgørelse, således 

at det skattemæssigt kan godkendes, at handlen ophæves, og skatteansættelsen kan ændres i 

overensstemmelsen med det nu foreliggende privatretlige grundlag24.  

 

Et andet eksempel kan være, hvor en skattepligtig, der anvender virksomhedsskatteordningen 

investerer i et aktiv, der ikke tillades i virksomhedsskatteordningen. Her anmodes om tilladelse til 

at omgøre dispositionen, således at der i stedet investeres i et aktiv, der lovligt kan indgå i 

virksomhedsskatteordningen. De skattemæssige konsekvenser kan derved undgås, hvis der opnås 

tilladelse til omgørelse. 

 

6.1 Betingelser for omgørelse 

SFL § 29, stk. 1 indeholder en række betingelser, der alle skal være opfyldt for at tilladelse til 

omgørelse kan opnås. Betingelserne gennemgås kort nedenfor: 

1. Dispositionen må ikke i overvejende grad have været båret af hensyn til at spare eller 

udskyde skatter.   

2. Dispositionen skal utvivlsomt have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er 

væsentlige.   

3. Dispositionen skal have været lagt klart frem for myndighederne.   

4. De privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der ønskes tillagt 

skattemæssig virkning, skal være enkle og overskuelige. 

5. Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelse, skal tiltræde 

omgørelsesanmodningen.   

 

Betingelse nr. 1 

                                                           
23 DJV 2019 A.A.14.1.5 om generelle retningslinjer. 
24 Denne situation løses typisk ved at tage et skatteforbehold efter reglerne i SFL § 28. 
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Det fremgår af forarbejderne til tidligere gældende § 37 C i skattestyrelsesloven25, at omgørelse 

normalt ikke vil kunne tillades for dispositioner vedrørende overdragelser mellem hovedaktionær 

og selskabet til en åbenbar over eller underkurs, hvorimod der normalt vil kunne tillades omgørelse 

vedrørende dispositioner, der indebærer succession, selv om en succession indebærer en 

skatteudskydelse, fordi succession må antages i overvejende grad, at være begrundet i andre 

hensyn end skatteudskydelse (fx generationsskifte).  

 

Omgørelse af dispositioner, der vedrører problemstillingen om hvem der er rette indkomst-

modtager tillades ifølge en omfattende praksis sjældent, idet det netop i disse situationer er tale 

om skattebesparende eller skatteudskydende hensyn. Der stilles krav om skærpet bevisførelse, når 

dispositioner er indgået mellem interesseforbundne parter. 

 

Omgørelse af beslutning om lønafkald blev ikke tilladt. Højesteret fandt, at den oprindelige 

disposition om ikke at modtage løn fra selskabet, trods udført arbejde, blev anset for usædvanlig og 

i overvejende grad begrundet i hensynet til at udskyde skatten af indtægten.26 

 

Betingelse nr. 2 

Omgørelse omfatter de tilfælde, hvor det er utvivlsomt, at den skattepligtige ikke har forudset de 

skattemæssige virkninger af dispositionen og hvor virkningerne er væsentlige. 

Væsentlighedskriteriet gælder i forhold til de utilsigtede skattemæssige virkninger er væsentlige. 

Hvis den skattepligtige eller dennes revisor har eller burde have forudset de skattemæssige 

virkninger af dispositionen, vil der ikke være mulighed for en omgørelse.  

Der skal foretages en subjektiv vurdering af, om dispositionens skattemæssige virkning har været 

utilsigtet. Vurderes det, at den skattepligtige kendte de skattemæssige virkninger, vil betingelsen 

ikke være opfyldt. Højesteret har udtalt, at det ikke er en betingelse, at skatteyder var i god tro, men 

det afgørende var at skatteyder ikke kunne forudse, eller ikke havde kendskab til de skattemæssige 

konsekvenser af dispositionen på selvangivelsestidspunktet.27  

 

Omkring anvendelsesområdet for betingelsen har Ligningsrådet udtalt, at der er grundlag for at 

nægte omgørelse, hvis parterne burde have forudset skattemyndighedens korrektion af 

skatteansættelsen, når en betingelse i en helt klar regel ikke er opfyldt eller er overset. ”Betingelsen 

skal i øvrigt ses i lyset af, at hvis parterne burde have indset skattemyndighedernes stillingtagen som 

                                                           
25 Lovforslag L 192 98-99 
26 SKM2007.248.HR 
27 SKM2006.629.HR 
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en nærliggende mulighed, havde der været en særlig anledning til at tage et skatteforbehold 

og/eller anmode om bindende forhåndsbesked.”28 

 

Betingelse nr. 3 

Det er et krav at den oprindelige disposition har været lagt klart frem fra begyndelsen, således at 

skattemyndigheden ikke har været i tvivl om dispositionens eksistens og indhold. Det var tidligere 

forudsat, at den disposition, der ønskes omgjort, skulle fremgå eller kunne udledes af parternes 

selvangivelser. Højesteret udtalte i SKM2011.769.HR, at omgørelse må som udgangspunkt 

forudsætte, at den pågældende disposition fremgår eller kan udledes af de relevante selvangivelser, 

så den skattepligtige ikke kan skjule dispositionen eller dens indhold for Skattemyndighederne. 

Udviklingen indenfor indgivelse af oplysninger til Skattemyndigheden har dog gjort, at det vil være 

svært at opfylde dette krav, når der indgives digitale selvangivelser.  

 

Betingelse nr. 4 

De privatretlige virkninger af ændringen af dispositionen, skal være enkle og overskuelige, såvel for 

det år, hvor dispositionen er foretaget, som for efterfølgende år. Der må således ikke som følge af 

en tilladelse til omgørelse være tvivl om de afledte skattemæssige virkninger af omgørelsen.  

 

Betingelse nr. 5 

Alle parter der bliver berørt af en tilladelse til omgørelse, skal have tiltrådt omgørelsen. Der kan 

derfor ikke tillades omgørelse, hvor den ene part er ophørt ved fx konkurs eller fusion. 

 

6.2 Privatretlig disposition 

Det er afgørende for overhoved, at kunne anvende reglen om omgørelse, er at der ligger en 

privatretlig disposition til grund for skatteansættelsen. 

En privatretlig disposition er ikke nærmere defineret i lovens ordlyd eller i forarbejderne, men i 

SKM2002.212.LR udtalte Ligningsrådet følgende definition:   

”En retlig disposition også kaldet en retshandel er udtryk for en råden, dvs. en handlen, hvis formål 

det er at fremkalde en retsvirkning. Som eksempel kan nævnes et løfte, som er en ensidig erklæring 

fra en person til en anden om at forpligtige sig. En retlig disposition er således kendetegnet ved, at 

dens formål er at stifte, forandre eller ophæve en rettighed.”29 

 

                                                           
28 TfS2000.740 
29  note fra SKM2002.212LR 
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I praksis er følgende anset for privatretlige dispositioner; aftaler om overdragelse af aktier, 

overdragelse af en virksomhed, køb af investeringsbeviser, afkald på løn, indsættelser og hævninger 

på bankkonti, hævning af etableringskontomidler. Selskabsretlige beslutninger godkendes også som 

dispositioner der kan omgøres, fx vedrørende udbytteudlodning, vedrørende en 

likviditetsudlodning.30 

 

6.3 Afgrænsning mellem privatretlige og skatteretlige dispositioner 

Som anført ovenfor finder reglerne om omgørelse kun anvendelse, når der anmodes om tilladelse 

til omgørelse af den privatretlig disposition, der ligger til grund for skatteansættelsen. 

Det er derfor nødvendigt, at der foretages en afgrænsning af, om den ændrede disposition er udtryk 

for en ændret privatretlig disposition eller en skatteretlig disposition. En ændret skatteretlig 

disposition skal behandles efter regelsættet om enten genoptagelse eller omvalg. 

 

Nedenfor gennemgås eksempler fra praksis, hvor der er foretaget en afgrænsning af, hvornår 

omgørelse foretages på baggrund af en ændret privatretlig disposition, og hvornår ændringen er 

anset for en skatteretlig disposition.  

 

En hovedaktionær havde modtaget kørselsgodtgørelse fra et selskab. Skattemyndigheden havde 

ikke godkendt udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Hovedaktionæren anmoder derfor om 

omgørelse, således at tilbagebetaling af kørselsgodtgørelse skulle modregnes i selskabets gæld til 

hovedaktionær med tilbagevirkende kraft. Landsskatteretten afviser anmodningen med den 

begrundelse, at der ikke er tale om at omgøre en privatretlig disposition.   

 

Skattemyndigheden har efterfølgende kommenteret afgørelsen i den juridiske vejledning, idet det 

er Skattemyndighedens opfattelse, at isoleret set er udbetaling af kørselsgodtgørelse en privatretlig 

disposition, men omgørelse nægtes pga. sammenkobling med afdrag på gæld, der ikke kan 

tilbagedateres.   

 

Ændring af datoen for en ejendomserhvervelse er et andet eksempel på, at der ikke er tale om 

ændring af den oprindelige aftale. Der er her tale om et faktum og ikke et vilkår, hvorfor reglen om 

omgørelse ikke finder anvendelse.   

                                                           
30 SKM2002.122LR overdragelse af aktier, SKM2001.657LRoverdragelse virksomhed, SKM2001.289LR køb 
investeringsbeviser, SKM2007.248HR afkald på løn, SKM2010.730LSR indsættelser/hævninger bankkonti, 
SKM2003.476hævning etableringskontomidler, SKM2009.494VLR udbytte udlodning, skm2008.982LSR 
likviditetsudlodning 
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I et tilfælde hvor en skattefri fusion ønskes ændret til en skattepligtig, og i et tilfælde, hvor en bil 

udtages af virksomhedsskatteordningen, skulle forholdene behandles efter omvalgsbestemmelsen 

SFL § 30, idet der for begge forhold ikke er tale om en privatretlig disposition men derimod en 

skattemæssig ændring.  

 

Der skal således foretages en afgrænsning af om anmodningen om omgørelse vedrører en 

skatteretlig disposition, der skal behandles efter omvalgsbestemmelsen i SFL § 30, hvis der er tale 

om et valg på selvangivelsen, eller efter genoptagelsesreglerne i SFL § 26 eller § 27 ved ændring af 

andre selvangivelsesoplysninger. 

Afgrænsning mellem privatretlige dispositioner og skatteretlige dispositioner, der skal behandles 

efter reglen om omvalg foretages i afsnit 8. 

 

Endvidere skal der foretages en afgrænsning overfor privatretlige dispositioner der ønskes ændret 

pga. ugyldighed, uvirksomhed eller fordi, der er begået en fejl ved gennemførelsen af dispositionen 

(ekspeditionsfejl). Dette fremgår af TS-cirkulære 2000-28 og TfS 2000.740LR, der indeholder 

generelle retningslinjer vedrørende administration af omgørelsessager efter dagældende 

skattestyrelseslovs § 37 C. Det fremgår heraf, at der i de nævnte situationer ikke skal ske anvendelse 

af bestemmelsen om omgørelse. Ændringen kan derimod søges genoptages efter SFL § 26/27. 

Denne afgrænsning behandles nærmere i afsnit 44. 

