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Engelsk resume - Summary - Tax process analysis of duties by tax return, deadlines 

and sanctions 

Throughout the last few decades, the tax return has gone from the taxpayer, who had to self-

assess everything to an information form, in which only some figures must be disclosed, if the 

1Danish Tax agency, Skattestyrelsen, has not already received them from a third party. At the same 

time, we have entered an electronic age, where one can only file the tax return electronically, and 

therefore one receives the tax return immediately after.  

The purpose of this thesis is based on the new Danish Tax Control Act, skattekontrolloven (SKL), 

practice from courts and administrative practice, to analyze and compare the tax concept of self-

assessment, which according to the new Danish Tax Control Act, (Law no. 1535 of 19 December 

2017) is changed to the concept of an “information form”. Including whether the changed concept 

has a changed legal effect. 

On January 1 2019, the previous Danish Tax Control Act has been divided into two Acts: The 

Danish Tax Reporting Act, skatteindberetningsloven (SIL) (Law no. 1536 of 19 December 2017) and 

a new Tax Control Act (SKL). By separating the reporting provisions in the previous SKL2 into the 

new SIL3, the new SKL will contain the provisions for the taxpayer's obligations in relation to 

informing The Danish Tax Agency about one’s taxable income, the supervisory powers of the 

Danish Tax and Customs Administration and the penalties for violation of the statutory. 

The summary of my studies concludes that one has “informed” (filed a tax return) when the 

information form has come to the knowledge of the Danish Tax Agency, regardless of whether the 

information deadline for businesses first expires on July 1 of the year after the income year.  

The Danish Tax Agency issues a preliminary tax assessment notice to smaller businesses covered 

by The Tax Control Act (Article 8).  

The question is, if the result of the tax assessment notice is considered as an estimate, or if it is 

considered as the final result if a business owner accepts the figures and do not disclose one’s 

                                                           
1 The Danish Tax and Customs Administration consists of seven specialized agencies, each responsible for its own key 
assignment. The Danish Tax Agency is one of them. 
2 The Danish Tax Management Act, Skattekontrolloven, referred to as SKL 
3 The Danish Tax Filing Law, Skatteindberetningsloven, referred to as SIL 
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own. My investigations into the legal basis in the field show that the law is unclear in the area and 

case law in the future must determine whether taxpayers, for example, may choose to be taxed 

under the business taxation scheme, also called, virksomhedsskatteordningen (VSO)4 after June 

30, year two after the income year.  

In my analysis of the legal sources in the field, I have come to the conclusion that if the businesses 

have not provided the information (filed a tax return) digitally, then the information form is not 

considered to have been submitted if it is not provided by the correct channels of the Danish Tax 

Agency. 

Furthermore, I have highlighted that the new Tax Control Act restricts the possibility of sanctioning 

preliminary information forms5 that have first been corrected after the information deadline. After 

examining the preparatory work for SKL, I no longer believe that The Danish Tax Agency can 

provide tax surcharges if the taxpayer has submitted a preliminary information form (which means 

it is incomplete). Case law based on previous legislation will not be applicable anymore for the 

income year 2018, when new legislation comes into force. 

1. Indledning og problemformulering 

1.1. Indledning 

Igennem de seneste årtier er selvangivelsen gået fra, at skatteyderen skulle selvangive alt, til at 

det er et oplysningsskema, hvor der kun skal oplyses om tal, som Skattestyrelsen (SKTST) ikke har 

modtaget fra tredje mand eller beregnet sig til (befordring).  

Dette afgangsprojekt vil med udgangspunkt i den nye skattekontrollovs (SKL) afsnit I og III, belyse 

den skattepligtiges pligter og frister, samt SKTSTs sanktionsmuligheder ved manglende 

efterlevelse.6  

Formålet med afgangsprojektet er, på baggrund af den danske skattelovgivning, praksis fra 

domstole, administrativ praksis og øvrige juridiske kilder, at analysere det skattemæssige begreb 

                                                           
4 Cf. The Danish business taxation scheme, VSO Article 2, section 2.  
5 Also known as a tax return  
6 Lov nr. 1535 af 19. december 2017 – Skattekontrolloven (SKL)  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/1
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at selvangive, som ifølge ny SKL er ændret til begrebet at oplyse. Herunder, om der i det ændrede 

begreb, ligger en ændret retsvirkning for mine udvalgte problemstillinger.  

1.2 Problemformulering 

Med virkning fra 1. januar 2019 er SKL ændret og opdelt i en skatteindberetningslov (SIL) og en 

SKL.7 Ved at udskille indberetningsbestemmelserne i den gamle SKL til en ny SIL, så kommer den 

nye SKL til at indeholde bestemmelserne, om de skattepligtiges pligter i forhold til at oplyse SKTST, 

om skattepligt og om beløb til brug for den skattepligtige indkomst, om SKTSTs kontrolbeføjelser 

og om straf for overtrædelse af bestemmelserne i loven. 

Den nye SKL opererer med ordet skatteansættelse, som betegnelse for årsopgørelsen og 

skatteforvaltningsloven (SFL) anvender ordet skatteansættelse som betegnelse for SKTSTs ligning, 

benævnt som skattekontrollen i den nye SKL.8 Her giver det anledning til at overveje om den 

forskellige opfattelse af ordet kan give anledning til problemer i praksis.  

Jeg vil vurdere, om selvstændige erhvervsdrivende, som er omfattet af den udvidede 

årsopgørelsesordning, kan pålignes et skattetillæg, hvis ændringer til skatteansættelsen først sker 

efter oplysningsfristen. Herunder vil jeg undersøge om samme målgruppe kan vælge at anvende 

virksomhedsordningen (VSO) efter 30. juni i det andet indkomstår efter indkomståret eller, om 

den selvstændige erhvervsdrivende anses for at have oplyst ved at acceptere den foreløbige 

årsopgørelse. VSO er hjemlet i virksomhedsskatteloven (VSL).9 

Vi er kommet ind i en elektronisk tidsalder, hvor man skal/kan oplyse elektronisk og derved få 

dannet en årsopgørelse straks, der er oplyst. Den selvstændige erhvervsdrivende skal anvende 

TastSelv Borger og her er der to muligheder. En mulighed er at sende en mail vedhæftet sit 

oplysningsskema, den anden er at anvende indberetningsmodulet (selvbetjeningsløsningen), hvor 

der straks dannes en årsopgørelse. Her vil opmærksomheden kunne henledes på, om begge 

muligheder anses for at være at indgive oplysningsskema af de digitale kanaler, som SKTST 

anviser. Samtidig vil jeg analysere SKTSTs sanktionsmuligheder ved, at den selvstændige 

erhvervsdrivende ikke har selvangivet til tiden af de kanaler, som SKTST anviser. 

                                                           
7 Lov nr. 1536 af 19. december 2017 – Skatteindberetningsloven (SIL)  
8 Lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj – 2018 – Skatteforvaltningsloven (SFL)  
9 Virksomhedsskatteloven - Lovbekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2013 

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000834947/1
file:///C:/Users/w12760/Desktop/Backup%20-Anita%20skole/Hovedopgave/Hovedopgave%20-%20Eksamensudgave/Lovbekendtgørelse%202018-05-31%20nr.%20678
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000834961/1#LBKG20131114_P2
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Lovgrundlaget i den nye SKL er ændret i forbindelse med det at oplyse (selvangive) og det vil her 

blive belyst, om der kan oplyses flere gange inden oplysningsfristens udløb uden, at der anses for 

at være endeligt oplyst. Her vil jeg belyse, hvornår der kan anses for at være oplyst og ”bommen 

går ned”, dvs. at retsvirkningerne for det oplyste indtræder og genoptagelsesreglerne i SFL tager 

over.  

Jeg vil endvidere undersøge om skattepligtige, som ikke oplyser til tiden, kan undgå skattetillæg 

ved at oplyse et foreløbigt oplysningsskema, hvor der ikke ligger et skatteregnskab til grund for 

indberetningen.  

Samlet set vil jeg undersøge, om den nye SKL lever op til sit formål om klar og præcis lovgivning 

omkring det at oplyse, samt den administrative retsfølge ved ikke at oplyse. 

2. Afgrænsning 

Afgangsprojektet omhandler fuldt skattepligtige personer til Danmark, som er personligt 

erhvervsdrivende (selvstændige erhvervsdrivende) uden udlandsforhold. Afgangsprojektet 

omfatter ikke selvstændige erhvervsdrivende omfattet af mindstekravbekendtgørelsen for større 

virksomheder.10  

I afgangsprojektet vil den selvstændige erhvervsdrivendes pligter i forbindelse med at oplyse blive 

belyst (SKL afsnit I, kapitel 1) og SKTSTs sanktionsmuligheder (SKL afsnit III), hvis den skattepligtige 

ikke anses for at have oplyst. Skatteindberetningsloven, som blev indført samtidig med ny SKL, vil 

jeg kun nævne i relevante sammenhænge. 

I Skatteforvaltningen anvendes der flere systemer, som er benævnt TastSelv (SA pro, TastSelv 

Borger og TastSelv Erhverv). Skatteforvaltningen har bl.a. SA pro (selvangiv professionelt), som 

typisk anvendes af rådgivere, der oversender oplysninger elektronisk og vil ikke blive omtalt 

nærmere i dette afgangsprojekt. I tilfælde hvor SA pro vil være en mulighed, vil det være sat i 

parentes. TastSelv Erhverv vil jeg kun kort orientere om i afgangsprojektet under relevante 

kapitler, da det ikke vedrører den selvstændige erhvervsdrivendes pligter til at indgive sit 

oplysningsskema. I dette afgangsprojekt vil TastSelv Borger blive benævnt TastSelv. 

                                                           
10 Bekendtgørelse nr. 1295 af 14. november 2018 - om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000829704/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000829704/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000829703/1
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Skatteforvaltningen blev i 2018 opdelt i 7 styrelser. Skattestyrelsen er den styrelse, som forestår 

kontrollen (ligningen) af oplysningsskemaer og skatteansættelser (afgørelser/årsopgørelser). 

Skatteforvaltningen, herunder Skattestyrelsen, vil i dette afgangsprojekt blive benævnt som SKTST. 

3. Metode 

I dette afgangsprojekt undersøges gældende ret, hvilket betyder, at det er den retsdogmatiske 

metode, der anvendes. Det betyder, at der arbejdes ud fra love, bekendtgørelser, forarbejder og 

retspraksis og andet juridisk litteratur.  

De udvalgte problemstillinger er reguleret af national ret, hvorfor EU retlige aspekter ikke vil blive 

behandlet i dette afgangsprojekt. 

I dansk lov er der et legalitetsprincip, som fremgår af Grundlovens § 3. Af Grundlovens § 3, kan der 

udledes 2 ting – et hjemmelskrav og det formelle lovs princip. Det formelle lovs princip går ud på 

den retlige trinfølge, hvor love går forud for øvrige retskilder og at love kun kan ophæves og 

ændres ved lov.  Hjemmelskravet (den materielle lovs princip) omhandler, at SKTST ikke kan 

handle uden den fornødne bemyndigelse eller lovhjemmel. En lavere retskilde skal have hjemmel i 

en højere retskilde. Når ministeren udsteder en bekendtgørelse, skal den have hjemmel i en lov. 

En vejledning eller et cirkulære skal have hjemmel i en bekendtgørelse eller i en lov, der ikke må 

være grundlovsstridig.  

Jeg har inddraget relevant juridisk litteratur. Dette betragtes traditionelt ikke som en retskilde, 

som loven og dens forarbejder, samt domspraksis, men som et analyserende bud på forståelsen af 

de øvrige retskilder. Litteraturen beskriver et bud på forfatternes teoretiske opfattelse af den 

gældende retsstilling. Retskildeværdien af Den juridiske vejledning (DJV) er ligeledes et bud på 

tolkning af loven. Medarbejdere i SKTST er bundet af DJV, når det skrevne ikke går imod højere 

retskilder. Den skattepligtige er ikke bundet af DJV, men kan støtte ret herpå, hvis det ikke går 

imod højere retskilder.  

I dette afgangsprojekt er forarbejderne væsentlige, da loven er ny og formålet med loven belyses 

heri. Forarbejderne til en lov er en del af det, som har ligget til grund for politikernes vedtagelse af 

en lov og er derved vigtige i forståelsen af loven. Det er vigtigt, at der ikke lovgives i forarbejderne, 
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men at det fremgår af selve lovens ordlyd, når der er tale om skærpende omstændigheder for den 

skattepligtige.  

Med udgangspunkt i SKL og dens forarbejder, som blev vedtaget 19. december 2017 og er 

gældende for oplysningsskemaet for indkomståret 201811, har jeg belyst mine emner.12  Da SKL er 

ny og først er trådt i kraft i forbindelse med indgivelse af oplysningsskemaet for indkomståret 

2018, er der kun sparsomt praksis på området.  

4. Ændrede begreber i den nye skattekontrollov  

Den tidligere SKL var ikke udarbejdet med teknologiens udvikling for øje, hvilket har givet 

anledning til, at der er ændret begreber i SKL. 

4.1 Selvangivelsesbegrebet ophæves 

Ved indførelse af den nye SKL, er der kommet helt nye begreber og ordet selvangive er fortid. Det 

er ændret til ordet oplyse. Ændringen blev foretaget på baggrund af, at de fleste skatteydere ikke 

selvangiver mere, da SKTST er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at SKTST kan udarbejde 

en årsopgørelse. Når ordet selvangive ikke anvendes mere, er selvangivelsen blevet til et 

oplysningsskema og selvangivelsesfristen er blevet til oplysningsfristen. Begrebet at oplyse 

anvendes i SKL både, når der er pligt til at oplyse (selvangive) og ved at oplyse, hvis SKTST 

anmoder om oplysninger til brug for kontrol. 

4.2 Begrebet skatteansættelse 

SFL og SKL anvender begrebet ”skatteansættelse”, men begrebet anvendes forskelligt efter hvilken 

lov, der opereres i.  

4.2.1. Skattekontrollovens definition af skatteansættelse 

Ordet skatteansættelse anvendes om årsopgørelsen (opgørelse af indkomstskat) i den nye SKL § 1: 

                                                           
11 § 90, stk. 5 i lov nr. 1535 af 19. december 2017 – Skattekontrolloven (SKL). 
12 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 Forslag til skattekontrollov 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000790939/1
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”Told- og skatteforvaltningen kontrollerer, at skattepligtige til Danmark afgiver de 

nødvendige oplysninger til opgørelse af indkomstskat (skatteansættelse) og til afgørelse af 

skattepligt”. 

Kontrollen kan i henhold til SKL føre til, at en afgørelse ændrer skatteansættelsen (årsopgørelsen). 

4.2.2. Skatteforvaltningslovens definition af skatteansættelse 

SFLs anvendelse af ordet skatteansættelse er udtryk for ”vejen” til årsopgørelsen. 

Af forarbejderne til en tidligere SFL fremgår bl.a. følgende om begrebet skatteansættelse: 

”Begrebet skatteansættelse (ansættelse af skat) anvendes såvel om opgørelsen af 

grundlaget for skatteansættelsen som om beregningen af den skat, dette grundlag fører til, 

samt beregningen af tillæg, gebyrer eller lignende, der er knyttet til skatteberegningen ”.13 

Ifølge professor Jan Pedersen i bogen Skatteforvaltningsloven med kommentarer, anvendes ordet 

skatteansættelse i SFL om beløbsmæssige ændringer af årsopgørelsen for både enkeltstående 

perioder og dispositioner.14 Hvis SKTST ønsker at ændre en årsopgørelse, fremgår det af 

genoptagelsesmuligheden i SFL § 26, stk. 1, at der skal være truffet afgørelse inden 1. august i det 

4. indkomstår, men der behøver ikke at være fremsendt en årsopgørelse, hvoraf resultatet af 

skatteansættelsen fremgår. Følgende fremgår bl.a. af SFL § 26, stk. 1: 

”…….. Ansættelsen skal foretages senest den 1. august i det fjerde år efter indkomstårets 

udløb. Denne frist gælder ikke for den skatteberegning, der er en følge af ansættelsen…..” 

