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1 Summary in English 
The Danish tax law is complex as well as extensive. Therefore, it can be difficult to understand the 

tax consequences of civil transactions. The tax authorities' treatment of a given civil transaction 

may also surprise the taxpayer and have significant tax consequences for the taxpayer. 

The legislature has recognized that taxpayers will sometimes enter into civil transactions where 

they either did not know, or could not predict, the tax consequences of their actions. 

This master's thesis therefore describes which repair options are included in the Danish tax law. 

However, the focus of the master's thesis is the access to change a civil transaction in accordance 

with section 29 of the Danish Tax Administration Act, where the thesis defines the applicable law 

based on the legal process, the literature and the court decisions. 

In connection with the fact that major shareholders have repaid illegal shareholder loans, several 

decisions have recently been decided by the National Tax Court regarding the refusal of the tax 

authorities to apply for a conversion. The principal shareholders apply for a reversal, after they 

have become aware, that the company's claim on the principal shareholder, could have been 

distributed to the shareholder as assets other than cash, instead of repayment of the loan, as they 

have done. Whereby taxation in connection with a subsequent distribution of the payment could 

be avoided. 

These applications are generally rejected by the tax authorities, in part because it is claimed that if 

the loan is repaid, it cannot be revived. 

The thesis therefore partly describes that factual facts in the cases are different, and partly that it 

is possible, on the basis of the original purpose of the right of conversion, to revive a civil loan in 

connection with the conversion. 

However, the thesis also emphasizes that the revival of loans, is not necessarily enough to decide 

that the decisions should fall to the taxpayer's benefit, because section 29 of the Tax 

Administration Act contains 5 criteria, each of which must be complied with in order for 

conversion to be approved by the tax authorities. 

However, the thesis concludes that it will probably require additional court decisions from higher 

courts than the National Tax Court to determine the precise legal effect of repayment of illegal 

shareholder loans by the major shareholders. 

Finally, the thesis debates whether the deadlines in Sections 26, 27 and 34a of the Tax 

Administration Act should also apply for application for conversion under the Tax Administration 

Act 29. The thesis concludes that the general deadlines in the Tax Administration Act are in 

practice considered to be applicable to the Tax Administration Act 29. 

In the thesis, however, questions are asked as to whether it does not limit the taxpayer's ability to 

obtain an extraordinary resumption of their taxation in accordance with section 27 of the Tax 

Administration Act. 
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2 Indledning, Problemformulering, Metode samt Afgrænsning 

2.1 Indledning 

Skatteretten er kompleks og omfangsrig. Derfor kan det være svært at gennemskue de 

skattemæssige følger af en civilretlig aftale. Skattemyndighedernes behandling af en given 

civilretlig aftale kan derfor også komme bag på skatteyderen, og have betydelige skattemæssige 

konsekvenser for skatteyderen. 

Lovgiver har derfor også erkendt, at skatteyderne til tider vil indgå civilrettelige aftaler, hvor 

skatteyderne enten ikke kendte, eller ikke kunne forudsige, de skattemæssige konsekvenser af 

deres handling. 

Til tider vil de skattemæssige følgevirkninger endda først blive endelig fastlagt i Landsskatteretten 

eller ved domstolene. 

Lovgiver har bl.a. senest via de så kaldte skatteretlige reparationsmuligheder givet skatteyderne 

en form for force majeure, hvor skatteyderen, dog under overholdelse af en række nærmere 

specifikationer, får mulighed for at reparere utilsigtede skattemæssige påvirkninger af sin 

disposition.    

Skattemyndighedernes praksis omkring reparationsmuligheder, herunder specielt omgørelse går 

dog helt tilbage til 1920´erne ifølge Kaspar Bastian1.  

Sigtet med reparationsreglerne kan siges at være, at når det er åbenlyst, at skatteyderen enten 

ikke ville have indgået en given civilretlig aftale eller dele heraf, eller truffet et given 

selvangivelsesvalg, hvis skatteyderen have forudset den skattemæssige virkning af sine 

dispositioner, da bør det være muligt at ændre handlingen, så længe der ikke ligger 

skattespekulation bag handlingen. 

Man kan således også sige, at med alle de specialområder skattelovgivningen omfatter er 

reparationsmulighederne med til at sikre, at en kompleks skattelovgivning ikke bliver opfattet 

urimelig, da reparationsmulighederne kan være med til at sikre, at alle skatteydere i sidste ende 

kan blive behandlet ens.  

Når skatteydere sammenholder SFL § 29 og praksis omkring godkendelse af omgørelse, kan de dog 
sidde tilbage med nogen usikkerhed omkring, hvilke civilretlige dispositioner, der rent faktisk kan 
godkendes omgørelse for. Der er således stadigvæk behov for, at enten Landsskatteretten eller 
domstolene træffer afgørelser omkring afslag på omgørelse, trods det at retsregler omkring 
omgørelse første gang blev lovfæstet tilbage i 1999. 

Allerede i den første forudsætning i SFL § 29 stk. 1, synes der at være indlagt en vis grad af skøn, 

fordi det er skatteyderens opgave at bevise, at en given transaktion ikke skyldes skattespekulation 

eller skatte-udskydelse. Hvilket dog ikke er til hinder for, at en juridisk person kan benytte LL § 2 

stk. 5 om betalingskorrektion. Dette kan forekomme uforståelig for en hovedaktionær, som ikke er   

LL § 16 E. 

 
1  Jf. henvisning i Omgørelse af Kaspar Bastian 2014 side 15 – Hvor der henvises til Skattepolitisk oversigt 1991.86. 
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Der synes at være en vid forskel på, om en civilretlig disposition indgås mellem en hovedaktionær 

og selskabet eller mellem koncernforbundne selskaber. 

 

2.2. Problemformulering 
Ovenstående er før udarbejdelse af afhandlingen skribentens subjektive mening. Derfor vil det 

være afhandlingens formål at afdække retspraksis omkring reparationsmulighederne, hvor 

hensynet til skatteyderens manglende indsigt synes at blive sat på prøve. Afhandlingen vil derfor 

primært fokusere på SFL § 29. 

Afhandlingen vil dog kort gennemgå reparationsmulighederne for til sidst at have fokus på praksis 

vedrørende Skatteforvaltningslovens § 29, herunder især, hvorvidt skatteretten kan siges at 

diktere, hvad der er civilretligt muligt ud fra retspraksis omkring følgevirkningerne af indfriede 

ulovlige aktionærlån.  

Herunder retspraksis ud fra 2 for nyligt offentliggjorte Landsskatteretsafgørelse, hvor omgørelse er 
nægtet, bl.a. med henvisning til, at det ikke civilretligt er muligt at omgøre en indfrielse af gæld.2 I 
afhandlingen vil undertegnede forsøge at afdække, hvordan afdrag på gæld er faldet ud af 
omgørelsesinstituttets anvendelsesområde. I forhold til tilbagebetaling af gæld synes gældende 
ret således at været strammet op siden år 2000.  

Ligeledes vurderes, om det forhold at skattemyndighederne og Landsskatteretten ikke 
anerkender, at en ophørt disposition i form af lån i mellemperioden kan omgøres, kan siges at 
være styrende for, hvad det er muligt at aftale civilretligt. 

Endelig er det afhandlingens, formål at beskrive hvordan tidsfristerne i SFL §§ 26 og 27 i praksis 

overføres til Skatteforvaltningslovens § 29, og her ud fra give et bud på, om der kunne være 

lovhjemmel til en alternativ fortolkning af tidsfristerne i Skatteforvaltningslovens § 27 i forhold til 

godkendelse af omgørelse. 

Det vil ikke være afhandlingens formål at påvise, at retspraksis omkring SFL § 29 er forkert, men 

alene at forsøge at påvise, at der synes at være lovhjemmel til en lempeligere fortolkning af især 

tilbagebetaling af lån og tidsfristerne i SFL § 27. 

 

2.3 Metode 
Afhandlingen bygger på brug af den juridiske metode. Undertegnede vil således ud fra en 

retsdogmatisk analyse3 af retskilderne forsøge at finde argumenter for, at der specielt i afgørelser 

omkring indfrielse af ulovlige aktionærlån kan findes argumenter i litteraturen, lovforarbejder, den 

administrative praksis eller domstolsafgørelser for en anden tolkning af gældende ret (Jus).    

 
2 SKM2019.655 LSR Aktionærlån – Beskatning af udbytte hos personer – omgørelse. 
3 Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen, Retskilder og retsteorier, side 34.  
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Da afgørelser på området for skatterettens reparationsmuligheder i SFL §§ 28, 29 og 30 ofte 

bygger på flere faktuelle kendsgerninger, som kan føre til afslag fra godkendelsesmyndigheden, er 

det alene afhandlingen formål ud fra den retsdogmatiske analyse at vurdere dele af afgørelserne.  

Ved tolkning af skatterettens reparationsmuligheder er brug af den retsdogmatiske metode 

oplagt, da forudsætningerne i SFL §§ 28 og 29 indeholder væsentlige elementer af skøn, hvor det 

vil være relevant at inddrage retskilderne, herunder fortolkningsbidrag, lovforarbejder og 

retspraksis for at kunne bedømme retsfølgen af de faktuelle kendsgerninger i hver enkelt sag, 

samt for at kunne vurdere om de faktuelle kendsgerninger er omfattet af skatterettens 

reparationsmuligheder. 

 

2.4 Afgrænsning. 
Afhandlingen vil ikke særskilt behandle gaveafgiftsområdet, som blev omfattet af SFL §§ 28, 29 og 

30 ved lov 427 af 6. juni 2005. 

Nedenstående emner som kunne være relevante at inddrage i forbindelse med reparations-

muligheder inden for skatteretten, vil ikke blive særskilt beskrevet i afhandlingen: 

1.  Hvilken myndighed kompetencen til at godkende omgørelse oprindelig var og er udlagt til. 

2.  Klagemuligheder og instanser vedrørende skattemyndighederne afgørelser. Dog medtages 

tidsfristerne for ansøgning om omgørelse i kapital 6.  

3.  Bevisbyrdelæren og skatteforvaltningens overholdelse af officialmaksimen.  

4.  Endelig vil retsvirkningen af en evt. manglende overholdelse af skattemyndighedernes 

oplysningspligt i forhold til SFL §§ 29 og 30 ikke indgår i afhandlingen.     
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3. Reparationsmuligheder 
Som beskrevet i indledningen finder lovgiver, at skatteyderne i visse nærmere angivne tilfælde, 

bør kunne ændre, hvad ellers anses for grundlæggende principper om, at de skattemæssige 

konsekvenser indtræder for skatteyderen på tidspunktet for retserhvervelsen eller 

pligtpådragelsen i forbindelse med indgåelse af civilretlige aftaler. 

Uden reparationsmulighederne i skattelovgivningen ville der således ikke være hjemmel til, at 

skatteyderne enten ved et forbehold i den civilretlige aftale eller ved godkendelse fra 

skattemyndighederne kunne ændre den skattemæssige virkning af civilretlige dispositioner. 

Dispositionerne kan således heller ikke annulleres ved blot at indgå en modsatrettet civilretlig 

aftale, da der i så fald vil være indgået 2 særskilte civilretlige aftaler, som skattemæssigt skal 

behandles hver for sig. 

Nedenfor er derfor beskrevet de reparationsmuligheder, man normalt omtaler som reparations-

mulighederne inden for skattelovgivningen. Foruden de nævnte reparationsmuligheder kan der 

findes omvalgsmuligheder i f.eks. Kursgevinstloven, hvor det er muligt for skatteyderen f.eks. i § 

25 at ansøge Told- og skatteforvaltningen om ændring af valg med hensyn til beskatningsprincip 

efter henholdsvis lagerprincippet og realisationsprincippet. Omvalgsmulighederne der følger af 

særlovgivning4 er således ikke medtaget nedenfor. 

 

3.1 Skatteforbehold 

Ved lov nr. 427 af 6. juni 2005 blev § 28 indsat i Skatteforvaltningsloven. SFL § 28 er en 

videreførelse af SSL § 37 B. Skatteforbeholdet blev således første gang lovfæstet ved lov nr. 381 af 

2 juni 1999 i Skattestyrelsesloven.     

Af litteraturen fremgår at skatteforbeholdet havde retsvirkning allerede før lovfæstningen i 1999, 

men samtidig var anvendelsesområdet usikkert, hvorfor lovfæstningen blev anset som en 

forbedring af retssikkerheden.5 

Skatteforvaltningsloven § 28 lyder: 

”Er en privatretlig disposition betinget af, at dispositionen tillægges nærmere angivne virkninger for 

ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat (skatteforbehold), tillægges skatteforbeholdet kun 

virkning for en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, hvis forbeholdet er klart, skriftligt og 

oplyst over for told- og skatteforvaltningen senest samtidig med, at told- og skatteforvaltningen oplyses 

om dispositionens øvrige forhold. 

Stk. 2 Told- og skatteforvaltningen kan afvise at tillægge et skatteforbehold virkning for en 

skatteansættelse, hvis de privatretlige virkninger af skatteforbeholde ikke er klare og overskuelige.” 

 
4 F.eks. Kursgevinstloven                                           
5 Se Skatteforvaltningsloven med kommentarer af Hans Henrik Bonde Eriksen, Poul Bostrup og Susanne Dahl side 601.  
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Skatteforbeholdet betyder således, at lovgiver anerkender, at skatteyderne civilretlig kan indgå 

betingende retshandler, som også skal være en skattemæssig nullitet eller indgået med ændret 

vilkår, såfremt forudsætningerne i retshandlen brister. 

Det fremgår da også af litteraturen, at skatteforbeholdet i praksis bliver anerkendt af 

skattemyndighederne, så længe skatteforbeholdet lever op de materielle krav i SFL § 28. 

Af SFL § 28 kan for det første udledes, at skatteforbeholdet skal foreligge i skriftlig form. Det 

betyder, at en mundtlig civilretlig aftale om et skatteforbehold ikke vil kunne anerkendes efter SFL 

§ 28. Grunden til dette er, at det for Skattemyndigheder vil være svært at vurdere, om 

skatteforbeholdet er opdigtet, efter skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse, som 

parterne i den civilrettelige aftale som ligger til grund for skatteansættelsen ikke ønsker. 

Det fremgår af lovforarbejderne til SSL § 37 B, at det skriftlige skatteforbehold skal forefindes 

underskrevet senest samtidig med den civilretlige disposition, det vedrører. Se f.eks. TFS 2001.368 

H, hvor Højesteret ikke finder det godtgjort, at skatteforbeholdet var aftalt senest samtidig med 

den civilretlige aftale, hvorfor Højesteret ikke anerkender, at skatteforbeholdet kunne tillægges 

skattemæssig betydning ved indkomstopgørelsen. 

Det betyder samtidig, at skatteforbeholdet ikke kan vedrøre en anden disposition end den 

forbeholdet er taget til. I praksis indgår skatteforbeholdet derfor typisk, som en naturlig betingelse 

i den civilretlige underskrevne aftale. 

At skatteforbeholdet skal være klart betyder, at det af skatteforbeholdet præcist skal fremgå, 

hvilken skattemæssig ansættelse, man ønsker at tage forbehold imod. 

I praksis aftales skatteforbeholdet derfor hyppigst med resolutiv virkning. Hvilket vil sige, at hvis en 

aftalt forudsætning ikke godtages af skattemyndighederne, har aftalen enten ingen retsvirkning 

eller skal ifølge skatteforbeholdet ændres på enkelt parametre. Hvilket også betyder, at 

skatteforbeholdet hyppigst får skattemæssig virkning tilbage til aftaletidspunktet. 

Af lovteksten og retspraksis fremgår desuden at skatteforbeholdet skal oplyses til 

skattemyndighederne, senest samtidig med at skattemyndighederne oplyses om dispositionens 

øvrige forhold. Dette betyder dog ikke at skatteforbeholdet skal fremgå af selvangivelsen eller 

selvangivelsesmaterialet, hvilket den civilretlige disposition formentlig gør. Skatteforbeholdet skal 

således først oplyses når/hvis skattemyndigheder indhenter materiale som vedrører dispositionen 

f.eks. en overdragelsesaftale. 

Endelig skal det af skatteforbeholdet klart fremgår, hvordan den privatretlig disposition skal 

ændres, hvis skatteforbeholdet gøres gældende. Hvorved skattemyndighederne allerede på 

tidspunktet, hvor skatteforholdet gøres gældende kan se den skattemæssige virkning af 

skatteforbeholdet. 

I stk.2 har skattemyndighederne yderligere fået mulighed for at afvise skatteforbeholdet, hvis 

skattemyndighederne finder, at skatteansættelsen bliver uklar eller uoverskuelig, såfremt 

skatteforbeholdet gøres gældende. I forarbejderne til SSL § 37 B (L192) er brugt et eksempel med 

overdragelse af en hel virksomhed, og hvor forbeholdet først gøres gældende flere år efter 
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overdragelsen, hvorved den efterfølgende drift skal tilbageføres. Hvis skatteforbeholder ikke kan 

anerkendes, vil den privatretlige disposition derfor skattemæssigt bestå, indtil den evt. ændres. 

 

3.2 Omvalg (Selvangivelsesomvalg) 
SFL § 30 som vedrører omvalg af selvangivelsesdispositioner kom ind i Skatteforvaltningsloven 

med lov nr. 427 af 6. juni 2005. SFL § 30 er en videreførelse af SSL § 37 D.  

Af lovforslaget til lov nr. 427 af 6. juni 2005 fremsat den 24. februar 2005 blev såvel SFL § 30 som 

SFL §§ 28 og 29´s anvendelsesområde udvidet med gaveafgiftsområdet. Dog under hensyntagen til 

de frister der følger af Boafgiftsloven.6 

Skatteforvaltningslovens § 30 lyder: 

”Stk. 1 Told- og skatteforvaltningen kan tillade, at en skattepligtig ændrer et valg i selvangivelsen, i det 

omfang skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har 

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

Stk. 2, Anmodning om tilladelse efter stk. 1 skal fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, 

at den skattepligtige er kommet til kundskab om den ansættelse, der begrunder anmodningen. Told- og 

skatteforvaltningen kan efter anmodning fra den skattepligtige dispensere fra fristen, hvis særlige 

omstændigheder taler derfor.” 

Af SFL § 30 kan udledes, at følgende skal gælde, for at skatteyderen kan anmode om omvalg efter 

SFL § 30. 