 

6.4 Afgrænsning overfor områder der er særskilt reguleret i skattelovgivningen 

Ifølge DJV 2019-1, afsnit A.A.14.1.6 skal de situationer, hvor de skattemæssige virkninger af en ændret 

privatretlig disposition er særskilt reguleret i skattelovgivningen, skal ikke behandles som 

omgørelse. Til trods for teksten i Den juridiske vejledning, findes der eksempler på, at tilfælde der 

er særskilt reguleret i skattelovgivningen alligevel behandles efter reglerne om omgørelse31.  Det 

må derfor antages, at omgørelsesbestemmelsen må finde anvendelse ved siden af særlovgivningen, 

og i de tilfælde, hvor betingelserne for omgørelse er opfyldt, vil omgørelsesbestemmelsen kunne 

anvendes.  

 

6.5 Frister 

SFL § 29 indeholder ikke frister for, hvornår der senest kan anmodes om omgørelse. Når der tillades 

omgørelse, skal skatteansættelsen ændres, og det vil være de almindelige genoptagelsesfrister i SFL 

§§ 26, stk. 2 og 27, stk. 1, nr. 1, der sætter den tidsmæssige grænse for anvendelse af omgørelses-

                                                           
31 SKM2003.476LR og 2004.291LR 
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muligheden. For ekstraordinær genoptagelse skal omgørelse være gjort gældende inden 6 måneder 

efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder en anmodning 

om omgørelse. Kundskabstidspunktet er det tidspunkt, hvor skattemyndigheden har gennemført 

den utilsigtede skatteansættelse. 

 

6.6 Opsummering  

Anmodning om tilladelse til omgørelse foreligger i de situationer, hvor skatteansættelsen ønskes 

ændret som følge af en ændret privatretlig disposition. 

Omgørelsesbestemmelsen indeholder betingelser, der alle skal være opfyldt.  Betingelserne 

indeholder krav om, at den oprindelige disposition ikke må være foretaget for at, spare eller udskyde 

skatter, ligesom den skattepligtige ikke måtte være vidende om de skattemæssige virkninger som 

dispositionen udløste. Derudover gælder betingelser om at dispositionen skal være enkel og 

overskuelig og lagt klart frem for skattemyndigheden. 

 

At dispositionen ikke må være foretaget for at spare eller udskyde skat, betyder at der stilles 

skærpede krav til dispositioner indgået mellem interesseforbundne parter.  

 

Privatretlige dispositioner, som kendetegnes ved dispositioner (handler) mellem flere parter skal 

afgrænses overfor foretagne skatteretlige dispositioner, hvor ændringer som udgangspunkt skal 

foretages efter bestemmelsen om omvalg i SFL § 30. Denne afgrænsning behandles nærmere i afsnit 

10.  

 

Ugyldige, uvirksomme privatretlige dispositioner eller fejlekspeditioner skal anses for ikke at være 

foretaget. Ændringen af skatteansættelsen skal derfor i sådanne tilfælde ske efter de almindelige 

regler om berigtigelse i SFL § 26.  

 

7. Selvangivelsesomvalg  

Selvangivelsesomvalg finder anvendelse, når der foretages en ændring af et valg på selvangivelsen, 

og der ikke er tale om ændring af en bagvedliggende civilretlig disposition. Valg foretaget i 

forbindelse med indgivelse af selvangivelsen, er som udgangspunkt bindende for den skattepligtige. 

Det betyder, at valget kun kan ændres, hvis der er en lovhjemmel der giver mulighed for dette. 

 

Af lovteksten i SFL § 30 fremgår, at skattemyndigheden kan tillade, at en skattepligtig ændrer valg 

af oplysninger afgivet til Skattemyndigheden efter skattekontrollovens § 2, i det omfang 
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skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har 

betydning for valget, og valget som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. 

Bestemmelsen er en videreførelse af SSL § 37 D32, og er enslydende med Fristudvalgets anbefalinger 

nr. 1426/2003, der bl.a. indeholder forslaget til lovbestemmelsen om selvangivelsesomvalg. 

Bestemmelsen blev videreført til SFL § 30, dog med den ændring at bestemmelsesområde er udvidet 

med gaveafgift. 

 

Formålet med bestemmelsen er ifølge forarbejderne til SSL § 37 D, at give den skattepligtige 

mulighed for at ændre et selvangivelsesvalg, der som følge af en ansættelsesændring viser sig at 

blive uhensigtsmæssigt. 

 

Den skattepligtige kan gøre brug af selvangivelsesomvalg i de situationer, hvor der er truffet et valg 

på selvangivelsen, og dette valg efterfølgende ønskes ændret. Det er ikke et krav, at der er andre 

parter involveret end den skattepligtige. Som eksempel på sådanne valg kan nævnes, valg af 

virksomhedsskatteordningen, valget af om en blandet benyttet bil skal indgå i- eller holdes udenfor 

virksomhedsskatteordningen eller fx valg af afskrivningsprocent. 

 

Anmodning om tilladelse til omvalg skal fremsættes inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er 

kommet til kundskab om den ansættelse, der begrunder anmodningen. Skattemyndigheden kan 

tillade dispensation fra fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.33 

 

7.1 Fristudvalgets betænkning nr. 1426/2003 

Det fremgår af indledningen til betænkningens kapitel 5 om ændring af valg i selvangivelsen, at der 

i skattelovgivningen findes en række bestemmelser, hvorefter skatteansættelsen er afhængig af, at 

den skattepligtige træffer et bestemt valg i forhold til skattemyndighederne, og at udgangspunktet 

for disse valg er, at de er bindende for den skattepligtige. 

 

Fristudvalget redegører i afsnit 5.3.1 for de gældende regler, om valg på selvangivelsen og ændring 

heraf. Fristudvalget har udarbejdet en oversigt over de retsregler, hvor der foretages valg på 

selvangivelsen. Oversigten er vedlagt betænkningen som bilag 234. 

 

                                                           
32 L 175 2002/03, 1. samling, lov nr. 410 af 2. juni 2003 
33 SFL § 30, stk. 2 
34 bilag 2 til betænkning nr. 1426 fra 1999, “uddrag af Skatterådets foreløbige notat af 12. november 1999 om 
selvangivelsesomgørelse 
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Det fremgår af bilaget, at valgbestemmelserne finder anvendelse, fordi lovgiver har fundet det mest 

rimeligt at lade det være op til den enkelte at foretage et bestemt valg fremfor at lave faste regler 

for alle, når der henses til, at de enkelte skattepligtiges økonomiske forhold kan være forskellige.  

 

I afsnit 5.3.2 omtales, der at det i litteraturen er den overvejende opfattelse, at selvangivelsen som 

udgangspunkt er dispositiv, idet der dog kan ske berigtigelse af egentlige fejl. 

 

Fristudvalgets overvejelser i afsnit 7.2.1.7 indeholder også en overvejelse af, om der udover den 

foreslåede regel om selvangivelsesomvalg er behov for en regel, hvorefter et valg kan ændres, hvis 

andre omstændigheder i særlig grad taler for at tillade en ændring af valget. Overvejelsen viser dog 

at Fristudvalget har ment, at der måtte være behov for en sådan regel, der tillader omvalg i særlige 

tilfælde. Af tidsmæssige grunde og for at afvente erfaringer med den foreslåede bestemmelse om 

selvangivelsesomvalg bliver reglen ikke medtaget i det endelige forslag. 

 

7.2 Betingelser for omvalg 

Ud fra lovteksten og bemærkningerne til lovforslaget kan der således opstilles en række betingelser, 

der alle skal være opfyldt for at en anmodning om omvalg kan imødekommes.35 

• Der skal være foretaget en ansættelsesændring 

• Ansættelsesændringen skal have betydning for valget 

• Valget har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser (økonomiske konsekvenser) 

• Materielle regler i anden lovgivningen ikke hindrer et omvalg  

• Ej strafbare forhold eller forsøg på skatteunddragelse 

• 6 måneders frist fra kundskabstidspunktet 

 

7.2.1 Ansættelsesændring der har betydning for valget, og valget som følge heraf har fået 

utilsigtede skattemæssige konsekvenser 

Det er en betingelse for omvalg, at der er foretaget en ændring af skatteansættelsen. Det er uden 

betydning om ændringen sker på foranledning af skattemyndighederne eller den skattepligtige. 

Ansættelsesændringen skal have betydning for valget. Det betyder at der skal være en 

sammenhæng mellem ansættelsesændringen og det valg, der er foretaget. I Lovforarbejderne er 

angivet et eksempel, hvor en bil i virksomhedsskatteordningen anses for udelukkende privat 

benyttet og derfor skal beskattes efter reglerne om fri bil. Omvalg kan tillades, således at bilen i 

stedet holdes udenfor virksomhedsskatteordningen. Der er her en direkte sammenhæng mellem 

                                                           
35 DJV 2019-1, afsnit A.A.14.2 
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beskatningen af fri bil, og valget af om bilen skal indgå i virksomhedsskatteordningen eller holdes 

udenfor. 

Både Ligningsrådet og Landsskatteretten har taget stilling til spørgsmålet om der var foretaget en 

ændring af skatteansættelsen, og om der var sammenhæng mellem ændringerne og det foretagne 

valg. Som eksempel kan nævnes: 

 

En skattepligtig anmodede om tilladelse til at tage bilen ud af virksomhedsskatteordningen på 

baggrund af en ansættelsesændring. Der var ikke ændret på de skattemæssige konsekvenser 

vedrørende selve beskatningen af bilen, men begrundelsen for at placere bilen i 

virksomhedsskatteordningen var bortfaldet. Told & Skattestyrelsen fandt, at den lempelige 

fortolkning af valget har fået ”uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger”, som har støtte i 

forarbejderne bør anvendes, hvorfor der er hjemmel i SSL § 37 D, stk. 1, til at tillade omvalget. I 

afgørelsen anføres at ”uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger” dækker over andet og mere 

end ”utilsigtede skattemæssige virkninger”. 

 

Det kan udledes af afgørelsen, at der skal være en sammenhæng mellem ansættelsesændringen og 

valget, men at der ikke behøver at eksistere en direkte sammenhæng. Det har således ikke 

betydning, at det ikke er selve bilen der beskattes i ansættelsesændringen, men derimod et andet 

forhold, der dog får den betydning at begrundelsen for at have bilen i virksomhedsskatteordningen 

bortfalder.36 

 

I en anden sag havde den skattepligtige, i forbindelse med delsalg af sin lægepraksis placeret 

tilgodehavendet herfra i sin privatøkonomi. Skattemyndighederne foretog en ændring af den 

opgjorte avance af goodwill og driftsmidler. Den skattepligtige søgte i den forbindelse om omvalg 

til at placere tilgodehavendet i virksomhedsskatteordningen.  

Ligningsrådet fandt ikke, at ansættelsesændringen havde betydning for den skattemæssige virkning 

og/eller hensigtsmæssigheden af det foretagne valg og fandt derfor, at der ikke kunne tillades 

omvalg efter dagældende skattestyrelseslov § 37 D. 

 

Denne afgørelse bekræfter, at der til trods for anvendelsen af den lempeligere fortolkning af 

uhensigtsmæssigheden af det foretagne valg, skal der eksistere forbindelse mellem 

ansættelsesændringen og valget.37 

 

                                                           
36 SKM2004.196.LR 
37 SKM2004.349LR 



Side 26 af 52 
 

Der blev foretaget et indskud af ejendom i virksomhedsskatteordningen som et nettoindskud. SKAT 

ændrede indskuddet til ejendommes bruttoværdi og gælden blev betragtet som en hævning. 

Landsskatteretten gav klageren ret til at vælge om den prioritetsgæld, der knytter sig til 

ejendommen skal medtages i virksomhedsskatteordningen eller om gælden skal holdes uden for . 