SFL anvendelse af begrebet er i henhold til SFL § 26, stk. 1, at årsopgørelsen er en følge af den 

skatteansættelse (forslag/afgørelse), som kontrollen (ligningen) har foranlediget. 

4.2.3. Mulige udfordringer ved sammenblanding af begreberne 

Forskelligheden, som de to skatteansættelser afviger med, er tidspunktet fra, at SKTST har truffet 

afgørelse, til skatteyders årsopgørelsen er modtaget. Problemstillingen opstår omkring SKTSTs 

afsendelse af afgørelse om ændring af en skatteansættelse, som i henhold til 

genoptagelsesreglerne i SFL § 26, stk. 1 senest skal være afsendt 1. august i det fjerde indkomstår.  

                                                           
13 Lovforslag nr. 110 af 31. maj 2005 
14 Jan Pedersen: Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udgave – side 438 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832386/2#LBKG2018678_P27
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832386/elem/LBKG2018678_P26.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ER03&relations%5B%5D=ENLI&relations%5B%5D=RLV
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832386/elem/LBKG2018678_P26.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ER03&relations%5B%5D=ENLI&relations%5B%5D=RLV
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000306486/1
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SFLs (ændring af årsopgørelsen) begreb skatteansættelse ligger tidsmæssigt før SKLs 

(årsopgørelse) anvendelse af begrebet. Ved at benytte samme begreb, som anvendes på to 

forskellige tidspunkter, kan det være en udfordring og det kan skabe forvirring om en årsopgørelse 

(skatteansættelse, hvoraf alle tal og beregning af skatten fremgår) skal være dannet inden 

genoptagelsesfristen i SFL § 26 og ikke kun, at afgørelsen om ændringen af skatteansættelsen er 

afsendt. 

Den skattepligtige vil dog ikke kunne støtte ret på, at de troede, at SKTST ikke havde overholdt 

tidsfristen i SFL § 26, stk. 1, andet punktum, da det fremgår af lovens ordlyd, jf. SFL § 26, stk. 1, 3 

punktum. 

5. Digital udvikling fra at selvangive til at oplyse 

5.1. Tilbageblik - udviklingen fra fysisk aflevering til digital indberetning af oplysningsskema 

5.1.1. Oplysningsskemaets (selvangivelsens) historie 

I 1903 blev der udarbejdet lovgivning om, at der skulle ske beskatning af indkomster over en vis 

grænse.15 I forbindelse med at behovet for at selvangive indtraf, var der grundlag for at udarbejde 

et skema – ”skema til selvangivelse for her i landet bosatte personer”.16 Det, at selvangive, var en 

indirekte pligt, som ikke var lovfæstet. Hvis man ikke fremsendte en selvangivelse, satte 

sognerådet indkomsten efter bedste overbevisning primært ud fra privatforbruget, dog med nogle 

procenter ekstra, som en straf. Skønnet (taksationen) kunne nedsættes til det selvangivne, hvis 

der var en god forklaring på forsinkelsen af selvangivelsen. 

Statsskatteloven (SL) kom i 1922, hvor det blev præciseret, at hvis der ikke var indgivet en 

selvangivelse til tiden, tabte man retten til at selvangive og ligningsmyndigheden foretog herefter 

et skøn, hvortil der blev tillagt et straftillæg, jf. SL § 40.17 Der kunne pålægges dagbøder af kr. 10, 

pr. dag, hvis ligningsmyndigheden mente, at det var vigtigt, at fremtvinge selvangivelsen i stedet 

for at foretage en taksation. 

                                                           
15 Lov nr. 104 af 15/5-1903  
16 Artikel på Skatteministeriets hjemmeside - Det selvangivelsesløse samfund – kapitel 4. Selvangivelsens historie 
17 Statsskatteloven - Lov nr. 149 af 10/4-1922 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832386/elem/LBKG2018678_P26.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ER03&relations%5B%5D=ENLI&relations%5B%5D=RLV
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skaτ/2006/januar/skaτ-januar-2006/det-selvangivelsesloese-samfund
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303
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I 1946 kom den første kontrollov (KL), hvor konsekvenserne af manglende eller ikke behørig 

selvangivelse vedrørende indkomsten blev udskilt fra SL § 40 til KL § 2.18 Selve den skønsmæssige 

ansættelse ved manglende selvangivelse var stadig hjemlet i SL § 22. Der var dog stadig ikke nogen 

lovfæstet pligt til at selvangive. 

Pligten til at selvangive lovfæstes med ændringen af KL i 1957.19 Her blev det en pligt at selvangive, 

da ordet ”skal” indgår i loven. Ændringerne af KL fremgår af ændringslovens § 1: 

”I lov nr. 392 af 12. juli 1946 § 2 udgår linje 1-2 og erstattes af følgende: 

”Enhver, der omfattes af reglerne om indkomstskattepligt….., skal være pligtig at selvangive 

sin indkomst, …..””. 

Den fysiske selvangivelse har siden 1957 været et dokument, som den skattepligtige har pligt og 

ansvar for at udfylde korrekt.  

Frem til 1960’erne blev meget af arbejdet med opkrævning af skatter udført manuelt. 

Skatteoplysningerne blev indsamlet via selvangivelser, som borgerne udfyldte og indsendte. Disse 

oplysninger dannede grundlag for den skat, der skulle betales. 

Skattetillægget (tidl. kontrollovstillægget) blev ændret i 1995 til den beregningsform, som vi 

kender i dag.20 Loven ændrede det tidligere princip med procentvis beregning af tillægget, til et 

dagligt skattetillæg på kr. 200 for hver dag fristen blev overtrådt, max. Kr. 5.000. Af 

bemærkningerne hertil fremgår, at hovedformålet med lovforslaget var at styrke 

skatteadministrationen. Endvidere blev begrebet kontrollovstillæg ændret til skattetillæg og 

bestemmelserne var for at sikre, at der blev indgivet selvangivelse rettidigt således, at der kunne 

ske en så korrekt og tidsnær skatteligning som muligt.  

I 2004 blev der åbnet op for, at lønmodtagere kunne selvangive via www.tastselv.toldskat.dk for 

indkomståret 2003.21 Selvstændige erhvervsdrivende skulle stadig indsende selvangivelserne, med 

                                                           
18 Kontrollov - Lov nr. 392 af 12. juli 1946 - om Selvangivelsen af Indkomst og Formue, om Foranstaltninger til Kontrol med 
Selvangivelsen og om Straffen for Skattesvig m.v. 
19 Lov nr. 200 af 6. juli - 1957 - om ændringer i lov om selvangivelsen af indkomst og formue, om foranstaltninger til kontrol med 
selvangivelsen og om straffen for skattesvig m.v. 
20 Lov nr. 1104 af 20. december 1995 – Lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, kildeskatteloven… 
21 https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2004/februar/lettere-selvangivelse-allerede-nu 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=63303
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000252167/elem/L1946392_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ER03&relations%5B%5D=ENLI
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000252167/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000252167/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000256467/1#L1957200_P3
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000174264/1
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2004/februar/lettere-selvangivelse-allerede-nu
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tilhørende skatteregnskaber. Samme år fik alle skattepligtige deres egen digitale skattemappe på 

www.tastselv.toldskat.dk. Skattemappen er det, vi i dag kender som TastSelv Borger. 

Politisk har der længe været en vision om det selvangivelsesløse samfund. I 2006 blev visionen 

igen luftet, men med konkrete tiltag, da skatteministeriet udtalte sig om fremtiden og fusionen 

mellem de kommunale skattemyndigheder og de statslige told- og skattemyndigheder.22  

I forbindelse med flere blev indberetningspligtige af skatteydernes indtægter og udgifter faldt 

behovet for at indhente supplerende oplysninger via oplysningskort hos skattepligtige med enkle 

økonomiske forholde – nærmere bestemt lønmodtagere.  

Teknologien har givet SKTST og skatteyderne en række nye muligheder. Her spiller især internettet 

en stor rolle. I de første år var der kun få borgere, der brugte internetløsningen, men nu anses 

digitaliseringen for at være en integreret del af skatteydernes hverdag, så lovgivningsmæssigt har 

lovgiver ment, at der i dag kunne stille krav til de selvstændige erhvervsdrivende om at oplyse 

digitalt. 

5.1.2. Skattekontrollovens historie 

SKL er med sin første udgave fra 1946 en af de ældste skattelove.23 Den blev bl.a. indført for, at 

der kunne opnås en rationel og effektiv skattekontrol af hensyn til samfundets retssikkerhed. 

Politisk var der dog også hensynet til en beskyttelse af borgene, hvor klare regler kunne være med 

til at afstemme forventninger til det at selvangive.  

Den seneste SKL er en del af ”Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning”.24 Efter en 

præsentation for samtlige partiers ordførere den 22. maj 2014 igangsatte skatteministeren den 5. 

juni 2014 arbejdet med at omskrive og modernisere SKL. Her valgte man at udskille den til to love 

og begge blev vedtaget den 19. december 2017: 

 Skattekontrolloven (SKL) – Lov nr. 1535 af 19. december 2017  

 Skatteindberetningsloven (SIL) – Lov nr. 1536 af 19. december 2017 

                                                           
22 https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skaτ/2006/januar/skaτ-januar-2006-html 
23 Lov nr. 392 af 12. juli 1946 - om Selvangivelsen af Indkomst og Formue, om Foranstaltninger til Kontrol med Selvangivelsen og om 
Straffen for Skattesvig m.v. 
24 Retssikkerhedspakke III:  https://www.regeringen.dk/media/3775/retssikkerhedspakke-iii-klar-og-praecis-lovgivning.pdf 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/1#L20171535_P2
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000834947/1
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/skaτ/2006/januar/skaτ-januar-2006-html
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000252167/1#L1946392_P2
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000252167/1#L1946392_P2
https://www.regeringen.dk/media/3775/retssikkerhedspakke-iii-klar-og-praecis-lovgivning.pdf
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Opdelingen blev foretaget, så alle pligter vedrørende den skattepligtiges oplysningsskema ligger i 

SKL og de pligter omkring indberetning af oplysninger fra 3. mand, er beskrevet i SIL. 

5.2. Oplyse til brug for skattepligt og til brug for skatteansættelsen (årsopgørelsen) 

5.2.1. Oplyse om skattepligt til Danmark 

Alle fuldt skattepligtige til Danmark, der bor her i landet eller har skattepligtige aktiviteter hertil, 

skal give oplysning om deres pligt til at betale skat. Ifølge forarbejderne til SKL § 2, stk. 1, 2. pkt., 

gælder oplysningspligten efter 1. pkt., selv om den pågældende ikke er registreret med adresse i 

Danmark.25 Det er dermed den skattepligtige, som har ansvaret for at oplyse om deres tilknytning 

til Danmark, jf. SKL § 2.  

Ifølge forarbejderne til SKL § 2 omfatter oplysningspligten alle fysiske personer:26  

”…..hvad enten de er fuldt eller begrænset skattepligtige her til landet efter kildeskattelovens 

afsnit I, eller er grænsegængere omfattet af kildeskattelovens afsnit I A. Det gælder uanset 

om, de pågældende skattepligtige modtager en årsopgørelse inden udløbet af 

oplysningsfristen, jf. § 8, eller modtager et oplysningsskema, jf. § 5”.  

Af forarbejderne til SKL § 2 fremgår, at reglen er ny, men er medtaget for at implementere 

gældende ret. Reglen skal tydeliggøre, at i oplysningspligten ligger, at den skattepligtige, skal stå 

inde for de afgivne oplysninger og efter anmodning fra SKTST skal indgive oplysninger, hvis SKTST 

har formodning om, at de er, eller har været skattepligtige her til landet.27  

Ved ikke at oplyse om sin skattepligt til Danmark, kan den skattepligtige straffes efter SKL § 83, stk. 

5. I forarbejderne til SKL fremgår bl.a.: 28  

”Udviklingen er derfor løbet fra en begrænsning af strafansvaret til forsætlige forhold, når 

det gælder manglende registrering af skattepligt. Ved manglende reaktion på en for lav 

skatteansættelse i forbindelse med en årsopgørelse har strafansvaret hele tiden både 

omfattet forsæt og grov uagtsomhed, og manglende registrering med henblik på at undgå 

skattepligt må anses for lige så strafværdigt. ” 
                                                           
25 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - § 2 -  side 71 
26 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - § 2 - side 71 
27 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - § 2 -  side 71 
28 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - § 83 - side 161 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P83.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P83.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000790939/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000790939/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000790939/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000790939/1
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Den manglende oplysning om skattepligt er herefter blevet strafværdigt både ved grov 

uagtsomhed og ved forsæt til unddragelse af skatter, jf. SKL 83, stk. 5.  

5.2.2. Oplyse i forbindelse med indgivelse af oplysningsskema 

De skatteydere, som skal oplyse, har adgang til et oplysningsskema i TastSelv, hvor de fleste felter 

er låste (udfyldt på forhånd) med oplysninger fra tredjemand. Der er derved få felter tilbage på 

oplysningsskemaet, som borgerne skal indgive og har ansvar for. Ved udarbejdelsen af SKL ansås 

ordet oplyse derved for at være mere dækkende end ordet at selvangive.29  

I henhold til SKL § 2 er enhver, der er skattepligtig her til landet, pligtig til årligt at oplyse SKTST om 

deres indkomst. Selvstændige erhvervsdrivende, som ikke modtager et oplysningsskema efter SKL 

§ 5 stk. 2, er ikke af denne grund fritaget for at give told- og skatteforvaltningen oplysninger som 

nævnt i SKL § 2, jf. SKL § 5, stk. 3. 

5.2.3. Sammenfatning af det at oplyse 

Oplysninger, til brug for skattepligten og oplysningsskemaet, skal den selvstændige 

erhvervsdrivende indgive uopfordret til SKAT. 

Hvis SKTST vil kontrollere skattepligten eller oplysningsskemaet, skal den selvstændige 

erhvervsdrivende fremsende det ønskede materiale til oplysning af sagen. 

5.3. Udvidet årsopgørelsesordning (erhvervsdrivende modtager årsopgørelse uden at have 

oplyst) 

Skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte regler om, at visse skattepligtige kan modtage en 

årsopgørelse, jf.  SKL § 8, stk. 1, nr. 2, selvom de ifølge lovgivningen forudsættes at skulle indgive 

oplysningsskema. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere SKL § 4, stk. 1.  

Ordningen blev indført med virkning fra indkomståret 2013.30  

Skatteministeren har i § 2 i bekendtgørelse nr. 1302 af 14. november 2018, bestemt hvilke 

personer, som er omfattet af dette. Heraf fremgår det bl.a.:  

                                                           
29 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslaget - kapitel: 2.4.7. Termologi, side 28   
30 § 4 i Bekendtgørelse nr. 535 af 22. maj 2013 - Om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P83.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P5.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=CASELAW
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P5.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=CASELAW
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P5.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=CASELAW
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P8.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000541183/elem/LBKG20131264_P4.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ER03&relations%5B%5D=ENLI
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000829710/1?frt=Bekendtg%C3%B8relse+om+fysiske+personers+modtagelse+af+en+%C3%A5rsopg%C3%B8relse+i+stedet+for+et+oplysningsskema&hide_flash=1&page=1&rank=2
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000790939/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000531188/1
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 At skatteyder ikke må være moms- eller lønsumsafgiftspligtig. 

 At overskuddet af den skattepligtiges virksomhed udgør < 25 % af den samlede personlige 

indkomst for året. 

 At den selvstændige erhvervsdrivende ikke har hensat beløb på konto for opsparet 

overskud fra tidligere indkomstår, som ikke er hævet. 