1. Skatteforvaltningen skal have ændret den selvangivne indkomst. 

2. Skatteforvaltningens ændring/ansættelse skal have haft betydning for skatteyderens 

selvangivelsesvalg. 

3. Skatteyderens valg skal som følge af skatteforvaltnings ansættelse have fået utilsigtede 

skattemæssige konsekvenser. 

4. Skatteyderen skal fremsætte anmodningen om omvalg senest 6 måneder efter den 

skattepligtige er kommet til kundskab om ansættelse, der begrunder anmodningen. 

Af bemærkningerne til lovforslag LF 175 af 12. marts 2003 fremgår yderligere, at et omvalg ikke er 

muligt efter SSL § 37 D, hvis der foreligger et strafbart forhold eller forsøg på skatteunddragelse. 

Ligeledes følger af bemærkningerne til LF 175 af 12. marts 2003 at SSL § 37 ikke finder anvendelse, 

hvis materielle regler i anden lovgivning forhindrer et omvalg. 

Som det fremgår af ovenstående, kræver omvalg ikke godkendelse fra andre end 

skatteforvaltningen, da omvalg ikke vedrører andre parter end skatteyderen og 

skattemyndighederne. 

 
6 Se L 175 af 12. marts 2003 afsnit 4.13 
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I modsætning til omgørelse efter SFL § 29 er der i SFL § 30 ikke tale om, at der ændres en civilretlig 

disposition, men alene tale om at den civilretlig disposition ønskes skattemæssigt behandlet efter 

andre skatteregler end først selvangivet. 

SFL § 30 retter derfor i op på, at skatteyderen i forbindelse med indgivelse af selvangivelsen har 

foretaget et for skatteyderen uhensigtsmæssigt valg, som følge af at skattemyndighederne 

efterfølgende foretager en skatteansættelse, som får utilsigtede skattemæssige konsekvenser. 

Udgangspunktet for selvangivelsesvalg er at de er dispositive, hvilket betyder at skatteyderen vil 

være bundent af sine valg, medmindre det følger af særlovgivning at specielle selvangivelsesvalg 

kan ændres. Med SSL § 30 blev der lovfæstet en generelbestemmelse, som gav skatteyderen 

mulighed for at anmode skatteforvaltningen om at få ændret et uhensigtsmæssigt 

selvangivelsesvalg. Hvilket blev betegnet som en force majeure-regel af Fristudvalget i Betænkning 

nr. 1426/2003 af december 2002 til Skatteministeriet. Som det fremgår af ordlyden af SFL § 30 har 

retspraksis efterfølgende også været, at skattemyndighederne skal have foretaget en 

skatteansættelse. 

Frem til SKM2020.14 var det egentlig også praksis, at omvalg kun var muligt i de tilfælde, hvor der 

er direkte sammenhæng mellem selvangivelsesvalget og skattemyndighedernes ændring. 

Denne praksis går Højesteret dog imod med en flertalsafgørelse i SKM2020.14 HR, hvor 4 ud af 5 

dommer ikke finder, at ordlyden af SFL § 30 eller der i forarbejderne til SFL § 30 stilles krav om en 

direkte sammenhæng mellem den ændring i ansættelsen, som skattemyndighederne 

efterfølgende har foretaget og det valg som skatteyderen oprindelig har foretaget. 

Dommen synes således at være en udvidelse af selvangivelsesvalg, der kan ændres med hjemmel i 

SFL § 30. 

Som det fremgår af Den Juridiske Vejledning A.A.14.2 2020-01 er skatteforvaltningen da også ved, 

at vurdere betydningen af SKM2020.14 HR. Hvilket giver god mening, da dommen må få 

indflydelse på SFL § 30´s mulige anvendelsesområde samt eventuelle genoptagelse af tidligere 

afslag på omvalg. 

Man kan således også stille spørgsmål ved om SKM2020.14 åbner op for nogle 

reparationsmuligheder, hvis ikke ændring af afskrivningerne og nedskrivning efter 

Afskrivningsloven § 52 er tilstrækkelig set fra skatteyders side. 

Dog rækker afgørelse ikke så langt, at det bør være muligt at ændre valg, der ligger i indkomstår 

før det indkomstår, hvor skatteyderen ønsker omvalg. Her tænkes på selvangivelse valg som i 

efterfølgende skatteår viser sig uhensigtsmæssige på grund af nye civilretlige dispositioner.  

Se f.eks. SKM2007.461 LSR, Hvor Landsskatteretten i den Juridiske Vejledning A.A.14.2 er citeret 

for ikke at finde, ”at borgerens valg havde haft utilsigtede skattemæssige konsekvenser. 

Landsskatteretten lagde vægt på, at det fremgik af lovbestemmelsen, at anvendelse af 

ejertidsnedslag udelukker bundfradrag. ” 
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Skatteyderen havde ved delsalg i tidligere år beregnet ejertidsnedslag ved opgørelse af 

ejendomsavancen. Ved senere salg af ejendommen kunne der derfor ikke anvendes bundfradrag. 

Skatteyderen ønskede derfor omvalg af ejertidsnedslag i tidligere indkomstår. 

Landsskatterettens afgørelse er korrekt, fordi skattemyndighederne alene har foretaget en 

ændring af skatteansættelsen i salgsåret 2004 så ejendomsavanceberegningen følger 

Ejendomsavancebeskatningsloven, men skattemyndighederne har ikke foretaget nogen ændring 

af skatteansættelsen ved delsalg i de tidligere år, hvor ejendomsavanceberegningen også 

overholder ejendomsavancebeskatningsloven. Nu er de tidligere trufne valg om ejertidsnedslag 

dog til ulempe for skatteyderen. 

D.v.s. omvalg kan ikke bruges til at rette op på valg i tidligere år, som efterfølgende viser sig at 

være til ulempe for skatteyderen. 

Som skrevet virker afgørelsen i SKM2007.461 LSR om påvirkning af tidligere indkomstår korrekt, 

fordi skatteyderens valg i de tidligere indkomstår ikke er påvirket af skattemyndighedernes 

skatteansættelse, og fordi det ville kunne få uoverskuelige konsekvenser, hvis skatteyderne skulle 

kunne foretage omvalg i tidligere år, når det efterfølgende på grund af en civilretlig disposition 

viser sig, at skatteyderen har valgte forkert.  

Som eksempel kunne også nævnes anvendelse af fremførte skattemæssige underskud og 

rentefradragsbegrænsningsreglerne, hvor ændring af skattelovgivning og civilretlige dispositioner 

på et senere tidspunkt kan medføre, at skatteyderen ville have været bedre stillet, hvis 

skatteyderen havde foretaget et andre valg i tidligere år, men det berettiger ikke til omvalg. 

Modsat vil godkendelse af omvalg i et given indkomstår kunne medføre ændring af 

skatteansættelsen i efterfølgende indkomstår. 

Umiddelbart kan man som læsere af dommen dog godt stille spørgsmål ved, hvad der menes med 

”at det fremgik af lovbestemmelsen, at anvendelse af ejertidsnedslag udelukker bundfradrag.  

Materielt er det ikke forkert, men udtalelsen kan skabe usikkerhed om anvendelsen af omvalg, 

fordi man som læser kan man få det indtryk at Landsskatteretten henviser til at skatteyderen bør 

kende Ejendomsavancebeskatningsloven. Ikke mindst når man læser det korte referat i Den 

Juridiske vejledning. 

Hvilket også er korrekt, men det er bare ikke det omvalg handler om. Der stilles således ikke krav 

om god tro i forbindelse med omvalg, med mindre der er tale om ond tro forstået her som et 

strafbart forhold eller skatteunddragelse, jf. bemærkningerne til LF af 12. marts 2003. 

Omvalg handler således nærmere om, at skatteyderen får en force majeure-regel til at ændre et 

selvangivelsesvalg, som viser sig at være uheldigt på grund af skattemyndighedernes 

skatteansættelse, og hvor der samtidig ikke er tvivl om, at skatteyderen ville have valg anderledes, 

hvis skatteyderen have kendt skatteansættelsen.  

Sidst nyt er dog som nævnt SKM2020.14 HR, hvor Højesteret præciserer, at ændringen af 

skatteansættelsen for et forhold godt kan påvirke valget for den skattemæssige behandling af et 



12 
 

andet forhold. Dog kan anmodningen om omvalg stadigvæk kun godkendes, hvis skatteyderen kan 

påvise, at ændringen har haft betydning for skatteyderens selvangivelsesvalg. D.v.s. SFL § 30 stk. 1. 

skal stadig være opfyldt. 

Øvrige situationer hvor omvalg kan godkendes. 

Omvalg er også muligt i de tilfælde hvor skatteansættelsen følger af skatteyderens egen drift, 

f.eks. ved skatteyderens anmodning om genoptagelse efter SFL § 26 eller SFL 27. Kriteriet er blot, 

at der skal være foretaget en skatteansættelse. 

Ligningsrådet har i SKM2004.196 LR ligeledes godkendt omvalg, hvor valg af indgivelse af 

selvangivelse fremfor indsendelse af en 0-erklæringsangivelse blev anset for en fejl. 

Det samme kommer Højesteret også frem til i SKM2016.165 HR hvor omvalget egentlig ikke 

vedrører skatteansættelsen, men derimod et fejlagtigt valg af beskatningsform. Hvilket i dette 

tilfælde vedrørte beskatning efter tonnageskatteloven eller selskabsskatteloven. Højesteret fandt, 

at da ansættelsen hvilede på forkerte oplysninger, havde selskabet krav på genoptagelse med 

henblik på berigtigelse af fejlen. Fejlen skyldes i dette tilfælde revisorens valg af beskatningsform. 

Blot for helhedens skyld kan nævnes at Landsskatteretten i SKM2016.60 LSR finder, at 

skatteyderen godt kan anmode om omvalg så længe, et strafbar forhold og forsøg på 

skatteunddragelse ikke vedrører det forhold, der ønske domvalgt, hvilket er gentaget i Den 

Juridiske Vejledning A.A.14.2 2020-01. 

 

3.3 Afskrivningslovens § 52 
I denne afhandling nævnes kort AL § 52 som en reparationsmulighed, som ligger uden for 

Skatteforvaltningsloven. Grunden til at nævne AL § 52 er at ændring af af- eller nedskrivning efter 

afskrivningslovens § 52 stk. 1 eller stk. 2 ofte er den umiddelbare letteste reparationsmulighed, 

hvis skatteyderen f.eks. opdager en fejl i sin selvangivet skattepligtige indkomst. 

AL § 52 lyder: 

”Stk. 1 En skattepligtig, der har afskrevet efter denne lov, kan ændre den selvangivne afskrivningssats, 
når meddelelse herom er indgivet til told- og skatteforvaltningen senest 3 måneder efter udløbet af 
selvangivelsesfristen. 

Stk. 2 Ændring af den selvangivne afskrivningssats efter udløbet af fristen i stk. 1 kræver tilladelse fra 
told- og skatteforvaltningen. Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens 
udøvelse af kompetencen efter 1. pkt.” 

Med henvisning til § 1 stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1287 af 13. november 2005 vil skatteyderen ved 
en indkomstændring få mulighed for at ændre de foretaget af- og nedskrivninger i et sådant 
omfang, at den skattemæssige effekt af den påtænkte ændring udlignes helt eller delvis. 

https://danskelove.dk/afskrivningsloven/52#1
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Det vil i praksis sige, at der ikke bliver tale om, at der skal afregnes skat mellem skatteyderen og 
skattemyndighederne, da den skattepligtige indkomst, hvis ellers det er materielt muligt, holdes 
uændret, ved at skrue på af- og nedskrivninger i indkomståret.  

Ændringen af af- og nedskrivninger påvirker selvfølgelig også efterfølgende selvangivet 
indkomstår, men påvirkning må skatteyderen så forsøge at minimere ved at ændre på 
efterfølgende års af- og nedskrivninger. Ændringen af foretaget af- og nedskrivninger vil for 
sambeskattede selskaber ikke nødvendigvis skulle foretages i det selskab, som har fået ændringen 
i skatteansættelsen. 

Bekendtgørelsen medfører således, at den betalbare skat er uændret, og de uoverskuelige 
ændringer der kan følge af selv en lille ændring i en større sambeskatning kan minimeres, hvis der 
i sambeskatningen er mulighed for at skrue på af- og nedskrivninger i enkelt selskaber i 
sambeskatningen for at opnå en uændret skattepligtige indkomst. 

Som eksempler kan nævnes, banale ændringer af den skattepligtige indkomst som følge af 
deciderede fejl i overførte skattemæssige saldi fra tidligere indkomstår eller indkomstændring som 
følge af fejl på moms, afgifter og toldområdet. Hvor ændring af af- og nedskrivninger i 
indkomstopgørelsen ofte vil være den pragmatiske løsning for såvel skatteyderen som 
skattemyndighederne.  

Blot for forståelsen skyld kan nævnes, at ændringen af af- og nedskrivninger efter AL § 52 stk.2 vil 
følge efter godkendelse af genoptagelse efter enten SFL § 26 eller SFL § 27 om ekstraordinær 
genoptagelse. Hvilket vil sige, at ændringen følger efter, at der er foreslået en ny skatteansættelse 
af skattemyndighederne, en ændring af skatteansættelsen som kan følge enten af 
skattemyndighedernes eller skatteyderens initiativ. 

Men det er ikke ændringen af af- og nedskrivninger efter bekendtgørelsen, der er baggrunden for 
den nye skatteansættelse, den søger kun for at den skattepligtige indkomst forbliver uændret. 

 

3.4 Betalingskorrektion 
Betalingskorrektion som reparationsmulighed følger af LL § 2 stk. 5. 

Betalingskorrektion efter LL §2 stk. 5 adskiller sig fra SFL § 28 og SFL § 29 på flere punkter. 

For det første er det ikke den oprindelige civilretlige disposition, der kan omgøres med hjemmel i 

LL § 2 stk. 5, men derimod de sekundære følgevirkninger af dispositionen.  

Hvis selve dispositionen skal omgøres, skal vi typisk tilbage til enten SFL § 28 (skatteforbeholdet) 

eller SFL § 29 (Omgørelse). 

For det andet adskiller LL § 2 stk. 5 sig fra bl.a. SFL § 29 ved, at der ikke er tale om en godkendelse 

fra skattemyndighederne, men derimod en generel tilladelse til påtagelse af en 

betalingsforpligtigelse, for at undgå en sekundær beskatning af den begunstiget i forbindelse med 
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en Transfer Pricing korrektion efter LL § 2 stk. 1. (Se dog undtagelsen nedenfor efter 

Ligningslovens § 16 E.)  

Betalingskorrektionen vedrører således de sekundære skattevirkninger, der kan følge af en 

korrektion af skatteansættelsen som følge af at LL § 2 stk. 1 ikke er overholdt. 

Den sekundære skattemæssige korrektion følger af, at der ikke efter LL § 2 stk. 1 er krav om, at 

f.eks. en prisændring også følges op en betalingskorrektion. Derfor vil der umiddelbart også være 

foretaget indkomstoverførsel grundet en forkert pris, hvilket medfører en sekundær beskatning af 

indkomstoverførslen. Det er således den sekundære beskatning, der kan undgås ved at den 

begunstigede påtager sig betalingsforpligtelsen efter LL § 2 stk. 5. Derfor kaldes LL § 2 stk. 5 også 

Betalingskorrektion. 

Betalingskorrektionen stiller således ikke krav om, at betalingen skal være fysisk gennemført, men 

alene krav om at den begunstigede påtager sig en reel retslig betalingsforpligtigelse. 

I SKM2014.694 LSR har Landsskatteretten således godkendt skattemyndighedernes afvistning af 

en betalingskorrektion, fordi klageren, der er under personlig konkursbehandling, har købt en 

ejendom til underkurs fra ét af klageren kontrolleret selskab. Da klageren er under 

konkursbehandling, og der er usikkerhed om klagerens indkomst- og formueforhold, vurderes 

klageren ikke i stand til reelt at påtage sig betalingsforpligtelsen.  

Landsskatteretten henviser samtidig til, at det efter Lov 926 af 18. september 2012 fremgår af LL § 

2 stk. 5 2. punktum, at betalingskorrektion kun kan gennemføres, såfremt betalingsforpligtelsen i 

sig selv opfylder LL § 2 stk. 1, hvilke sige betalingsforpligtelsen skal være på armslængde vilkår. 

Som allerede beskrevet ovenfor, er der flere skatteregler i spil, når man skal vurdere retsfølgen af 

LL § 2 Stk. 5., herunder især om det er relevant at bruge LL § 2 stk. 5. 

Dels er der selvfølgelig LL § 2 stk. 1 – 4, som leder op til LL § 2 stk. 5, og dels er der SEL § 31 D om 

skattefrie koncerntilskud mellem koncernforbundne selskaber, og endelig er der nok så vigtig LL § 

16 E. (LL § 16 E er nedenfor beskrevet særskilt). 

For at der kan blive tale om at bruge LL § 2 stk. 5, skal derfor foreligge en skatteansættelse, som 

indeholder en korrektion, fordi LL § 2 stk. 1 om kontrollerede transaktioner ikke er overholdt. Det 

følger bl.a. af SKM 2015.717 HR, hvor Højesteret finder at skattemyndighedernes ændring af rette 

indkomstmodtager har hjemmel i SL § 4 og ikke er omfattet af LL § 2 stk. 1.  

Dette medfører, at når spørgsmålet om rette indkomstmodtager ikke er omfattet af LL § 2 stk. 1, 

kan det heller ikke være omfattet af LL § 2 stk. 5. Hvilket må siges at være korrekt, da LL § 2 stk. 5 

1. punktum direkte henviser til ændringer i skatteansættelsen foretaget efter LL § 2 stk. 1. 

Ovenstående må også kunne tolkes derhen, at spørgsmålet om rette indkomstmodtager og 

omkostningsbærer ikke er en del af LL § 2. D.v.s. der skal skelnes mellem, om der er tale om 

ændring af f.eks. en indgået pris og dermed indkomstfordelingen (Transfer pricing-regulering), 

eller om den samlede indkomst eller omkostning er placeret hos den forkerte skatteyder. 
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LL § 2 stk. 1 præciserer således, at den skattepligtige ved opgørelse af den skatte- eller 

udlodningspligtige indkomst skal anvende priser og vilkår for handelsmæssige eller økonomiske 

transaktioner med parter angivet i LL § 2 stk. 1 i overensstemmelse med, hvad der kunne være 

opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter. 