Der findes her en direkte sammenhæng mellem indskud af ejendommen til bruttoværdi og valg af 

om gælden skal indgå i VSO.38 

 

SKAT havde foretaget en ansættelsesændring vedrørende avancen ved salg af to ejendomme. 

Ansættelsesændringen har fået den betydning, at klageren skal betale topskat. Den skattepligtige 

ønskede at ændre på den procentvise fordeling af den privat og erhvervsmæssig del af 

prioritetsgælden vedrørende en tredje ejendom. Landsskatteretten kom frem til at der ikke var 

adgang til omvalg, idet ansættelsesændringen ikke bevirker, at fordelingen af prioritetsgælden får 

en anden skattemæssig virkning, end det var forudsat, da fordelingen blev foretaget.39 

Denne afgørelse understreger også, at omvalg således ikke kan bruges til at opnå optimering af 

skatten ved at ændre på andre områder, end dem der indgår i ansættelsesændringen. 

 

 I denne afgørelse fandt Landsskatteretten heller ikke, at der var en direkte sammenhæng mellem 

ansættelsesændringen og valg i overskudsdisponeringen i virksomhedsskatteordningen. ”Der er ved 

vurderingen lagt vægt på, at SKATs ændring af klagerens kapitalindkomst på den private 

selvangivelse, i forbindelse med at en del af tabene på valutaterminskontrakter var 

kildeartsbegrænset tab, ikke har en direkte sammenhæng med klagerens overskudsdisponering i 

virksomhedsordningen.”40 

Ved sammenligning af afgørelse og kapitalafkastsagerne, fx SKM2014.730.LSR, der vedrørte den 

ændrede kapitalafkastsats, kan det udledes, at ændringen af kapitalafkastet har en direkte 

sammenhæng med størrelsen af den personlige indkomst i virksomheden, mens en ændring af tabet 

på valutaterminskontrakten ikke påvirker indkomsten i virksomheden.  

 

Praksis viser tydeligt, at der skal være en sammenhæng mellem ansættelsesændringen, og det at 

valget har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. At der i forarbejderne til loven fremgår, at 

valget har fået uhensigtsmæssige konsekvenser, betyder ifølge SKM2004.196.LR en bredere 

fortolkning. Som det også fremgår af praksis skal der være en direkte sammenhæng mellem 

                                                           
38 SKM2008.201LSR 
39 SKM2014.470LSR 
40 SKM2018.494LSR 
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ansættelsesændringen og valget, så en tilfældig ansættelsesændring ikke kan bruges til at rette op 

på et uhensigtsmæssigt valg.  

 

7.2.2 Valg i selvangivelsen 

Et selvangivelsesvalg omfatter både tilfælde, hvor valget foretages direkte på selvangivelsen uden 

forudgående tilladelse fra skattemyndighederne.  Det vil her fremgå af den enkelte bestemmelse, 

at der kan vælges mellem forskellige muligheder. Der vil også være tilfælde hvor 

skattemyndighederne skal give tilladelse til valget. I de tilfælde hvor der skal gives tilladelse til et 

valg, er der ikke tale om en valg, der skal behandles efter reglerne om omvalg.41  

 

Når der ikke er opnået en tilladelse, kan der ikke efterfølgende anmodes om omvalg. Fra praksis 

findes eksempler på ønske om omvalg i situationer, hvor valget kræver en tilladelse, der ikke er 

opnået indenfor fristen f.eks. vedrørende de tidligere gældende regler om sambeskatning. Reglerne 

om omvalg kunne således ikke anvendes, når der ikke var foretaget et valg på selvangivelsen. 

 

I SKM2007.371.DEP42 indgik skatteministeriet et forlig i en sag hvor en brancheforening havde 

indgivet selvangivelse for indkomståret 2001, der var foreningens første indkomstår. I 2005 blev 

foreningen klar over, at den opfyldte betingelserne for at indgive et erklæringsskema efter 

fondsbeskatningsloven i stedet. 

Foreningen anmodede om omvalg således, at selvangivelsen blev erstattet af et erklæringsskema. 

Landsskatteretten havde afslået anmodningen, med den begrundelse at der ikke var tale om et valg 

efter dagældende skattestyrelseslovs § 37 D. 

 

Skatteministeriet indgik forlig, der var begrundet med, at skattestyrelseslovens § 37 D måtte 

antages at have en rækkevidde, der med støtte i forarbejderne til bestemmelsen omfatter 

situationer, hvor der er tale om ”uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger” beroende på 

egentlige fejltagelser. Brancheforeningen fik derfor tilladelse til at ændre selvangivelsesformen med 

hjemmel i den dagældende skattestyrelseslovs § 37 D.  

 

Forliget er indgået med begrundelse i lovens forarbejder, hvorefter valget anses for, at være 

foretaget som følge af en ”egentlig fejl”, hvorfor der kan ske berigtiges. Resultatet af forliget er 

overraskende på flere områder. Først og fremmest fordi der ikke er tale om, at der er foretaget et 

valg på selvangivelsen. Betingelsen for overhoved at være omfattet af bestemmelsen ses derfor ikke 

                                                           
41 For eksempel Afskrivningslovens § 40, stk. 7 og Kursgevinstlovens § 25. 
42 Forlig på baggrund af SKM2006.563LSR 
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at være opfyldt. Forliget synes derimod med udtalelsen ”uhensigtsmæssige skattemæssige 

virkninger beroende på egentlige fejltagelser”, at ville rette op på den fejltagelse brancheforeningen 

er blevet opmærksom, uden dog at opfylde betingelserne i bestemmelsen om omvalg.  

 

Skatteministeriet anerkender således, at der kan ske berigtigelse af egentlige fejl, men at 

ovenstående situation kun gælder for fonde og foreninger.  

 

Præjudikatværdien af forliget vil således være begrænset til kun at gælde for Fonde og foreninger i 

samme situation. I SKM2013.248.H inddrog Højesteret heller ikke dommen i dens vurdering af om 

et valg havde karakter af en fejl, der kunne berigtiges, men udtalte at dommen ikke ændrede ved, 

at retten fandt, at der ved valget af den skattefri fusion, ikke var tale om en fejl, der kunne berigtiges.   

 

Tilbage står spørgsmålet, hvad begrebet ”egentlige fejl” omfatter, da formuleringen i forarbejderne 

til omvalgsbestemmelsen må gælde for alle. Formuleringen giver mulighed for, at anvendelse af de 

noget lempeligere regler i SFL § 26, og det er derfor relevant, at kende betydningen af ”egentlige 

fejl”. Dette søges afklaret i afsnit 8.2. 

 

7.2.3 Materielle regler i anden lovgivningen ikke hindrer et omvalg, samt ej strafbare forhold eller 
forsøg på skatteunddragelse 

SFL § 30 kan ikke anvendes, hvis materielle regler i anden lovgivning forhindrer et omvalg. 

Bestemmelsen vil heller ikke finde anvendelse, hvis der foreligger strafbare forhold, eller forsøg på 

skatteunddragelse. I afgørelsen (SKM2016.60LSR) finder Landsskatteretten at omvalg kan foretages 

selv om den skattepligtige har modtaget en advarsel for en række forhold, som Skattemyndigheden 

har anset for groft uagtsomme. De strafbare forhold skal vedrøre de forhold der ønskes omvalgt. 

 

7.3 Samme indkomstår  

De gældende regler om omvalg tager ikke stilling til, hvilke indkomstår, der er omfattet af 

muligheden for omvalg. Der kan derfor rejses spørgsmål om muligheden omfatter andre indkomstår 

end det år, som skattemyndigheden har ændret skatteansættelsen. Det kunne fx være både 

tidligere og efterfølgende indkomstår.  

 

Det fremgår af DJV 2019-1, afsnit A.A.14.2, at ”Det er ikke en betingelse, at Skattestyrelsens ændring 

af den skattepligtiges skatteansættelse vedrører samme indkomstår, som omvalget vedrører, hvis 

eksempelvis en ændring af en skatteansættelse for et tidligere indkomstår har betydning for et 

selvangivelsesvalg i et senere indkomstår.” Der henviser herefter til SKM2004.196.LR der omhandler 
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en sag, hvor en ansættelsesændring i 2001 medfører, at omvalg for 2002 tillades. Dermed kan 

omvalg tillades som følge af at en ansættelsesændring for et tidligere indkomstår har betydning for 

et valg i et senere indkomstår, jf. DJV. 

 

Ved gennemgang af praksis skal dog fremhæves følgende afgørelser, der indikerer, at der kan ske 

omvalg for tidligere år end året for skatteansættelsen. SKM2007.461.LSR omhandler en sag, hvor 

Landsskatteretten ikke tillader omvalg, idet betingelserne herfor ikke er opfyldt, men hvor det 

faktum, at der er tale om at anmodningen vedrører en ansættelsesændring i 2004, der medfører et 

ønske om omvalg i 2001 og 2002 ikke medfører en afvisning fra Landsskatteretten. 

Landsskatteretten synes dermed at acceptere, at der kan ske omvalg i år der ligger tidligere end året 

for ansættelsesændringen.   

 

En skattepligtig havde i indkomståret 2008 og frem valgt VSO. Lov om skattenedslag for seniorer43, 

ville være aktuel for indkomståret 2011, hvor den skattepligtige fyldte 64 år. Den skattepligtige 

opfyldte ikke lovens betingelser om indkomstkrav for indkomståret 2008, jf. lovens § 1, stk. 3 og 4. 

SKAT foretog derfor som følge heraf en ændring skatteansættelsen for indkomståret 2011, således 

at den skattepligtige ikke opnåede seniornedslag.  

Der blev herefter godkendt omvalg efter SFL § 30, således at den skattepligtige kunne træde ud af 

VSO i indkomståret 2008, idet SKATs ansættelse i 2011 havde medført uhensigtsmæssige 

skattemæssige virkninger, der ledte tilbage til selvangivelsen i 2008. 44    

 

Omvalg må derfor anses for at kunne tillades for tidligere år end året for ansættelsesændringen, når 

betingelserne er opfyldt.  Omvalgsmuligheden skal selvfølgelig ikke kunne anvendes til at foretage 

efterrationalisering for tidligere år, hvorfor det antages, at ændringen skal være en direkte 

konsekvens af ansættelsesændringen.45  

 

7.4 Særregler og afgrænsning overfor omvalg 

SFL § 30 finder anvendelse ved siden af de regler, der finder i andre skattelove, hvorefter den 

skattepligtige indenfor nærmere angivne situationer og frister kan ændre sit valg i selvangivelsen 

Reglerne omtales som særregler.46 Det betyder, at bestemmelsen om omvalg kan anvendes, hvis 

                                                           
43   lov nr. 473 af 17. juni 2008 
44 Journal nr. 13-0205555 
45 Hans Henrik Bonde Eriksen giver udtryk for samme holdning i bogen Betalingskorrektion, Omgørelse, 
Skatteforbehold og Omvalg, side 315. 
46 lovbemærkningerne til L 175, særlige bemærkninger til nr. 4 og spørgsmål 5 og 7 i bilag 8 til lovforslaget 
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der ikke kan foretages et valg efter særreglerne. Omvalgsbestemmelsen kan dog ikke anvendes, hvis 

materielle regler i anden lovgivning forhindrer et ændret valg. 