 At skatteyder ikke har forskudt indkomstår. 

Den selvstændige erhvervsdrivende modtager en årsopgørelse med et ansat beløb baseret på 

overskud af virksomhed fra sidste indkomstår eller fra forskudsopgørelsen for indkomståret, hvis 

der er korrigeret i denne, Jf. § 2, stk. 2.31 Skatteyder behøver ikke at foretage sig noget, hvis 

ansættelsen er korrekt.  

Ifølge forarbejderne til SKL var gældende ret, at årsopgørelsen bliver endelig ved 

oplysningsfristens udløb.32 Samtidig fremgår det af forarbejderne, at det ikke har været hensigten, 

at foretage de store ændringer af de hidtidige regler om selvstændige erhvervsdrivende, som har 

været omfattet af den udvidede årsopgørelsesordning. 33  

5.3.1. Den selvstændige erhvervsdrivendes (omfattet af SKL § 8) pligt til at oplyse  

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende omfattet af SKL § 8 ønsker at ændre årsopgørelsen, skal 

den selvstændige erhvervsdrivende indgive sit oplysningsskema senest 1. juli året efter 

indkomståret, jf. SKL § 10, stk. 2, nr. 1. Pligten til at reagere på en forkert årsopgørelse fremgår 

dels af SKL § 2 om at skulle oplyse, og dels af fristreglen i SKL § 10 om at ændringen af 

årsopgørelsen skal ske inden 1. juli året efter indkomståret. Af strafbestemmelsen i SKL § 83, stk. 1 

fremgår endvidere, at den skattepligtige:  

”…skal inden 4 uger efter udløb af fristen for afgivelse af sådanne oplysninger, jf. § 10, 

underrette told- og skatteforvaltningen, hvis ansættelsen er for lav”.  

                                                           
31 Bekendtgørelse nr. 1302 af 14. november 2018 
32 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslaget - kapitel: 3.1.4.1. - side 32 
33 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslaget - kapitel: 3.1.4.2. - side 33 

 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P10.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P10.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P83.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000829710/1?frt=Bekendtg%C3%B8relse+om+fysiske+personers+modtagelse+af+en+%C3%A5rsopg%C3%B8relse+i+stedet+for+et+oplysningsskema&hide_flash=1&page=1&rank=2
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l13/20171_l13_som_fremsat.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l13/20171_l13_som_fremsat.pdf
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Strafferammen for skatteunddragelse er ifølge SKL § 83, stk. 4 og stk. 5 bøde eller fængsel i op til 1 

år og 6 måneder. Hvis det er særligt groft, kan det give op til 8 års fængsel, jævnfør straffelovens 

(STRFL) § 289. 

5.3.2. Ændring af årsopgørelsen efter oplysningsfristen 

Skatteydere omfattet af SKL § 8, stk. 1, nr. 2, kan ikke pålægges et skattetillæg for ikke at have 

overholdt oplysningsfristen i SKL § 10, da det kun er skatteydere omfattet af SKL § 5, som er 

omfattet af SKL § 73 om skattetillæg. Hvis skatteyderen ønsker at oplyse efter oplysningsfristen, vil 

det blive anset som værende omfattet af genoptagelsesreglerne i SFL § 26 og § 27. 

5.4. Låste felter, som skatteyder ikke kan indgive til 

5.4.1. Låste felter i oplysningsskemaet 

Skatteministeren kan i henhold til SKL § 15, stk. 1 begrænse skatteyders mulighed for at ændre 

indberetninger fra tredje mand og reglen er derved en undtagelse til oplysningspligten i SKL § 2, 

stk. 1, som er anført i både SKL § 2, stk. 2 og SKL § 15. Ministeren har valgt at gøre brug af 

bemyndigelsen til at begrænse adgangen, ved indførelse af Bekendtgørelse nr. 1300 af 14. 

november 2018.  

Ifølge bemærkningerne til SKL blev feltlåsning oprindeligt indført i lov nr. 462 af 12. juni 2009 på 

baggrund af en rapport, hvoraf det fremgik, at skatteydere ændrede korrekte indberettede data 

pga. af misforståelser.34 Feltlåsning blev først indført for selvstændige erhvervsdrivende ved § 1 i 

lov nr. 927 af 18. september 2012, og blev implementeret i den tidligere SKL ved § 1 A, med 

virkning for indkomståret 2013.35 Ved indførelsen af den tidligere SKLs § 1 A, stk. 2, bortfaldt 

samtidig den selvstændige erhvervsdrivendes ansvar for disse låste felter. Baggrunden herfor er, 

at den skattepligtige vil have en forventning om, at SKTST vil sørge for, at oplysningerne til disse 

felter er korrekte. Fritagelsen for ansvar er dog under forudsætning af, at skatteyder ikke har haft 

indflydelse på indberetningen, jf. SKL § 82, stk. 2.36 Selvstændige erhvervsdrivende kan gøre 

indflydelse gældende ved, at indberetter ikke er en uafhængig part. Dette kunne f.eks. være et 
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familiemedlem, eller en samarbejdspartner, som har foretaget indberetningen. I forarbejder til SKL 

fremgår bl.a. følgende:37 

”Det følger modsætningsvist heraf, at hvis en skattepligtig har indflydelse på indberetningen 

og har indgået en aftale med den indberetningspligtige tredjemand om, at indberetningen 

har et indhold, der fører til en for lav skatteansættelse af den skattepligtige, så kan begge 

parter efter omstændighederne ifalde straf for skattesvig”. 

Ved indførelsen af den tidligere SKL § 1 A, gav det anledning til at indsætte Kildeskatteloven (KSL) 

§ 75,38 der omhandlede, at den skattepligtige skulle reagere, hvis der: 

”På samme måde som anført i § 74 straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt  

1. modtager A-indkomst eller arbejdsmarkedsbidragspligtig indkomst, uden at der er 

indeholdt A-skat eller arbejdsmarkedsbidrag…..” 

Med KSL § 75 sammenholdt med KSL § 74 ville man undgå, at arbejdsgiver og arbejdstager skulle 

kunne udbetale/modtage løn uden, at der blev betalt skat af indtægten. Hvis den selvstændige 

erhvervsdrivende ved siden af sin personlige virksomhed modtager sort løn, som ikke indberettes 

til et låst felt, vil den skattepligtige kunne stilles til ansvar, jf. KSL § 75. 39  

Her kunne det give anledning til at overveje om arbejdstageren vil være i god tro, hvis den 

skattepligtige modtager løn og lønseddel, hvor der indeholdes skat, men arbejdsgiveren ikke 

indberetter, hverken løn eller A-skat, og det ikke fremgår af TastSelv.  

Den skattepligtige vil her kunne argumentere for, at skatteyder ikke skal indgive oplysninger, som 

burde være indberettet af tredjemand, jf. SKL § 2, stk. 2, og ikke er omfattet af 

strafbestemmelserne i SKL, jf. SKL § 82, stk. 2. I det tilfælde vil SKTST have bevisbyrden for, at 

skatteyder har været med i aftalen, om at konstruere lønsedler og undlade indberetning. SKTST vil 

samtidig skulle løfte bevisbyrden for, at den skattepligtige har handlet mindst groft uagtsomt og vil 

kunne straffes efter KSL § 75, som henviser til samme strafbestemmelse som i KSL § 74, stk. 2. 
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5.4.2. Skatteyders korrektionsmuligheder ved forkerte beløb i låste felter 

Hvis skatteyder ikke mener, at det indberettede beløb er korrekt, skal skatteyder som 

udgangspunkt rette henvendelse til indberetter med henblik på at få rettet indberetningen. Hvis 

indberetter er enig med den skattepligtige, korrigeres lønindberetningen i eIndkomst (via TastSelv 

Erhverv), samt i eKapital for øvrige indberetninger. Når SKTST har modtaget de nye oplysninger, 

bliver der automatisk udarbejdet en ny årsopgørelse, dog under hensyntagen til 

genoptagelsesreglerne i SFL § 26 og § 27.40  

Hvis det ikke er muligt for den skattepligtige at få den indberetningspligtige til at 

ændre/indberette oplysningerne, er der oprettet en mailfunktion i oplysningsskemaet 

(selvbetjeningsløsning i TastSelv Borger) for indkomståret 2018 på baggrund af forarbejderne til 

SKL:41  

”Hvis en skattepligtig ikke mener, at oplysningen i et låst felt er rigtig, henvises den 

skattepligtige normalt til at kontakte den indberetningspligtige med henblik på at få denne til 

at indsende en ny, korrigeret indberetning, ….. Denne fremgangsmåde er blevet kritiseret. 

Det foreslås, at der etableres en mailfunktion i TastSelv, som giver den skattepligtige 

mulighed for direkte for over for SKAT at tilkendegive uenighed om oplysningen i et låst felt. ” 

Her vil den skattepligtige kunne oplyse, hvad skatteyder er uenig i og SKTST vil herefter undersøge 

og eventuelt ændre, så det sikres, at den skattepligtige får en korrekt årsopgørelse. 

5.4.3. Sikring af korrekte indberetninger fra tredjemand (indberetningspligtig) til låste felter 

Hvis den indberetningspligtige indberetter urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger, 

som resulterer i en for lav skatteansættelse for den skattepligtige, kan den indberetningspligtige 

straffes med bøde eller fængsel i op til 1 år og 6 måneder, jf. SIL § 58. Hvis den 

indberetningspligtige ikke indberetter rettidigt i henhold til reglerne oplistet i SIL, vil SKTST kunne 

pålægge den indberetningspligtige daglige tvangsbøder i henhold til SIL § 57. SIL er gældende for 

indberetninger foretaget efter 1. januar 2019, jf. SIL § 64. 
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Jeg vil ikke komme nærmere ind på SIL i dette afgangsprojekt, da disse pligter ikke omhandler den 

selvstændige erhvervsdrivendes pligter vedrørende sit oplysningsskema.  

5.4.4. Ansvarsplacering for korrekte beløb i låste felter 

Det er SKTST, der i henhold til SKL § 1, skal sørge for/har kontrollen med, at den skattepligtige 

betaler den skat, som den skattepligtige skal, hverken mere eller mindre. Det fremgår af 

Grundlovens § 43, at ingen kan pålægges eller undlade en beskatning uden, at det er lovhjemlet.  

Ifølge forarbejdernes bemærkninger til SKL § 2 er det SKTST, som bærer risikoen for, at 

oplysningerne i de låste felter ikke er rigtige. 42 

For at undgå forsøg på skattesvig i forbindelse med manglende indberetninger, er der med 

indførelse af KSL § 75 lagt et ansvar på den skattepligtige og med KSL § 74 og SIL er der også lagt et 

ansvar på tredje mand (indberetteren) til de låste felter. Den svære bevisbyrde for, at der bevidst 

er undladt at reagere, ligger hos SKTST. Ved at oplyse om strafansvaret i lovhjemlen, kan det 

måske afholde nogle fra at forsøge skattesvig ad denne vej. 

Hvis SKTST kan bevise, at skatteyderen med forsæt eller ved grov uagtsomhed, har undladt at 

reagere på manglende indberetninger til låste felter, vil der kunne gives fængsel i op til 1 år og 6 

mdr.. Særligt grove tilfælde kan ifaldes højere straf, med hjemmel i STRFL § 289, jf., KSL § 75, stk. 

2, KSL § 74, stk. 2 og SIL § 58. 

Skatteyder er som hovedregel fritaget for ansvar for de oplysningsfelter, som er låste og hvor 

SKTST modtager oplysningerne fra tredje mand. Af ordlyden i SKL § 82, stk. 2 er det kun de felter, 

som den skattepligtige ikke selv ”kan korrigere i oplysningsskemaet”, hvor skatteyder kan blive 

fritaget for ansvar.  

Af forarbejderne fremgår bl.a.:43  

”Det foreslås, at det sidste pkt. i § 13, stk. 1, ikke videreføres, idet det i forvejen følger af 

straffelovens § 2, at straffelovens § 23 om medvirken finder anvendelse på alle strafbare 

forhold….. Ansvarssubjektet vil ligesom i dag være alle, der har afgivet urigtige, vildledende 

eller ufuldstændige oplysninger i forhold til et bestemt skattesubjekt, dvs. både den 
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skattepligtige og andre kan straffes, og bestemmelsen omfatter enhver form for medvirken 

til afgivelse af de urigtige, vildledende eller ufuldstændige oplysninger. ” 

Skattepligtige, som har indflydelse på de tal, som indberettes i låste felter, vil sammen med 

indberetter kunne stilles til ansvar efter SKL bestemmelser, jf. SKL § 82, stk. 2, hvis der ikke er 

indgivet korrekt, med skatteunddragelse for øje. 

5.5. Digital pligt 

5.5.1. Oplyse via de digitale kanaler, som Skattestyrelsen anviser 

Siden indkomståret 2011 er selvstændige erhvervsdrivende med moms- eller lønsumspligt, som 

udgangspunkt blevet pålagt at oplyse digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKTST anviser.44  

Da SKL blev ”opdateret”, var et af motiverne at få opdateret den tidligere SKL til nutidens digitale 

hverdag. Af kapitel 2.4.1 i forarbejderne til SKL fremgår bl.a. følgende formål: 45 

”Målsætningen med forslaget er således at understøtte, at borgere og virksomheders 

kommunikation med det offentlige så vidt muligt skal foregå digitalt. Digitalisering er derfor 

tænkt ind i moderniseringen af skattekontrolloven, idet hensigten er, at loven så vidt muligt 

skal være teknologineutral og fremtidssikret. ” 

Skatteministeren har med hjemmel i SFL § 3546 udsendt Bekendtgørelse nr. 1301 af 14. november 

2018, hvoraf det bl.a. er bestemt hvilke selvstændige erhvervsdrivende, som er omfattet af digital 

pligt. Det er kun de mindre selvstændige erhvervsdrivende, der ikke er moms- eller 

lønsumsafgiftspligtige47 og samtidig er fritaget for at modtage offentlig digital post, som ikke er 

omfattet af den digitale pligt.48 Skattepligtige uden digital pligt kan fremsende eller aflevere deres 

oplysninger til SKTST. Der er ikke blankettvang, da der ikke er lovgivet omkring, at oplysningerne 

skal fremgå af et oplysningsskema, men at samtlige relevante oplysninger skal fremgå for, at der 

kan udarbejdes en korrekt årsopgørelse.  
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Skatteyderen, som er digital pligtig, skal indgive sit oplysningsskema af de digitale kanaler, som 

SKTST anviser, jf. SKL § 5, stk. 1., hvor af følgende fremgår:  

”Skattepligtige, som er omfattet af regler om pligten til at give told- og skatteforvaltningen 

oplysninger som nævnt i § 2 digitalt efter regler fastsat af skatteministeren i medfør af 

skatteforvaltningslovens § 35, stk. 1-4, skal give oplysningerne i et oplysningsskema ved 

anvendelse af de digitale kanaler, som told- og skatteforvaltningen anviser. ” 

Sætningen ”de digitale kanaler, som Skatteforvaltningen anviser” henviser bl.a. til TastSelv Borger 

(TastSelv), som kan tilgås via hjemmesiden Skat.dk. TastSelv benævnes også som Skattemappen, 

hvilket fremgår af § 5 i Bekendtgørelse nr. 1301 af 14. november 2018 om fritagelse for digital 

pligt.   