Uden at gennemgå den omfattende retsvirkning af LL § 2 stk. 1, herunder hvem og hvorledes 

skatteyderen kan være omfattet af LL § 2 stk. 1, skal blot nævnes at LL § 2 stk. 1 blev indsat i 

Ligningsloven ved lov 432 af 26. juni 1998, bl.a. som følge af TFS 1998 199 H, hvor Højesteret 

fastslog at skattemyndighederne ikke havde hjemmel til at foretage rentefiksering på lån mellem 

en hovedaktionær og dennes selskab. 

Med LL § 2 blev der lovfæstet et krav om, at transaktioner mellem interesseforbundne parter skal 

anvende samme priser og vilkår7 for indbyrdes transaktioner, som uafhængige parter ville have 

gjort.  

Hvem parterne er, er således defineret i LL § 2 stk. 1 til at være: 

Skattepligtige, 

1) hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse, 

2) der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer, 

3) der er koncernforbundet med en juridisk person, 

4) der har et fast driftssted beliggende i udlandet, 

5) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller 

6) der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed 
omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4. 

I LL § 2 stk. 2 er yderligere angivet hvorledes bestemmende indflydelse skal tolkes. 

3.4.2 Ligningslovens § 16 E 
I forholdt til betalingskorrektion er LL § 16 E et selvstændigt kapitel. Det fremgår således, at efter 

Lov 926 af 18. december 2012, er det efter 14. august 2012 ikke længere muligt at foretage en 

betalingskorrektion, hvis dispositionen er omfattet af LL § 16 E.  

 
7 For hvorledes priser og vilkår skal fastsættes henvises til Den Juridiske Vejledning C.D. 11 Transfer Pricing samt 
OECDs´s Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations July 2017og OECD´s Transfer Pricing 
Guidance on Finansiel Transactions February 2020. 
Pris- og vilkår fastsættelsen efter TP reglerne ligger dog uden for denne afhandling. 
 
 

https://danskelove.dk/kulbrinteskatteloven/21#1
https://danskelove.dk/kulbrinteskatteloven/21#4
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Lov 926 af 18. december 2012 trådte som udgangspunkt i kraft pr. 1. januar 2013, men grundet 

formålet med LL § 16 E fremgår det af LF 199 2011-12, at reglerne om beskatning af aktionærlån 

skal have virkning allerede fra tidspunktet for fremsættelse af lovforslaget. 

Af L 199 fremgår at formålet med LL § 16 E var at fjerne skattemæssige incitamenter til optagelse 

af aktionærlån, som skattefrit alternativ til at hæve løn eller modtage udbytte fra kapitalselskaber. 

Idet lånet efter LL 16 E skal beskattes ved optagelsen af lånet. 

Det vil være for vidtgående at gennemgå hele retsfølgen af LL § 16 E, hvorfor der i nedenstående 

kun er uddraget de konklusioner, som forventes at have betydning for afgørelserne i kapitel 5.   

Derfor nævnes, at det fremgår af LL § 16 E, at lån omfattet af LL 16 E skal behandles efter 

skattelovgivnings regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Af den Juridiske Vejledning C.B 

3.5.3.3 fremgår at hævninger uden tilbagebetalingspligt skal behandles som en overførsel af 

værdier fra selskabet til den fysiske person. Hvilket i princippet også fremgår af LF L199, hvor det 

er angivet at ”en hævning uden tilbagebetalingspligt vil efter de konkrete omstændigheder være 

skattepligtige som løn, udbytte eller tilskud m.v.” 

Af lovforslaget fremgår desuden, at det for beskatning af aktionæren er uden betydning, om lånet 

er ydet fra et dansk eller udenlandsk selskab.  

På daværende tidspunkt var et lån fra aktie- og anpartsselskaber til kapitalejerne ulovligt efter 

selskabslovens § 210. Hvorimod det i dag civilretligt efter selskabslovens § 210 er tilladt, at et 

kapitalselskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed, yder lån eller stiller sikkerhed for 

kapitalejere eller ledelsen i selskabet, når selskabslovens § 210 stk. 2 er opfyldt. Selskabsloven § 

210 stk. 2 går primært på overholdelse af de selskabsretlige regler, om hvem der har 

beslutningsretten, og hvorvidt den økonomiske bestand kan rummes inden for selskabets frie 

reserver. 

Lovgiver har dog ikke med ændringen af selskabslovens § 210 ændret retsfølgen af LL § 16 E, så 

skattemæssigt vil fysiske personer stadigvæk være skattepligtige af aktionærlån, hvis de er 

omfattet af LL § 2 stk. 1, selvom lånet egentlig ikke er ulovligt efter selskabsloven, så længe det 

opfylder selskabslovens § 210 stk. 2. 

Af selskabslovens § 210 stk. 2 nævnes endvidere, at den økonomiske bistand skal være på 

markedsvilkår. (Hvorfor det som udgangspunkt også må forventes, at lånet skal tilbagebetales, 

hvis ikke der foretages andre selskabsretlige dispositioner). 

Allerede af LL § 16 stk. 2 fremgik det da også, at ved tilbagebetaling af lån mv, der er beskattet 

efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige 

indkomst. 

LL § 16 E stk. 2 er vigtig fordi et skattemæssigt ”ulovligt” aktionærlån ikke skattemæssigt anses for 

et lån, men derimod som en formueoverførsel, så tilbagebetalingen skulle uden LL § 16 E stk. 2 

skattemæssigt betragtes som en ny selvstændig disposition, som ville være en skattepligtig 

indtægt for selskabet efter Statsskattelovens § 4, som et skattepligtigt tilskud. 
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Modsat de civilretlige regler om tilbagebetaling af lån, er der derfor ikke skattemæssigt tale om, at 

lånet skal tilbagebetales, for at lånet er på armslængde vilkår, da lånet skattemæssigt er 

omkvalificeret fra lån til løn eller udbytte. 

Som det fremgår, af den Juridiske Vejledning C.B 3.5.3.3 Aktionærlån, kan den civilretlige fordring 

udloddes til aktionæren, uden at det får skattemæssige konsekvenser for aktionæren, da der 

skatteretlig ikke er tale om en fordring. Det samme gælder ligeledes, ifølge den Juridiske 

Vejledning, hvis fordringen overføres til en ansat hovedaktionær som løn. Hvis fordringen 

udloddes som udbytte, skal man dog overholde de selskabsretlige regler for udlodning af andre 

værdier end kontanter.  
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4. Omgørelse 

4.1 Omgørelse Skatteforvaltningslovens § 29 
Ved lov nr. 427 af 6. juni 2005 blev omgørelsesmuligheden flyttet fra SSL § 37 C til den nuværende 

§ 29 i SFL, for så vidt angår stk. 1 og 3. 

SFL § 29 har i dag følgende ordlyd: 

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

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

for ansættelsen af indkomst- eller ejendomsværdiskat (omgørelse), hvis følgende betingelser er opfyldt. 

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

skatter. 

 

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

 

3) Dispositionen skal være lagt klart frem for myndighederne. 

 

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

virkning, skal være enkle og overskuelige.  

 

5) Alle, der skatteretlig vil blive berørt af en tilladelse til omgørelsen, skal tiltræde 

omgørelsesanmodningen. 

 

Stk. 2 Skatterådet kan fastsætte nærmere regler for told- og skatteforvaltningens udøvelse af 

kompetencen efter stk. 1.  

Stk. 3. For at få behandlet en anmodning om omgørelse skal der betales et gebyr på 2.100 kr. (2010-

niveau). Gebyret skal betales samtidig med indgivelse af anmodningen om omgørelse. Gebyret reguleres 

efter personskattelovens § 20. Gebyr tilbagebetales, hvis anmodningen trækkes tilbage.” 

Hvis betingelserne i SFL § 29 er opfyldt, er der tale om et retskrav. Skatteyderen har dog 

bevisbyrden for at forudsætningerne i SFL § 29 er opfyldt, i.h.t. SKM 2009.260 ØL kan bevisbyrden 

dog flyttes såfremt skatteministeriet ikke kan godtgøre, at deres eget synspunkt om f.eks. en 

civilretlig umulighed er korrekt. 

Da såvel SFL § 29 stk. 1 1. punktum som de 5 forudsætninger i stk. 1 kan give anledning til 

fortolkninger af, hvad lovgiver reelt har indeholdt i såvel ordlyden som forarbejderne, er der 

nedenfor ud fra Landsskatterets- og domsstolsafgørelser, samt den juridiske vejledning A.A.14 

beskrevet hvilken retsfølge, der kan forventes at være gældende ret i dag.  

Med udgangspunkt i SKM2019.655 LSR og LSR2020.18-000792 vil der efterfølgende i selve 

analysen i kapitel 5 blive forsøgt at finde argumenter for, at afgørelserne på enkelt punkter kunne 

være anderledes. Argumentationen kan komme fra såvel tidligere afgørelser, 

Retssikkerhedsudvalgets rapport som i forarbejderne til Lov nr. 381 af 2. juni 1999 og lov nr. 427 af 



19 
 

6 juni 2005. Ligesom skattemyndighedernes argumentation vil blive vurderet i forhold til en god 

tros betragtning. 

4.2 Historik 
I litteraturen er nævnt, at vi først med Ligningsdirektoratets cirkulære nr. 414 fra 1975 får en 

egentlig tjenestebefaling, hvor omgørelse er mulig. Litteraturen nævner dog også, at administrativ 

praksis hvor skattemyndighederne har godkendt omgørelse går endnu længere tilbage.8   

Reglerne om omgørelse blev første gang egentlig lovfæstet med indsættelsen af § 37 C i den 

daværende Skattestyrelseslov, ved ændringslov nr. 381 af 2. juni 1999. 

I forbindelse med ændringslov nr. 381 af 2. juni 1999 fremgår det af Folketingstidende 1998-99 

tillæg A side 4582, at daværende skatteminister Ole Stavad nævner, at lovfæstelsen indebærer, at 

kravene til et skatteforbehold og til at få en tilladelse til omgørelse strammes lidt op.  

Af Kaspar Bastian´s bog Omgørelse side 17 fremgår yderligere, at de skatteretlige teoretikere 

havde rejst kritik af, at der i betingelserne for omgørelse indgik et krav om god tro, da dette krav 

virker modsatrettet formålet med omgørelse, hvor omgørelse søger at ændre utilsigtede 

virkninger af skattelovgivning.   

Man kan diskutere, om det ikke er for vidtrækkende, når Kaspar Bastian på side 17 skriver, ”at 

omgørelsen afbøder utilsigede virkninger af skattelovningen”. Omgørelsen sigter vel således 

snare imod at omgøre en utilsigtet skattemæssig virkning for den enkelte skatteyder, fordi denne 

ikke kunne forudsige den skattemæssige virkning af sin disposition. Men skattelovgivningen er 

som sådan ikke ændret/afbøjet, som følge af omgørelsen. Skattereglen og den skattemæssige 

virkning af denne er for andre skatteydere således stadig gældende, med mindre de også opfylder 

kriterierne i SFL § 29. 

I forbindelse med indsættelsen af SSL § 37 C udtaler Skatteminister Ole Stavad som nævnt i 

forarbejderne, at kravene til omgørelse strammes lidt op, samtidig udtaler Told- og skattestyrelsen 

i TfS 2000.740, at det første nummer i SSL 37 C ”tilsigter at indskrænke anvendelsesområdet for 

omgørelsesinstituttet.” 

Man kan derfor stille spørgsmål ved, hvad var det reelle formål med indsættelsen af SSL § 37 C var, 

dog må TfS 2000.740 anses for efterarbejder til lovfæstningen, hvilket begrænser dets 

retskildeværdi.  

Hans Henrik Bonde Eriksen nævner således, at praksis ikke er gået den restriktive vej.9 

Modsat nævner Advokat Cand. Merc. Tommy C. Christiansen i TfS 2005,632, at i sager om rette 

indkomstmodtager, hvor en indkomst var indtægtsført i et selskab frem for på aktionæren, kunne 

selskabet og aktionæren selv omgøre dette forhold frem til 1998, ved at indtægten fra selskabet 

blev udbetalt eller godskrevet aktionæren. 

 
8 Omgørelse følger ligeledes af SD – cirkulære 1978-7 og SD -cirkulære 1982-24 
9 Hans Henrik Bonde Eriksen, Betalingskorrektion, Omgørelse, Skatteforbehold, Omvalg side 23 
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Denne adgang til selv at omgøre en forkert indkomstmodtager bortfald ifølge Tommy V. 

Christiansen i forbindelse med lovfæstningen i SSL 37 C. 

Tommy C. Christiansen nævner således også, at det af Ligningsvejledningen 1998 afsn. S.C.1.1.1 

stadig fremgik, at der kan opnås tilladelse til omgørelse i ovenstående tilfælde, hvis det overfor 

ligningsmyndighederne blev godtgjort, at indtægten var udbetalt eller godskrevet aktionæren. 

Umiddelbart synes det derfor også interessant, hvad der reelt var tale om før lovfæstet, i de sager, 

hvor skattemyndighederne godkendte omgørelse. 

Var det således en uhjemlet administrativ praksis i strid med grundloven?  

Var der gennem administrativ praksis blevet opbygget en retssædvane? Og i så fald hvad følger af 

en retssædvane?. 

Spørgsmålene er blevet diskuteret af Jan Pedersen i TfS 1993, 72. 

Jan Pedersen kommer således frem til, at omgørelsesinstituttet på daværende tidspunkt som 

udgangspunkt formentlig strider mod Grundlovens § 43, hvoraf det bl.a. fremgår, at ingen skat kan 

ophæves eller forandres uden ved lov. 

Men Jan Pedersen påpeger samtidig, at omgørelsesinstituttet ikke er Grundlovsstridigt, da 

skattemyndighedernes ret til at godkende omgørelse er blevet sædvanemæssig bestemt. Hvilket 

vil sige, at der er tale om en retssædvane. 

Jan Pedersen påpeger dog samtidig ganske fornuftigt, at omgørelsessædvanen og den 

almindelige accept hos kompetente myndigheder næppe har fået Grundlovsniveau, men snarere 

skal ses som en ikke grundlovs stridig norm. Fordi omgørelse igennem en lang årrække stadig har 

været anvendt som et middel til at undgå at skatteyderen bliver ramt af et urimeligt skattekrav, 

kan der være tale om en retssædvane.10 

Ovenstående betragtning af Jan Pedersen omkring Grundlovsniveau synes umiddelbart rimelig i 

forhold til anden lovgivning. Da omgørelsesnormen også skal have en selvstændig plads i 

lovgivningens reguleringshierarki, hvor et Grundlovsniveau formentlig kunne medføre, at man 

retssikkerhedsmæssigt måtte afgøre om omgørelsesnormen skulle have højere rang end anden 

skattelovgivning, og skatteyderen dermed kunne påberåbe sig retten til omgørelse selv om det 

stred mod anden skattelovgivning. 

En anden vigtig oplysning i TfS 1993, 72, er at der så vidt Jan Pedersen ved, ikke på det tidspunkt 

forelå nogen offentliggjorte domme, hvor domstolene har taget stilling til skattemyndighedernes 

legalitet af omgørelsesinstittutet. 

Jan Pedersen konkluderer dog, at ”domstolene ikke udtrykkelig har afvist omgørelsesinstittuttets 

eksistens, om end det må pointeres, at der omvendt ikke foreligger en udtrykkelig bekræftelse af 

legaliteten af omgørelsesinstittutet.” 

 
10 Se f.eks. Christina D. Tvarnø & Ruth Nielsen side 168. 
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Ovenstående er interessant set i lyset af, at det ovenfor er beskrevet, at der var tale om 

retssædvane. Hvis Jan Pedersen har ret, hvilket han formentlig har, kan udsagnet forklare, hvorfor 

det i litteraturen nævnes, at det retssikkerhedsmæssig var vigtigt at få omgørelsesnormen 

lovfæstet.  

Man kan selvfølgelig påpege, at skatteyderen i forvejen ud fra et lighedsprincip bør kunne støtte 

ret på en retssædvane, som er skabt gennem skattemyndighederne praksis. Men skatteyderen vil 

alt andet lige stå stærkere, hvis retssædvanen også er anerkendt af domstolene.  

I omgørelsessituationen synes hensynet til retssikkerheden således at kunne tjene 2 formål, 

nemlig: 

1. Kravet på omgørelse. Forudsat at de objektive kriterier er overholdt. 

2.    Lighedsprincippet.  

Hvor begge formål synes at have haft værdi ved lovfæstningen. 

For skatteyderne har retskravet på omgørelse formentlig vejet tungest ved lovfæstningen, da 

overtrædelse af lighedsprincippet, hvor skatteyderne ikke er blevet behandlet ens i lignende sager, 

ikke synes at have været et væsentligt problem før lovfæstningen, med mindre det bare ikke er 

nævnt i denne afhandlings kilder.  

Af Lærebog om indkomstskat11 fremgår således også, at det ikke kan forudsættes at domstolene 

anser sig for bundet af en given administrativ praksis.  

Dermed kunne retskravet uden lovfæstningen i dette tilfælde formentlig også komme i fare, 

selvom Højesteret som nævnt samme sted vil tillægge forvaltningens praksis en betydelig vægt, vil 

Højesteret samtidig, som det også fremgår af U 1980.170 H12 utvivlsomt samtidig foretage en 

selvstændig vurdering af, om der er lovhjemmel for den administrative praksis. 

 

4.2.1 TfS 1997,298 

Er andet væsentlig bidrag til forståelse af omgørelsesinstituttet og praksis før lovfæstningen er TfS 

1997.298, hvor den tidligere praksis er gennemgået. TfS 1997, 298 er således et notat om 

retsvirkningen af skatteforbehold og omgørelse udarbejdet af Skatteministeriets 

Retssikkerhedsudvalg. 

Da det i litteraturen er diskuteret om, retssædvanen omkring omgørelse kan bidrage til fortolkning 

af retsfølgen efter lovfæstningen i SSL § 37C, er nedenfor gengivet de vigtigste konklusioner i TFS 

1997.298 for senere at kunne vurdere, hvilken udvikling der efter lovfæstningen er sket i praksis 

for godkendelse af omgørelse. 

 

 
11 Lærebog om indkomstskat, 2019  
12 U 1980.170 H vedrørte den administrative fortolkning af § 10 stk. 1 i Lov om forbrugsbegrænsende foranstaltninger.   
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4.2.2 Krav til God tro. 

Som det fremgår af TfS 1997,298, var det før lovfæstet af § 37 C i SD cirkulære 1986-22 en 

forudsætning for godkendelse af omgørelse, at skatteyderne var i god tro med hensyn til en given 

dispositions skattemæssige konsekvenser. 