Eksempler på særregler: 

• AL § 52, ændring af den selvangivne afskrivningssats 

• VL § 7, stk. 2, ændring af den selvangivne opgørelsesmåde for varelageret 

• HU § 5, stk. 2, ændring af den selvangivne nedskrivningssats eller opgørelsesmetode  

• KSL § 5D, stk. 1, omvalg af regler om grænsegængere  

• VSO § 2, stk. 2 valg af virksomhedsskatteordningen 
 

AL § 52 vedrører afskrivningssatsen, da der her er tale om et valg. Ændringer af selve 

afskrivningsgrundlaget skal foretages efter de almindelige regler om genoptagelse i SFL §§ 26 og 27. 

Der skal således også her foretages en afgrænsning mellem særreglerne og genoptagelse efter de 

almindelige fristeregler. 

 

7.5 Opsummering 

Udgangspunktet er at selvangivelsen er dispositiv, dvs. den er endelig når skatteansættelsen 

foreligger. Valg foretaget på selvangivelsen kan således kun ændres, når betingelserne i SFL § 30 er 

opfyldt.  

 

Omvalg forudsætter, at der ifølge den enkelte bestemmelse er mulighed for at foretage et valg 

mellem flere muligheder. I forbindelse med Fristudvalgets udarbejdelse af anbefalinger til 

lovforslaget om selvangivelsesomvalg,47 blev der udarbejdet en liste over de dagældende 

omvalgsbestemmelser, omtalt som bilag 2. Der henvises i flere afgørelser bl.a. til dette bilag, når det 

skal afgøres om der er tale om en omvalgssag. 

 

Omvalgsbestemmelsen giver den skattepligtige mulighed for, at ændre et valg på selvangivelsen, 

når der er foretaget en ansættelsesændring, der har betydet, at valget som følge af 

ansættelsesændringen har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. 

 

Der kræves en sammenhæng mellem ansættelsesændringen og det at valget har fået utilsigtede 

skattemæssige konsekvenser, idet ændring af valget ikke kan foretages alene af den grund, at det 

efterfølgende har vist sig at være uhensigtsmæssigt. Der kan tillades omvalg for andre år end det 

år, hvor ansættelsesændringen er foretaget.  

                                                           
47 bilag 2 til betænkning nr. 1426 fra 1999, “uddrag af Skatterådets foreløbige notat af 12. november 1999 om 
selvangivelsesomgørelse 
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8. Afgrænsning af omvalg overfor genoptagelse  

Dette afsnit vedrører de afgrænsninger, der skal foretages af hvornår der skal anmodes om tilladelse 

til omvalg og hvornår der er tale om sådanne forhold, der kan ændres efter genoptagelsesreglerne. 

Ligger det klart, at det er omvalgsreglerne, der skal anvendes, og er omvalget begrundet i, at der er 

foretaget et forkert valg, skal det herefter vurderes om der er tale om en ”egentlig fejl”, der kan 

berigtiges, som nævnt i forarbejderne til SFL § 30.48 

Nedenfor foretages en analyse af de to afgrænsningsområder. 

 

8.1 Afgrænsning mellem valg og pligtmæssige oplysninger på selvangivelsen 

I nyere praksis har der været sager, hvor den skattepligtige ønsker genoptagelse efter 

bestemmelsen i SFL § 26, hvor Landsskatteretten er kommet frem til, at der ikke er tale om 

genoptagelse af pligtmæssige oplysninger, men derimod om ændring af valg på selvangivelsen, der 

skal behandles efter reglerne om omvalg. 

 

Det er oplagt at anmode om genoptagelse, særligt når der ikke er foretaget en ansættelsesændring 

der har haft betydning for valget, idet betingelserne som tidligere gennemgået er betydelig 

lempeligere, når der kan anmodes om genoptagelse efter SFL § 26. 

 

Afgrænsningen består i, om den ændring der foretages vedrører de pligtmæssige oplysninger efter 

SKL § 2 eller om ændringen vedrører et valg på selvangivelsen. Valg på selvangivelsen fremgår af de 

enkelte skattelove, hvor det eksempelvis fremgår at den skattepligtige ”kan vælge”. Fristudvalget 

udarbejdede i 1999 en samlet oversigt over bestemmelser i skattelovgivningen, over de 

bestemmelser, hvor den skattepligtige kan foretage valg i forbindelse med selvangivelsen. 

Oversigten er vedlagt Fristudvalgets betænkning som bilag 2 og giver et godt billede over de 

bestemmelser, der som udgangspunkt kan anvende SFL § 30.49 

 

Selv om afgrænsningen synes enkel findes der afgørelser på området, der viser usikkerhed om 

afgrænsningen. Nedenfor er medtaget to afgørelser, hvor Landsskatteretten i begge sager finder, at 

der er tale om valgbestemmelser, der skal behandles efter bestemmelsen om omvalg.  

  

                                                           
48 LF 175/2003 
49bilag 2 til betænkning nr. 1426 fra 1999, “uddrag af Skatterådets foreløbige notat af 12. november 1999 om 
selvangivelsesomgørelse 
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Selskabet anmodede om genoptagelse af skatteansættelsen i medfør af SFL § 26, idet de ønsker at 

anvende bestemmelsen til ligningslovens § 33 H. De henviser til, at forholdet er sammenligneligt 

med lempelse efter ligningslovens § 33 A og § 33 C.   

Landsskatteretten anser med henvisning til lovforarbejderne i ligningslovens § 33 H, samt til 

føromtalte bilag 2 til fristudvalgsbetænkningen, anmodningen for omfattet af omvalgs-

bestemmelsen, hvorefter der ikke kunne tillades omvalg.50 

 

Skattemyndighederne modtog en hel del anmodninger om genoptagelser for tidligere år, med 

henblik på, at opnå fradrag uden indskud på etableringskonto efter genoptagelsesreglen i SFL § 26. 

Landsskatteretten fandt ligesom Skattemyndigheden, at der var tale om et valg på selvangivelsen, 

og henviste i sin afgørelse bl.a. til bilag 2 til Fristudvalgets betænkningen.51  

 

Lovforslaget til SSL § 37 D bygger i det hele på anbefalinger fra Fristudvalgets betænkning. 

Ovenstående eksempler fra praksis viser, at Landsskatteretten bl.a. henviser til de bestemmelser, 

der er oplistet i bilag 2 til fristudvalgsbetænkningen. Afgrænsningen på dette punkt giver som 

udgangspunkt og som ovenstående afgørelser viser, ikke de store afgrænsningsproblemer. 

 

Der kan forekomme eksempler, hvor en ny valgbestemmelse ikke fremgår af bilag 2. Der skal derfor 

ses på selve bestemmelsen, om den er udformet som en valgbestemmelse.  

 

8.2 Egentlige fejl, der kan berigtiges 

Udover ovenstående afgrænsning mellem valg og pligtmæssige oplysninger foretaget på 

selvangivelsen, opstår der på baggrund af forarbejderne til SFL § 30 et afgrænsningsproblem, idet 

der af forarbejderne fremgår, at selvangivelsen som udgangspunkt er dispositiv, men at der dog kan 

ske berigtigelse af egentlige fejl.  

 

Hvad der menes med egentlige fejl, der kan berigtiges er ikke nærmere defineret eller redegjort for 

i hverken loven eller i forarbejderne. Det vides derfor ikke, hvad begrebet ”egentlige fejl” dækker 

over.   

 

                                                           
50 SKM2018.100.LSR 
51 SKM2017.556.LSR 
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Berigtigelse af fejl foretages som gennemgået tidligere efter SFL §§ 26 og 27.52 Berigtigelse af fejl 

omtales også i TfS2000.740.LR53 vedrørende omgørelse. Der fremgår heraf, at ”hvis det må lægges 

til grund, at en privatretlig disposition som beskrevet er ugyldig, uvirksom eller beror på en ren 

fejlekspedition, vil de skattemæssige virkninger være en ren konsekvens af de privatretlige 

virkninger, således at eventuelle afledede ændringer af skatteansættelser skal behandles efter 

skattestyrelseslovens almindelige regler om genoptagelse”. 

 

Fristudvalget overvejede, at foreslå en regel om særlige omstændigheder indsat i 

skatteforvaltningslovens § 30.54 Bestemmelsen skulle dække valg, der af grunde der forelå før eller 

senest samtidig med at valget træffes, kan ændres hvis det var åbenbart uhensigtsmæssigt. Reglen 

blev dog aldrig indført. Det kan overvejes, om der med egentlige fejl i forarbejderne er tænkt i 

samme retning som Fristudvalget. 

 

Når der hverken findes fortolkningsbilag i lovmaterialet eller i vejledning fra Skattemyndigheden, 

må spørgsmålet søges afklaret i de sager, der har været behandlet ved domstolene. 

I DJV findes ikke, hverken i afsnittet om omvalg eller i afsnittet om åbenbare fejl, en nærmere 

afgrænsning af, hvad ”egentlige fejl” omfatter, men der henvises begge steder til SKM2016.165.HR, 

valg af tonnagebeskatning, hvor Højesteret fandt, at der ikke var tale om omvalg, men om at 

berigtige en fejl, som revisor havde begået, derfor hvilede ansættelsen på forkerte oplysninger og 

skulle genoptages i henhold til SFL § 26, stk.2.55 

Højesteretsdommen præmisser gennemgås nærmere nedenfor. 

 

Formuleringen i forarbejderne til SFL § 30, blev anvendt (første gang) i 2007, hvor der i en 

verserende sag for Byretten, blev indgået et forlig. Skatteministeriet tillod en brancheforening 

omvalg fra indgivelse af selvangivelse til erklæringsindgivelse, selv om situationen ikke var omfattet 

af dagældende SSL § 37 D. Af meddelelse fra Skatteministeriet fremgår bl.a. af begrundelsen, at ”SSL 

§ 37 D må antages at have en rækkevidde, der med støtte i forarbejderne til bestemmelsen omfatter 

situationer, hvor der er tale om "uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger”, beroende på egentlige 

fejltagelser”. 

 

Skatteministeriets anvender dermed begrebet ”egentlige fejl” i deres begrundelse for forliget, men 

anfører samtidig, at situationen kun gælder for Fonde og foreninger i samme situation. Det må dog 

                                                           
52 forarbejderne til tidligere gældende skattestyrelseslov § 4. Lov nr. 824 af 19/12 1989 
53 Told- og skattestyrelses notat om betalingskorrektion og omgørelse 
54 Fristudvalgsbetænkningen afsnit 7.2.1.7 
55 DJV 2019-1, afsnit A.A.8.1 og A.A.14.2 
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antages, at berigtigelse af egentlige fejl, må gælde for alle, når der fremgår af lovens forarbejder. 

Det er bare uvis, hvad egentlige fejl eller egentlige fejltagelser dækker over. 

 

Afgrænsning mellem omvalg og genoptagelse har efterfølgende været behandlet af Højesteret, idet 

der i to sager er anmodet om ændring af et valg på selvangivelsen. For begge sager gælder, at der 

ikke er foretaget en ansættelsesændring, men hvor selskaberne påberåber sig, at der er sket en fejl 

i forbindelse med valget på selvangivelsen, således at skatteansættelsen er baseret på forkerte 

oplysninger. Højesteret kommer frem til, at der i den ene sag er tale om egentlige fejl, der kan 

berigtiges, mens der i den anden sag ikke anses at være tale om fejl i forbindelse med valget, men 

alene om at der er truffet et uhensigtsmæssigt valg. 

 

Den ene sag skal derfor behandles efter SFL § 26, stk. 2 og den anden sag skal behandles efter 

bestemmelsen om omvalg i SFL § 30. 