I TastSelv ligger en ”selvbetjeningsløsning”, hvor den skattepligtige kan indberette oplysninger til 

”Ret årsopgørelsen” eller til ”genoptage ansættelsen” og herefter straks se resultatet af sin 

indberetning. Når den skattepligtige godkender/accepterer sin indberetning af oplysningsskemaet 

via selvbetjeningsløsningen i TastSelv, anses det for en digital underskrift på lige fod med en 

underskrift på et fysisk oplysningsskema. Med den digitale underskrift tager skatteyderen ansvar 

for de oplyste tal.49  

SKTST anvender to indberetningssystemer for den selvstændige erhvervsdrivende: TastSelv Borger 

(TastSelv) og TastSelv Erhverv. Jeg vil ikke komme nærmere ind på indberetning af oplysninger 

vedrørende TastSelv Erhverv, men kun nævne, at det er her, den selvstændige erhvervsdrivende 

skal indgive sin virksomheds angivelser af f.eks. løn, moms eller lønsum, men ikke resultatet af sin 

selvstændige virksomhed. Resultatet af virksomheden og virksomhedens regnskabstal, til brug for 

oplysningsskemaet, skal angives i den skattepligtiges TastSelv. 

Det er i TastSelv, at den digitale selvbetjeningsløsning til indberetning af den skattepligtiges 

oplysningsskema ligger. I TastSelv kan der også kommunikeres mellem den skattepligtige og SKTST 

via mail. 
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Det fremgår af forarbejderne til SKL, at udtrykket ”indgive et oplysningsskema” er vurderet 

dækkende for både ”digital indsendelse” og for indsendelse af et fysisk dokument. 50 

5.5.2. Afskæring fra selvbetjeningsløsningen i TastSelv 

Ikke alle har mulighed for at benytte SKTSTs selvbetjeningsløsning i TastSelv og straks få en 

årsopgørelse. 

SKTST har siden 2010 haft mulighed for at udelukke en skatteyder fra at anvende TastSelv og for at 

opnå en årsopgørelse straks, når der er indgivet oplysningsskema. Denne udelukkelse fra straks at 

kunne få en årsopgørelse via selvbetjeningsløsningen, er i de tilfælde, hvor der er væsentlig risiko 

for, at den skattepligtige vil begå fejl eller misbruge selvbetjeningsløsningen. Ifølge forarbejderne 

til SKL skal der være en nærliggende risiko for gentagelse af fejlen og fejlen er væsentlig.51 Dette 

kan f.eks. ske, hvis den skattepligtige bevidst (misbrug) oplyser uberettigede fradrag. 

Karantæneperioden kan gives for indeværende år og det efterfølgende indkomstår, jf. SKL § 71. 

SKTST kan træffe afgørelse om afskæring fra at benytte selvbetjeningsløsningen i henhold til SKL § 

71. I afgørelsen anviser SKTST bl.a. om klageadgang og hvilke muligheder skatteyderen har for at 

indgive oplysningsskema. Dette kunne f.eks. være muligheden for at indsende oplysningerne via 

mail eller pr. post. En afgørelse om afskæring i brug af selvbetjeningsløsningen kan ifølge SKL § 71, 

stk. 4 påklages til Landsskatteretten, jf. SFL § 11, stk. 1, nr. 1.  

Bestemmelsen i SKL § 71 er ny, men har baggrund i en administrativt fastsat ordning, som blev til i 

2010. Retningslinjerne for ordningen var beskrevet i SKTSTs meddelelse i SKM2010.638.SKAT, men 

er nu erstattet af SKM2018.357.SKTST om afskæring af TastSelv (karantæneordningen). 

Den karantæneramte ”fritages” for at oplyse digitalt via TastSelv, jf. § 4 i Bekendtgørelsen nr. 1301 

af 14. november 2018 om digital kommunikation. Skatteyder vil stadig kunne fremsende mails til 

SKTST og pligten til at oplyse består.  
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Ifølge forarbejderne til SKL afskærer SKTST ca. 2.000 skatteydere fra at benytte 

selvbetjeningsløsningen vedrørende forskud eller ved at oplyse til brug for en årsopgørelse (både 

via oplysningsskema og genoptagelse af årsopgørelsen). 52 

5.5.3. Indgivelse af oplysningsskema via mail eller selvbetjeningsløsningen i TastSelv 

Den skattepligtige kan fremsende sit oplysningsskema enten via selvbetjeningsløsningen eller via 

mail i TastSelv. Dette giver anledning til at overveje, om et oplysningsskema indsendt via en mail i 

TastSelv vil kunne anses som værende ”indgivet digitalt af de kanaler Skatteforvaltningen anviser”. 

Bekendtgørelsen har hjemmel i SFL § 35, hvoraf det fremgår:  

”Skatteministeren kan på sit sagsområde fastsætte regler om, at henvendelser til og fra told- 

og skatteforvaltningen..…skal være i elektronisk form (digital kommunikation) …” 

Bekendtgørelserne med hjemmel i SFL § 35 har igennem tiden alle haft en overskrift, som har 

indeholdt ordene ”…..obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen for selvstændigt 

erhvervsdrivende”.53  

I den første bekendtgørelse på området fra 2011 fremgik følgende af § 1: 54  

”Selvangivelsespligtige efter skattekontrollovens § 1, der er registreret for moms eller 

lønsumsafgift, skal selvangive og indberette oplysninger om genanbringelse af fortjeneste 

ved salg af fast ejendom efter reglerne i ejendomsavancebeskatningsloven digitalt ved brug 

af de digitale kanaler, som Skatteministeriet anviser”. 

Her fremgik ordet ”indberetning” af bekendtgørelsesteksten, men af de senere bekendtgørelser 

og den nuværende bekendtgørelse er ordet ”indberette” undladt. 

Pligten til at anvende selvbetjeningsløsningen i TastSelv kan muligvis udledes modsætningsvis af 

bekendtgørelsens § 4 omkring skatteydere, som er afskåret fra at anvende TastSelv, hvoraf 

følgende fremgår:55  

                                                           
52 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 -  afsnit: Bemærkninger til lovforslaget - kapitel: 3.8.1.1. - side 54 
53 Bekendtgørelse nr. 1301 af 14. november 2018 om digital kommunikation på Skatteministeriets område +  
    Bekendtgørelse nr. 1571 af 9. december 2016 om ændring af bekendtgørelse om digital kommunikation på Skatteministeriets     
område 
54 Bekendtgørelse nr. 923 af 24. august 2011 - om obligatorisk digital indberetning af selvangivelsen for selvstændigt 
erhvervsdrivende 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832386/elem/LBKG2018678_P35.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ER03&relations%5B%5D=ENLI&relations%5B%5D=RLV
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2011819_P1?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/LBKG2006891?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000829709/elem/BKG20181301_P4.pdf?no_notes=true&law-text=true
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/1#L20171535
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000829709/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000756649/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000756649/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000497377/1
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000497377/1


Side 25 af 54 
 

”En skattepligtig, der er afskåret fra at anvende TastSelv efter skattekontrollovens § 71, er 

undtaget fra pligten i §§ 1 og 3 til at oplyse den skattepligtige indkomst m.v. digitalt. ” 

Heraf fremgår, at skattepligtige, som er afskåret fra TastSelv, er undtaget fra pligten i §§ 1 og 3. 

Hvis man er afskåret fra at anvende TastSelv, er det kun for anvendelsen af 

selvbetjeningsløsningen om at få en direkte årsopgørelse, men der kan stadig sendes mail til SKTST 

fra TastSelv.  

I forarbejderne til SKL fremgår ordet ”indberetning” ikke i forbindelse med det at indgive 

oplysningsskema.  

Af forarbejderne fremgår følgende: 56 

”På skat.dk og via andre digitale platforme har den skattepligtige gennem en årrække haft 

mulighed for at afklare sit mellemværende med SKAT digitalt ved brug af 

selvbetjeningsløsningen TastSelv til selvangivelse af indkomstårets skattepligtige 

indkomst....” 

Ordet ”selvbetjeningsløsning” anvendes her om TastSelv. Ordet selvbetjeningsløsning fremgår 

flere gange i forarbejderne og i SKL § 71 men ikke i forbindelse med, at der skal angives digitalt, af 

de kanaler SKTST anviser.  

Af Den juridiske vejlednings (DJV) afsnit A.C.2.1.2.1.4.1.1 Digital indgivelse af oplysninger fremgår: 

”Det fremgår af forarbejderne til lov nr. 1535 af 19. december 2017, at det betyder, at 

skattepligtige, som er omfattet af bestemmelsen, og som afgiver oplysningerne som nævnt i 

SKL § 2 til Skatteforvaltningen uden at benytte de anviste digitale kanaler ved udløbet af 

oplysningsfristen, ikke vil kunne anses for at have afgivet oplysningerne i SKL § 2 til 

Skatteforvaltningen. ” 

Heraf kan udledes, at DJV kun anerkender TastSelv (og SA pro), men skriver ikke, at det skal ske 

gennem selvbetjeningsløsningen i TastSelv. 

Samlet set må det herved konkluderes, at digital anvendelse af de kanaler, som SKTST anviser, må 

henvise til selvbetjeningsløsningen i TastSelv (eller SA pro), om at kunne indberette og straks 
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kunne se sine ændringer og resultat heraf (årsopgørelse). Dette på trods af at ordet 

”indberetning” kun fremgår af den nuværende bekendtgørelses overskrift, men det fremgår dog 

modsætningsvis i fritagelsen for brug af selvbetjeningsløsningen for de skattepligtige, som er 

afskåret for at anvende TastSelv.  

5.5.4. Sammenfatning af digital pligt 

Jeg har belyst problemet, og samlet set må det være, at der er et krav om anvendelse af 

selvbetjeningsløsningen i TastSelv.  

Det kan have formodningen imod sig, at lovgiver har ”lempet” den digitale oplysningspligt til, at 

der åbnes mulighed for at sende en mail med oplysningsskemaet i stedet for at indgive 

oplysningsskemaet i selvbetjeningsløsningen, da selvstændige erhvervsdrivende skal anvende 

selvbetjeningsløsningen på TastSelv Erhverv ved indberetning af løn, moms mv.  

Ud fra ovenstående analyse, vil et oplysningsskema indkommet fra selvstændige 

erhvervsdrivende, som er digitalt pligtige via andre kanaler end selvbetjeningsløsningen (og SA 

pro), ikke kunne anses for at være fremkommet til SKTST af de kanaler, som SKTST anviser. 

Skatteyder vil derved ikke kunne anses for at have indgivet oplysninger i henhold til SKL § 2.  

6. Krav til skatteregnskab som udarbejdes til brug for indgivelse af oplysningsskema 

For at kunne opfylde oplysningspligten i SKL § 2, skal den selvstændige erhvervsdrivende 

udarbejde sit skatteregnskab, som skal opfylde visse krav. Med hjemmel i SKL § 6, stk. 1, nr. 1 og 

stk. 2 har Skatteministeren efter indstilling fra Skatterådet udstedt en bekendtgørelse for mindre 

virksomheder om bogføring mv. til brug for det årlige skatteregnskab.57 Kravene til 

skatteregnskabet for mindre virksomheder fremgår af kap. 4 i bekendtgørelsen. Heraf fremgår det, 

at den skattepligtige skal indgive supplerende oplysninger i oplysningsskemaet til brug for SKTSTs 

kontrol af grundlaget for oplysningsskemaet. Skatteregnskabets hovedtal (regnskabsoplysninger) 

skal indgives samtidig med, at resultatet af virksomheden skal oplyses i oplysningsskemaet, jf. § 4 i 

Mindstekravsbekendtgørelsen for mindre virksomheder. 
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7. Fristen for indgivelse af oplysningsskema 

Selvstændige erhvervsdrivende, som skal indgive oplysningsskema i henhold til SKL § 5, er pligtige 

til at indgive oplysningsskemaet senest 1. juli året efter indkomstårets afslutning, jf. SKL § 11. 

Selvstændige erhvervsdrivende, der er på den udvidede årsopgørelsesordning, jf. SKL § 8 er 

omfattet af SKL § 10 og har frist senest 1. juli året efter indkomstårets afslutning til at komme med 

ændringer til ansættelsen.  

Der kan gives udsættelse med indgivelse af oplysningsskemaet, jf. SKL § 14. Vurderingen af, om 

der kan gives udsættelse, er de samme regler, som anvendes i vurderingen af, om der kan 

eftergives skattetillæg. Der vil kun i særlige tilfælde kunne gives udsættelse med indgivelse af 

oplysningsskemaet, jf. den restriktive praksis, som ligger på området. Skatteyder skal ikke kunne 

bebrejdes eller burde kunne have forudset, at oplysningsskemaet ikke kunne fremsendes inden 

fristens udløb. Retspraksis vedrørende skattetillæg vil blive behandlet under afsnit 9.2. i dette 

afgangsprojekt.  

8. ”Bommen” går ned og oplysningerne bliver bindende  

Tidligere kunne der selvangives straks, når indkomståret var omme. Med den digitale pligt er den 

skattepligtige tvunget til at afvente SKTSTs åbning af selvbetjeningsløsningen i TastSelv. 

Selvbetjeningsløsningen åbner samtidig for dem, der er på den udvidede årsopgørelsesordning, 

hvilket vil sige primo marts året efter indkomståret. 

8.1. Udvidet årsopgørelsesordning (erhvervsdrivende omfattet af SKL § 8, stk. 1, nr. 2) 

8.1.1. Selvstændige erhvervsdrivende, som er omfattet af den udvidede årsopgørelsesordning 

Selvstændige erhvervsdrivende, som er omfattet af SKL § 8, stk. 1, nr. 2 kan modtage en 

årsopgørelse, selvom de ifølge lovgivningen forudsættes at skulle indgive oplysningsskema. Hvis 

den skattepligtige ikke ændrer sin foreløbige årsopgørelse anses den for endelig ved udløbet af 

oplysningsfristen, jf. forarbejderne til SKL kapitel 3.1.4.1. – Gældende ret angående skattepligtige, 

som modtager en årsopgørelse.58  
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Af forarbejderne til SKL fremgår, at for indkomståret 2016, var 186.000 skattepligtige omfattet af 

den udvidede årsopgørelsesordning, hvoraf 2.000 valgte at udfylde en egentlig selvangivelse.59 Om 

det er en succes eller, om den skattepligtige overser sin pligt til at korrigere, hvis ansættelsen er 

for lav, må fremtidige complianceprojekter i SKTST afdække. 

8.1.2. Resultat overført til årsopgørelsen – accept af overført virksomhedsresultat 

Det kan overvejes, om den skattepligtige har foretaget en viljebestemt indgivelse af sin indkomst, 

hvis skatteyderen ikke oplyser inden oplysningsfristen, eller om det kan anses som et skøn på lige 

fod med en taksation.  

Hvis en skatteyder, med pligt til at oplyse efter SKL § 5, ikke har oplyst inden oplysningsfristen, 

bliver den skattepligtige takseret (skønsmæssigt ansat) efter SKL § 74, stk. 1. Skatteyder har 

efterfølgende mulighed for at oplyse og ændre skønnet inden 1. maj i det 4. indkomstår, jf. SFL § 

26, stk. 2 og i særlige tilfælde, kan der ske ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27. 

Selvstændige erhvervsdrivende omfattet af SKL § 8, modtager en årsopgørelse med et ansat 

resultat af virksomhed på baggrund af sidste års resultat eller forskud. Det overførte resultat, som 

lægges til grund beror på nogle af de samme begrundelser, som anvendes ved en taksation.  

Forskellen på ”skønnet” i en taksation og en foreløbig årsopgørelse i henhold til SKL § 8 er 

tilsyneladende kun, at den ene sendes inden og den anden efter oplysningsfristen, samt at 

taksationsresultatet ikke er ”dikteret” i en bekendtgørelse. Ved taksation er der dog flere 

muligheder for at ansætte resultatet af virksomheden, som vil blive omtalt i afsnit 9.1.1. i dette 

afgangsprojekt. 

Det kan overvejes, om det er et skøn i den foreløbige årsopgørelse, når SKTST ikke har mulighed 

for at skønne. Lovgiver har i bekendtgørelsens § 2, stk. 260 anvist, hvilket resultat der anvendes til 

brug for årsopgørelsen og det er ikke muligt, for SKTST at fravige bekendtgørelsens oplæg og 

skønne et andet beløb. 61  
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Om resultatet, der er overført til den foreløbige årsopgørelse i henhold til reglerne i 

bekendtgørelsen, er korrekt, er uvist, men må det anses for at være et bud på et resultat/skøn.  