I TfS 1997, 298 forklares, at for at skatteyderen skal kunne være i god tro, skal der foreligge en 

vildfarelse om de skattemæssige konsekvenser. 

I TfS 1997, 298 stilles spørgsmål ved det rimelige i, at den daværende praksis, for at tillade 

omgørelse, ud fra blandt andet RBL 1980.406, RBL 1980,407 og TfS 1985,357 synes at afhænge af, 

hvorvidt skatteyderen ikke bare var i god tro med hensyn til, hvorledes en given disposition skal 

beskattes, men også med hensyn til markedsværdien af et overdraget aktiv. Hvor 

differencebeløbets størrelse tillægges vægt for vurderingen af hvorvidt en skatteyder er i god tro 

eller ej. 

Retssikkerhedsmæssigt er problemet ved ovenstående, som anført i TfS 1997, 298, at 

godkendelsen af omgørelse kan blive tilfældig og differencebeløbet kan være svært at fastsætte 

på tidspunktet for ansøgning om omgørelse, ikke mindst hvis beløbet efterfølgende bliver fastsat 

af Landsskatteretten eller domstolene.  

Slutteligt i TfS 1997, 298 foreslås at god tro´s kriteriet i SD-cirkulære 1986-22 erstattes af en mere 

objektiv retsregel for god eller ond tro i forhold til de skattemæssige konsekvenser af en given 

aftale. Hvilket formentlig delvis blev forsøgt indarbejdet i § 37 C stk. 1 nr. 1 og især nr. 2. 

Med SSL § 37 C ændres god tro´s kravet dog til en bedømmelse af, hvad der har været 

skatteyderens formål eller hensigt med en given transaktion. Idet dispositionen skal bedømmes på 

om den har været båret af hensyn til at spare eller udskyde skatten.  

Ved fremsættelsen af lovforslag L192 påpegede Skatteminister Ole Stavad som nævnt, at Den 

foreslåede lovfæstelse indebærer, at kravene til at få en tilladelse til omgørelse strammes lidt 

op. 

Det må dog afhænge af situationen, om det er lettere at bevise, at man var i god tro med hensyn 

til beskatningen, eller om transaktion er båret af civilretlige formål frem for skattebesparelse eller 

skatteudskydelse. 

Ud fra Jan Pedersen´s artiklen ”Omgørelse – et debatoplæg” kan udledes, at skatteyderen næppe 

kan have været i ond tro, hvis skatteyderen kunne have valgt alternative transaktioner for at 

opnå samme resultat, hvis skatteyderen have kendt til den alternativ måde.  

Og ond tro bliver derfor primært de tilfælde, hvor skatteyderen har forsøgt at opnå en uberettiget 

skattemæssig fordel, eller hvor en given transaktion er egnet til at opnå en sådan fordel. Jan 

Pedersen påpeger, at risikoen for vildfarelsen ikke må kunne henføres til skatteyderen. Hvilket 

bl.a. er tilfældet med skattespekulative arrangementer, hvor det ikke skal være muligt 

efterfølgende at få skattemyndighedernes godkendelse til omgørelse. 
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Ovenstående betragtninger af Jan Pedersen er stadig interessante, ikke bare set i forhold til de 

begrænsninger, der efterfølgende er kommet med hensyn til, hvornår en hovedaktionær kan 

godkendes omgørelse, men også set i forhold til ”sikkerhedsventilen” i den nuværende 

Ligningslovens § 2 stk. 5 om betalingskorrektion. 

Da Ligningsloven § 2 stk. 5 ikke er begrænset af ”vildfarelse” eller ond tro. 

 

4.2.3 Begrebet vildfarelse. 

Det er påfaldende, at Jan Pedersen bruger betegnelsen vildfarelse til at beskrive begrebet ond tro i 

forbindelse med skatteretten, fordi vildfarelse vel normalt er et begreb som kendes fra 

strafferetten.  

For at forstå hvad der menes med vildfarelse, kan det derfor være også være interessant at se på 

begrebet i forhold til straffeloven, hvor man opererer med flere forskellige grader af vildfarelse, alt 

efter om gerningsmanden kendte til lovreglen, og hvorvidt gerningsmanden viste, at han 

overtræder loven, eller fordi gerningsmanden overtræder loven, fordi gerningsmanden ikke vidste, 

hans gerning ligger inden for retsbestemmelsen. 

Hvor man indenfor strafferetten godt kan blive straffet, selv om man ikke kendte loven, idet Ikke 

at kende loven fritager ikke for straf, virker formålet nærmest modsat i tilfældet med 

godkendelse af omgørelse. Idet omgørelsen skal hindre at skatteyderens vildfarelsen ikke 

medfører en urimelig høj beskatning. 

Men det rejser spørgsmålet, om skatteyderen kan være i god tro alene fordi, vedkommende ikke 

tror en transaktion er omfattet af en bestemmelse, som skatteyderen har kendskab til. 

Hvilket synes besvaret med forklaringen af god tro i SD-cirkulærer 1986-22, hvor god tro er 

beskrevet som: 

”Andrageren skal være i god tro, d.v.s. at han ikke vidste eller burde vide, at transaktionen ville 

udløse beskatning af den omhandlende art”   

En ren ordlydsfortolkning af ovenstående, må betyde, at man godt kan være i god tro, selvom man 

kender retsreglen, men blot ikke har forstået, at en given transaktion falder inden for 

bestemmelsen. 

Højesteret har i SKM 2006.629 stadfæstet, at der ikke kan udledes et krav om god tro af SSL § 37 

C.13 (Det gælder dog i dag ikke for ukendskab til ligningslovens § 16 E.14)   

 

 
13 Se dog xxx, hvor skattestyrelsen stadig fastholder et god tro´s begreb. 
14 Lovfæstet den 18.09.2012 ved lov 2012-09-18 nr. 926. 
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4.2.4 Retssikkerhedsudvalget. 

Endelig er det selvfølgelig relevant at se på, hvilken retskildeværdi Redegørelsen fra 

Retssikkerhedsudvalget har? 

Som det fremgår af Redegørelse fra Retssikkerhedsudvalget juni 1997 blev Retssikkerhedsudvalget 

nedsat i 1990 og havde til formål at rådgive Skatteministeriet i retssikkerhedsspørgsmål. I starten 

af 1997 blev Retssikkerhedsudvalget omdannet til Skatteretsrådet. 

Medlemmerne af rådet var udpeget af skatteministeren blandt personer, der aktivt var engageret i 

retssikkerhedsspørgsmål. 

Set ud fra sammensætningen af rådet ultimo 1996 må udvalgets arbejder minimum have 

retskildeværdi på linje med den øvrige litteratur, og bør anses som et vigtigt bidrag til forståelse af 

gældende praksis inden lovfæstningen af omgørelse. 

Skatteretsrådets vurderinger tillægges således formentlig en ret høj retskildeværdi, for selv om 

skatteretsrådet hører under Skatteministeriets område, behøver Skatteministeriet ikke være enige 

i Skatteretsrådet konklusioner. Skatteretsrådets medlemmer skulle således agere uafhængige af 

interessegrupper eller lignede, da de alene var udpeget efter deres personlige og faglige 

kvalifikationer.15 

 

4.2.5 Øvrige kriterierne i SD cirkulære 1986-22 

For det historiske perspektiv nævnes neden for de 2 øvrige kriterier, for at få godkendt omgørelse 

efter SD cirkulære 1986-22. 

1. Oprindelig aftale lagt klart frem.  

Retssikkerhedsudvalget nævner at ovenstående medfører, at en loyal fremgangsmåde fra 

skatteyders side fortsat må være en betingelse for omgørelse.  

2. Enkel og overskuelig ændringsaftale. 

Cirkulæret nævner, at omgørelsesdispositionen skal være enkel og overskuelig for 

ligningsmyndighederne. 

Hvilket svarer til SFL § 29 stk. 1 nr. 4 

Det er dog værd at bemærke, at når omgørelsesdispositionen skal være overskuelig for lignings-

myndighederne, tolkes det i dag, som om omgørelses ikke er muligt, hvis omgørelsesdispositionen 

medfører, at der vil skulle foretages væsentlige skøn for at kunne fastsætte skatteansættelsen 

efter omgørelsesdispositionen. 

Det er dog interessant, at Retssikkerhedsudvalget nævner, at det ikke bør lægges vægt på, om 

omgørelsesdispositionen er enkel og overskuelig for ligningsmyndighederne.  

 
15 Se Redegørelse fra Skatterådet, juni 1999. (29.juni 1999). Skatteministeriet. 
Skm.dk/media/131737/redeg_fra_skatteretsrådet.pdf. 
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Retssikkerhedsudvalget fremhæver i stedet, at behovet for omgørelse stiger ved komplicerede 

transaktioner. De skriver således ” at der er flere forhold, der skal korrigeres på én gang, kan 

næppe begrunde, at omgørelse nægtes, såfremt tilbageførsel i øvrigt er civilretlig mulig.”  

Hvis man holder sig til ordlyden af citatet, må det minimum kunne tolkes som, at 

Retssikkerhedsudvalget mener, skattemyndighederne bør strække sig vidt i forhold til at kunne 

gennemskue de skattemæssige konsekvenser af omgørelsen, da tilladelse til omgørelse skal være 

styret af, hvad der civilretteligt er muligt og ikke af de skatteretlige konsekvenser af omgørelsen.   

Endelig er nævnt i TfS1997, 298 at SD-cirkulære nr. 22 af 9/7 1986 tillægger det alene vægt om 

den oprindelige aftale udløser beskatning. D.v.s. at for at omgørelse kan godkendes, skal den 

disposition der søges omgjort være årsagen til beskatningen. Dette krav berøres senere i 

afhandlingens kapital 5 i forbindelse med tilbagebetaling af ulovlige aktionærlån. 

4.3 Skatteansættelse. 
For at kunne forstå flere af de afgørelser, hvor der er givet afslag på omgørelse, er det nødvendig 

at få defineret, hvad der forstås ved en skatteansættelse i Skatteforvaltningsloven. Samt at få slået 

fast, at skatteansættelsen ved ren ordlydsfortolkning af SFL § 29 1. punktum skal følge af den 

disposition, man ønsker at få omgjort. 

Af Den juridiske vejledning A.A 2.2 fremgår at ”som eksempler på afgørelser kan nævnes 

ansættelser om skat eller afgifter, herunder årsopgørelser”. Af dette kan udledes, at 

skattemyndighederne også anser årsopgørelsen, som en skatteansættelse for hvilken der kan 

søges omgørelse. 

Når der i SFL § 29 1. punktum står virkning for ansættelsen forudsætter skattemyndighederne 

dog, at der alene kan være tale om den oprindelige disposition og evt. efterfølgende virkninger. 

F.eks. ændrede afskrivninger i de efterfølgende indkomstår, som følger af, at den oprindelig 

disposition er ændret. 

Hvorimod fremtidige skatteansættelser, som har sammenhæng med en tidligere civilretlig 

disposition, som ikke i sig selv har medført beskatning, af skattemyndighederne ikke anses for 

omfattet af SFL § 29, hvilket f.eks. gælder afdrag på et ulovligt aktionærlån fra en hovedaktionær 

til et selskab, hvor en efterfølgende udlodning af indbetalingen vil medføre udbyttebeskatning. 

Af nyere afgørelser kan også nævnes SKM2018.624 HR, hvor 3 højesteretsdommere ud af 5 

fastslår, at omgørelse ikke kan søges af et amerikanske selskab på vegne af et dansk datterselskab, 

når ikke der er foretaget en skatteansættelse overfor det amerikanske selskab. 2 af de 5 dommere 

er dog fortalere for, at der i den konkrete sag er foretaget en skatteansættelse overfor det 

amerikanske selskab. 

Sagen vedrørte således bl.a., hvorvidt kildeskat efter Selskabsskattelovens § 2 stk. 1 litra d er 

omfattet af begrebet skatteansættelse og dermed falder ind under SFL § 29. 
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Skattemyndigheder anbringer i sagen, at de ikke har foretaget en ansættelse overfor det 

amerikanske selskab, men alene overfor det danske selskab, som har indeholdelsespligt af 

kildeskatten i henhold til KSL § 65 D. 

Sagsøgeren har i sagen ønsket, at få spørgsmålet om, hvorvidt kildeskatten er en skatteansættelse 

rejst som et præjudicielt spørgsmål ved EU-domstolen, men da skattemyndighederne får medhold 

i deres afgørelse, fordi SFL § 29 stk. 1 nr. 3 og 4 ikke er opfyldt, bliver det desværre ikke nødvendig 

at stille det præjudicielle spørgsmål, da Højesteret påpeger, at EU rettens svar ikke har betydning 

for deres afgørelse. 

Yderligere udtaler Højesteret, at da fordringen, som ønskes omgjort, er indfriet på tidspunktet for 

SKAT´s afslag på omgørelse af dispositionen, ”er det ikke muligt at tilbageføre denne, sådan at 

det amerikanske selskab på ny anses som kreditor.” 

Endelig er det interessant at Skatteministeriet (skattemyndighederne) har gjort gældende, ”De 

danske regler kan ikke have givet anledning til rimelig tvivl om, at der under omstændigheder 

som foreliggende skulle indeholdes kildeskat af renterne…” 

Udtalelsen er interessant, fordi den kan bruges til at sige, at den skattemæssige virkning ikke har 

været utilsigtet. Men samtidig også kan læses som om, Skattestyrelsen påpeger, at sagsøgeren 

ikke har været i god tro. Hvilket som nævnt under kapitel 4.2.3 ikke længere er et krav i SFL § 29.  

Når skattemyndighederne således bruger udtryk som rimelig tvivl, ligner det til forveksling vidste 

eller burde vide, som kendes fra god tro. Der kan derfor stilles spørgsmål ved om 

skattemyndighederne stadig forsøger at indfortolke et krav om god tro i SFL § 29? 

 

4.4 Skatteforvaltningslovens § 29 

4.4.1 Virkningen af omgørelse. 

Virkning af omgørelse kan opdeles i civilretlig og skatteretlig virkning. 

Det følger dog, ved en ren ordlydsfortolkning af SFL § 29 stk. 1, at den skatteretlige virkning af 

omgørelsen kun er mulig forudsat, at dispositionen kan ændres civilretligt.16  Det betyder, at 

anden lovgivning end skattelovning f.eks de selskabsretlige regler kan blokere for muligheden for 

at gennemføre en omgørelse.  

Dog har Ligningsrådet i f.eks. TfS. 1996.513 LR tilladt, at der rettes op på manglende opfyldelse af 

fusionsskattelovens § 2, stk. 1 om udstedelse af mindst 1 vederlagsaktie i forbindelse med en 

skattefri fusion. 

Af f.eks. side 73 i Omgørelse af Kaspar Bastian fremgår, at dispositionen ikke nødvendigvis skal 

kunne ændres civilretlig med tilbagevirkende kraft. Kravet er således først og fremmest, at det skal 

 
16 I Kap. 3.2 i Omgørelse af Kaspar Bastian, er med henvisning til SKM2002.321 LR angivet at de fysiske eller Juridiske 
personer der oprindelig foretog dispositionen også skal have rets- og handleevne til efterfølgende at ændre 
dispositionen eller annullere den. 
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være muligt, at stille partner civilretlig og skatteretlig som om dispositionen ikke var foretaget eller 

foretaget på andre vilkår. Det kan f.eks. være en situation, hvor et solgt aktiv leveres tilbage til 

sælgeren, og der samtidig foretages godtgørelse for eventuelle værdiforringelser på aktivet. 

Kaspar Bastian nævner i den forbindelse, at ifølge skattemyndighedernes praksis er kravet om 

tilbagelevering i skattemæssig henseende ubetinget, hvilket fremgår af Ligningsrådets meddelelse 

af 31. august 2000 (TfS2000.740). D.v.s. der kan ikke foretages fuldstændig omgørelse, hvis aktivet 

er forbrugt. 

Man kunne formentlig godt stille spørgsmål, til om dette i alle tilfælde er korrekt. 

Der vil f.eks. kunne findes eksempler på handel med råvarer, afgrøder, olie og lignende, hvor 

produkterne er af så ensartede, at det civilretlig er uden betydning, om den samme vare 

tilbageleveres, blot der ud fra kvalitetsmæssige parametre er tale om den samme vare. Plus det 

formentlig logistisk slet ikke er muligt at finde varen, da de nødvendigvis ikke er separeret. 

Medmindre sporbarheden har betydning i f.eks. fødevareindustrien. 

I festskrift til Jan Pedersen fra 2011 nævner Henrik Dam og Jacob Graff Nielsen f.eks. på side 98, at 

en ydelse og evt. modydelse skal kunne tilbageleveres. De eksemplificerer dette ved at rente og 

afdrag på et lån kan tilbageleveres, eller ved tilbagelevering af en vare som fortsat er i behold. 

Modsat konkluderer de, at det ikke er muligt at foretage en fuldstændig omgørelse, hvis f.eks. 

varen ikke er i behold. Det sidste kunne civilretligt sikkert klares ved et erstatningskøb. 

 

Af den Juridiske vejledning A.14 2020-01 fremgår, at der kan være tale om 2 forskellige typer af 

omgørelse, nemlig. 

1. Fuldstændig omgørelse. D.v.s. hvor dispositionen fuldstændig ophæves, og partnerne 

stilles som om dispositionen aldrig har fundet sted. 

2. Reparationsomgørelse, hvor den civilrettelig disposition består, men hvor vilkårene i 

dispositionen ændres. 

I forhold til civilretten er det værd at bemærke, at en fuldstændig omgørelse alene betyder, at den 

oprindelige civilretlige disposition bortfalder skattemæssigt, og den nye disposition indtræder i 

dens sted med tilbagevirkende kraft (ex tunt).  

Hvorimod der civilretlig vil være tale om 2 tidsmæssigt forskudte dispositioner, nemlig den 

oprindelige disposition og den nye disposition. Det følge af, at der med SFL § 29 alene er hjemmel 

til at ændre den skattemæssige disposition. Derfor er omgørelse heller ikke mulig, hvis den 

civilrettelig disposition ikke kan ændres grundet civilretlige præceptive regler. 