Nedenfor vil jeg sammenligne de to domme for at komme det nærmere, hvornår Højesteret 

godkender, at der er tale om egentlige fejl. Dommene er vigtige, da en Højesteretsdom har den 

højeste præjudikatværdi, og derfor vil være gældende for de øvrige domstole og 

skattemyndigheden. 

 

8.2.1 SKM2013.248.HR – omvalg af skattefri fusion til skattepligtig fusion – egentlig fejl 

I denne sag har et selskab, gennemført en skattefri fusion. Fusionen fik den konsekvens, at et 

skattemæssigt underskud ikke kunne fremføres. Selskabet ønskede derfor at ændre den skattefri 

fusion til en skattepligtig fusion og henviste bl.a. til forliget (SKM2007.371.DEP), hvor omvalg blev 

godkendt uden, at der var foretaget en ansættelsesændring, men fordi der var tale om en fejl. 

Selskabet henviste til, at retten til omvalg følger af en ulovbestemt, men dog formaliseret adgang til 

at få berigtiget egentlige fejl i selvangivelsen. Det forvaltningsretlige princip om adgang til at 

berigtige egentlige fejl i selvangivelsen er formaliseret ved omtalen i forarbejderne til 

skattestyrelseslovens § 37 D og retsforliget omtalt i SKM 2007.371.DEP. 

 

Kammeradvokaten anfører i sin procedure i SKM2012.668.ØLR (stadfæstes i SKM2013.248.HR), om 

berigtigelse af egentlige fejl. 

”En ændring af fusionen fra en skattefri til en skattepligtig fusion vil ikke have karakter af berigtigelse af en 

egentlig fejl, og S A/S kan derfor ikke støtte ret på den ulovbestemte adgang til at berigtige egentlige fejl, 

som i en vis forstand er blevet formaliseret ved omtalen heraf i forarbejderne til skattestyrelseslovens § 37 

D.  
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Adgangen til at berigtige egentlige fejl omfatter som udgangspunkt kun tilkendegivelser i selvangivelsen, der 

er ukorrekte, og kan i hvert fald ikke strækkes længere end til at omfatte tilkendegivelser, hvor det 

umiddelbart kan konstateres af det dokument, hvor tilkendegivelsen er indeholdt, at tilkendegivelsen 

udspringer af en vildfarelse.  

 

Der foreligger fra S A/S' side et bevidst valg mellem en skattepligtig og en skattefri fusion, som på grund af 

andre omstændigheder - de selvangivne afskrivninger - senere betragtes som et uhensigtsmæssigt valg. S 

A/S var fuldt ud klar over, at fusionen kunne gennemføres som en skattepligtig eller som en skattefri fusion, 

og isoleret set var der intet ukorrekt eller fejlagtigt i at gennemføre en skattefri fusion. En ændring heraf er 

derfor ikke berigtigelse af en egentlig fejl, men derimod et omvalg. 

 

Retsforliget omtalt i SKM2007.371 vedrørte en helt anden situation, hvor der var tale om berigtigelse af en 

egentlig fejl eller en situation, der mindede så meget om berigtigelse af en egentlig fejl, at den burde 

behandles på samme måde. 

 

S A/S kan derfor ikke påberåbe sig forliget, som også i Skatteministeriets omtale heraf er angivet kun at 

vedrøre helt tilsvarende situationer. Dette gælder uanset, om man måtte finde, at man med forliget gik for 

langt i forhold til adgangen til at berigtige egentlige fejl.” 

 

Heraf kan udledes, at Skatteministeriet karakteriserer begrebet egentlige fejl som forkerte 

oplysninger i selvangivelsen, eller oplysninger hvor det umiddelbart kan konstateres at der er tale 

om en misforståelse i forhold til det fremlagte dokument.   

 

Højesteret stadfæster Landsrettens dom (SKM2012.668.ØLR). Højesteret var enig med Landsretten 

i, at der ikke kunne tillades omvalg, idet der ikke var foretaget en skatteansættelse af betydning for 

selskabets valg af skattefri fusion. Derfor er betingelserne for selvangivelsesomvalg i SFL § 30 ikke 

opfyldt.  

 

Retten fandt, at selskabets indgivelse af bilag til skattemyndighederne blev indsendt i 

overensstemmelse med vedtagelserne i de respektive selskaber og var efter det oplyste ikke 

behæftet med fejl. Indsendelsen af brevet og dermed valget af den skattefrie fusion kan derfor ikke 

berigtiges. Det ændrer ikke herved, at Skatteministeriet som angivet i SKM2007.371.DEP tidligere 

har tilladt en forening, der havde indleveret selvangivelse, i stedet at afgive en erklæring efter 

fondsbeskatningslovens § 15, stk. 2. 

 

Retten lægger således vægt på bestemmelsens ordlyd, hvorefter omvalg ikke kan tillades, når der 

ikke var foretaget en ansættelsesændring af betydning for valget. Retten finder endvidere ikke, at 
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der er tale om en sådan egentlig fejl, som er nævnt i forarbejderne til loven, og hvorefter der ville 

kunne ske berigtigelse af fejlen.  

 

Dommen bidrager ikke med en fortolkning af ”egentlige fejl”, men det kan udledes af præmisserne, 

at der er foretaget en vurdering af det materiale der er indsendt i forbindelse med den skattefri 

fusion. Materialet er fundet at være i overensstemmelsen med det foretagne valg, og ikke fundet at 

være fejlbehæftet. Der er altså ikke forhold der indikerer, at der er begået en fejl.  

Skatteministeriets fortolkning af ”egentlige fejl” er ikke brugt direkte i dommens præmisser, hvorfor 

det ikke vides om udtalelsen er udtryk for rettens holdning.  

 

8.2.2 SKM2016.165.HR tonnagebeskatning -  omvalg - egentlige fejl 

I SKM2016.165.HR (tidligere instans SKM2015.438.ØLR) vedrørte sagen spørgsmålet om selskabet 

havde krav på genoptagelse, eller om selskabet kunne foretage omvalg af selvangivelsen, således at 

reglerne efter tonnageskattelovens regler kunne anvendes i stedet for selskabsskattelovens regler. 

A stiftede i 2009 A Invest ved indskud af aktiver i form af skibsanparter og dertil knyttet likviditet. 

Revisor fremsendte herefter selskabsdokumenterne til SKAT med oplysning om, at der var sket 

omdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse.  

Selskabets revisor fremsendte samme dag selvangivelse for A for 2008, hvori overskydende 

afskrivninger blev indtægtsført, hvilket er en forudsætning for beskatning efter tonnageskatteloven. 

Selskabets skattepligtige indkomst blev imidlertid ikke opgjort efter tonnageskattelovens regler, 

men efter selskabsskattelovens regler. Da revisor opdagede dette i forbindelse med indgivelse af 

selvangivelsen for 2010, anmodede revisor om genoptagelse og omvalg.  

Landsretten kom frem til, at der ikke var hjemmel til at genoptage sagen efter SFL § 26, idet der ikke 

var tale om ændring af pligtmæssige oplysninger, men om et valg mellem flere muligheder. Sagen 

skulle derfor behandles efter § 30 i skatteforvaltningsloven. 

 

Landsretten fandt herefter, at der ikke kunne tillades omvalg, idet der ikke var foretaget en 

ansættelsesændring af betydning for selskabets valg af skatteordning. Landsretten bemærkede 

afslutningsvis, ”at selv om det ikke kunne afvises, at det i forbindelse med stiftelsen af selskabet var 

hensigten, at selskabet skulle undergives tonnagebeskatning, findes valget af selskabsskatteloven 

ikke at udgøre en sådan fejl, som kan berigtiges.” 

Landsrettens dom var altså helt i tråd med SKM2013.248.HR. Landsretten kommenterede ikke 

nærmere på betydningen af begrebet ”egentlige fejl”. 
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Højesteret ændrede dommens resultat. Højesteret fandt, at det utvivlsomt havde været selskabets 

hensigt, at der skulle ske beskatning efter tonnageskattelovens regler. Højesteret fandt det således 

godtgjort, at selskabsskattelovens regler udelukkende blev valgt på grund af en klar revisorfejl, der 

ikke kan anses for bindende for selskabet. Da skatteansættelsen således hvilede på forkerte 

oplysninger, havde selskabet krav på at få skatteansættelsen genoptaget efter SFL § 26, stk. 2. 

Bestemmelsen i SFL § 30 om omvalg skulle derfor ikke finde anvendelse. 

 

Højesteret fandt det godtgjort, at der var tale om en egentlig fejl. Præmisserne bidrager ikke til en 

direkte forklaring af ”egentlige fejl”. Det synes dog at kunne udledes af dommen, at Højesteret 

finder, at det er godtgjort at selskabets hensigt hele tiden var, at anvende reglerne om 

tonnagebeskatning. Dette kunne selskabet dokumentere ved de bilag, der blev indgivet i forbindelse 

med omdannelse af virksomheden, også den omstændighed, at det er en forudsætning for skattefri 

virksomhedsomdannelse, at der skulle ske beskatning efter tonnageskatteloven, bidrager til 

selskabets hensigt om at vælge tonnagebeskatning.  

 

Det må antages at Højesteret kommer frem til resultatet fordi, det er godtgjort, at revisor handlede 

ud fra andre forudsætninger end de, der var aftalt med selskabet, (i mod selskabets vilje). Der kan 

således drages paralleller til de situationer, hvor der søges om tilladelse til omgørelse af privatretlige 

dispositioner, der skal afgrænses overfor fejlekspeditioner. Her er det de samme overvejelser der 

gøres, nemlig om det kan dokumenteres, at dispositionen har fået et andet resultat end det var den 

skattepligtiges hensigt.56 

 

Sagen minder om SKM2013.248.HR, ved at der også her har truffet et uhensigtsmæssigt valg af 

beskatningsform. I SKM2013.248.HR var selskabet dog ikke i stand til at fremlægge bevis for, at 

hensigten med at vælge en skattefri fusion havde været en anden på selvangivelsestidspunktet. Det 

forhold at valgmuligheden giver selskabet ret til at vælge mellem skattefri og skattepligtig fusion må 

forudsætte, at selskabet og selskabets rådgiver foretager det valg, der er bedst kan betale sig for 

selskabet.  

 

Forskellen i de to domme består også i, at materialet i SKM2016.165.HR pegede i forskellige 

retninger, mens materialet der lå til grund for valget i SKM2013.248.HR pegede i samme retning og 

understøttede det valg, der var foretaget. 

                                                           
56 Behandlet i afsnit 6.4.3 
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Når valget er truffet og der er fremsendt diverse dokumenter, der bekræfter valget, er der således 

ikke efter SKM2013.248.HR tale om ”en egentlig fejl”, selv om det er helt åbenlyst, at selskabet har 

truffet et uhensigtsmæssigt valg. Det kan således konkluderes, at der med ”egentlige fejl, der kan 

berigtiges” ikke tænkes på den skattepligtiges egne uhensigtsmæssige valg. 

 

Sammenfattende kan det udledes, at fejl der kan berigtiges, skal være fejl, der er begået i 

forbindelse med udførelse af selve valget, og bilagsmateriale der indgives skal understøtte og 

dokumentere, at hensigten var at træffe et andet valg, end det der kom til at fremgår af 

skatteansættelsen.  