Sammenfattende har jeg belyst problemstillingen vedrørende den udvidede årsopgørelsesordning 

for selvstændige erhvervsdrivende omfattet af SKL § 8. Ud fra de retskilder, der pt. er på området, 

er der ikke noget entydigt svar eller tilkendegivelse fra lovgiver, om manglende korrektion af 

årsopgørelsen er at sidestille med, at skatteyder har oplyst. Men objektivt set er der ikke aktivt 

oplyst, når skatteyder har forholdt sig passivt, hvilket jeg mener, er en forudsætning for, at 

skatteyder har foretaget et valg. 

8.1.3. Ændring af valg i oplysningsskemaet efter oplysningsfristen, når der ikke aktivt er oplyst 

Hvis lovgiver anser skatteyder for at have oplyst ved udløb af oplysningsfristen 1. juli året efter 

indkomståret og skatteyder ikke oplyser, vil dette afskære skatteyderen fra at træffe et valg om at 

anvende VSO efter 30. juni i det 2. år efter indkomståret.  

I en landsskatteretsdom fra 1998 - TfS 1998, 719 LSR, havde skatteyderen ikke selvangivet og 

SKTST takserede skatteyderen med henblik på, at der skulle udarbejdes en årsopgørelse. Her 

fastslog Landsskatteretten, at der først ved fremsendelsen af selvangivelsen var foretaget et valg. 

Det samme skete i SKM2016.29.LSR. 

Landsskatteretten er ikke en domstol, men derimod SKTSTs øverste administrative klageinstans. 

Landsskatterettens dom anses for at have højere retskildeværdi, selvom den ikke er en ud af flere 

domme (retspraksis), end en tjenestebefaling til SKTSTs medarbejdere, som DJV anses for at være. 

Landsskatteretten udtaler sig her generelt om reglerne, som lægges til grund for at anvende 

virksomhedsskattelovens (VSL) regler, hvilket gør, at dommen har større retskildeværdi, end hvis 

Landsskatteretten havde lagt flere individuelle hensyn til grund for deres afgørelse.  

Det fremgår af VSL § 2, stk. 2, at hvis man ønsker at vælge VSLs beregningsmåde til sin 

skatteansættelse, skal ”ændringen af valget” være foretaget samtidig med indgivelsen af 

oplysninger i henhold til SKL § 2, stk. 2. I samme paragraf fremgår følgende: 

”Den skattepligtige kan ændre beslutningen om, hvorvidt virksomhedsordningen skal 

anvendes eller ikke. Tilkendegivelse herom skal ske til told- og skatteforvaltningen senest den 

30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret. ” 
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Af ordlyden i VSL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., fremgår det, at det alene vedrører tilfælde, hvor omvalg 

af beregningsmåden ønskes i forhold til et allerede indgivet oplysningsskema. VSO vil derved 

modsætningsvis kunne vælges efter 30. juni i det andet år efter indkomståret, hvis der ikke 

tidligere har været oplyst.  

I DJV – afsnit C.C.5.2.3.1 om Valg af virksomhedsordningen mv. fremgår det bl.a., at retten til at 

ombestemme sig inden fristen 30. juni i det 2. år efter indkomståret ikke gælder, hvis der ikke er 

indgivet et oplysningsskema. I afsnittet i DJV præciseres, at: 

” Fristen i VSL § 2, stk. 2, 2. og 3. pkt., gælder alene for omgørelse af det angivne valg. ” 

Samtidig præciseres det, at det er valget af beskatningsform, som kan ændres og ikke ændring af 

dispositioner i skatteansættelsen. 

Ved at anse skatteyder for at have oplyst og foretaget et valg, afskæres den skattepligtige fra at 

vælge VSO efter 30. juni i det 2. år efter indkomståret, jf. VSL § 2, stk. 2, 2. og 3. punktum.62  

Hverken i forarbejder til SKL eller i SKL nævnes ordet skøn, når den udvidede årsopgørelsesordning 

i SKL § 8, stk. 1, nr. 2 nævnes. Hvis man sammenholder ordlyden i strafbestemmelsen SKL § 83 stk. 

1 og § 83, stk. 2 fremgår ordet ”skøn” kun ved taksation (SKL § 74 jf. § 83, stk. 2), ikke ved 

manglende reaktion på årsopgørelse: 

Stk. 1. ”En skattepligtig, der modtager en årsopgørelse uden at have afgivet de til 

skatteansættelsen pligtige oplysninger, jf. § 2, skal inden 4 uger efter udløb af fristen for 

afgivelse af sådanne oplysninger, jf. § 10, underrette told- og skatteforvaltningen, hvis 

ansættelsen er for lav. 

Stk. 2. En skattepligtig, som modtager en skønsmæssig ansættelse af den skattepligtige 

indkomst, jf. § 74, skal inden 4 uger efter modtagelsen underrette told- og 

skatteforvaltningen, hvis ansættelsen er for lav”. 

Af forarbejderne til SKL – afsnittet Bemærkninger til lovforslaget, kapitel 3.8.4.1. fremgår 

følgende:63 
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”En skattepligtig, der modtager en årsopgørelse uden at skulle indgive en selvangivelse, og 

som inden selvangivelsesfristen burde have givet SKAT supplerende indkomstoplysninger, kan 

som udgangspunkt ikke ansættes skønsmæssigt. SKAT må i stedet korrigere den/de enkelte 

post(er), der anses for urigtig(e). ” 

Af forarbejderne kan formentlig udledes, at den af SKTST udarbejdede årsopgørelse anses for at 

være en ansættelse og ikke et skøn. På samme måde genoptager SKTST en taksation, som er 

foretaget på et forkert grundlag og udarbejder et nyt skøn over virksomhedens resultat. 

Skatteyderen høres ikke, om de øvrige korrekte tal i ansættelsen, da den skattepligtige er ”varslet” 

om disse tal.  

Ifølge forarbejderne til SKL var den tidligere gældende ret:64  

”Har borgerne ikke korrigeret årsopgørelsen, bliver årsopgørelsen endelig ved 

selvangivelsesfristens udløb. ” 

Samtidig fremgår det af forarbejderne, at det ikke har været hensigten, at ændre på de hidtidige 

regler om selvstændige erhvervsdrivende, som har været omfattet af årsopgørelsesordningen.65 

Det, at lovgiver anser årsopgørelsen som værende endelig, vil formentlig ikke alene kunne tolkes 

som om, at skatteyder har accepteret og dermed oplyst. Dette ville være en udvidende 

fortolkning, der ville kunne anses som værende en skærpelse, da det begrænser skatteyders 

muligheder for at foretage et valg, i forbindelse med at skatteyder oplyser 1. gang. 

8.1.4. Sammenfatning af hvornår skatteydere med udvidede årsopgørelse har oplyst 

Jeg har analyseret problemstillingen, om skatteyder har oplyst ved at acceptere den foreløbige 

årsopgørelse og samlet set må det være, at skatteyder ikke har oplyst og derfor vil kunne vælge 

VSO efter 30. juni i det andet indkomstår.  

Når skatteyder ikke aktivt har oplyst, mener jeg ikke, at den skattepligtige kan fratages retten til at 

vælge VSO første gang, at de indgiver oplysninger, selvom det er efter fristen 30. juni i det andet 

indkomstår. 
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8.2. Oplysningsskema – oplysningerne bliver bindende og ”bommen” går ned 

8.2.1. Oplysningsskema – frist, korrektion og ansvar 

Efter selvbetjeningsløsningen i TastSelv er blevet oprettet, er der mulighed for at oplyse indtil flere 

gange inden, at oplysningsfristen pr. 1. juli efter indkomståret er udløbet. SKTST udbetaler 

eventuelle overskydende skatter umiddelbart efter, at der er oplyst.  

Den skattepligtige skal kunne stå inde for de oplysninger, som er indgivet, herunder kunne 

redegøre for grundlaget for de afgivne oplysninger. Dette fremgår af oplysningspligten, som er 

hjemlet i SKL § 2 og konsekvensen ved ikke at oplyse korrekt findes i strafbestemmelsen i SKL § 82. 

Ved at godkende sin indberetning i selvbetjeningsløsningen i TastSelv vedgår den skattepligtige de 

indberettede tal.  

Dengang oplysningsskemaet var benævnt som en selvangivelse og kun kunne afleveres fysisk på 

skattecentret eller pr. post, var det svært at fortryde selvangivelsens tal, når først den var kommet 

til SKTSTs kundskab. Den tidligere SKL var ikke udarbejdet med teknologiens udvikling for øje. 66 

Det kunne overvejes om en indberetning af en manglende/ny oplysning/ ændring af 

skatteansættelsen inden oplysningsfristens udløb 1. juli, vil kunne anses som en genoptagelse eller 

tiden frem til oplysningsfristens udløb anses for en høringsfrist. 

Når den skattepligtige anses for at have oplyst, vil en eventuel ændring af ansættelsen skulle 

foretages i henhold til genoptagelsesreglerne i SFL § 26 og § 27. Kravet til at anvende 

genoptagelsesreglerne er, at den skattepligtige fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig 

karakter, der kan begrunde ændringen.  

Af SFL § 26, fremgår kun en ”bagkant” på, hvornår skatteyder og SKTST kan genoptage en 

skatteansættelse. Heraf fremgår ikke, hvornår en skatteansættelse anses som værende endelig og 

eventuelle ændringer overgår til genoptagelsesreglerne i SFL § 26.  

SFL Afsnit II omhandler regler for sagsbehandling. I lovens § 20, fremgår følgende: 

”Agter told- og skatteforvaltningen at træffe en afgørelse om ansættelse af indkomst- eller 

ejendomsværdiskat på et andet grundlag end det, der er oplyst til told- og 
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skatteforvaltningen efter skattekontrollovens § 2, skal den skattepligtige nævnt i 

skattekontrollovens § 2 og eventuelt andre parter underrettes om den påtænkte afgørelse”. 

Her fremgår det af lovteksten, at SKTST kan træffes afgørelse, hvis der er oplyst. Her er ikke 

nævnt, at det først er efter oplysningsfristens udløb den 1. juli året efter indkomståret.  

Selvstændige erhvervsdrivende omfattet af SKL § 5, skal indgive oplysningsskema inden 1. juli, jf. 

SKL § 11. Af lovens ordlyd fremgår, at der ”senest” skal gives oplysninger senest 1. juli. Af ordlyden 

kan udledes, at der også kan oplyses inden oplysningsfristen.  

Når skatteyder har indberettet via selvbetjeningsløsningen, dannes en årsopgørelse og SKTST 

udbetaler eventuel overskydende skat umiddelbart efter indberetningen. Dette kunne være et 

udtryk for, at SKTST anser skatteansættelsen som endelig og ikke som en foreløbig ansættelse, der 

kan ændres frem til oplysningsfristens udløb.  

Hvis skatteyder anses for at have oplyst, vil SKTST kunne foretage en kontrol/ligning af de oplyste 

tal. Her kunne opmærksomheden henledes på, om dette er et udtryk for, at bommen er gået ned, 

bare der er oplyst, eller at perioden frem til og med 1. juli anses for en høringsfrist og først 

herefter anses for endelig. 

8.2.2. Oplyst urigtige eller manglende oplysninger 

SKTST har nogle digitale ”stopklodser”, hvor at den skattepligtige ikke straks modtager en 

årsopgørelse, hvis der ser ud til at mangle noget i indberetningen, eller der er foretaget nogle valg 

på oplysningsskemaet, der ikke hænger sammen, eller som virker usandsynlige. SKTST foretager 

hermed en kontrol/ligning, som ligger før oplysningsfristens udløb, som bl.a. skal undgå, at der 

udbetales overskydende skat, som efterfølgende skal genopkræves. Der er ikke på nuværende 

tidspunkt domspraksis for ansættelser foretaget af SKTST i perioden op til oplysningsfristen, som 

kan inddrages i belysningen af, om SKTST kan foretage ligning af skatteansættelser/årsopgørelser 

dannet før oplysningsfristen. 

Der kan af flere omgange indberettes ændringer, som kan udløse årsopgørelser i perioden fra 

marts og frem til og med 1. juli året efter indkomståret. Når den skattepligtige oplyser flere gange, 

vil det kunne overvejes, om de første indberetninger har været ufuldstændige eller urigtige. Ved at 
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indgive ufuldstændige/urigtige oplysninger, vil den skattepligtige kunne blive straffet efter SKL § 

82 og evt. STRFL § 289, i særligt grove tilfælde, hvis det har været med skatteunddragelse for øje.  

Ifølge DJVs afsnit A.C.3.2.1.2.1 har SKTST henholdsvis anklagemyndigheden bevisbyrden for, at der 

foreligger et strafbart forhold, som er foretaget med skatteunddragelse for øje.67 Hvis der er tvivl 

herom, skal enhver berettiget tvivl komme skatteyderen til gode. Hvis der foreligger berettiget 

tvivl, skal en ansvarssag ikke rejses. 

Hvis den skattepligtige har oplyst flere gange inden oplysningsfristens udløb 1. juli, kan der 

muligvis være grundlag for at se på, om skatteyder har haft til hensigt at oplyse urigtige 

oplysninger ved første ansættelse og herefter frivilligt har forsøgt, at træde tilbage fra sin 

handling. En tilbagetrædelse forudsætter dog, at angivelsen ikke anses for fuldbyrdet. Den 

skattepligtige kan også korrigere en fejl, straks det går op for skatteyderen, at der er sket en 

fejlindberetning. I dag kan den skattepligtige se årsopgørelsen straks efter, at der er indberettet, 

så hvis der er indikationer på en fejl i form af en voldsom stor overskydende skat, bør fejlen 

korrigeres uden unødigt ophold og gerne inden pengene er udbetalt.  

De urigtige oplysninger behøver ikke at danne grundlag for overskydende skat i indeværende år. 

Det kunne også være situationer, hvor de urigtige oplysninger er indgivet i form af et underskud af 

virksomhed, som medfører et fremførselsberettiget underskud i den skattepligtige indkomst, der 

anvendes til modregning i fremtidige indkomstår. 

Ved at fastlægge fuldbyrdelsestidspunktet for den første ansættelse med urigtige oplysninger, vil 

det kunne afgøres, om den ændrede ansættelse eventuelt kan anses som en tilbagetræden fra 

forsøg, jf. STRFL § 2268, eller hvis angivelsen ligger efter fuldbyrdelsestidspunktet måske en 

selvanmeldelse, hvis skatteunddragelsen er omfattet af STRFL § 289.  

Det kunne f.eks. være i situationer, hvor skatteyder er udtaget til en momskontrol og der her 

opdages, at der er oplyst urigtigt inden oplysningsfristen og skatteyder føler sig presset til, at 

genoptage sin skatteansættelse med henblik på at korrigere de urigtige oplysninger.  

                                                           
67 DJV –udgave: 2019-1 – afsnit: A.C.3.2.1.2.1 Afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger, SKL-Lbk 1264 § 13 
68 Straffeloven (STRFL): Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 20. september 2018.  

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P82.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P82.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000834973/elem/LBKG20181156_P289.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ENLI
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000836390/elem/LBKG20181156_P22.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=CASELAW
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000836390/elem/LBKG20181156_P289.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ENLI
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1919781
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000836390/1
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8.2.3. Tidspunktet hvor oplysningerne bliver bindende 

Oplysninger anses i forarbejderne til SKL for at være fremkommet til SKAT, når skatteyder har 

godkendt, enten via selvbetjeningsløsningen i TastSelv eller, hvis man ikke har digital pligt, ved at 

underskrive et fysisk oplysningsskema og fremsende det til SKAT. 69 Her fremgår bl.a. følgende:  

”Det strafbare forhold er realiseret, når oplysningerne er kommet frem til SKAT. 