Hans Henrik Bonde Eriksen17 udleder af TfS 2002.648 LR (SKM 2002.321 LR) at 

skattemyndighederne i den konkrete sag, formentlig forudsætter, at den civilretlige disposition 

også skal kunne omgøres med tilbagevirkende kraft. Det kan være svært at vurdere, om Hans 

 
17 Betalingskorrektion, Omgørelse, skatteforbehold, Omvalg af Hans Henrik Bonde Eriksen side 38. 
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Henrik Bonde Eriksen antagelse er korrekt, men Hans Henrik Bondes Eriksens konklusion samme 

sted om, at en sådan forudsætning ikke er muligt, synes at være rigtig.  

Når skattemyndighederne forudsætter at f.eks. tilbagebetaling af gæld ikke kan omgøres, kan man 

dog godt få det indtryk, at Hans Henrik Bonde Eriksen har ret i sin antagelse.  

 

4.4.2 Gennemgang af de 5 kriterier i SFL § 29 stk. 1. 

Nedenfor gennemgås kort ud fra Landskatteretsafgørelser og domstolsafgørelser, hvorledes de 5 

kriterier i SFL §29 tolkes i praksis. 

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

Det fremgår allerede af L192 af 4. marts 1999, at dispositionen som søges omgjort ikke må være 

båret af hensyn til at spare eller udskyde skatter. 

Ligeledes fremgår af L192 af 4. marts 1999, at hvor dispositionen har generationsskifte som 

hovedformål vil udskydelse af skatter gennem succession, som hovedregel ikke være omfattet af § 

SFL § 29 stk. 1 nr. 1.  

Skatteyderen skal bevise, at dispositionen ikke i overvejende grad har været båret af hensyn til at 

spare og udskyde skatter. Hvilket for langt hovedparten af de civilretlige dispositioner ikke bør 

være noget problem. 

Således indgås de fleste aftaler mellem uafhængige parter af forretningsmæssige årsager. Hvor 

beskatningen dog godt kan blive udslagsgivende for om aftalen bliver gennemført, men hvis 

parterne er i tvivl om den skattemæssige behandling af dispositionen, vil den eller de parter, der 

har den skattemæssige risiko formentlig også kræve, at der i aftalen indgår et skatteforbehold.  

I forhold til dispositioner mellem interesseforbundne parter findes som nævnt yderligere 

reparationsmuligheden i LL § 2 stk. 5 om betalingskorrektion, hvilket dog ikke giver mulighed for 

en fuldstændig omgørelse, men alene berettigelse i forhold til Transfer Pricing reglerne. 

Praksis har derfor også vist, at det primært er de sager, hvor specielt en hovedaktionær har 

forsøgt at angive indtægter i et juridisk selskab frem for hos vedkommende selv, hvor omgørelse 

bliver nægtet. 

Højesteret har således taget stilling til rette indkomstmodtager i SKM2015.717 HD, hvor 

Højesteret ikke finder det godtgjort at betaling af honorer til selskabet i virkeligheden ikke skulle 

være udbetalt til speciallægen som personlig indkomst. Hvorved dispositionen har været båret af 

hensyn til at spare eller udskyde skatter. 

Afgørelsen viser, at omgørelse vil blive nægtet, hvis skatteyderen ikke kan løfte bevisbyrden i sager 

om rette indkomstmodtager, fordi en forkert placering af indkomsten med stor sandsynlighed er 

båret af skattemæssige hensyn. 

Det samme gælder i princippet sager, hvor der sker køb og salg mellem en hovedaktionær og 

dennes juridiske selskab til over eller under kurs. Disse sager kan i princippet føres helt tilbage til 
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forarbejderne til Lov af Lov nr. 381 af 2. juni 1999, hvoraf det fremgår, at hvis der handles til en 

åbenbar over- eller underkurs mellem hovedaktionær og det af denne beherskede selskab18 vil 

omgørelse som hovedregel ikke være muligt. 

Det samme kan udledes af SKM2008.855 BR, som blot vedrører kursen på overdragelse af 

fordringer. 

Men ellers må gælde for dispositioner, hvor der indgår eksterne parter, at det skal være dissideret 

skattemotiverede pakkeløsninger for at omgørelse kan nægtes. Fordi det normalt forudsættes, at 

de eksterne parter har modsat rettet interesser. 

 

Hvis man skulle se på nyere lovændringer, hvor hensynet til at spare eller udskyde skatter kunne 

være interessant, set i forhold til muligheden for at opfylde SFL § 29 stk. 1 kan nævnes LL § 3 

(Omgåelsesklausulen). 

Det er desværre ikke i forbindelse med afhandlingen lykkedes at finde en sag, hvor SFL § 29 er 

prøvet i forbindelse med LL § 3. 

Problemet med LL § 3 set i forholdt til SFL § 29 kunne være, at ud fra en ren ordlydsfortolkning af 

LL § 3, kan skatteyderen ikke være i tvivl om, at en given disposition er del af et arrangement, som 

har et skattemæssigt formål. Så derfor kan skatteyderen ikke opfylde SFL § 29, medmindre 

skatteyderen som minimum har opfyldt LL § 3 stk. 1 og stk. 3. 

Men dispositionen har i så fald stadigvæk været båret af skattemæssige hensyn på 

dispositionstidspunktet, som godt nok er rettet på selvangivelsestidspunktet.  

Men det ændrer ikke ved at dispositionen oprindeligt har været skattemotiveret, og derfor næppe 

kan søges omgjort. Det må følge af SKM2019.629 HR. 

På den anden side har skatteyderen ved at opfylde ligningslovens § 3 stk. 3 opført sig loyal overfor 

skattemyndighederne, hvilket kunne tale for, at omgørelse kan godkendes. Men i så fald vægtes 

SFL § 29 stk. 1 nr. 3. højere end nr. 1, hvilket der ikke er lovhjemmel til, da alle 5 kriterier efter SFL 

§ 29 skal være opfyldt.  

Spørgsmålet bliver således: Er der hjemmel i SFL § 29 til at skattemyndighederne godkender 

omgørelse, hvis skatteyderens disposition er omfattet af LL § 3 på dispositionstidspunktet? 

Umiddelbart må en omvendt brug af Højesterets konklusion i SKM2006.629 HR set fra 

skatteyderens side fører til, at det er der ikke. Se SKM2006.629 HR nedenfor. 

 

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

Ovenstående betingelse kan deles i 2 forudsætninger nemlig: 

 
18 L192 forarbejder 1998-1999, tillæg A 
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1) De skattemæssige virkninger skal have været utilsigtede. 

2) De skattemæssige virkninger skal være væsentlige. 

Af litteraturen fremgår19, at der ikke i forarbejderne og i cirkulære nr. 116 af 1. juli 1999 er givet 

noget bidrag til, hvordan væsentlighedskravet skal forstås. 

Nedenfor er de 2 krav derfor opdelt, med henblik på at tolke væsentlighedskravet. 

 

4.4.2.2.1 De skattemæssige virkninger skal have været utilsigtede. 

Som beskrevet ovenfor kan ovenstående krav ud fra en ren ordlydsfortolkning ikke længere 

indeholde krav om god tro. 

Det er derfor hensigtsmæssigt at få klarlagt, hvad der så menes. 

Den vigtigste retskilde til forståelse af ordlyden ”utilsigtede” er SKM 2006.629 HR, som der også 

henvises til i den Juridiske vejledning A.A.14.1.2 2020-01 Betingelser for omgørelse. 

Dommen har præjudikat værdi for 2 tolkninger af utilsigtede skattemæssige virkninger. 

Højesteret finder således: ”at bestemmelsen efter sin ordlyd må forstås således, at der ikke i nr. 2 

er hjemmel til at betinge omgørelse af andet og mere end, at den privatretlige disposition blev 

foretaget, uden at de skattemæssige virkninger, som indtræder, var forudset på 

dispositionstidspunktet. Omgørelse kan således ikke nægtes med henvisning til, at den 

skattemæssige virkning burde være forudset, eller at selvangivelsen blev indleveret med 

kendskab til den skattemæssige konsekvens.” 

Ovenstående lukker dermed definitivt spørgsmålet om krav til god tro. Det bør således ikke 

længere kunne stilles krav om god tro ved bedømmelse af om SFL § 29 stk. 1 nr. 2. er opfyldt. 

Den anden vigtige lære af Højesterets udtalelse er, at tidspunktet for hvornår vurderingen af om 

den skattemæssige virkning var utilsigtet, er på det civilrettelige dispositionstidspunkt og ikke på 

selvangivelsestidspunktet. Det er bl.a. derfor, det ovenfor konkluderes, at det vil være svært for 

skatteyderen at få godkendt omgørelse, hvis dispositionen falder ind under LL § 3, uanset 

hvorledes skatteyderen efterfølgende forsøger at rette op på sin handling. 

 

4.4.2.2.2 De skattemæssige virkninger skal være væsentlige. 

Som nævnt ovenfor, findes der ikke i forarbejderne eller i cirkulære 116 af 1. juli 1999 nogen 

angivelse af hvordan væsentlighedskriteriet skal forstås. 

Umiddelbart er det heller ikke lykkedes i forbindelse med denne afhandling at finde 

domstolsafgørelser eller Landskatteretsafgørelser, hvor der er givet afslag på omgørelse, grundet 

omgørelsen ikke anses for væsentlig. 

 
19 Se F.eks. Betalingskorrektion, omgørelse, skatteforbehold og omvalg. 2. udgave af Hans Eriksen Bonde Eriksen side 
234. 
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Af A.A.14.1.2 og L192 af 4. marts 1999 fremgår dog, at i kravet om væsentlighed ligger ikke et krav 

om væsentlighed i relation til den pågældende disposition, men et generet krav om, at de 

forudsete skattemæssige virkninger er væsentlige. Hvilket ordret er hentet fra bemærkningerne til 

L192. 

Af litteraturen synes dog heller ikke at fremgå, hvorledes ovenstående sætning fra L192 skal 

tolkes. Hans Henrik Bonde Eriksen kommer øverst på side 23520 frem til at væsentlighedskravet 

må gå på størrelsen af det udløste skattekrav. Skattekravet skal dog stadigvæk have været 

utilsigtet. F.eks. fordi skatteyderen ikke var bekendt med, at en given disposition falder ind under 

en given skatteregel. 

Med hensyn til beløbsstørrelsen kunne tidligere skeles til reglerne i SFL §§ 26 og 27, hvor der 

tidligere var en minimumsgrænse på 5.000 kr. op til 1999, dog alt efter hvornår anmodningen var 

indsendt. Grunden til, at der her henvises til SFL §§ 26 og 27 er, at med omgørelsen følger en 

genoptagelse af skatteansættelsen. 

4.4.2.2.3 Skatteministeriets retningslinjer for sagstilskæring Notat fra 2016. 

Undertegnede finder, at efter Skatteministeriet i 2016 udsendte deres retningslinjer for 

sagstilskæring, hvoraf det fremgår på 1. side at retningslinjerne er bindende for sagsbehandler hos 

Skat (Det nuværende Skattestyrelsen), findes der ikke nogen minimumsgrænse, med undtagelse af 

de tilfælde, hvor beløbsgrænsen er fastsat i forbindelse med opstart af en udsøgning hos 

Skattestyrelsen. 

Men retningslinjerne for sagstilskæring må efter undertegnedes vurdering betyde, at 

Skattestyrelsen ikke kan fastsætte en minimumsgrænse til ulempe for skatteyderne. Det fremgår 

således ligeledes på side 1 i notat: ” Det følger af grundlovens § 43, at der hverken kan opkræves 

mere eller mindre skat (herunder moms, afgifter og told) end det, der følger af lovgivningen.” 

Hvilket også må gælde, når en skatteyder søger om omgørelse. 

Det følger således af retningslinjerne side 5 at Skattestyrelsen ikke kan foretage sagstilskæring i 

sagsgennemførelsesfasen, når Skattestyrelsen er begyndt at gennemgå det modtagne materiale. 

Hvilket så også må gælde, hvis skatteyderen søger om ordinær eller ekstraordinær genoptagelse, 

fordi skatteyderen af egen drift ønsker omgørelse.  

 

4.4.2.3 Dispositionen skal være lagt klart frem for myndighederne. 

Det fremgår af forarbejderne til SSL § 37 C (L192) at det foreslås, ”at adgangen til omgørelse 

begrænses til tilfælde, hvor den disposition, der søges omgjort, fra begyndelsen har været lagt 

klart frem for den skatteansættende myndighed, således at der for myndighederne ikke har 

været tvivl om dispositionens eksistens og indhold.” 

 
20 Betalingskorrektion, Omgørelse, Skatteforbehold, Omvalg side 235. 
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Af ovenstående kan først og fremmest udledes, at det er dispositionen, der skal være lagt klart 

frem for skattemyndighederne, og ikke skatteyderen forventede skattemæssige virkning af 

dispositionen.  

Praksis er, at dispositionen skal kunne udledes af selvangivelsen eller selvangivelsesmaterialet, 

herunder f.eks. årsrapporten. Hvis der skal en dybdegående undersøgelse af 

selvangivelsesmaterialet herunder årsrapporten til, for at gennemskue dispositionen, er 

dispositionen ifølge Højesteret i SKM 2011.769 HR ikke lagt klart frem for skattemyndighederne.  

Om det vil gælde i alle sager, må nok afhænge af en konkret vurdering af om dispositionen er 

forsøgt skjult for skattemyndighederne, hvilket var begrundelsen i SKM 2011.769 HR. 

Hvis dispositionen er forsøgt skjult for skattemyndighederne, eller selvangivelsesmaterialet er 

misvisende, er den skattemæssige virkning formentlig hellere ikke helt utilsigtet, hvorved 

skatteyderen kan få svært at bevise, at SFL § 29 stk. 1 nr. 2 er opfyldt. 

Dog siger Landsskatteretten i SKM2011.759 LSR: 

”Landsskatteretten anser det efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger for tilstrækkeligt 

sandsynliggjort, at betingelsen i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1, nr. 3, er opfyldt. Det kan i den 

forbindelse ikke tillægges afgørende vægt, at oplysning om anparternes anskaffelsessum, jf. lov om 

skattefri virksomhedsomdannelse § 2, stk. 1, nr. 7, ikke fra begyndelsen er angivet. ” 

Det bør deraf kunne udledes, at dispositionen ikke nødvendigvis skal være selvangivet fuldstændig 

korrekt. Hvilket også må være den logiske slutning af, at skatteyderen kan søge om omgørelse, 

hvis den skattemæssige virkning har været utilsigtet i.h.t. SFL § 29 stk. 1 nr. 2. 

Mere overordnet sikrer Landsskatterettens udtalelse dog, at det ikke er en banal fejl i 

selvangivelsen eller selvangivelsesmaterialet, der gør at skatteyderen ikke kan opnå omgørelse.  

Det kan således modsat udledes af SKM2012.209 HR, at hvis selvangivelsen/selvangivelses-

materialets indhold kan tjene til at forvirre skattemyndighederne, er dispositionen ikke lagt klart 

frem. 

Det samme må gælde i de tilfælde, hvor skatteyderen tilbageholder oplysninger i forbindelse med 

skattemyndighedernes indkaldelse af materiale. 

Et aktuelt spørgsmål til ovenstående kunne være: Hvad sker der nu, hvor beløbsgrænsen på 5 mio. 

kr. i indberetningspligten på selvangivelsen for selskaber af kontrollerede transaktioner er 

ophævet fra og med indkomstår 2019? (Skemaet der før indkomståret 2014 for selskabspligtige 

blev indberettet på blanket 05.021) 

Vil en fejl i indberetningen på SKAT/Tastselv i forhold til SFL § 29 blive anset for forsøg på at skjule 

dispositionen? 

Man kan i den forbindelse kun opfordre selskaberne til at være grundige med indberetningen, da 

skatteforvaltningens udsøgning af mulige skattesager kan bygge på indberetningen. 
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4.4.2.4 De privatretlige virkninger af den ændrede af dispositionen, der ønskes tillagt skattemæssig virkning, 

skal være enkle og overskuelige.  

Af lovforarbejderne til Lov af Lov nr. 381 af 2. juni 1999 fremgår det, ”at adgangen til omgørelse 

begrænses til tilfælde, hvor de privatretlige virkninger af den ændring af dispositionen, der 

ønskes, er enkle og overskuelige, såvel for det år, hvor dispositionen er foretaget, som for 

efterfølgende år. Der må således ikke som følge af en tilladelse til omgørelse være tvivl om de 

afledte skattemæssige virkninger af omgørelsen. Der vil dog kunne bortses herfra, hvis en 

manglende opfyldelse af denne betingelse vil stå i misforhold til omgørelsens samlede 

økonomiske virkninger.” 

Som tolkningsbidrag af ovenstående kan henvises til TfS2000.740 Told- og Skattestyrelsen notat 

om betalingskorrektion og omgørelse samt cirkulære 116 af 1. juli 1999. 

I forhold til Statsskattedirektoratets cirkulære 1986-22 vedr. omgørelse af 

hovedaktionærdispositioner, er der i TfS2000.740 åbnet op for, at der kan tillades tilbageførsel af 

en hel virksomhed fra selskab til stifter, såfremt anmodningen om omgørelse fremkommer inden 

for kortere tid efter den oprindelige overdragelse, hvis der er tale om en virksomhed med enkle 

forhold samt endelig hvis manglende opfyldelse af kravet om enkelthed og overskuelighed vil stå i 

misforhold til omgørelsens samlede skattemæssige virkninger. (uddraget af undertegnede). 

TfS 2000.740 er dog som nævnt udsendt efter § 37 C kom ind i Skattestyrelsesloven, og skal derfor 

ses som de daværende skattemyndigheders opfattelse af, hvorledes Skattestyrelseslovens § 37 C 

skal tolkes.   

Af cirkulære 116 af 1. juli 1999 fremgår, at anmodning om omgørelse kan afslås, hvis en 

imødekommelse af omgørelsesanmodningen ville resultere i et kompliceret privatretligt 

grundlag for at ændre skatteansættelsen. 

Det er desværre ikke lykkedes i forbindelse med denne afhandling at finde en afgørelse, hvor en 

anmodning om omgørelse godkendes, samtidig med at den manglende opfyldelse af kravet om 

enkelthed og overskuelighed står i misforhold til omgørelsen samlede skattemæssige virkning. 

Tværtimod er der i den Juridiske vejledning A.A.14.1.2 henvist til en afgørelse fra Ligningsrådet 

SKM2014.155 LR, hvor omgørelse er nægtet, fordi omgørelse ville udløse mange kompenserende 

reguleringer. 