 

Højesteretsdommen, angivet i SKM2016.165.HR er kommenteret af Tommy V. Christiansen der, 

anfører, ”at som Højesterets præmisser er formuleret, sigtes der med formuleringen ”klar fejl” antageligt til 

den omstændighed, at fejlen utvivlsomt lå uden for rammerne af det mellem skatteyder og rådgiver aftalte 

og forudsatte om sagens håndtering. ”Det synes tillige understøttet af bemærkningen om, at fejlen ikke 

kunne anses for bindende for selskabet. Han anfører endvidere at” næppe alle sager om berigtigelse af fejl 

vil på samme klare vis illustrere, at der rent faktisk er tale om fejl ”.  

 

Det er stadigvæk usikkert hvad ”egentlige fejl” egentlig dækker over, og som det fremgår af 

kommentaren fra Tommy V. Christiansen vil der være grænsetilfælde, hvor fejlen kan være svær at 

dokumenter for den skattepligtige. 

 

9.  Afgrænsning omgørelser overfor genoptagelser 

Tilladelse til omgørelse af privatretlige dispositioner skal, som udgangspunkt, behandles efter 

reglerne om omgørelse. Der findes dog undtagelser, hvor ændrede dispositionerne der er omfattet 

af nedenstående tre forhold ikke skal behandles efter omgørelsesreglerne. Dette fremgår af DJV, 

der omtaler tre forhold, hvor privatretlige dispositioner, ikke er omfattet af bestemmelsen om 

omgørelse57. Samme afgrænsning findes i TS-cirkulære 2000-28 og TfS 2000.740LR, der indeholder 

generelle retningslinjer vedrørende administration af omgørelsessager efter dagældende 

skattestyrelseslovs § 37 C. Det fremgår heraf, at der ikke skal ske anvendelse af bestemmelsen om 

omgørelse i følgende situationer: 

 

                                                           
57 2019, afsnit A.A.14.1.6 
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1. Hvis en disposition er ugyldig, uvirksom eller beror på rene fejlekspeditioner, er det ikke 

nødvendigt at anmode om omgørelse, idet skatteansættelsen i så fald er foretaget på et forkert 

grundlag, og derfor kan genoptages efter SFL § 26 og § 27.  

 

2. Dispositioner, hvor de skattemæssige virkninger af en ændret privatretlig disposition er særskilt 

reguleret i skattelovgivningen. Et eksempel kan være tilbagebetaling af indbetalte beløb på 

pensionsordninger, der typisk er specielt reguleret i skattelovgivningen, og derfor ikke behandles 

efter reglerne om omgørelse. 58,59 

 

3. En sag skal ikke behandles som en omgørelsessag, hvis den skattepligtige er omfattet af kredsen 

i LL § 2, (interesseforbundne parter), og har valgt at benytte sig af adgangen til betalingskorrektion 

i ligningslovens § 2, stk. 5. Bestemmelsen supplerer og gælder ved siden af omgørelsesreglen i SFL 

§ 29. Opfyldes betingelserne i begge bestemmelser, kan den skattepligtige vælge mellem de to 

omgørelsesbestemmelser. 

 

9.1 Ugyldige og uvirksomme dispositioner 

Nedenfor behandles de situationer der er omfattet af nr. 1, idet der foretages en nærmere 

afgrænsning af, hvornår en disposition er ugyldig, uvirksom eller beror på en fejlekspedition og som 

følge deraf ikke skal omfattes af omgørelsesbestemmelsen.  

 

Skatteansættelsen, der hviler på en privatretlig disposition, er som udgangspunkt foretaget på et 

korrekt retligt og faktisk grundlag. Det er først når den skattepligtige opnår tilladelse til omgørelse 

af den privatretlige disposition, at skatteansættelsen bliver forkert og skal rettes/ændres. 

 

For privatretlige dispositioner der viser sig, at være forkerte, fordi der er i forbindelse med selve 

udførelse af dispositionen er sket en fejl, eller ved at den privatretlige disposition viser sig af være 

ugyldig eller uvirksom, vil det betyde, at det grundlag skatteansættelsen er dannet ud fra har været 

forkert. Ved annullation af den privatretlige disposition bliver skatteansættelsen forkert, da denne 

afspejler de skattemæssige konsekvenser af den oprindelige disposition. I sådanne situationer skal 

der ske berigtigelse af skatteansættelsen efter reglerne for genoptagelse i SFL §§ 26 og 27. 

 

Hvis den privatretlige disposition civilretligt er ugyldig eller uvirksom, og der sker tilbagelevering af 

de mellem parterne udvekslede ydelser, vil en sådan disposition ikke anses for ikke at være 

                                                           
58 Lov nr. 1682 af 26 december 2017 blev i pensionsbeskatningslovens § 22 C indsat en ny fejlretningsregel 
59 Se afsnit 6.4 
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foretaget. Skattemæssigt vil der således være tale om at skatteansættelsen er baseret på forkerte 

oplysninger, der kan berigtiges efter de almindelige genoptagelsesregler i SFL § 26 og § 27, stk. 1, 

nr. 1.60 

 

9.2 Rene fejlekspeditioner 

Skattemyndigheden skal på baggrund af samtlige oplysninger i en sag foretage en vurdering af, om 

ændringen af den oprindelige privatretlige disposition skyldes en fejlekspedition.  

Finder Skattemyndigheden, at den privatretlige disposition er foretaget på et forkert grundlag, fordi 

dispositionen har fået et andet udfald end det var den skattepligtiges hensigt, og dette kan bevises, 

kan ændringen foretages efter reglerne om genoptagelse. Finder Skattemyndigheden derimod ikke, 

at der er tale om en fejlekspedition, er den privatretlige disposition foretaget på et korrekt grundlag, 

og reglerne om omgørelse skal således finde anvendelse. 

”At den privatretlige disposition skal være viljesbestemt, er ensbetydende med, at en sag ikke skal 

behandles som omgørelsessag, hvis der er tale om en ren fejlekspedition” …  

…Hvis der kan rejses tvivl om dispositionens gyldighed eller viljesbestemte karakter, vil prøvelsen heraf 

være et præjudicielt spørgsmål i forhold til såvel en anmodning om omgørelse som en anmodning om 

almindelig genoptagelse. Der skal således tages stilling til sådanne præjudicielle spørgsmål som led i 

behandlingen af en anmodning om omgørelse, henholdsvis almindelig genoptagelse, alt afhængigt om 

den skattepligtige vælger at starte sagen med at indgive anmodning om omgørelse eller almindelig 

genoptagelse. 61  

 

Det er oftest i den skattepligtiges interesse, at anvende reglerne i SFL § 26, stk. 2, fordi der ikke 

stilles de samme krav til en ændring af skatteansættelsen efter denne bestemmelse. Det skal derfor 

kunne dokumenteres, at der rent faktisk har været begået en fejl, der har betyder at den 

skattepligtiges vilje ikke er blevet gennemført med det ønskede resultat. Kan det ikke bevises, at 

dispositionen ikke er i overensstemmelse med den skattepligtiges vilje, behandles sagen som en 

omgørelsessag. 

 

Denne bevisbyrde er selvsagt svær, når den privatretlige disposition er indgået mellem 

interesseforbundne parter. Det vil være nemmere at bevise, hvis fx banken har begået fejlen og 

anerkender dette. Praksis viser at netop bevisbyrden spiller en afgørende rolle i afgrænsningen af 

om en sag skal behandles efter reglerne om omgørelse eller de almindelige regler om genoptagelse 

af forkerte skatteansættelser. 

                                                           
60 TS-Cirkulære 2000-28 
61 TfS2000.740LR, afsnit 3.1 
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9.2.1 Gennemgang af praksis om fejlekspeditioner 

Sager om fejlekspeditioner forekommer ofte i forbindelse med for store indbetalinger på 

pensionskonti eller indsætninger og hævninger på forkerte bankkonti. For at komme afgrænsningen 

nærmere foretages en gennemgang af praksis vedrørende fejlekspeditioner.  

En bank havde glemt at stoppe en overførsel fra en kundes konto til en den fraskilte ægtefælles 

pensionskonto. Skattemyndigheden fandt, at ”da der var tale om en fejl der var så åbenbar, at den 

ikke giver anledning til tvivl, kunne denne rettes ved at pengene tilbageføres uden afgiftsmæssige 

konsekvenser.”62 Det fremgik af LV 2012-1, afsnit A.C.1.1.1, at afgørelsen og lignende afgørelser ikke 

havde hjemmel i pensionsbeskatningsloven, men hjemlen måtte findes i ”forholdets natur.”63 

 

Ved salg af et anpartsselskabs kundekreds til et tysk selskab, blev betalingen indsat på skatteyderens 

personlige kassekredit. Der var tale om en fejl fra sælgers bank og køber. Skatteyder opdagede fejlen 

to år efter og rettede fejlen. Indsætningen blev beskattet som maskeret udlodning. Den 

skattepligtige henviste til, at der var tale om en fejl. 

 

Landsretten mente at skatteyder burde have reageret på fejlen tidligere. Ved modtagelsen af 

beløbet opnåede han en økonomisk fordel, som han opretholdt i længere tid efter, at han burde 

være blevet bekendt med indsættelsen på den forkerte konto.   

 

Afgørelsen viser, at hvor der er interessefællesskab, skal der reageres hurtigt i tilfælde af fejl. I denne 

afgørelse kommer fejlen den skattepligtige til gode, da salgssummen er indsat på den private konto. 

Det betyder derfor, at uanset at den skattepligtige kunne dokumentere, at det var banken og køber, 

der var ansvarlige for fejlen, kunne der ikke ske berigtiges efter SFL § 26, da der først blev reageret 

to år efter kundskabstidspunktet.64 

 

Da en indbetaling på en pensionsordning, der hidrørte fra et ejendomssalg i udlandet, måtte anses 

for en åbenbar fejldisposition, kunne der ske tilbagebetaling af det pågældende beløb uden betaling 

af afgift. Det har formodningen mod sig, at det var klagerens hensigt at indbetale beløbet på 73.429 

kr. på sin aldersopsparing, da beløbet åbenbart overstiger maksimumgrænsen for indskud og i øvrigt 

går ud over den aftale, hun har indgået med banken. Det er herefter rettens vurdering, at der er tale 

om en sådan åbenbar fejldisposition, at der kan ske tilbageføring uden afgiftsberigtigelse”. 

                                                           
62 TfS 1999.738 TSS 
63 Bogen, omgørelser af Kasper Bastian, kapitel 2.4, side 52. 
64 TfS 1998.458VLR 
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Landsskatteretten kom frem til, at der var tale om en åbenbar fejldisposition, hvor dels banken 

burde have reageret på indbetalingens størrelse, samt det ikke kunne formodes, at have været den 

skattepligtiges hensigt, at indbetale et større beløb end hun var berettiget til. Der var derfor ikke en 

økonomisk fordel ved at indsætte beløbet på alderspensionen65. 

 

Forhold, der skyldes at en tredjepart fx en bank, har begået en fejl, vil ofte være omfattet af 

begrebet fejlekspedition, hvor der kan ske berigtigelse efter SFL § 26, idet forholdet vil være 

forholdsvis nemt at bevise. For dispositioner indgået mellem interesseforbundne parter, vil det 

derimod ofte være meget svært for den skattepligtige, at føre bevis for, at der er tale om en fejl, 

hvorfor denne type sager ofte må behandles efter reglerne om omgørelse. Ifølge praksis er det også 

nødvendigt, at den skattepligtige reagerer hurtigt efter, at han har registreret fejlen. Gør han ikke 

det, vil det tale for at han har udnyttet den fejlagtige handling.  