Unddragelsen indtræder, når de fremsendte oplysninger lægges til grund ved 

skatteansættelsen. ….….. 

Oplysningerne skal indgives i forbindelse med det årlige oplysningsskema, og det strafbare 

gerningsindhold er realiseret, når de urigtige oplysninger er modtaget af SKAT. ” 

Heraf kan udledes, at fuldbyrdelsestidspunktet ifølge forarbejderne anses for at være, når 

oplysningerne er modtaget af SKTST og er lagt til grund for en skatteansættelse.  

Ifølge professor Jan Pedersen, i bogen Skatte- og afgiftsstrafferet, overgår forsøg til at være 

fuldbyrdet skattesvig, ved indgivelsen af oplysningsskemaet. Jan Pedersen skriver bl.a.:70 

”Efter ordlyden skal oplysningerne blot være afgivet, dvs. været nået frem til myndighederne. 

I praksis forstås afgivelsesbetingelsen formentlig således, at det tillige må kræves, at 

skatteansættelsen for det pågældende indkomstår er foretaget, eller at oplysningspligten i 

henhold til SKL § 10 er udløbet. 

Af Jan Pedersens ordvalg kan udledes, at fuldbyrdelsestidspunktet for skattepligtige, omfattet af 

SKL § 5, er, når oplysningerne er indgivet. For skatteydere omfattet af SKL § 8, vil 

fuldbyrdelsestidspunktet være, når der er oplyst eller oplysningsfristen i henhold til SKL § 10 er 

udløbet og årsopgørelsen anses for at være endelig. 

Skatteyder vil ikke kunne straffes for afgivelse af urigtige eller ufyldestgørende oplysninger, hvis 

der er indledt en straffesag for det pågældende indkomstår, da det straffeprocessuelle forbud om 

selvinkriminering indtræder.71 

                                                           
69 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bemærkninger - § 82 - side 159 og 162 
70 Jan Pedersen: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udgave, udgivet af Jurist og Økonomiforbundets forlag, side 245. 
71 Jan Pedersen: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udgave, udgivet af Jurist og Økonomiforbundets forlag, side 247. 
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Ifølge Jan Pedersen vil strafbart forsøg ligge forud for afgivelsestidspunktet, jf. STRFL § 21.72 Det 

kunne f.eks. være, at ikke alle indtægtsbilag var indført i regnskabet, som endnu ikke er lagt til 

grund for oplysningsskemaet. Her ville skatteyder dog kunne rette henvendelse til sin revisor med 

henblik på at få de manglende indtægtsbilag indført i regnskabet, hvilket vil kunne anses for at 

være tilbagetræden for forsøg på skatteunddragelse, jf. STRFL § 22. Dette vil dog forudsætte, at 

forholdet er omfattet af STRFL § 289, at det sker frivilligt og hvor SKTST ikke har påbegyndt en 

kontrol. 

Korrektioner, som frivilligt foretages umiddelbart efter afgivelsen vil næppe kunne anses for at 

være med skatteunddragelse for øje, men nærmere som en korrektion af en utilsigtet fejl. 

Jan Pedersens udtalelser underbygger DJV ved i beskrivelsen af, hvornår følgen indtræder, at 

oplyse følgende:73 

”Følgen indtræder, fordi de selvangivne oplysninger lægges til grund ved skatteansættelsen. 

Det er ikke en betingelse for strafansvaret, at der faktisk er sket en unddragelse, idet 

forbrydelsen er fuldbyrdet, allerede når oplysningerne er afgivet. Unddragelse omfatter fx. 

også det forhold, at der selvangives et højere underskud end det reelle underskud. ” 

8.2.4. Oplysninger efter fuldbyrdelsen af en evt. strafbar handling 

For at SKTST kan gøre ansvar gældende, er der 3 betingelser, som skal være opfyldt. Den 

skattepligtige skal for det første have realiseret et strafbart gerningsindhold, jf. STRFL § 1. For det 

andet skal forholdet være retsstridigt og for det tredje skal den selvstændig erhvervsdrivende 

være skyldig i både tilregnelighed (bonus pater) og tilregnelse (forsæt). Ved analysen er det vigtigt 

at fastslå fuldbyrdelsestidspunktet. Efter retskilderne blev fuldbyrdelsestidspunktet fastslået til, at 

være når oplysningerne er indgivet, hvilket blev belyst under afsnit 8.2.3 i dette afgangsprojekt. 

Jan Pedersen oplyser, at sker berigtigelsen af fejlen efter indgivelsen af oplysningsskemaet og 

inden SKTST påbegynder en kontrol, vil skatteyder kunne betegnes som selvanmelder, som kan 

                                                           
72 Jan Pedersen: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udgave, udgivet af Jurist og Økonomiforbundets forlag, side 245 
73 DJV – afsnit: A.C.3.2.1.2.1 Afgivelse af urigtige og vildledende oplysninger, SKL-Lbk 1264 § 13 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000836390/elem/LBKG20181156_P21.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ENLI
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000836390/elem/LBKG20181156_P22.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=CASELAW
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1919781
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give strafnedsættelse i en eventuel straffesag omfattet af STRFL § 289, jf. STRFL § 82, stk. 1, nr. 9. 

74 

Berigtigelse af de urigtige eller vildledende oplysninger efter, at de er indgivet 

(fuldbyrdelsestidspunktet), vil blive behandlet som en anmodning om genoptagelse. Hvis den 

skattepligtige fortryder de urigtige oplysninger efter, at der er sket fuldbyrdelse af 

skatteunddragelsen, anses det for at være en selvanmeldelse, som er en formildende 

omstændighed i en eventuel straffesag omfattet af STRFL § 289 og som evt. vil kunne give 

strafnedsættelse, jf. STRFL § 82, stk. 1, nr. 9.  

SKTST har bevisbyrden for, at der ikke foreligger en selvanmeldelse i henhold til STRFL § 82, stk. 1, 

nr. 9, jf. DJV.75 I den forbindelse vil en selvanmeldelse, der indkommer efter, at SKTST har 

kontaktet den skattepligtige, eller SKTST har orienteret om et landsdækkende tiltag mod 

unddragelse af det område, vil de afgivne oplysninger ikke blive anset som værende en 

selvanmeldelse, der er afsendt af egen fri vilje. 

8.2.5. Sammenfatning af hvornår der er oplyst og konsekvensen heraf 

Jeg har belyst problemet, hvornår der anses for at være oplyst og er kommet frem til, at den 

skattepligtige har oplyst, når skatteyderen har angivet og godkendt sit oplysningsskema og det er 

kommet til SKTSTs kundskab og ikke først ved oplysningsfristens udløb 1. juli. Når den 

skattepligtige godkender oplysningsskemaet i TastSelv eller ved underskrift på oplysningsskemaet, 

står skatteyderen inde for rigtigheden heraf og er dermed ansvarlig for oplysningerne. Herudover 

har jeg belyst, at en foreløbig årsopgørelse fremsendt til erhvervsdrivende omfattet af SKL § 8, 

anses for endelig efter oplysningsfristens udløb, hvis der ikke er indgivet oplysninger til 

skatteansættelsen.  Ud fra de belyste retskilder,  

Ændringer af skatteansættelsen efter fuldbyrdelsestidspunktet (oplysningstidspunktet), som 

foretages inden oplysningsfristens udløb 1. juli, vil herefter blive anset som en 

genoptagelsesanmodning efter SFL § 26 og § 27. 

Ifølge ovenstående belysning, vil SKTST kunne ændre den skattepligtiges skatteansættelse efter, at 

der anses for at være oplyst, selvom dette ligger inden oplysningsfristens udløb. Der vil, hvis SKTST 
                                                           
74 Jan Pedersen: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udgave, udgivet af Jurist og Økonomiforbundets forlag, side 245 
75 DJV – Udgave: 2019 – 1, afsnit: A.C.3.5.5.2 - Praksis for strafnedsættelse i bødesager 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000836390/elem/LBKG20181156_P289.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ENLI
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000836390/elem/LBKG20181156_P82.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ENLI
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000834973/elem/LBKG20181156_P82.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ENLI
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000834973/elem/LBKG20181156_P82.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ENLI
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000834973/elem/LBKG20181156_P82.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ENLI
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832386/elem/LBKG2018678_P26.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=ER03&relations%5B%5D=ENLI&relations%5B%5D=RLV
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2242140
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kan løfte bevisbyrden, kunne føres sag om skatteunddragelse, jf. SKL § 82 inden oplysningsfristens 

udløb.  

Ud fra SKLs ordlyd og forarbejderne hertil er der umiddelbart intet til hinder for, at SKTST vil kunne 

kontrollere ansættelsen inden udløbet af oplysningsfristen, hvis skatteyder har indberettet sit 

oplysningsskema. SKTSTs fremrykkede ligning, må ud fra retskilderne på nuværende tidspunkt 

anses for at være lovlig, da skatteyder må anses for at have oplyst, ved godkendelsen af 

oplysningsskemaet. 

Bommen må anses for at være gået ned og oplysningerne er bindende, når skatteyder har oplyst 

og oplysningerne er kommet til SKTSTs kundskab.  

9. Administrativ retsfølge af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt 

9.1. Skønsmæssig ansættelse – konsekvens ved ikke at oplyse i henhold til SKL § 2 

Den administrative retsfølge af den manglende opfyldelse af en oplysningspligt fremgår af SKL 

afsnit III. 

9.1.1. Skønsmæssig ansættelse (taksation) når skatteyder ikke har angivet sit oplysningsskema  

Hvis den selvstændige erhvervsdrivende, omfattet af SKL § 5, ikke indgiver sit oplysningsskema, vil 

der blive udarbejdet en taksation, hvor der også vil blive pålagt et skattetillæg, da der ikke er 

oplyst. Taksationen er for at sikre, at den skattepligtige får en skatteansættelse. SKTST har 

hjemmel til at foretage en taksation i henhold til SKL § 74, stk. 1. En taksation skal være så korrekt 

som mulig ud fra de data, som SKTST er i besiddelse af. SKTST må ikke ansætte skønnet højere, 

med henblik på at få skatteyder til at indgive, jf. DJV – afsnit A.C.2.1.4.4.1 Reglen i SKL § 74 om 

skønsmæssig ansættelse. 

Til brug for en taksation af en selvstændige erhvervsdrivende anvendes bl.a., jf. SKL § 74, stk. 3: 

 Indberetninger fra 3. mand. 

 Momstal 

 Sidste års resultat af virksomhed 

 Forskudsoplysninger 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P82.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P74.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
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 Privatforbrugsberegninger. 

 Evt. øvrige data 

Den skattepligtige har pligt til at rette henvendelse inden 4 uger, hvis skønnet er for lavt, ellers vil 

skatteyder kunne blive stillet til ansvar efter SKL § 83 stk. 2.  

9.1.2. Skønsmæssig ansættelse når skatteyder ikke har oplyst tilstrækkeligt 

I tilfælde, hvor den skattepligtige ikke har oplyst tilstrækkeligt i henhold til SKL § 2, kan SKTST 

foretage et skøn i henhold til SKL § 74, stk. 2. Ved udarbejdelse af skøn, hvor skatteyder har oplyst, 

kræves der, at skatteyder er blevet hørt inden ansættelsen. Skønnet udarbejdes ud fra de 

oplysninger, som SKTST er i besiddelse af. 

9.2. Skattetillæg – konsekvens ved ikke at oplyse rettidigt  

SKL § 73 beskriver konsekvensen af ikke at oplyse i henhold til oplysningsfristen i SKL § 11. 

Skattetillæg er et straftillæg, hvor der ikke tages hensyn til den oplysningspligtiges subjektive 

tilregnelse, fordi skattetillæg ikke har karakter af en bøde.76 Skattetillægget administreres som 

andre skatter i relation til forfaldstidspunkt, forrentning, opkrævning og inddrivelse. Hvilket bl.a. 

betyder, at der i tilfælde af, at et skattetillæg udløser en restskat, beregnes procenttillæg af 

skattetillægget, selvom tillægget er maksimeret i SKL.77  

Den skattepligtige kan søge om fritagelse for skattetillæg hos SKTST, jf. § 73, stk. 4. Når SKTST 

træffer afgørelse om anmodningen af fritagelse for skattetillæg, er det en forvaltningsakt, som skal 

begrundes og indeholde en klagevejledning, hvilket er en garantiforskrift, som skal sikre 

afgørelsens rigtighed. Manglende overholdelse af en garantiforskrift kan medføre ugyldighed ved 

klageinstansen. Klage over et skattetillæg, eller et procenttillæg, som er beregnet forkert, skal 

fremsendes til Skatteankestyrelsen i henhold til SFL § 4 a. 

9.2.1. Hvornår og hvem kan gives skattetillæg 

I gennem tiden har skattetillægget ændret navn og karakter.  

                                                           
76 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslaget - kapitel: 3.8.3. Skattetillæg – side 55 
77 DJV – afsnit: A.C.2.1.4.3.1 Skattetillæg efter SKL § 73 ved manglende oplysningsskema m.v. 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P83.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
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https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P73.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P11.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832386/elem/LBKG2018678_P4A.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=RRP2&relations%5B%5D=RRTT&relations%5B%5D=CASELAW&relations%5B%5D=RLV
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I 1971 blev der ændret på beregningen af kontrollovstillægget, som senere kom til at hedde 

skattetillæg. Hvis der ikke var fremsendt en selvangivelse rettidigt, eller den fremsendte 

selvangivelse ikke var behørig, blev der pålagt 1 % på hver af skatterne (Stats-, kommune-, og 

amtsskatten) for hver dag, hvor fristen for at selvangive blev overskredet. Der kunne maks. 

pålægges 10 % på hver af skatterne. Beløbet var dog mindst 10 kr. for hver af skatterne jf. lovens § 

2, stk. 3.78 

 Ifølge forarbejderne til SKL er reglerne om skattetillæg i dens nuværende udformning blevet 

gennemført ved lov nr. 362 af 2. juni 1997 om ændring af SKL (ændret selvangivelsesfrist og 

ændret skattekontrollovstillæg for selvangivelser, der afleveres for sent).79 Skattetillægget opgøres 

i dag som et beløb på kr. 200 pr. dag, som fristen overskrides, dog max. 25 dage svarende til kr. 

5.000. Hvis den skattepligtiges indkomst er lavere end topskattegrænsen, nedsættes beløbet til kr. 

100 pr. dag max kr. 2.500, jf. SKL § 73. 

De overvejelser, som indgår i, om der kan fritages for skattetillæg, er de samme regler, som 

anvendes i vurderingen af, om skatteyder kan få udsættelse (henstand) med indgivelse af 

oplysningsskemaet, jf. SKL § 14. Der ligger meget domspraksis på området, hvoraf enkelte vil blive 

gennemgået herefter. 

I forbindelse med imødekommelse af en henstandsanmodning og fritagelse for skattetillæg, er der 

gennem tiden anlagt en restriktiv tilgang til behandlingen heraf. I SKM2005.24.ØLR fritog Østre 

Landsret ikke en skatteyder for skattetillæg, selvom den skattepligtige havde passet en syg 

slægtning. Her var bl.a. henset til, at der var ansøgt om henstand med samme begrundelse året 

før. Østre Landsrets begrundelse var:  

”Hvis den skattepligtige har haft tid til at indrette sig på den situation, som har 

afstedkommet den forsinkede selvangivelse, er der ikke grund til at tilsidesætte SKATs 

afgørelse. ” 

Samtidig refererede retten til forarbejderne i dagældende SKL: 

                                                           
78 Bekendtgørelse nr. 439 af 21. september 1971 - Lov om selvangivelsen af indkomst og formue, om foranstaltninger til kontrol 
med selvangivelsen og om straffen for skattesvig m.v. 
79 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslaget - kapitel: 3.8.3.1 – side 55 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000247250/1
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 ”… at forarbejderne til de relevante bestemmelser i skattekontrolloven forudsatte en 

restriktiv anvendelse. ” 

Ifølge retspraksis påhviler det den skattepligtige at godtgøre, at den skattepligtige eller dennes 

repræsentant har oplyst rettidigt og at oplysningsskemaet er kommet frem til SKAT. LSR mente i 

SKM2013.47.LSR, at skatteyder ikke havde løftet bevisbyrden for, at selvangivelsen 

(oplysningsskemaet) var fremsendt.  