Ligeledes fremgår det, af den Juridiske Vejledning A.A.14.1.2, at de privatretlige virkninger ikke må 

medføre, at det bliver nødvendigt at foretage væsentlige skønsmæssige skatteansættelser. 

Så det kan formentlig ikke uden videre forventes, at en anmodning om godkendelse af omgørelse 

bliver godkendt, fordi enkeltheden/overskueligheden står i misforhold til de skattemæssige 

virkninger. 

Retspraksis omkring SFL § 29 stk. 1 nr. 4 vedrører således i stedet typisk spørgsmålet om, hvorvidt 

den privatretlige tilstand kan genetableres.  
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Hvorved omgørelse bliver nægtet, hvis ikke den privatretlige tilstand kan genetableres, f.eks. hvis 

et aktiv ikke kan leveres tilbage, eller hvis den ene part i den oprindelige disposition ikke længere 

eksisterer. F.eks. hvis et selskab efterfølgende er likvideret. 

Et eksempel på dette er SKM2019.655 LSR, hvor skattestyrelsen argumenterer for og 

Landsskatteretten når frem til, at det ikke er muligt, at ”genoplive” et lån. Hvorfor den oprindelige 

privatretlige tilstand ikke kan genoprettes. 

For bemærkninger til afgørelsen se kapitel 5. 

Endelig kan bemærkes, at da spørgsmålet om genetablering vedrører den oprindelig privatretlig 

tilstand, vil SFL § 29 stk.1 nr. 4. formentlig kun have betydning for fuldstændige omgørelser. 

Medmindre den disposition, der ønskes repareret er ophørt. 

En anden interessant afgørelse er SKM 2003.470 LR, hvor Ligningsrådet godkendte en anmodning 

om omgørelse, selv om den civilretlige tilstand ikke kunne genskabes med tilbagevirkende kraft. 

Da der var tale om delvis gældseftergivelse og delvis gældskonvertering, hvor beskatningen skulle 

have været undgået ved aktieudstedelse i 1999. Aktieudstedelsen blev dog først foretaget i 2003 

som en reparationsomgørelse, da det ikke var muligt civilretligt at udstede aktierne med 

tilbagevirkende kraft. Skattemæssigt skulle anskaffelsestidspunktet for aktierne dog gælde fra 

1999. 

Afgørelsen viser bl.a. også, at det ikke er en senere aktieudstedelse i 2002, der kan søges omgjort, 

men derimod den oprindelige manglende udstedelse i 1999, der skal rettes op på. 

 

4.4.2.5 Alle, der skatteretligt vil blive berørt af en tilladelse til omgørelsen, skal tiltræde 

omgørelsesanmodningen. 

Punktet ses ikke særskilt behandlet i den Juridiske Vejledning A.A.14.1.2 Betingelser for 

omgørelse. 

En vigtig afgørelse er dog SKM 2007.210 LSR, hvor Landsskatteretten har godkendt, at en part i 

den oprindelige civilretlig disposition godt efterfølgende må være udskiftet, forudsat at den nye 

part, kunne have været part i den oprindelige disposition. Forudsætningen er dog stadig, at det er 

den oprindelige disposition der skal omgøres og ikke efterfølgende dispositioner. 

 

4.5 Udtømmende i forhold til retssædvane 
Skatteforvaltningsloven § 29 stk. 1 1. punktum. 

Med lovfæstningen i SSL § 37 c og SFL § 29 blev omgørelsesmuligheden indeholdt i, hvad lovgiver 

formentlig har anset for nogle objektive kriterier for, hvornår der kan gives tilladelse til omgørelse. 

Som det fremgår af ovenstående, giver ordlyden dog stadig anledning til fortolkning af kriterierne, 

og de selvsamme kriterier giver i praksis også anledning til, at der må foretages ét skøn af hvorvidt 
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skatteyderen har bevist eller sandsynliggjort, at der ikke primært ligger skattemæssige 

overvejelser bag den privatretlig disposition, som søges omgjort. 

Man kan derfor stille spørgsmål ved, om rækkevidden af de tilfælde der kunne omfattes af 

retssædvanen var bredere før lovfæstningen? Det kan være svært at give et klart svar på dette. 

Ikke mindst fordi, det materielle indhold af lovfæstningen i SSL 37 C er forskellig fra retssædvanen. 

I retssædvanen var således indbygget et krav om god tro. Konkretiseret ved bl.a. størrelsen på 

differencebeløbet21, hvorimod SSL § 37 C bygger på hensigten med en given disposition. 

Spørgsmålet er således også, om retssædvanen kan siges at være udtømmende? 

Umiddelbart synes det utroligt svært at vurdere, hvordan en retssædvane omkring adgang til 

omgørelse har været udtømmende. D.v.s. hvilke civilretlige dispositioner den har omfattet? 

Vi har således Spelth´s udtalelse i U1965.399 H citeret af Karsten Revsbech i Festskrift til Jan 

Pedersen. Hoved højesteret dommer Spelth i en kommentar til dommen skulle have udtalt ” Det 

synes, som domstolene i tvivlstilfælde er ret utilbøjelige til at ville omstøde en fast praksis, eller 

hvor forståelse af loven har nogenlunde lige meget for sig, vælge den forståelse, som 

administrativ praksis har fulgt22. 

Det må kunne tages som udtryk for, at anerkendte domstolene omgørelsesinstituttet, måtte de 

også forventes at have fulgt den administrative praksis. Et problem i den forbindelse er 

selvfølgelig, at det fra skatteyderens side kan være svært at få indsigt i rækkevidden af den 

administrative praksis, fordi de godkendte anmodninger om omgørelse ligger i 1. instans, d.v.s. 

hos skattemyndighederne og dermed ikke er offentliggjorte.  

Et andet problem kunne være, at de cirkulærer, der i litteraturen henvises til før lovfæstningen, 

alle vedrører dispositioner, hvor der på den ene eller anden måde indgår en fysisk person.23 D.v.s. 

det er svært at vurdere, om adgangen til omgørelse også gjaldt for dispositioner mellem fysiske 

selskaber før lovfæstningen? 

Men en afgørelse som den omtalt i TfS 1995.210 viser, at adgangen til omgørelse også fandtes for 

fysiske selskaber før lovfæstningen. 

Vestre Landsret udtaler bl.a. i afgørelsen, at selskaberne ikke havde sikret sig, at 

skattemyndighederne blev gjort bekendt med aftalen. Aftalen vedrørte rentefrit lån fra et selskabs 

til dets 2 datterselskaber. 

Selskaberne er derfor blevet behandlet ud fra de samme kriterier, som var gældende i Statsskatte-

direktoratets cirkulære vedr. omgørelse af hovedaktionærdispositioner (SD cirkulære 1986-24). 

Man kan så diskutere om lovfæstningen har udvidet adgangen til omgørelse. 

 
21 Se Afsnit 4 i TfS 1993,72 
22 Festskrift til Jan Pedersen side 421. 
23 Se f.eks. Ligningsdirektoratets cirkulærer nr. 414 fra 1975, SD cirkulærer 1978-7 og SD cirkulærer 1982-24. 
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Man kan i hvert fald med lovfæstningen ikke være i tvivl om, at adgangen til omgørelse også 

gælder for civilretlige dispositioner mellem 2 uafhængige juridiske personer. F.eks. hvor den ene 

part er et pengeinstitut. 

Og som beskrevet under afsnit 4.2 må omgørelse kunne godkendes så længe det ikke strider mod 

anden lovgivning. 

Til gengæld synes mulighederne for at søge om omgørelse, dog på visse områder gennem praksis 

at være blevet begrænset. Det gælder f.eks. sagerne om rette indkomstmodtager se afsnit 4.2.    

Som nævnt ovenfor nævner Hans Henrik Bonde Eriksen dog at mulighederne at få godkendt 

omgørelse generelt ikke er blevet mere restriktive i perioden efter lovfæstningen.  
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5. Omgørelse og tilbagebetaling af lån til hovedaktionær 
Som beskrevet i problemformuleringen forsøges i dette kapital at finde argumenter for at 

Landsskatterettens afgørelse i SKM2019.655.LSR og LSR2020.18-000792 kunne have været en 

anden.  

Formålet er ikke at påstå at afgørelsen er forkert i forhold til ordlyden af SFL § 29, men alene at 

påpege, at der kan findes argumenter, der taler for at anmodningen om omgørelse kunne 

godkendes eller dele af skattestyrelsens argumenter for afslag virker tvivlsomme set i forhold til 

formålet med omgørelsesinstituttet. 

Nedenfor vil primært blive fokuseret på: 

1. Sammenhæng mellem forarbejderne til Ligningslovens § 16 E og omgørelse.  

2. Hvorfor kan afdrag på gæld ikke omgøres efter SFL § 29? 

3. Kan en given civilretlig disposition og en efterfølgende skatteansættelse af en ny civilretlig 

disposition kædes sammen med hjemmel i SFL § 29? 

4. Lighedsprincippet.  

 

5.1 Sammenhæng mellem forarbejderne til Ligningslovens § 16 E og SFL § 29.   
Argumentationen og Landsskatterettens afgørelse i SKM2019.655 LSR indeholder flere 

interessante aspekter i forhold til mulighederne for at få godkendt omgørelse hos 

skattemyndighederne.    

For at forstå hvad sagen drejede sig om medtages her hele sagsresumeet: 

Klager var blevet opmærksom på, at han ville blive beskattet af et aktionærlån efter ligningslovens § 16 

E. For at modvirke denne beskatning indbetalte han kr. 280.000 i løbet af indkomståret, hvilket dog ikke 

havde den ønskede virkning, idet han fortsat beskattedes efter ligningslovens § 16 E af aktionærlånet 

som udbytte. Klager ønskede herefter at omgøre indbetalingen af de kr. 280.000 efter reglerne i 

skatteforvaltningslovens § 29. Landsskatteretten fandt, at dette ikke var muligt henset til, at den 

privatretlige disposition, der ønskedes ændret – indbetalingen af de kr. 280.000 – ikke lå til grund for en 

skatteansættelse, hvorfor betingelsen i indledningsordene i § 29, stk. 1, ikke var opfyldt. Herudover 

bemærkede Landsskatteretten, at omgørelse heller ikke kunne finde sted efter § 29, henset til at 

fordringen var ophørt, ligesom beskatningen af udbytte ved et aktionærlån ikke kunne anses for en 

utilsigtet skattemæssig virkning jf. § 29, stk. 1, nr. 2.    

For at kunne forstå afgørelsen er det nødvendig at se på sammenhængen mellem LL § 16 E og SFL 

§ 29 og de civilretlige dispositioner der indgår i sagen. 

Retsfaktum i sagen er således, at klageren har foretaget 2 civilrettelige dispositioner, hvor Jus klart 

fremgår af Ligningslovens § 16 E.  

Følgende er foretaget: 

Første disposition:  Der er samlet udbetalt ”ulovlige aktionærlån” for 293.577,89 kr. i løbet af 

2016. 
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Klageren har accepteret, at denne civilretlige disposition i.h.t. LL § 16 E medfører, at der er 

foretaget en hævning uden tilbagebetalingspligt, som bliver skattepligtig enten som udbytte eller 

løn. 

Klagerens advokat har dog ved anmodning omgørelse gjort gældende at klageren har tilbagebetalt 

280.000 kr. af lånet i løbet af 2016 og først i forbindelse med udfærdigelsen af årsregnskabet for 

selskabet blevet gjort opmærksom på at hævningerne for klageren udløser udbyttebeskatning. 

Det fremgår ikke klart af resumeet, om oplysningen, fra revisoren til klageren ligger før eller efter 

betalingen, det kunne i princippet godt være før betalingen, hvis revisionen er startet før den 31. 

december, men det er formentlig sagen uvedkommende.  

Anden disposition: Klageren har som nævnt indbetalt 280.000 kr. på lånet. 

Som det fremgår af LL § 16 E stk. 2 medfører indbetalingen ingen beskatning for selskabet.  

Det er dog denne civilretlige disposition klageren ønsker omgjort, fordi en eventuel udbetaling af 

beløbet fra selskabet vil blive anset for en ny disposition såvel civilretlig som skatteretlig. Hvorved 

der igen vil ske beskatning enten af udbytte eller løn. 

Der er derfor 2 vigtige sløjfer på denne anmodning. 

1. Er lovforarbejderne til LL 16 E til hindring for at indbetalingen kan omgøres? 

2. Kan indbetalingen omgøres, når ikke der er foretaget en skatteansættelse af dispositionen 

(Se nedenfor under kap. 5.3. 

Med hensyn til det første spørgsmål henviser Skattemyndighederne til skatteministerens svar på 

et spørgsmål fra FSR angående dobbeltbeskatning som følger af indbetaling af ulovlige 

aktionærlån. 

Ministeren bemærkede, ”at den påpegede dobbeltbeskatningen kan undgås ved at undlade at 

optage lån i selskabet”. 

Det er derfor interessant om udtalelsen betyder, at der ikke kan godkendes omgørelse for 

betalingen af det ulovlige aktionærlån? 

Man kan sige, at med LL § 16 E kan man ikke være i god tro med hensyn til selve lånet. Men 

gælder det også tilbagebetalingen? 

Ministeren svarede ikke præcist på, om der kan søges om omgørelse, hvis det civilretlige lån er 

tilbagebetalt, og de 5 kriterier i SFL § 29 samtidig er opfyldt.  

Set i forhold til omgørelse efter SFL § 29 er der således ikke længere krav om god tro, hvilket synes 

at være essensen i ministerens svar, hvor ministeren ønsker at påpege, at låntagerne er i ond tro, 

da de godt ved, at de ikke bør optage ulovlige aktionærlån, hvorfor det heller ikke skatteretlig skal 

være muligt at undgå beskatningen af det ulovlige lån, men betyder det, at ministeren reelt har 

svaret på muligheden for at anmode om omgørelse af tilbagebetalingen? 
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Man kunne også klandre FSR for ikke direkte at spørge, om ministeren finder at indbetaling af 

ulovlige aktionærlån ikke kan omgøres efter SFL § 29.  

Hvis man ser i bilag 2124 til udvalgsarbejdet ved vedtagelsen af Lov nr. 926 af 18-09-2012, svare 

Skatteminister Thor Möger Pedersen egentlig FSR på spørgsmål om omgørelse af selve 

aktionærlånet, at ”Hvis det må antages, at aktionæren i den konkrete situation ikke var vidende 

om de skattemæssige konsekvenser ved at optage lånet, vil der være mulighed for omgørelse. I 

denne vurdering vil indgå, hvorledes lånet er opstået”.  

Denne kommentar indikere ikke, at det har været ministerens hensigt, at skatteyderen ikke skulle 

kunne anmode om omgørelse for tilbagebetalingen af lånet. At omgørelsen så måske ikke kan 

godkendes af andre årsager er en anden sag.  

I LSR2020.18-0000792 bruger SKAT dog igen ministerens svar angående dobbeltbeskatningen, så 

der kan ikke være tvivl om, at skattemyndighederne bruger ministerens svar som argument for 

ikke at godkende omgørelse på indbetaling af ulovlige aktionærlån. 

 

5.2 Hvorfor kan afdrag på gæld ikke omgøres efter SFL § 29?   
I SKM2019.655.LSR, LSR2020.18-000792 og SKM2018.624 HR er begrundelsen, at det ikke 

civilretligt er muligt at vække et lån til live igen, når først det er indfriet. 

Hvis man sammenholder ovenstående 3 afgørelser, er der dog umiddelbart forskelle på såvel 

retsfaktum, som den ønskede civilretlige følge af godkendelsen. 

I SKM2018.624 HR kan man blive i tvivl om, klageren reelt ønsker at lånet, som led i omgørelsen, 

stadig skal være indfriet, eller det skal være vagt til live. Det sidste vil formentlig kunne tale for at 

omgørelsen civilretlig bliver ekstra kompliceret, da der i SKM2018.624 HR indgår flere selskaber 

beliggende i henholdsvis Danmark, Holland og USA. Hvor det koncerninterne låneforhold som 

ønskes omgjort skal flyttes tilbage fra et datterselskab i Holland til et datterselskab i USA. 

Selskaberne i Holland og USA ligger på et højere niveau i koncernstrukturen end det danske 

selskab, som er låntager.  

På tidspunktet, hvor lånet indfries, er det udlånt fra det hollandske selskab til det danske selskab. 

I afhandlingen vil ikke blive gjort mere ud af SKM2018.624 HR da omgørelse i sagen bliver nægtet 

af flere grunde. Herunder bl.a. hvem der er foretaget en skatteansættelse overfor.  

Imellem SKM2019.LSR og LSR2020.18.000792 er der yderligere den forskel, at der ikke er 

tilbagebetalt noget lån i LSR2020.18-000792, da sagen vedrører det forhold, at klageren ikke 

overholder indholdet af styresignal SKM2014.825.SKAT, omkring kravene til at selskabet skal 

overholde de almindelige bestemmelser om udlodning af andre aktiver end likvider, hvorved der 

måske kan være usikkerhed om, hvorvidt klageren har foretaget en selvstændig udbytteudlodning, 

som er skattepligtig for aktionæren. 

 
24 Bilag 21 side 3 Skatteministerens kommentar til henvendelse af 29/8 fra FSR – danske revisorer. 
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Med de almindelige bestemmelser om udlodning af andre aktiver end likvider henvises til de 

selskabsretlige regler. I den forbindelse har Erhvervsstyrelsen udstedt Vejledning om 

Udbyttebetaling i andre værdier end kontanter. 

Ifølge vejledningen som kan findes på Erhvervsstyrelsen.dk25 har Erhvervsstyrelsen modtaget en 

forespørgsel fra SKAT om en beskrivelse af de selskabsretlige krav til udlodning i andre værdier 

end kontanter, herunder hvilke retsvirkninger det har, hvis kravene ikke overholdes. 

Af punkt 5.2 Situationer, hvor der er uoverensstemmelse mellem realia og formalia i 

Erhvervsstyrelsens vejledning fremgår, at Erhvervsstyrelsen vil betragte udlodningen som 

foretaget i kontanter, hvis ét eller flere af kravene til udlodning i andre værdier end kontanter ikke 

er opfyldt. 

I LSR2020.18-000792 betragter Skattemyndighederne og Landsskatteretten, fordi de 

selskabsretlige formalia ikke er overholdt, udlodningen som udlodning af kontant udbytte, selvom 

udlodningen er modregnet i selskabets fordring på hovedaktionæren.  