10. Afgrænsning af omvalg overfor omgørelser 

Reglerne om omgørelse og omvalg har det tilfælles, at de begge har til formål at sikre en 

reparationsadgang. Begge bestemmelser omhandler situationer, hvor skatteansættelsen er dannet 

på et korrekt grundlag, men hvor den disposition, der ligger til grund for skatteansættelsen, har vist 

sig at være skattemæssigt uhensigtsmæssigt og den skattepligtige derfor søger at ændre 

dispositionen. 

Forskellen på de to bestemmelser ligger i, at omvalg ifølge fristudvalgsbetænkningen finder sted, 

når ”der sker ændring af valg på selvangivelsen, uden at der civilretligt er tale om nogen ændring, 

og uden at der, (som hovedregel), er andre parter indblandet end skatteyderen og skattemyndig-

hederne”.66 Tilladelse til omgørelse, kræver derimod at der sker en ændring af en privatretlig 

disposition, som betyder at den oprindelige skatteansættelse derved bliver forkert. En tilladelse til 

omgørelse giver således tilladelse til, at de skattemæssige konsekvenser af den ændrede disposition 

kan gennemføres. 

 

En ændring eller annullering af en civilretlig aftale kræver, at alle parterne godkender en sådan 

ændring, der vil derfor typisk være flere parter involveret i en anmodning om omgørelse.67  

Når der skal ske en afgrænsning mellem de to bestemmelser, skal der derfor fokuseres på, om der 

søges om tilladelse til ændring af et civilretligt grundlag, og dermed skal behandles efter SFL § 29, 

                                                           
65 SKM2017.735LSR 
66 Betænkning nr. 1426/2003 om frist og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet, side 94 
67 Fristudvalgsbetænkningen afsnit 5.2.1 
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eller om reparationen udelukkende vedrører ændring af et valg i selvangivelsen uden medvirken af 

flere parter, der skal behandles efter SFL § 30. 

 

Nedenfor gennemgås afgrænsningen, der er behandlet af domstolene behandlet i praksis. Der er 

foretaget afgrænsninger mellem de to bestemmelser i flere domme fra praksis, hvor der er taget 

stilling til sondringen mellem SFL § 29 og § 30.  

 

10.1 SKM2006.629.HR succession – ændring overdragelsesaftale/selvangivelsesvalg - omgørelse 

Højesteretsdommen vedrørte overdragelse af en landbrugsejendom fra far til søn. Overdragelsen 

skulle ske ved fuld succession. Sønnen havde hævet etableringskontomidler, der skulle anvendes til 

delvis finansiering af købesummen. Etableringskontomidler kunne imidlertid ikke anvendes, når der 

var valgt fuld succession efter KSL § 33 C. Parterne ønskede derfor overdragelsen omgjort, således 

at overdragelsen fandt sted med delvis succession, idet dele af ejendommen skulle holdes udenfor 

successionen, så sønnen kunne anvende etableringskontomidlerne til erhvervelse af disse aktiver. 

 

For domstolene gjorde Skatteministeriet gældende, at ændringen af aftalen om fuld succession 

primært var et selvangivelsesvalg, og ikke en ændring af en privatretlig disposition.  

Landsretten anså overdragelsen og hævning af etableringskontomidler som en samlet disposition, 

og fandt at den ønskede ændring var omfattet af omgørelsesbestemmelsen, Landsrettens 

begrundelse: 

”Overdragelse af en landbrugsejendom er en privatretlig disposition. Aftalen mellem sagsøgerne om, at 

overdragelsen af landbrugsejendommen skulle ske med fuld succession, er indeholdt i skødets § 3. Den 

efterfølgende hævning af etableringskontomidlerne skete i umiddelbar forlængelse af aftalen. Sagsøgerne 

har forklaret, at det var en klar forudsætning for aftalen, at købet kunne finansieres delvist af 

etableringskontomidlerne. Både valget af succession og hævningen af etableringskontomidlerne er således 

en del af den privatretlige disposition. Sagsøgernes anmodning om ændring er derfor omfattet af ordene 

»privatretlig disposition« i indledningen af skattestyrelseslovens § 37 C, stk. 1, og aftalen om fuld succession 

kan herefter omgøres, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, jf. skattestyrelseslovens § 37 C, stk. 1, nr. 

1-5. ” 

Omgørelse blev ikke tilladt af Landsretten, da betingelsen i nugældende SFL § 29, stk. 1, nr. 2 ikke 

blev anset for opfyldt. 

Højesteret anså også overdragelsen og hævning af etableringskontomidler for en samlet disposition 

og var enig i, at den ønskede ændring skulle behandles efter omgørelsesbestemmelsen.  

Højesteret udtalte: 

”Højesteret tiltræder, at der foreligger en privatretlig disposition i form af en aftale om overdragelse af en 

landbrugsejendom, hvor der var aftalt fuld succession, og hvor parterne i fællesskab havde forudsat, at køber 
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kunne anvende etableringsfondsmidler uden beskatning til betaling af den kontante del af købesummen. 

Højesteret tiltræder endvidere, at sagens afgørelse herefter beror på, om betingelserne for omgørelse i den 

dagældende skattestyrelseslovs § 37 C, stk. 1, nr. 2, er opfyldt.” 

Højesteret tillod dog omgørelse, da retten fandt at betingelserne i lovens § 29, stk. 1, nr. 2 var 

opfyldt. Højesteret anså dispositionen for én samlet disposition. 

 

Det kan på baggrund af dommen udledes, at i de tilfælde hvor, der foreligger skatteretlige 

dispositioner, men hvor ændringen samtidig kræver, at der skal foretages rettelser af den 

bagvedliggende privatretlige aftale, skal anmodning behandles efter bestemmelsen om omgørelse. 

Dommen viser således at omvalgsbestemmelsen i § 30 kun finder anvendelse, for rene 

selvangivelsesomvalg.  

 

10.2 SKM2010.850.LSR fusion – rene selvangivelsesvalg - omvalg 

Landsskatteretten har i denne afgørelse taget stilling til afgrænsningen mellem omvalg og 

omgørelse. Afgørelsen er efterfølgende indbragt for Landsretten og Højesteret vedrørende andre 

forhold, men ikke spørgsmålet omkring afgrænsning mellem omvalg og omgørelse. Afgørelsen 

bidrager derfor til fastlæggelse af praksis for grænsedragning mellem omvalg og omgørelse. 

 

H1 A/S er fusioneret med H3 ApS, efter reglerne om skattefri fusion. Det modtagne selskab blev 

herved ramt af reglerne om underskudsbegrænsning. Fusionen ønskedes derfor efterfølgende 

ændret fra en skattefri til en skattepligtig fusion.  

Det modtagne selskab anmodede både om omgørelse og omvalg. 

 

Landsskatteretten fandt ikke at betingelserne for omvalg var opfyldt, idet der ikke var foretaget en 

ansættelsesændring af betydning for valget, idet fortabelse af underskuddet ikke er en følge af 

skatteansættelsen, men derimod en følge af de regler, der gælder ved valg af skattefri fusion. 

Landsskatteretten afviste at der var tale om omgørelse, idet der ikke forelå en civilretlig disposition. 

Landsskatteretten lagde vægt på, at det indskydende selskab var ophørt ved fusionen og derfor ikke 

kunne godkende en ændring af den civilretlige disposition. Landsskatterettens anførte endvidere, 

at der ikke sker en ændring af fusionen i selskabsretlig henseende, herunder ændring af vilkårene 

for den vedtagne fusion. 

 

Afgørende for afgrænsningen af omgørelse overfor omvalg i denne sag, er dog Landsskatterettens 

konstatering af, at der ikke sker en ændring af fusionen i selskabsretlig henseende, herunder 
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ændring af vilkårene for den vedtagne fusion. Herved understreges det, at omgørelse betinger en 

ændring af den oprindelige civilretlige aftale.68  

 

10.3 SKM2010.730.LSR Hævning på virksomhedskonto - omgørelse 

Sagen drejer sig om en uhensigtsmæssig hævning på en virksomheds bankkonto til indfrielse af 

private lån og heraf følgende tvangshævninger i virksomhedsordningen i 2008. 

Det var ikke den oprindelige indfrielse af 2 lån i CHF, på henholdsvis 745.000 CHF og 2.185.000 CHF, 

der ønskes ændret. Indfrielsen ved en hævning på virksomhedens bankkonto (VSO) ønskes blot 

tilbageført, hvorefter der skal ske et senere indskud på samme bankkonto.  

Ændringen kan ikke fortages uden bankens accept, idet renteberegningerne mv. skal ændres. 

Banken har tiltrådt den af klageren ønskede omgørelse. 

 

SKAT finder at der fortsat er tale om skatteretlige dispositioner, der ikke kan omgøres, jf. 

ovenstående. Det er skatteyders eget valg, om lånet skal indgå i virksomhedsordningen eller ej. 

Landsskatteretten er enig med klagerens repræsentant i, at den ønskede ændring af hævning og 

indskud på virksomhedens bankkonto må anses for omfattet af begrebet “privatretlig disposition”, 

hvilket SKAT har tiltrådt.  

Klageren er på den baggrund berettiget til at omgøre den uhensigtsmæssige hævning mv. på 

virksomhedens bankkonto. 

 

Afgørelsen viser at der lægges vægt på, at det er den aftale der foreligger mellem banken og den 

skattepligtige der skal ændres. Ændringen kan ikke fortages uden bankens accept, idet 

renteberegningerne mv. skal ændres.  

 

10.4 Opsummering  

I afgrænsningen mellem omgørelse og omvalg kan det således på baggrund af ovenstående 

opsummeres, at rene selvangivelsesomvalg, hvor der ikke foretages ændring af underliggende 

privatretlige aftaler altid skal behandles efter bestemmelsen om omvalg. De tilfælde, hvor 

ændringen indebærer, at der skal ske en ændring af både den skatteretlige disposition og den 

privatretlig aftale, som i ovenstående SKM2006.629.HR, skal anmodningen behandles efter 

bestemmelsen om omgørelse. 

                                                           
68 Ligningsrådet har truffet en tilsvarende afgørelse i Skm2005.121LR 
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11. Sammenfatning og konklusion 

Reparationsmulighederne 

Genoptagelse af fejl i skatteansættelsen, foretages efter SFL § 26, stk. 2 som ordinær genoptagelse 

indenfor 3 år og fire måneder fra indkomståret. Bestemmelsen administreres meget lempeligt, når 

anmodningen fremsættes indenfor fristen og der fremlægges den nødvendige dokumentation for 

ændringen. Modsat viser analysen, at genoptagelsesanmodninger indkommet efter fristen i SFL § 

26 er betydelig sværere at få gennemført, når det ikke er en af de i bestemmelsen i SFL § 27 oplistede 

objektive betingelser, der skal anvendes.  

 

De genoptagelsesanmodninger, der begrundes i forhold om særlige omstændigheder vil kræve helt 

ekstraordinære forhold for den skattepligtige, der kan dokumenteres. Det kræver endvidere, at den 

skattepligtige reagerer inden for 6 måneder fra kundskabstidspunktet. Praksis er righoldig og 

anerkender sjældent forhold, udover fejl begået af skattemyndigheden eller tilfælde, hvor den 

skattepligtige bevisligt har været alvorlig syg, eller ude af stand til at tage vare på sig selv. 