I SKM2007.101.LSR blev skatteyder fritaget for skattetillæg pga. revisors akutte sygdom og at 

skatteyder, som følge heraf, ikke havde mulighed for at finde ny revisor med så kort varsel. Ved 

bedømmelsen blev der lagt vægt på, at revisionsfirmaet havde forsøgt at sikre sig, uden held, før 

udløbet af fristen ved f.eks. at have søgt om henstand. Det kan i denne forbindelse undres, at der 

gives afslag på henstand, men eftergivelse af skattetillæg, da det bedømmes efter samme regler. 

Men her var begrundelsen fra LSR, at mindre revisionsfirmaer ikke skulle være nødsaget til at 

afgive klienter pga. revisors akutte sygdom.  

Manglende kendskab om sin pligt til at selvangive, mente LSR ikke i SKM2011.305.LSR, var 

grundlag nok til, at skatteyder kunne blive fritaget for skattetillæg og i en dom anførte Byretten, at 

SKTST ikke var forpligtiget til at rykke for selvangivelsen (oplysningsskemaet), jf. SKM2011.166.BR. 

Den skattepligtige, som er omfattet af SKL § 8, vil ikke blive ramt af samme konsekvens som en 

selvstændig erhvervsdrivende, der har pligt til at oplyse. Skattepligtige, som er omfattet af den 

udvidede årsopgørelsesordning vil ikke kunne pålægges et skattetillæg, da det kun er skatteydere 

omfattet af SKL § 5, der ifølge ordlyden i SKL § 73 kan gives skattetillæg. Ifølge den gamle SKL var 

skattepligtige på den udvidede årsopgørelsesordning heller ikke omfattet af kredsen af 

skattepligtige, som kunne pålægges skattetillæg, jf. gammel SKL § 5, stk. 1, nr. 1, som henviser til 

lovens § 1, stk. 5.  

I en ældre landsskatteretsdom fra 1997 blev skatteyder fritaget for skattetillæg, da den 

skattepligtige var omfattet af årsopgørelsesordningen (printselvangivelse), jf. TfS1997.790.LSR. 

Ovenstående gennemgang af retspraksis viser en meget restriktiv anvendelse af loven. Skatteyder 

skal ikke kunne bebrejdes eller burde kunne have forudset, at oplysningsskemaet ikke kunne 

fremsendes inden fristens udløb.  
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9.2.2. Den skattepligtige har ikke oplyst af de digitale kanaler, som Skattestyrelsen har anvist 

Som tidligere behandlet under afsnittet 5.5. ”Digital pligt” er den selvstændige erhvervsdrivende, 

der har digital pligt, forpligtiget til at indgive oplysningsskema via de digitale kanaler, som SKTST 

anviser, jf. SKL 5. 

Her ville opmærksomheden kunne henledes på, om der er en konsekvens ved ikke at indgive 

digitalt af de kanaler, som SKTST anviser.  

I Forarbejdernes afsnit: ”Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser” fremgår bl.a. 

følgende til SKL § 5. 80 

”Det betyder, at skattepligtige, som er omfattet af forslaget, og som afgiver oplysningerne 

som nævnt i § 2 til SKAT uden at benytte de anviste digitale kanaler ved udløbet af 

oplysningsfristen, ikke vil kunne anses for at have afgivet oplysningerne i § 2 til SKAT. Den 

skattepligtige vil således pålægges et skattetillæg, og SKAT vil eventuelt kunne fremtvinge 

oplysningsskemaet ved tvangsbøder. ” 

Forarbejdernes beskrivelse af konsekvensen ved at oplysningsskemaer, som ikke er indkommet 

digitalt, er implementeret i DJVs afsnit A.C.2.1.2.1.4.1.1 Digital indgivelse af oplysninger.  

Konsekvensen ved ikke at fremsende oplysningsskemaet, af de digitale kanaler, som SKTST 

anviser, er, at oplysningsskemaet ikke anses for at være fremkommet til tiden, hvilket vil sige, at 

der vil blive pålagt max skattetillæg, hvis skatteyder ikke indgiver oplysningsskemaet via TastSelv 

(eller SA pro).  

Skatteydere, som er afskåret fra at anvende selvbetjeningsløsningen i TastSelv, er ikke fritaget for 

at oplyse til SKTST inden oplysningsfristens udløb, hvilket fremgår af forarbejderne til SKL 71, stk. 

3.81 De vil også kunne pålægges et skattetillæg efter SKL § 73, ved for sen indgivelse af 

oplysningsskemaet. 

9.2.3. Foreløbigt oplysningsskema – ufærdigt skatteregnskab 

Som omtalt i afgangsprojektets afsnit 6, skal den erhvervsdrivende udfærdige et skatteregnskab, 

som skal ligge til grund for indberetningerne til oplysningsskemaet. I forarbejderne til SKL 
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81 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – § 71 -  side 149 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P5.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=CASELAW
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P5.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=CASELAW
https://skat.dk/display.aspx?oid=2284463&vid=215961
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P71.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P71.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l13/20171_l13_som_fremsat.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20171/lovforslag/l13/20171_l13_som_fremsat.pdf


Side 43 af 54 
 

beskrives gældende ret (tidligere SKL) vedrørende skønsmæssig ansættelse i kapitel 3.8.4.1. 

således: 82 

”Hvis en selvangivelsespligtig ikke har selvangivet fyldestgørende på ansættelsestidspunktet, 

kan SKAT efter den gældende skattekontrollovs § 5, stk. 3, foretage en skønsmæssig 

ansættelse …… som følge af manglende/mangelfulde oplysninger eller 

manglende/mangelfuldt regnskabsgrundlag for selvangivelsen, jf. den gældende 

skattekontrollovs § 6, stk. 6…… 

Dernæst har bestemmelsen betydning i de situationer, hvor selvangivelsen er indgivet 

rettidigt, men SKAT efterfølgende konstaterer, at de selvangivne oplysninger er så 

mangelfulde, at de ikke skønnes at kunne danne grundlag for en korrekt skatteansættelse. I 

det tilfælde har SKAT grundlag for at foretage en skønsmæssig ansættelse med tillæg af et 

beregnet skattetillæg. ” 

Den tidligere gældende ret var, at en foreløbige selvangivelse (nullitet) ikke blev anset som 

værende indkommet rettidigt, hvorfor der kunne pålægges skattetillæg. I SKM2003.278.VLR blev 

en skatteyder pålagt skattetillæg for at have indgivet en selvangivelse, hvor ikke alle indtægter var 

med. Her blev skatteyder anset for at have selvangivet ufuldstændigt. Der er dog sparsomt af 

retspraksis på dette område. Retskildeværdien af en enkelt afgørelse er ikke stor, men dommen er 

afsagt ved den anden højeste instans i Danmark. Vestre Landsret udtaler sig ikke generelt om 

reglerne, men tager kun stilling til, om det er muligt at give skattetillæg i det konkrete tilfælde. 

Retskildeværdien er derfor ikke lige så høj, som hvis Vestre Landsret havde udtalt sig generelt om 

reglerne. 

Hvis skatteregnskabet ikke kan lægges til grund for skatteansættelsen, kan der foretages en 

skønsmæssig ansættelse, jf. SKL § 74, stk. 2, 1. punkt.83 Af forarbejdernes bemærkninger til SKL § 

74 fremgår bl.a. følgende: 

” …. Med udtrykket ”ikke kan danne grundlag for skatteansættelsen” forstås - ligesom i dag 

med udtrykket ”fyldestgørende” i den gældende skattekontrollovs § 5, stk. 3, - at 

oplysningerne ikke er tilstrækkelige til at kunne danne grundlag for en korrekt årsopgørelse. ” 
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Hvis den skattepligtige indgiver sit oplysningsskema, med et skøn over sit resultat af virksomhed 

inden oplysningsfristen (foreløbigt oplysningsskema), vil den skattepligtige ikke automatisk 

(maskinelt) blive tildelt et skattetillæg, når skatteyder efterfølgende anmoder om genoptagelse for 

at få ændret skatteansættelsen til de korrekte beløb. Det kan være svært for SKTST at identificere 

de foreløbige oplysningsskemaer. Det vil formentlig kun kunne opdages, hvis der i forbindelse med 

kontrol anmodes om skatteregnskabet, som har ligget til grund for den første ansættelse. 

Det vil her kunne overvejes, om den nye SKL har taget højde for en mulig omgåelsesmulighed 

(indberetning af foreløbigt oplysningsskema), eller om skatteyder anses for at have oplyst, selvom 

det er et foreløbigt resultat og meningen har været at genoptage ansættelsen, når det endelige 

skatteregnskab var klar. Dette giver anledning til at undersøge, om SKL har ændret på den 

hidtidige praksis.  

Af forarbejderne til SKL fremgår følgende af lovforslaget til skønsmæssig ansættelse (SKL § 74):84  

”….. Det følger af forslaget til § 74, stk. 2, 1. pkt., at ud over de tilfælde, der er nævnt i stk. 1, 

kan SKAT foretage en skatteansættelse skønsmæssigt, hvis den skattepligtige ved 

oplysningsfristens udløb ikke har givet SKAT oplysninger som nævnt i § 2, som kan danne 

grundlag for skatteansættelsen. 

Forslaget er nyt, men følger af gældende praksis. 

Forslaget angår den situation, at oplysningsskemaet er indgivet til SKAT, men oplysningerne 

heri ikke er egnede til at danne grundlag for skatteansættelsen. Tilsvarende gælder, hvis det 

skattemæssige årsregnskab er indgivet, men oplysningerne heri ikke er egnede til at danne 

grundlag for skatteansættelsen. Med udtrykket ”ikke kan danne grundlag for 

skatteansættelsen” forstås - ligesom i dag med udtrykket ”fyldestgørende” i den gældende 

skattekontrollovs § 5, stk. 3, - at oplysningerne ikke er tilstrækkelige til at kunne danne 

grundlag for en korrekt årsopgørelse. ” 

Af forarbejderne fremgår, at ”forslaget er nyt, men følger af gældende praksis”. Der er ikke nævnt 

ordet skattetillæg i bemærkningerne til skønsmæssige ansættelser i SKL § 74, stk. 2. I 

forarbejdernes beskrivelse af gældende ret (tidligere SKL) var skattetillæg positivt nævnt, når det 
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selvangivne ikke kunne danne grundlag for en korrekt ansættelse. Forarbejderne har ved 

beskrivelsen af lovforslaget til SKL § 73 ikke sat skattetillæg i forbindelse med de situationer, hvor 

der er indgivet et foreløbigt oplysningsskema eller på anden måde indgivet utilstrækkelige 

oplysninger i henhold til SKL § 2.  

Ifølge forarbejderne til straffebestemmelsen i SKL § 82 har der været ønske om at straffe 

ufuldstændige oplysninger og samtidig flytte ansvaret fra hele blanketten til hver enkelt rubrik: 85 

”I den gældende skattekontrollovs § 13 indgår manglende oplysninger i selvangivelsen i 

strafansvaret, fordi en manglende oplysning betyder, at der samlet set er afgivet urigtige 

eller vildledende oplysninger. Med lovforslaget flyttes ansvaret fra den samlede blanket - alle 

oplysningerne i selvangivelsen - til i princippet hver enkelt rubrik, og for at undgå tvivl om 

retstilstanden, vil der i en situation, hvor der ikke er afgivet oplysning til én eller flere 

rubrikker være tale om ufuldstændige oplysninger. 

Derfor foreslås det, at bestemmelsen direkte angiver, ……, at også afgivelse af ufuldstændige 

oplysninger er strafbart. Der skal være givet oplysninger, for at en for lav angivelse i et felt vil 

kunne karakteriseres som en urigtig oplysning. Hvis feltet er tomt, mens andre felter er 

udfyldte, vil der være tale om samlet set en afgivelse af ufuldstændige oplysninger.  ” 

Heraf fremgår, at ufuldstændige oplysninger er, hvis den skattepligtige mangler at udfylde 

rubrikker i oplysningsskemaet. Samtidig uddybes det at for, at der kan være afgivet urigtige 

oplysninger, skal der være oplyst et tal i rubrikken. 

Ifølge forarbejderne har hensigten været at flytte ansvaret til hver enkelt rubrik, hvilket kan give 

anledning til at se på, om oplysningsskemaet ikke samlet set kan anses for at være en nullitet og 

om der derfor ikke kan gives skattetillæg ved mangelfuldt udfyldt oplysningsskema.   

Hvis skatteyder angiver et oplysningsskema, som anses for at være uden realitet bag (nullitet), så 

det ikke kan lægges til grund for en ansættelse, vil SKTST kunne foretage en skønsmæssig 

ansættelse efter SKL § 74, stk. 2, jf. forarbejdernes bemærkninger til lovforslagets enkelte 

bestemmelser.86 Her henviser forarbejderne ikke til SKL § 74, stk. 1, der anvendes i forbindelse 
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med taksation, hvor skatteyder ikke har angivet et oplysningsskema rettidigt. Af ordlyden i SKL § 

74, stk. 1 fremgår bl.a., at: 

”Har en skattepligtig omfattet af § 5 ikke rettidigt givet told- og skatteforvaltningen 

oplysninger efter § 2, kan told- og skatteforvaltningen foretage en skatteansættelse 

skønsmæssigt. ” 

Skattetillæg gives, når der ikke er oplyst inden oplysningsfristen, jf. SKL § 73, stk. 1. Hvis SKTST vil 

gøre straf gældende efter SKL § 82, for at have indgivet urigtige, vildledende eller ufuldstændige 

oplysninger, har SKTST anset den skattepligtige for at have oplyst.  

Ved at der i forarbejderne vælges at henvise til SKL § 74, stk. 2 i stedet for SKL § 74, stk. 1, er der 

fra lovgivers side formentlig taget stilling til, at man anser oplysningsskemaet for at være 

indkommet rettidigt, uanset om oplysningsskemaet, der er indgivet, reelt er en nullitet, som ikke 

kan lægges til grund for en ansættelse.  

Af forarbejdernes kapitel 2.4.4. om regler der ikke videreføres anføres følgende: 87 

”I forslaget er alene de grupper af skattepligtige, som kan blive pålagt et skattetillæg, 

nævnt”. 

Denne linje er udtryk for, at det fra lovgivers side ikke har været meningen, at loven skal kunne 

tolkes udvidende. 

Hvis skatteyder eller dennes repræsentant sætter det foreløbige resultat højere, end de forventer, 

at det endelige resultat vil blive, kan formålet ikke anses for at være med skatteunddragelse for 

øje og skatteyder vil ikke kunne straffes efter SKL § 82.  

DJV er dog kommet til det modsatte resultat, da følgende fremgår af afsnit A.C.2.1.4.3 (2019-1):  

” Foreløbige oplysninger og skatteforbehold 

Skatteforvaltningen betragter ikke et foreløbigt oplysningsskema som behørig. Derfor bliver 

der bl.a. beregnet skattetillæg efter SKL § 73 ved overskridelse af fristen for oplysningerne, 

der skal indgives efter SKL § 5….. 
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Ikke fyldestgørende oplysningsskema m.v. 

I lighed med tidligere SKL § 5 om skattetillæg, gælder det, at der også kan beregnes 

skattetillæg efter SKL § 73, hvis oplysningsskemaet og de pligtmæssige oplysninger er 

indgivet rettidigt, men Skatteforvaltningen efterfølgende konstaterer, at oplysningerne ikke 

er fyldestgørende. 