Landsskatteretten udtaler således: Den privatretlige disposition, der ønskes omgjort, findes ikke 

at have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige, jf. skatteforvaltningslovens 

§ 29. stk. 1, nr. 2, idet den foretagne udbyttebeskatning ikke kan anses som en utilsigtet 

skattemæssig virkning af udbyttelodningen. Det forhold, at aktionærlånet civilretligt kunne have 

været indfriet uden beskatning ved en udlodning af selskabets fordring på klageren til denne, 

kan ikke anes som en utilsigtet skattemæssig virkning af den foretagne civilretlig disposition. 

Afgørelsen kan dog opfattes, som værende noget hård, set i lyset af at hovedaktionæren ikke, 

udover det ulovlige aktionærlån, har fået udbetalt kontanter og heller ikke selv har indbetalt 

likvider til selskabet. 

Hvis man går tilbage og ser på formålet med omgørelse, kunne man derfor godt antage den 

holdning, at selv en civilretlig disposition om udlodning af udbytte, som foretages ved modregning 

i en fordring på hovedaktionæren, har fået utilsigtede skattemæssige virkning, hvis ikke klageren 

var bekendt med at udlodningen kunne foretages skattefrit, hvis de selskabsretlige regler om 

udlodning af andet en kontanter var overholdt. 

Men modsat kan Skattestyrelsens selvfølgelig også i den konkrete sag hævde, at klageren var 

bekendt med at beskatningen kunne undgås hvis fordringen blev udloddet. Hvorfor klageren 

burde have sørget for, at de selskabsretlige formalia var blevet overholdt. Fordi selskabsretlige 

formalia under alle omstændigheder bør overholdes uanset om den civilretlige disposition er valgt 

ud fra beskatningshensyn. 

Når man ser på Erhvervsstyrelsen svar, er der således heller ikke nogen tvivl om, at de anser 

udlodningen som foretaget i kontanter. 

 
25 Se Ehvervsstyrelsen.dk/vejledning-udbyttebetaling-i- andre- vaerfdier-end -kontanter. 



41 
 

Endelig kan det virke lidt paradoksalt at Landsskatteretten i deres afgørelse henviser til 

SKM2018.624HR med argumentet om, at aktionærlånet ved udbytteudlodningen er indfriet, og 

fordringen derved ophørt. Hvilket kun kan henvise til, at fordringen ikke kan genoplives.  

I LSR2020.18-0000792 er der dog ikke tale om at fordringen skal genoplives i en kort periode i 

forbindelse med den nye civilretlige disposition, som skal træde i stedet for den oprindelige 

civilretlige disposition. Da udligningen af fordringen blot skal anses for at være foretaget, som en 

udlodning af andet end likvider. 

Umiddelbart har genoplivning af en fordring et sted i perioden mellem den oprindelige civilretlige 

disposition og den civilretlige ny disposition i forbindelsen med opgørelsen tidligere været mulig, 

hvis man nærlæser SKM2010.730 LSR er der således givet tilladelse til, at klageren kunne omgøre 

hævninger på en virksomhedsbankkonto, således at de skulle anses for at være foretaget på en 

bankkonto, som lå uden for virksomhedsordningen. 

Men da der er tidsmæssig forskel mellem hævninger og indsættelse på virksomhedskontoen må 

omgørelsen betyde, at Landsskatteretten godkender, at klageren i en periode p.g.a. omgørelsen 

har haft et lån på kontoen uden for virksomhedsordningen. Et lån klageren selvfølgelig oprindelig 

også have på bankkontoen som lå i virksomhedsordningen, men det ændrer ikke ved, at klageren 

har fået lov til at oprette et lån i forbindelse med omgørelse, som så selvfølgelig er indfriet inden 

anmodning om omgørelse. 

Men forskellen til SKM2018.624 HR er således, at der ikke er noget lån på tidspunktet, hvor der 

søges om omgørelse og der vil heller ikke være nogen fordring, som skal udloddes i forbindelse 

med omgørelsen. Så umiddelbart kunne man godt forvente, at domstolene bør tage stilling, til om 

der kan anmodes om omgørelse i en sag som LSR2020.18-0000792, hvor der reelt ikke er behov 

for at genoplive en fordring. 

 

I SKM2019.655LSR har klageren indfriet størstedelen af lånet. Hvilket SKAT derfor anser for 

umuligt at omgøre civilretligt fordi, der ville være tale om, at lånet skulle genoplives, hvis det 

skulle omgøres med tilbagevirkende kraft. 

I forhold til TS-cirkulære 2000-28 hvor Ligningsrådet har udstedt de generelle retningslinjer for 

hvordan skattemyndighederne skal tolke den daværende skattestyrelseslovs § 37 C, synes det 

interessant, at Ligningsrådet på daværende tidspunkt nævner, at ansøgeren om omgørelse skal 

angive, hvordan der skal kompenseres for forbedringer, forringelser og afdrag på lån. 

Retskildeværdien af TS-cirkulære 2000-28 er dog som begrænset, da det er kommet efter 

lovfæstningen af SLL § 37 C. Men det viser, at skattemyndighederne efterfølgende har indtaget en 

skærpet holdning til afdrag på lån. 

Man kunne også hævde, at lånet i SKM2019.655LSR stadig eksisterer, da det kun er delvist indfriet. 

I stil med et aktiv der i forbindelse med en omgørelse leveres tilbage til sælgeren, som samtidig 

kompenseres for slitage i mellemperioden.  
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Men afdrag på lån vil efter SKM2019.655 LSR ikke kunne omgøres i de tilfælde, hvor lånet skal 

genopstå, uanset om lånet kun delvist er indfriet. 

Umiddelbart må vurderingen at afdrag på lån ikke kan omgøres efter SFL § 29, stride imod det 

oprindelige formål med omgørelse, og man kan kun gisne på om ikke, det er derfor at muligheden 

for at omgørelse af afdrag på lån var med i TS- cirkulære 2000-28.  

Formålet med omgørelse kunne ifølge forarbejderne til lovfæstningen i SSL § 37 C formuleres 

således, at det er at undgå tilfælde, hvor en borger beskattes på grundlag af en privatretlig 

disposition, der har uforudsete skattemæssige virkninger, der er væsentlige og 

uhensigtsmæssige.26 

At skattemyndighederne tidligere har godkendt at afdrag på lån kunne omgøres ses i princippet 

også af TfS 2003.919 hvor ligningsrådet godkender tilbageførelse af etableringskontomidler til 

banken med ex tunt virkning, således at etableringsmidlerne ikke skulle anses for aldrig at være 

hævet. En sådan afgørelse bør dog ikke være muligt efter SKM2014.624 HR, fordi når Højesteret 

ikke finder, at et lån kan genoplives, må det nødvendigvis også gælde indskud på en 

etableringskonto. 

Man må på grund af Højesterets vurdering i SKM2014.624 HR konkludere, at det bliver svært at 

opnå tilladelse til omgørelse, hvis der i forbindelse med omgørelsen indgår tilbageførsel af afdrag 

på gæld.   

I SKM2019.655 LSR skal indbetalingen på gælden således føres tilbage, og der skal foretages en 

udlodning af andre aktiver end likvider. 

Det kunne være yderst interessant, at få domstolenes vurdering i såvel en sag som SKM2019.655 

LSR som iLSR2020.18-0000792.  

Som læser af SKM210.730.LSR og den Juridiske vejledning A.A.14.1 kan man godt sidde tilbage 

med et spørgsmål til, om Landsskatteretten i dag ville godkende en lignende anmodning eller de 

mener, SKM2010.730 LSR kun har historisk interesse. 

Ovenstående problem med lånene er egentlig også meget fint beskrevet af Kaspar Bastian. Da 

Kaspar Bastian27 konkluderer at ”Praksis viser, at det ikke altid er udelukket som led i en 

omgørelse at ændre retsforholdet med tilbagevirkende kraft. En forudsætning herfor synes dog 

at være, at de oprindelige pengestrømme mv. passer med den retstilling, der ønskes opnået ved 

reparationsomgørelsen” 

Kaspar Bastians konklusioner på pengestrømmene går selvfølgelig på en reparationsomgørelse, 

men umiddelbart synes det samme krav at gå igen i sagerne hvor en hovedaktionær ønsker at 

omgøre afdrag på ulovlige aktionærlån. 

 
26 Kilde L192: Forslag til lov om ændring af skattestyrelsesloven og andre love. Fremsat den 4. marts 1999 af 
skatteministeren Ole Stavad. 
27 Kaspar Bastian, Omgørelse, 2014, side 110 sidste afsnit. 
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Men at pengestrømmene netop ikke er ændret i LSR2020.18-18-0000792 kunne tale for at 

klageren burde kunne få godkendt omgørelsen, så længe klageren kan bevise, at vedkommende 

opfylder SFL §29 stk. 1 nr. 1 – 5.  

For en god orden skyld skal selvfølgelig nævnes, at det ikke kan udelukkes at afdrag på gæld i 

TfS2000.740 henviser til den modsatte situation af genoplivning af et lån. Hvilket vil sige 

situationer, hvor et lån føres tilbage fra låntageren til långiver og afdragene føres tilbage fra 

långiver til låntager, svarende til situationer hvor salg af et aktiv tilbageføres. Men i så fald kunne 

Ligningsrådet bare have skrevet tilbageførelse af lån i stedet for afdrag på lån.  

  

5.3  Sammenhæng mellem en given civilretlig disposition og en efterfølgende 

skatteansættelse af en ny civilrettelig disposition. 
Et særskilt argument i SKM2019.655.LSR for ikke at godkende omgørelse er, at det fremgår af 

ordlyden af skatteforvaltningsloven § 29 stk. 1. at omgørelse forudsætter, at den privatretlige 

disposition ligger til grund for en skatteansættelse, som efter ændring af den privatretlige 

disposition bliver forkert og må ændres. 

Men da betalingen af det ulovlige aktionærlån ikke medfører nogen skatteansættelse, kan der som 

Landsskatteretten udtaler ”… ikke meddeles tilladelse til omgørelse efter 

skatteforvaltningslovens § 29”. 

Ovenstående er interessant, fordi godkendelse af omgørelse dermed bliver afhængig af, at der er 

foretaget en skatteansættelse, hvor den civilretlig disposition skal være blevet beskattet. En 

civilretlig disposition, som ikke medfører nogen skattepligt f.eks. efter SL § 4, bør derfor ikke 

kunne omgøres efter SFL § 29. F.eks. et skattefrit tilskud mellem selskaber omfattet af SEL § 31 D. 

En ren ordlydsfortolkning af SFL § 29 stk. 1 nr. 2 siger således, at Dispositionen skal utvivlsom have 

haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige.  

Argumentet er derfor, at dispositionen ikke på dispositionstidspunktet har haft utilsigtede 

skattemæssige virkninger. Det kan således godt være at den senere fik det eller fået det, men 

omgørelse efter SFL § 29 omfatter ikke mulige fremtidige skatteansættelser eller for den sags skyld 

civilretlige dispositioner. 

Ovenstående kan opfattes som en snæver ordlydsfortolkning af forudsætningerne i SFL § 29. 

Men ud over ren ordslydsfortolkning af SFL § 29 kunne ét godt argument for denne fortolkning 

være, at SFL § 29 ikke skal kunne bruges til at rette op på civilretlige dispositioner, som senere 

viser sig at være uhensigtsmæssige ud fra et beskatningshensyn. 

I forbindelse med tilbagebetaling af hovedaktionærlånene, kan der dog godt være en 

sammenhæng mellem dispositionen og den fremtidige beskatning, hvis aktionæren ønsker at få 

pengene ud af selskabet igen, og grunden til at der ikke er foretaget en beskatning i forbindelse 

med indbetalingen, er alene at det fremgår af LL § 16 E stk. 2, at tilbagebetalingen af lånet er 

skattefrit for selskabet. D.v.s. selskabet slipper for en tilskudsbeskatning. 
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Nedenfor er derfor medtaget en artikel af advokat Henrik Lauritsen, hvor skattemyndighederne 

anerkender, at der kan være sammenhæng mellem de civilretlige dispositioner og hvor omgørelse 

var muligt, selvom den ene civilretlige disposition i sig selv ikke medførte beskatning. 

Eksemplet på ovenstående er beskrevet i TFS2008,107 28, hvor Århus Skattecenter har givet 

tilladelse til en reparationsomgørelse, hvor en aktieombygning ændres til udstedelse af 

fondsanparter, som i forbindelse med hovedaktionærnedslag anses for anskaffet på tidspunktet 

for aktieombytningen. 

For nærmere gennemgang af de relevante skatteregler, som indgår i sagen henvises her til 

TFS2008.107. Men det skal blot nævnes, at godkendelsen af reparationsomgørelsen medfører, at 

ansøgeren på et senere tidspunkt kan sælge sine aktier med en betydelige skattebesparelse i 

forhold til den oprindelige aktieombytning. Ligeledes er der i sagen heller ikke foretaget nogen 

skatteansættelse på tidspunktet for aktieombytningen. 

Afgørelsen er selvfølgelig truffet i 1. instans (sagsbehandleren hos Skattecenter Århus), så man kan 

stille spørgsmål ved, om den reelt har så stor retskildeværdi, som Advokat Henrik Lauritsen 

tillægger den i artiklen, i hvert fald ser det ud til at praksis efterfølgende er skærpet i forhold til, 

hvorvidt der skal være foretaget en skatteansættelse, og dermed beskatning af den civilretlige 

disposition, der søges omgørelse for. 

 

5.4 Det forvaltningsretlige lighedsprincip. 
I SKM2019.655.LSR forsøger klagerens advokat at få godkendt ansøgningen om omgørelse ud fra 

lighedsprincippet, fordi advokaten i en lignende sag har fået godkendt en anmodning om 

omgørelse for sin klient. 

Ved lovfæstningen af omgørelsesinstitut i skattestyrelseslovens § 37 C i 1999 synes 

lighedsprincippet som nævnt, da også at have spillet en vis rolle, i og med at lovfæstningen 

medførte, at der i Skattestyrelseslovens § 37 C blev indsat, hvad der i første omgang ligner 

objektive forudsætningerne for godkendelse af omgørelse. 

Der er dog i bestemmelsens 5 forudsætninger stadigvæk mulighed for ét vist skøn og indbygget 

krav om bevisførelse fra ansøgerens side, men det ændrer ikke ved, at lovfæstningen må have 

medført, at skatteyderne, når ellers de objektive regler er overholdt, har krav på omgørelsen, og at 

skatteyderne derfor i lignende sager med rette kan forventes, at blive behandlet ens af 

skattemyndighederne. 

Forudsat at SKAT´s svar med hensyn til lighedsprincippet er citeret korrekt i SKM2019.655LSR 

synes det noget betænkeligt. 

Skat er således citeret for følgende: 

 
28 Artikel af advokat Henrik Lauritsen, Kormann Reumert. Skatteretlig omgørelse: Privatretlig effektuering. 
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” Det kan hertil oplyses, at der ikke kan støttes ret på den nævnte konkrete afgørelse, som 

advokaten har modtaget i en anden sag. Der er tale om en afgørelse, der ikke er fra Skatterådet 

eller Skatteankestyrelsen, og den er derfor udtryk for en konkret sagsbehandlers vurdering af en 

konkret sag, om omgørelse kan imødekommes eller ej. SKAT beklager, hvis den har givet det 

indtryk, at en omgørelse vil kunne tillades.” 

SKAT har selvfølgelig ret i, at godkendelse af ansøgning om omgørelse nødvendigvis må komme an 

på en konkret vurdering, i og med at der i SFL § 29 allerede er indbygget et vist skøn og krav til 

bevisførelse. 

Men hvorfor henviser SKAT til at afgørelsen ikke er truffet af Skatterådet eller 

Skatteankestyrelsen? 

I Lærebog om indkomstskat afsnit 2.6 domsstolspraksis er skatteydernes rimelig forventning til 

præjudikatvirkningen af en administrativ afgørelse fint beskrevet, i det skribenterne skriver at 

præjudikatsvirkningen er forskellig i forhold til forvaltningen selv og domstolene.  

De skriver også, at har Landsskatteretten ikke truffet afgørelse om en et konkret skattespørgsmål, 

må man søge vejledning i skattemyndighedernes egen praksis. 

Når Skat siger, at afgørelsen ikke er fra Skatterådet eller skatteankestyrelsen, sidder man som 

læser tilbage med spørgsmålet om, hvad de egentlig mener. 

De kan enten mene, at praksis skal findes i en allerede truffet afgørelse i Skatterådet eller 

skatteankestyrelsen, som vil have højere præjudikatsværdi end SKAT´s egne afgørelser. Eller også 

siger de, at fordi afgørelsen ikke er truffet i Skatterådet eller Skatteankestyrelsen har den ingen 

præjudikatsvirkning. Hvilket bør være direkte forkert, hvis afgørelsen er udtryk for SKAT´s hidtidige 

praksis. Forstået således, at så bør SKAT´s egne afgørelser have præjudikatsværdi for deres 

efterfølgende afgørelser i sammenlignelige sager.  

Selvfølgelig kan SKAT hidtidigt have foretaget en forkert forvaltning, som de så kan blive nødt til at 

rette, hvis de f.eks. finder, at deres hidtidige praksis er ulovhjemlet. Eller de bør i så fald ændre 

deres praksis med fremadrettet virkning.29 Samme kilde nævner dog også, at ” hvis en praksis ikke 

kan indfortolkes i en lovregel, kan borgeren ikke på råbe sig den” 

I Festskrift til Jan Pedersen henviser Karsten Revsbech30 til U 2000.1509H som et eksempel på, at 

skatteyderen ikke ud fra lighedsgrundsætningen kan støtte ret på manglende indgriben fra 

myndighedernes side i en lignende sag. Eksemplet bruges af Karsten Revsbech til at vise, at en 

given skatteyder ikke har retskrav på én bestemt afgørelse (typisk tilladelse ifølge Karsten 

Revsbech), som skattemyndighederne fejlagtigt har givet til en anden borger.  

Ovenstående citat fra SKAT, skal selvfølgelig heller ikke forstås sådan, at SKAT ikke anerkender sin 

egen pligt til at overholde lighedsgrundsætningen, men er måske nok snarere et forsøg på at sige, 

at en højere liggende retsinstans ikke kan være bundet af forkerte afgørelser i en lavere liggende 

 
29 Skatte- og afgiftsproces, Hans Henrik Bonde Eriksen, Susanne Dahl og Poul Bostrup side 92 nederst & side 101. 
30 Artiklen Skatteret og forvaltningsret side 426 i Festskrift til Jan Pedersen 2011 
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retsinstans. Uden at SKAT dermed behøver anerkende, at deres egen afgørelse i en lignende sag 

har været forkert.  