 

Omvalg efter SFL § 30 foretages, når ændringen vedrører et valg foretaget på selvangivelsen. Der 

kan ikke ubetinget ændres et valg på selvangivelsen. Udgangspunktet er, at valget er bindende for 

den skattepligtige. Det afgørende for at opnå omvalg er, at der er foretaget en ansættelsesændring 

der har sammenhæng med valget, og valget derfor får utilsigtet virkning (økonomiske 

konsekvenser). 

De tilfælde hvor omvalg ikke tillades, vil typisk være forhold, hvor der ikke er den nødvendige 

sammenhæng mellem selve ansættelsesændringen og valget på selvangivelsen, således at det ikke 

er på grund af ansættelsesændringen, at valget er uhensigtsmæssigt. 

 

Omgørelse efter SFL § 29 foreligger i de tilfælde, hvor Skattemyndigheden tillader, at en ændring af 

den privatretlige disposition få betydning for den skattemæssige ansættelse. Selve ændringen af 

skatteansættelsen foretages herefter efter reglerne i SFL §§ 26 og 27. Betingelserne, der er af 

subjektiv karakter, skal forhindre, at dispositioner der er foretaget for at spare eller udskyde skatter, 

hvor man var vidende eller burde være vidende om dette, ikke kan tillades ændret. Der stilles 

skærpede krav til bevisførelsen for dispositioner indgået mellem interesseforbundne parter. 

 

Afgrænsning mellem reparationsmulighederne 

Inden for de enkelte bestemmelser, skal der foretages afgrænsninger overfor de bestemmelser, der 

ikke er omfattet af reglerne, som fx i tilfælde, hvor der gælder særbestemmelser.  
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Det er nødvendigt at afgrænse ovenstående reparationsmuligheder yderligere, idet analysen viser, 

at anmodninger om omvalg og omgørelse, hvor ændringen kan anses for at bero på en fejl kan 

betyde, at disse ikke skal behandles efter reglerne om omvalg og omgørelse, men i stedet skal 

behandles efter reglerne om genoptagelse. 

 

Privatretlige dispositioner der er ugyldige eller uvirksomme 

Gennemgangen af grænseområderne har vist, at ugyldige, uvirksomme privatretlige dispositioner 

og fejlekspeditioner skal behandles efter reglerne om genoptagelse, når det kan bevises, at der er 

tale om denne type sager. Findes det ikke bevist, skal forholdet behandles som omgørelse. 

 

Privatretlige dispositioner der er forkerte på grund af en fejlekspedition 

Vurderingen af, hvornår en fejl kan anses for en fejlekspedition, der dermed kan berigtiges, 

afhænger af om den skattepligtige kan dokumentere, at der ved gennemførelse af dispositionen er 

sket en fejl, der gør at hensigten med den privatretlige disposition, pga. fejlen, har fået et andet 

udfald end det var den skattepligtiges hensigt.  

 

Fejl begået af tredjemand, som fx en bank, vil ofte kunne dokumenteres, og der vil derfor kunne ske 

berigtigelse. Derimod vil det være langt sværere for den skattepligtige at bevise egne 

ekspeditionsfejl. Særligt for dispositioner der er indgået indenfor interessefællesskab, vil det pga. 

det skærpede beviskrav være langt sværere at dokumentere, at hensigten med dispositionen har 

været en anden end det der blev udfaldet.  

Det kan konkluderes at fejl, der bevirker ugyldige eller uvirksomme dispositioner og 

fejlekspeditioner vil kunne berigtiges, mens øvrige fejl kun kan rettes, hvis betingelserne for 

omgørelse er opfyldt. 

 

Skatteretlige dispositioner omvalg - genoptagelser 

Analysen har vist, at grænsefeltet mellem omvalg og genoptagelse kan være svært at vurdere, i de 

situationer, hvor den skattepligtige har foretaget et forkert valg. Der skal her sondres imellem om 

valget bare har vist sig at været uhensigtsmæssigt, eller om der rent faktisk har ligget andre 

fejlagtige forhold bag det forkerte valg, som den skattepligtige ikke har haft indflydelse på.  

Uhensigtsmæssige valg kan kun ændres hvis betingelserne i SFL § 30 er opfyldt, herunder, at der 

foretaget en ansættelsesændring, der har betydning for valget og betyder at valget får 

uhensigtsmæssige konsekvenser. 

 

Egentlige fejl 
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Af forarbejderne til SFL § 30 om omvalg, fremgår at et valg på selvangivelsen er endeligt, med 

mindre der er tale om egentlige fejl, der kan berigtiges. Lovgiver har ikke nærmere defineret eller 

vejledt omkring begrebet ”egentlige fejl”, hvorfor afgrænsningen er svær at foretage. Højesteret 

har i SKM2016.165.HR truffet afgørelser, hvor der godkendes berigtigelse af egentlige fejl.  

Af dommens præmisser kan udledes, at selve vurderingen af ”egentlige fejl”, lægger sig meget op 

ad vurderingen af ”berigtigelse af fejlekspeditioner”. Det synes at være de samme forhold 

Højesteret har vurderet, som der også lægges til grund i vurdering af ”fejlekspeditioner”, når det 

gælder privatretlige dispositioner.  

 

I denne Højesteretsdom har selskabet kunne dokumentere, at hensigten har været en anden end 

det valg, revisor som tredjemand foretog på selvangivelsen. De indleverede dokumenter 

bekræftede hensigten, og det fejlagtige valg kunne derfor tilskrives revisorfejl, der ikke kunne binde 

selskabet. 

 

Det konkluderes på den baggrund, at ”egentlige fejl” kan dækker over forhold, hvor det kan 

dokumenteres, at den skattepligtiges hensigt med valget, ikke har ført til det ønskede resultat, fordi 

der i forbindelse med udførelse af valget er begået en klar fejl.  

 

Afgrænsning omvalg - omgørelse 

I praksis sondres der mellem omvalg og omgørelse ved, at se på om ændringen af skatteansættelsen 

betyder, at der skal repareres på den oprindelige privatretlige disposition. Hvor dette er tilfældet vil 

der være tale om en anmodning, der skal behandles efter reglerne om omgørelse.  

 

Der skal således være tale om, at der anmodes om tilladelse til at ændre forhold i den oprindelige 

privatretlige aftale, der betyder, at skatteansættelsen kan ændres. Modsat omvalg, hvor der er tale 

om en ren skattemæssig disposition ved at ændre et tidligere valg på selvangivelsen. Der ændres 

således ikke på den underliggende privatretlig aftale. 

 

Foreligger der en situation, hvor ændringen involverer både den privatretlige aftale og et valg på 

selvangivelsen viser praksis, at i alt fald de tilfælde, hvor dispositionen kan anses for en samlet 

disposition, vil det være reglerne for omgørelse, der skal finde anvendelse. 

 

Afsluttende 

Indenfor hver bestemmelse findes der områder med særbestemmelser, der skal afgrænses, som 

gennemgået skal der også ske afgrænsninger imellem reglerne. De mange afgrænsninger gør det 
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svært, at give et overblik over, hvornår de enkelte bestemmelser finder anvendelse. Fælles for 

afgrænsningerne mellem, omvalg og omgørelse på den ene side, og genoptagelser på den anden 

side, gælder dog, at ”ekspeditionsfejl” kan betyde, at der kan ske berigtigelse af fejlen. Det skal 

lægges til grund, at der skal foretages en konkret vurdering af forholdene i de enkelte sager. Om 

lovgiver har tænkt, at ”egentlige fejl” skal dække over mere end ”ekspeditionsfejl” vides ikke. 

 

Generelt skal den skattepligtige være opmærksom på, at kontrollere selvangivelsen for fejl, idet der 

ikke eksisterer et retskrav på at få genoptaget sin skatteansættelse udenfor fristen i SFL § 26, stk. 2, 

eller hvor det er andre forhold end de pligtmæssige oplysninger, der ønskes ændret. Ligeledes kan 

det betale sig at reagere hurtig over for skattemyndighederne, hvis det konstateres, at der er begået 

fejl i såvel de privatretlige dispositioner, der danner grundlag for skatteansættelsen, som i selve 

skatteansættelsen. 

12. Perspektivering 

Arbejdet med reglerne har synliggjort, at de mange betingelser, frister og undtagelser, som reglerne 

indeholder gør dem svære at arbejde med, og kræver en vis indsigt i de mange forskellige regelsæt. 

De mange domme og afgørelser støtter denne antagelse. Antallet af domme og afgørelser må dog 

også ses som en følge af, at reglerne i mange tilfælde, er den skattepligtiges sidste mulighed for, at 

få rettet op på uhensigtsmæssige forhold i skatteansættelsen, der kan have stor økonomisk 

betydning.  

Derudover synes reglerne at mangle mulighed for at rette på de helt åbenbare fejl, som den 

skattepligtige først efter skatteansættelsen bliver opmærksom på. Det kræver nogle gange store 

beregninger at komme frem til det valg, der er bedst for den skattepligtige, og viser valget sig 

alligevel ikke at være det mest hensigtsmæssige findes der ikke mulighed for at rette op på 

forholdet.  

 

Reglerne om ekstraordinær genoptagelse, hvor det er helt åbenlyse fejltagelser der søges rettet, og 

hvor der foreligger den fornødne dokumentation kan også virke urimelige over for den 

skattepligtige.  

 

Skatteministeren har netop fremlagt Retssikkerhedspakke V – Et opgør med urimelige skatteregler. 

Det fremgår heraf, at der igangsættes et undersøgelsesarbejde, som skal se på behovet for at justere 

reglerne, bl.a. for tre af bestemmelser i denne afhandling. 
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• For ekstraordinære genoptagelser skal det undersøges om reglerne skal ændres, så simple fejl 

kan genoptages ekstraordinært. 

 

• For omvalg skal det undersøges om borgeren i videre udstrækning skal kunne foretage 

ændringer af valg på skatteansættelse, for eksempel ved at justere eksisterende 

omvalgsbestemmelser i særlovgivning. 

 

• For omgørelser skal der ses på betingelsen om, at dispositionen skal være lagt klart frem med 

henblik på at modernisering af bestemmelsen. 

 

Skatteministeriets tiltag er positivt. Det synes særlig interessant med hensyn til lempelser indenfor 

omvalg, hvor åbenbare ”fodfejl” ved valg mellem skattemæssige opgørelsesmetoder som fx valget 

mellem en skattefri og en skattepligtig fusion. SKM2013.248.HR er et godt eksempel på en sådan 

situation.  

 

Regulering i særlovgivning kan være en mulig løsning, men det skal dog holdes for øje, at 

reguleringerne ikke bidraget til yderligere afgrænsningsproblemer.  

 

Lempelser på området for ekstraordinære genoptagelser kan jeg tilslutte mig, i særlige situationer. 

Der kan fx nævnes en situation, hvor en skattepligtig fejlagtigt selvangiver et underskud som et 

overskud. Fordi det samlede resultat atter bliver negativt, og det udelukkende regulerer 

underskudssaldoen, opdager revisor ikke fejlen ved gennemgang af årsopgørelsen. Han opdager 

først fejlen efter fristen i SFL § 26 i forbindelse med en anden rettelse af skatteansættelsen. 

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse vil ikke kunne imødekommes, idet der ikke foreligger 

særlige omstændigheder. 

 

Digitaliseringen ved indgivelse af selvangivelsesoplysninger betyder, at i omgørelsessituationer, har 

den skattepligtige sværere ved at løfte bevisbyrden for, at en privatretlig disposition er lagt klart 

frem. Man kunne overveje, at udvide de data der skal indberettes.  
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