Skatteforvaltningen kan dermed eventuelt have grundlag for at foretage en skønsmæssig 

ansættelse med tillæg af et beregnet skattetillæg. Af tidsmæssige årsager indebærer det 

ofte, at der i disse tilfælde udløses et maksimalt skattetillæg på henholdsvis 5.000 kr. og 

2.500 kr. 

Se om grundlaget for skønsmæssig skatteansættelse som følge af en ikke fyldestgørende 

oplysninger i SKL § 74”. 

Afsnit A.C.2.1.4.3.1. i DJV (2019-1) anfører endvidere, at: 

”Viser det sig, at de pligtmæssige oplysninger efter SKL § 5 eller det skattemæssige 

årsregnskab ikke er egnet til at danne grundlag for skatteansættelsen, beregnes der fuldt 

tillæg. ” 

SKTST skal ikke lægge DJV til grund, hvis der er en højere retskilde, som behandler skatteemnet 

anderledes. 

Hvis SKTST anser et foreløbigt oplysningsskemaet som værende indgivet uden, at der har været et 

skatteregnskab til grund for oplysningerne og dermed, at skatteyder ikke har opfyldt sin pligt i SKL 

§ 2, kan SKTST foretage en skønsmæssig ansættelse i henhold til SKL § 74, stk. 2, men der ses ikke, 

at der kan gives et skattetillæg efter SKL § 73, da oplysningsskemaet, i henhold til forarbejderne, 

anses for at være indgivet rettidigt, i modsætning til ordlyden i SKL § 74, stk. 1. 

Der er herved sket en indskrænkning i anvendelsen af skattetillæg. 

9.2.4. Sammenfatning af lovens rækkevidde vedrørende skattetillæg 

Jeg har belyst ovenstående problemstilling om sanktion ved indgivelse af et foreløbigt 

oplysningsskema, samlet set må det herved være, at der ikke kan gives skattetillæg, hvis der aktivt 

er oplyst uanset, om det er et foreløbigt oplysningsskema.  

https://pro.karnovgroup.dk/document/rel/L20171535_P5?src=document
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P2.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P74.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P73.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
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Det følger af forarbejderne til den nye SKL, at muligheden for at anvende skattetillæg i tilfælde, 

hvor den skattepligtige har angivet et foreløbigt oplysningsskema, er bortfaldet.  

Ved at indgive et foreløbigt resultat højere end de reelle tal, ligger der en omgåelsesmulighed, og 

der ses ikke at være støtte i loven eller i forarbejderne længere til at imødegå denne mulighed.  

Hvis SKTST ønsker at fremtvinge et oplysningsskema, kan skatteyder pålægges tvangsbøder 

uafhængigt af, at de er blevet takseret og har fået et skattetillægget. Hvilket fremgår af 

forarbejdernes bemærkninger til SKL § 5.88  

9.3. Tvangsbøder for at få skatteyder til at oplyse 

SKTST kan forsøge at fremtvinge et oplysningsskema, hvis den selvstændige erhvervsdrivende er 

omfattet af SKL § 5 og ikke har oplyst, jf. SKL § 72. Meddelelsen om tvangsbøder fremsendes til 

den skattepligtige ved pålæg om at fremsende sit oplysningsskema inden en fastsat frist. Hvis den 

skattepligtige indgiver et oplysningsskema efter fristens udløb, bortfalder tvangsbøden.89 Denne 

administrative praksis er blevet lovfæstet med SKL § 72. Hvis bøden er betalt inden den 

skattepligtige indgiver sit oplysningsskema, sker der ikke tilbagebetaling, da tvangsbøden anses for 

at være endeligt afregnet ved betalingen.  

Tvangsbøder er et omkostningstungt værktøj til frembringelse af et oplysningsskema, da flere 

styrelser i Skatteforvaltningen skal inddrages i behandlingen og eventuelt politiet. Ved 

overdragelse af tvangsbøder til politiet ”omkonverteres” de til antal dage i fængsel.  

I Forarbejdernes afsnit: ”Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser” fremgår bl.a. 

følgende til SKL § 5: 90 

”Det betyder, at skattepligtige, …. som afgiver oplysningerne som nævnt i § 2 til SKAT uden 

at benytte de anviste digitale kanaler ved udløbet af oplysningsfristen, ikke vil kunne anses 

for at have afgivet oplysningerne i § 2 til SKAT. Den skattepligtige vil således pålægges et 

skattetillæg, og SKAT vil eventuelt kunne fremtvinge oplysningsskemaet ved tvangsbøder. ” 

                                                           
88 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser –§ 5 - side 75 
89 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser - § 72 – side 150 
90 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser – § 5 - side 75 
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Det er formentlig tvivlsomt, om SKTST vil tvinge den skattepligtige til at indgive oplysningsskema 

digitalt ved tvangsbøder, hvis der er oplyst på anden vis, da det administrativt er en tung proces.  

SKTST vil formentlig i stedet kunne foretage en ansættelse på baggrund af de fremsendte 

oplysninger, men da de ikke er fremkommet af de digitale kanaler, som SKTST anviser, vil der 

kunne pålægges et skattetillæg, jf. afsnit 9.1.2 i dette afgangsprojekt. 

10. Sammenfatning af pligter, frister og sanktionsmuligheder - oplysningsskemaet  

Med udgangspunkt i mine konklusioner, vil jeg her sammenfatte min belysning af, om 

kontrolhjelmene rækker i den nye SKL til at afdække mine problemstillinger. 

Jeg har i afsnit 4.2. belyst en mulig begrebsforvirring med ændringer af begreber i SKL, hvor bl.a. 

benævnelsen af årsopgørelsen kaldes skatteansættelsen. Samme begreb er i SFL benævnelsen for 

det, som ændres i årsopgørelsen. 

Med den store udvikling i teknologien, har de skattepligtige fået adgang til oplysningerne via 

nettet, hvilket gør, at der kan søges vejledning om, hvornår ens skattepligt indtræder til Danmark. 

I afsnit 5.2.1. har jeg belyst, at SKL har taget højde for muligheden for at søge informationer, da 

man har valgt, at der kan gøres strafansvar gældende, når den skattepligtige har handlet groft 

uagtsomt og ikke kun som tidligere, når det var med forsæt.  

Den digitale verden er blevet en del af vores hverdag og med den nye SKL, er der taget skridt til, at 

de selvstændige erhvervsdrivende skal kommunikere og selv indgive deres oplysningsskema i 

TastSelv, hvilket jeg har behandlet i afsnit 5.5. Ifølge mine konklusioner skal den selvstændige 

erhvervsdrivende selvangive via selvbetjeningsløsningen i TastSelv. 

Jeg har analyseret mig frem til i afsnit 8.2.3., at fuldbyrdelsestidspunktet indtræder for en evt. 

ansvarsvurdering, når oplysninger anses for at være indgivet og de er kommet til SKTSTs kundskab. 

Det er dog med baggrund i forarbejderne, DJV og anden litteratur, hvis retskildeværdi kommer i 

spil, når der ikke er retskilder af højere rang, hvoraf retspraksis kan udledes. Det vil sige, at når den 

selvstændige erhvervsdrivende har godkendt sit oplysningsskema i selvbetjeningsløsningen og der 

straks er dannet en årsopgørelse, indtræder fuldbyrdelsestidspunktet. 
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Jeg har i afsnit 5.3.2. og afsnit 9.2. afdækket den manglende sanktionering af selvstændige 

erhvervsdrivende, som er på udvidet årsopgørelsesordning, hvor der ikke kan gives et skattetillæg, 

hvis de oplyser efter oplysningsfristen, da de ikke er omfattet af SKL § 73. Samtidig har jeg belyst 

en udfordring for den selvstændige erhvervsdrivende i afsnit 8.1.3., hvis SKTST anser den 

skattepligtige, omfattet af SKL § 8, som om denne har oplyst, når oplysningsfristen er udløbet, 

hvilket afskærer dem fra at vælge VSO efter 30. juni i det andet år efter indkomståret. Jeg har 

vurderet, at den skattepligtige ikke har oplyst, hvis skatteyderen ikke aktivt har oplyst ved 

oplysningsfristens udløb.  

På baggrund af retskilderne omkring skattetillæg er jeg i afsnit 9.2.3. kommet frem til, at SKTST 

ikke kan give skatteyderen et skattetillæg for at oplyse et foreløbigt oplysningsskema for at undgå 

skattetillæg. Der er ikke umiddelbart hjemmel i loven til at afhjælpe denne omgåelsesmulighed. 

Samlet set må det herved konkluderes, at der er et par uklarheder i loven. 

11. Perspektivering 

Jeg har i afsnit 5.5. belyst at indgive digitalt af de kanaler, som SKTST anviser. Det kan have 

formodningen imod sig, at lovgiver her ”lempet” den digitale indgivelse til, at der åbnes mulighed 

for at sende en mail med oplysningsskemaet i stedet for at skulle indberette oplysningsskemaet i 

TastSelv, da selvstændige erhvervsdrivende skal anvende selvbetjeningsløsningen på TastSelv 

Erhverv ved f.eks. lønangivelse eller angivelse af moms for sin virksomhed.  

Ud fra en objektiv synsvinkel mener jeg, som belyst i afsnit 8.1.3., at årsopgørelser fremsendt til 

selvstændige erhvervsdrivende omfattet af SKL § 8, er et skatteskøn på lige fod med en taksation. 

SKTST har fremsendt et bud på, hvad de tror, at skatteyderen har haft i overskud af virksomhed. 

Det er kun den skattepligtige, som ligger inde med det korrekte svar. Ifølge min analyse, vurderer 

jeg, at der er grundlag for at antage, at selvstændige erhvervsdrivende omfattet af SKL § 8 har 

mulighed for at tilvælge VSO efter 30. juni i det andet indkomstår efter indkomståret, når de ikke 

tidligere aktivt har oplyst. Ved at give skatteyder muligheden for at tilvælge 

virksomhedsordningen, ligestilles skatteyderne, som var de takseret. Om skatteyderen, omfattet 

af den udvidede årsopgørelsesordning, kan tilvælge VSO efter 30. juni i det andet indkomstår, ved 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P8.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
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at oplyse første gang, må domstolene tage stilling til, da lovgivningen ikke er klar og der er uvished 

om retstilstanden på området.  

I afsnit 8.2.4. har jeg belyst, konsekvensen ved at indgive urigtige oplysninger. Det vil formentlig 

være svært at løfte bevisbyrden for, at der er forsæt til unddragelse ved korrektioner umiddelbart 

efter første indberetning. Især hvis det ikke har resulteret i en uberettiget udbetaling af 

overskydende skat. Samtidig skal der henses til, om korrektionen er foregået frivilligt, eller 

skatteyderen har følt sig nødsaget til at korrigere sin skatteansættelse.  

Ved at SKTST er hurtige til at reagere på eventuelle fejl, som den skattepligtige har oplyst, vil 

skatteyder kunne undgå, at få anvendt en eventuel overskydende skat. Dette kan ses for nogen 

som en service/hjælp til at sikre, at ansættelsen er korrekt, så hurtigt som muligt ud fra de data, 

der er indberettet.    

Jeg har i afsnit 9.2.3 om indberetning af foreløbige oplysningsskemaer belyst, om fortolkningen af 

lovens formål med at undlade ordet skattetillæg i forbindelse med et foreløbige oplysningsskema 

kan være, at det at oplyse ikke skal kunne gradbøjes. Jeg mener ikke, at formålet med SKL har 

været, at skatteydere- skulle oplyse, uden at have et færdiggjort skatteregnskab til brug for 

oplysningsskemaet. Et skatteregnskab bør være færdigt inden, at det lægges til grund for 

indberetninger til oplysningsskemaet og ikke en ”nullitet”. Det er uvist, om lovgiver har villet og 

forstået konsekvensen af, ikke at kunne tilsidesætte foreløbige oplysningsskemaer. Det har næppe 

været intensionen at åbne mulighed for omgåelse af regler for at undgå skattetillæg og derved, at 

der kommer en uønsket retstilstand. Ved at give mulighed for at indgive et foreløbigt 

oplysningsskema uden konsekvens, virker den restriktive behandling af SKL § 14 og SKL § 73 

overflødig. Hvis SKTST pålægger skattetillæg i henhold til tjenesteinstruksen DJV, vil en eventuelt 

kommende retspraksis på området formentlig fastslå, om der ikke længere er tilstrækkeligt 

hjemmelsgrundlag. Om lovgiver vil ændre loven for at undgå denne omgåelsesmulighed, må 

fremtiden vise. 

Problemstillingerne kan enten afdækkes ved præciserende lovændringer eller ved, at der dannes 

retspraksis på områderne. DJV bør tilrettes på de områder, hvor der er foretaget en udvidende 

fortolkning af lovhjemlerne. Det er vigtigt at DJV er i tråd med loven, da det er en tjenesteinstruks 

https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P14.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on&relations%5B%5D=CASELAW
https://pro.karnovgroup.dk/document/7000832194/elem/L20171535_P73.pdf?no_notes=false&law-text=true&notes=on&all=on
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til SKTSTs medarbejdere.  SKTSTs medarbejdere skal ikke følge DJV, hvis indholdet ikke stemmer 

overens med højere retskilder. 

Jeg mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at overlade problemstillinger til retspraksis, allerede 

efter et par måneder efter ikrafttrædelsestidspunktet for en ny lov. Jeg kunne derfor ønske at få 

præciseret loven og bekendtgørelsen på nogle af de problemstillinger, som jeg har behandlet i 

dette afgangsprojekt. Dette vil kunne give en ensartet behandling og dermed større retssikkerhed 

for skattepligtige omfattet af ovenstående problemstillinger. 

12. Afslutning 

Den digitale udvikling har gjort, at det var tiltrængt med en revidering af SKL. Det fremgår bl.a. af 

forarbejderne, at:91 

 ”De digitale muligheder udvikler sig løbende, og udformningen af skattekontrolloven skal 

understøtte, at skatteforvaltningens kommunikation og løsninger kan følge den generelle 

udvikling i samfundet. ”  

Den digitale udvikling har også krævet mere af borgerne i vores samfund. Det er ikke alle, som 

enten er fulgt med den digitale udvikling eller bor i et område i DK, hvor internettet fungerer 

optimalt. De, som er omfattet af den digitale pligt, men ikke kan/vil benytte de digitale kanaler, 

som SKTST anviser, er nødsaget til at få hjælp fra en revisor eller andre, som kan bistå dem med 

indberetning m.v. 

Regeringens overordnede mål med at revidere SKL og derved sikre balancen mellem borgernes 

retssikkerhed og effektive, klare og tidssvarende kontrolhjelmer er lykkedes langt hen ad vejen.92 

Der er dog et par præciseringer, der mangler for, at målet er nået. 

Informationsindsamlingen til dette afgangsprojekt er afsluttet den 1. april 2019.  

                                                           
91 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslaget - kapitel: 5 - Side 23 
92 Lovforslag nr. 13 af 04.10.2017 – afsnit: Bemærkninger til lovforslaget - kapitel: 6 – side 21 
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selvangivelse-allerede-nu  

 Skatteministeriets vision om selvangivelsesløse samfund - 2006: https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-

rapporter/skaτ/2006/januar/skaτ-januar-2006-html  

 Retssikkerhedspakke III - Klar og præcis lovgivning: https://www.regeringen.dk/media/3775/retssikkerhedspakke-iii-klar-og-

praecis-lovgivning.pdf 

 

 

Bøger 

 Skatte- og afgiftsstrafferet af Jan Pedersens – 4. udgave – udgivet af Jurist- og Økonomiforbundets forlag.  

 Skatteforvaltningsloven med kommentarer af Jan Pedersen - 2. udgave – udgivet af Jurist- og Økonomiforbundets forlag.  
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