Afslutningsvis kan man godt, når man sammenligner sager som SKM 2018.624 HR og LSR2020.18-

0000792, sidde tilbage med spørgsmålet om det forvaltningsretlige princip om Skøn under Regel 

bliver udfordret i forbindelse med afdrag på lån og efterfølgende ansøgning om omgørelse. 

Hvor Skøn under Regel vil egentlig bare henviser til, at forvaltningen ikke må tilsidesætte en 

forpligtelse til at foretage en konkret vurdering, fordi forvaltningen internt har fastsat 

retningslinjer for behandlingen af en given type ansøgninger om omgørelse. 
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6. Omgørelse og fristreglerne i Skatteforvaltningsloven. 
I den valgte litteratur og Den Juridiske vejledning A.A.14.1.3 er fristreglerne i forbindelse med 

ansøgning om omgørelse beskrevet på mindre end 1 side. 

Teoretikerne og skattemyndighederne antager derfor, at de gængse fristregler, der følger af SFL §§ 

26 og 27 også gælder for ansøgning om omgørelse. Ligeledes er forældelse på 10 år efter SFL § 34 

stk. 4 også gældende for ansøgning om omgørelse efter SFL § 27 stk. 1 nr. 1.  

Skatteforvaltningslovens § 29 indeholder således ikke nogen særskilt fristregel, og det er således 

heller ikke i SFL § 29 angivet, at skatteforvaltningslovens generelle lovregler om tidsfrister og 

forældelse ikke er gældende for SFL § 29. 

Det er derfor relevant at se på, hvilke andre lovregler i specielt skatteforvaltningsloven, der kunne 

begrænse perioden, i hvilken der kan søges om omgørelse. Det bliver derfor specielt tolkningen af 

SFL §§ 26 og 27 der har relevans for tidsfristen. 

Til at starte med kan det fastslås at SFL §§§ 26, 27 og 34 a er lex generalis i forhold til SFL § 29. 

Det følger således af SFL § 26 stk. 2 at ” En skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af 

indkomst- og ejendomsværdiskat, skal senest 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb 

fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde ændringen.” 

D.v.s. ansøgning om omgørelse, som opfylder kriterierne i § 29 er ikke begrænset af yderligere 

tidsfrister, så længe man er inden for tidsfristen i § SFL § 26 stk. 2. 

Tolkningen af SFL § 27 stk. 1 og stk. 2 synes dog godt, at kunne give anledning til overvejelser om 

hvorvidt SFl § 27 stk. 2 er i overensstemmelse med formålet med omgørelse. 

Hans Henrik Bonde Eriksen skriver på side 260 i Betalingskorrektion, omgørelse, Skatteforbehold, 

omvalg at: Kundskabstidspunktet for 6-månedersfristen vil normalt være det tidspunkt, hvor 

SKAT har gennemført deres utilsigtede skatteansættelse. 6-måndersfristen følger af SFL § 27 stk. 

2.. 

I den Juridiske vejledning31 fastslås også, at kundskabstidspunktet i SFL § 27 stk. 2 vil være det 

tidspunkt, hvor Skattemyndighederne har gennemført den utilsigtede skatteansættelse. 

Dog nævnes i den juridiske vejledning, at der vil være mulighed for dispensation fra 6 måneders 

fristen i.h.t. SFL § 27 sidste punktum.  

Af Den Juridiske vejledning A.A.14.1.3 fremgår ligeledes, at Skatteforvaltningen har kompetence til 

at træffe afgørelser om overholdelse af 6 måneders reaktionsfristen.  

Da skatteforvaltningen er begrænset af Den Juridiske vejledning, må ovenstående forventes at 

være den administrative praksis med hensyn til reaktionsfristen for at få godkendt omgørelse. 

 

 
31 Den Juridiske vejledning 2020 – 1 afsnit A.A.14.1.3 
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Man kunne dog udfordre ovenstående praksis ved at hævde, at SFL § 29 er Lex specialis i forhold 

til reaktionsfristen i SFL § 27 stk. 2. Fordi omgørelse oprindeligt havde til formål at sikre 

skatteyderen mod en utilsigtede skatteansættelse.  

I den kommenterede Skatteforvaltningslov af Hans Henrik Bonde Eriksen, Poul Bostrup og Susanne 

Dahl32 fremgår således på side 520, at den Ekstraordinære ansættelse der følger af § 27 ”rummer 

den genoptagelse, der ekstraordinært må følge af, at SKAT accepterer ændringer i grundlaget for 

ansættelsen som følge af omgørelse…..” (Hvilket selvfølgelig ikke skal forstås som om, de er enige 

i ovenstående udfordring). 

Men når reaktionsfristen i SFL § 27 stk. 2 også ligger til grund for den gældende tidsfrist for 

omgørelse efter SFL § 29 kan man stille spørgsmål ved, om der ikke for skatteyderen reelt er 

opstillet en begrænsning for at få godkendt en ekstraordinær genoptagelse, alene fordi 

skatteyderen er blevet bekendt med, at en alternativ civilretlig metode, som kunne have 

forhindret en utilsigtet beskatning.  

Hvorved man kan frygte, at omgørelse i forhold til SFL § 27 for skatteyderen alene er anvendelig 

som reparationsmulighed, når skattemyndigheder først selv har foretaget en ekstraordinær 

skatteansættelse, og ikke alene efter det civilretlig forhold, der kunne være anledningen til den 

ekstraordinære genoptagelse.  

D.v.s. det hjælper formentlig ikke noget, at skatteyderen f.eks. 4 år efter en skatteansættelse 

bliver bekendt med, at det civilretligt var muligt, at når frem til en mere lempelig beskatning. Man 

må derfor kunne konkludere, at skatteretten har større vægt end hvad der er muligt efter 

civilretten i forhold til at opnå ekstraordinær genoptagelse efter af SFL §27 stk. 1 nr. 1, herunder 

omgørelse. 

Endelig er omgørelse som en selvstændig genoptagelsesgrund i forhold til SFL § 27 slet ikke er 

nævnt i Den Juridiske vejledning A.A.14.1.3.  

Af den Juridiske Vejledning A.A.8.2.2.2.2.1 Ændring af i privat- eller offentlig grundlag fremgår dog, 

at ”Der kan foretages en ekstraordinær ansættelsesændring, hvis der efterfølgende er indtrådt 

en skatterelevant ændring i det privatretlige eller offentligretlige grundlag for ansættelsen. ” 

Kaspar Bastian nævner i bogen Omgørelse33, ”at SFL § 29 er en undtagelse til skattelovgivningens 

hovedregel om at skattelovgivningens materielle regler er styrende for en evt. beskatning. Idet de 

materielle regler fraviges såfremt betingelser for omgørelse er opfyldt. Dog vel at mærke kun 

såfremt skatteyderen selv søger om omgørelse inden for de frister der følger f.eks. 

skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2. D.v.s. ansøgningen om omgørelse skal fremsendes inden for 6 

måneders fristen efter skatteyderen modtog en given skatteansættelsen.” (Omskrevet citat) 

Tidsfristen går egentlig ikke på omgørelsen, men på ansøgning om genoptagelsen, som 

fremsendes samtidig med opgørelsesanmodningen.” 

 
32 Skatteforvaltningsloven 2 udgave med kommentarer, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017. 
33 Omgørelse af Kaspar Bastian 2014 side 14. 
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Ovenstående lægger et vist pres på skatteyderen for at søge om omgørelse, når vi taler om 

ekstraordinære genoptagelser. For man kan godt hævde, at ansøgningen om omgørelse i sig selv 

vil medføre en genoptagelse af selvangivelsen, og derfor burde kunne fremsættes uden for 6 

måneders fristen i SFL § 27, stk. 2. Hvilket dog ville stille skatteyderen bedre i de situationer hvor 

en civilretlig ændring af den oprindelige indgåede aftale er mulig, end i de situationer hvor 

skatteyderen ønsker at få en ekstraordinær genoptagelse efter § 27 stk. 1 nr. 1, men hvor der ikke 

samtidig er tale om en ansøgning om omgørelse. 

Men formålet med omgørelse er netop ifølge lovforarbejderne til SSL § 37 C, at skatteyderen skal 

kunne ændre en for skatteyderen skattemæssig utilsigtet disposition eller beskatning ved at søge 

om omgørelse. 

Man kan derfor spørge om tidsfristen bør løbe fra tidspunktet, hvor skatteyderen er blevet gjort 

opmærksom på skatteansættelsen, eller om den ikke burde løbe fra det tidspunkt, hvor 

skatteyderen har kunne konstatere, at det civilretligt er muligt at ændre aftalen, som har ført til 

skatteansættelsen. F.eks. ved modpartens accept. Som det fremgår af Kasper Bastian34, er der 

formentlig ikke nogen tvivl, om at skattemyndighederne og litteraturen hælder til den første 

antagelse.  

Men hverken af Skatteforvaltningslovens § 29 eller af lovforarbejderne til Skatteforvaltningslovens 

SFL § 29 fremgår det SKF § 29 skulle være underlagt tidsfristerne i SKF § 27 stk. 2. 

Man kan derfor spørge om. SKF § 29 set fra skatteyderen side reelt er en selvstændig mulighed i 

forhold til genoptagelse efter skatteforvaltningsloven § 27 stk. 1 nr. 1, hvis skatteyderen vil have 

foretaget en ekstraordinær genoptagelse af egen drift. 

Læser man afsnit 3.3 Tidsfrister for omgørelse i TfS 1997,298 synes muligheden for at få 

genoptaget skatteansættelsen ekstraordinært af skatteyderens egen drift, f.eks. alene fordi der 

foreligger en ændring af den civilretlige aftale vigtigere end det f.eks. fremgår af Den Juridiske 

vejledning A.A.14.1.3, hvor den mulighed slet ikke er nævnt. 

I TFS 1997.298 står dog også i afsnit 3.3 ”Ekstraordinær genoptagelse tillades kun, hvis den 

skattepligtige dokumenterer, at den privatretlige disposition omgøres uden unødigt ophold, og 

at den sene omgørelse ikke kan bebrejdes den skattepligtige”  

I forhold til afhandlingen er det selvfølgelig et problem, at der ikke er adgang til de genoptagelser, 

hvor omgørelse hos skattemyndighederne efter skatteyders egen drift måtte være godkendt efter 

SFL § 27 stk. 1 nr. 1, men når man læser Den Juridiske Vejledning og for den sags skyld den i 

afhandlingen valgte litteratur, får man det indtryk, at omgørelse i praksis ikke anses for en 

selvstændig mulighed til at opnå godkendelse af ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27 stk. 1 

nr. 1, hvis det er af skatteyderens egen drift. 

 
34 Omgørelse af Kaspar Bastian 2014 side 14 og Hans Henrik Bonde Eriksen side 260. 
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Fordi skatteansættelsen bliver begrænset til de tilfælde, hvor skattemyndigheder ekstraordinært 

har genoptaget en tidligere skatteansættelse, hvortil skatteyderen inden for den lille fristregel i 

SFL § 27 stk. 2 kan ansøge om omgørelse, som så igen vil medføre en ny skatteansættelse.  

En sådan begrænsning af SFL § 29, synes dog umiddelbart ikke at være i overensstemmelse med 

formålet med SFL § 29. 
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7.  Konklusion 
Skatterettens reparationsmuligheder i den danske skatteret er gennemgået i kapitel 3 og 4. 

Som det fremgår af afhandlingen, er der i især Skatteforvaltningsloven indbygget en række 

muligheder for, at skatteyderne kan undgå at blive fanget af en kompleks skattelovgivning. På den 

baggrund konkluderer jeg, at den danske skattelovning generelt ikke kan siges at være urimelig, 

med hensyn til skatteydernes muligheder for at ændre en utilsigtet skattemæssig konsekvens af 

deres handlinger, ikke mindst taget i betragtning, at lovgiver gennem skattelovningen selvfølgelig 

skal have mulighed for at sikre sig, at der ikke opstår misbrugsmuligheder. 

Yderligere er der i afhandlingen ikke nævnt de muligheder skatteyderne har inden underskrift på 

civilretlige aftaler, her kan f.eks. nævnes muligheden for at bede om et bindende svar hos Told- og 

skatteforvaltningen efter SFL § 21 stk. 1 eller i kompliceret Transfer Pricing arrangementer 

indgåelse af APA´er (Advance Pricing Arrangement) med såvel danske som udenlandske 

skattemyndigheder.  

Når ovenstående er nævnt, synes især rækkevidden af SFL § 29 om omgørelse stadig at give 

anledning til tvivlsspørgsmål, herunder hvad der er indeholdt i begrebet skatteansættelse i SFL § 

29, senest med SKM2018.624 HR, hvor 2 ud af 5 dommer mener kildeskat på udbetaling af renter 

bør kunne indbefattes uden skatteansættelse.  

Selvom afhandlingen lider af, at der ikke er adgang til Skattestyrelsens godkendelse af omgørelse, 

vurderes det, at der efter lovfæstningen af omgørelsesmuligheden i SSL 37 C er sket en skærpelse 

af mulighederne for at få godkendt omgørelse, hvis der i ansøgningen til skattemyndighederne 

indgår omgørelse af tilbagebetaling på lån. 

Ikke mindst fordi der i skattemyndighedernes afslag til hovedaktionærerne med henvisning til 

SKM2018.624 HR synes at være en mulighed for, at afvise ansøgningen alene fordi, der indgår kort 

varig genoplivning af et lån. 

Yderligere virker skattemyndighedernes henvisning til Skatteminister Ole Stavad´s udtalelse i 

forbindelse med lovforarbejder til lov 926 af 18. september 2012, som om skattemyndighederne 

forsøger at indfortolke et krav om god tro i § SFL 29 i forbindelse med ansøgning om omgørelse af 

indbetaling på ulovligt aktionærlån. 

Afgørelserne brugt i afhandlingen viser dog, at de afgørelser hvor skattemyndighederne har afvist 

godkendelse af omgørelse efter SFL § 29 er komplekse, derved at afslaget ofte bygger på flere af 

SFL § 29´s kriterier. Så godkendelse af en kort oplivning af et lån vil ikke nødvendigvis medføre at 

anmodningen skal godkendes. 

Derfor kan det hellere ikke konkluderes at afgørelserne omtalt i afhandlingens kapital 5 er 

forkerte, det konkluderes dog, at SKM2018.624 HR og ministerens svar kan have medført, hvad 

skatteyderne må opfatte som manglende vurdering af de konkrete forhold, så længe 

skattemyndighederne blot kan nævne genoplivning af et lån. 
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Det vurderes derfor også, at afgørelserne omkring omgørelse af tilbagebetaling på ulovligt 

aktionærlån, medfører at skatteyderne ikke har inticament til at finde en mulig civilretlig aftale, 

der kunne medføre en anden beskatning. Dog kan skattemyndighederne og Landsskatteretten ikke 

konkluderes, at være styrende for hvad der kan aftales civilretlig, skattemyndighederne og 

Landsskatteretten vil dog ikke nødvendigvis godtage, at når skatteyderne synes det er logisk, at de 

kan aftale at en fordring skal genopstå, skal det også have skattemæssig virkning. 

Endelig er det interessant at i forbindelse med betalingskorrektion efter LL § 2 Stk. 5 vil der opstå 

en ny fordring. Hvilket selvfølgelig ikke medfører, at der også er lovhjemmel til dette i SFL § 29. Det 

er blot interessant, at der er den forskel mellem LL § 2 stk. 5 og SFL §29 så længe skatteyderne ikke 

er omfattet af LL § 16 E. 

 

Afhandlingens anden formål var at vurdere hvilke tidsfrister, der gælder for ansøgning om 

omgørelse efter SFL § 29. Som det er konkluderet i kapital 6 gælder der de normale tidsfrister, der 

følger af SFL §§ 26, 27 og 34 a. 

I afhandlingen stilles der ikke spørgsmål ved en alternativ fortolkning i forhold til tidsfristerne i SFL 

§26. Hvorimod det konkluderes, at den lille fristregel i SFL § 27 stk. 2 på 6-måneder fra 

kundskabstidspunktet synes, at være med til at begrænse skatteydernes mulighed for at ansøge 

om omgørelse, fordi kundskabstidspunktet i SFL § 27 stk. 2 bliver tolket som 

skatteansættelsestidspunktet og ikke som tidspunktet, hvor skatteyderen bliver opmærksom på 

den civilretlige mulighed for at ændre en given disposition. 

Endelig vurderes Den Juridiske Vejledning A.A.14.1.3 at se bort fra den mulighed, at en given 

skatteyder af egen drift skulle forsøge at få godkendt en ansøgning om ekstraordinær 

genoptagelse efter SFL § 27 stk. 1 nr. 1 fordi skatteyderen ønsker omgørelse efter SFL § 29. 

Det er i forbindelse med afhandlingen ikke undersøgt, om det kan dokumenteres, at skatteyderne 

generelt vil få afslag på ansøgning om omgørelse, hvis det sker af egen drift og skatteyderen de 

befinder sig i tidsrummet, hvor der skal ansøges om ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27 stk. 

1 nr. 1. 
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8. Perspektivering 
Som beskrevet i afhandlingen er adgangen til omgørelse efter SFL § 29 en unik adgang for 

skatteyderen til at omgjort utilsigtede virkninger af civilretlige aftaler. 

I afhandlingen er dog også belyst et område, nemlig afslag på tilbagebetaling af ulovlige 

aktionærlån, hvor der synes at komme flere sager frem til landsskatteretten. Selvom 

hovedaktionærer ud fra de seneste afgørelser i Landsskatteretten ikke bør være i tvivl om, 

hvorledes deres sager vil falde ud i Landsskatteretten. Det kan dog ikke udelukkes at flere 

hovedaktionærer i fremtiden forsat vil indbetale deres gæld til selskabet. Det fremgår f.eks. 

korrekt af Erhvervsstyrelsens hjemmeside35, at låntagerne er forpligtet til at tilbagebetale lånet, 

dog nævnes også kort muligheden for at udlodde fordringen som udbytte eller løn. 

Der kunne derfor være behov for, at nogle af de seneste afgørelser fra Landsskatteretten går 

videre til domstolene, for at få klarlagt om Højesterets afgørelse i SKM2018.624 HR med hensyn til 

genoplivning af et lån betyder, at der ikke i sager hvor retsfaktum er et andet end i SKM2018.624 

HR, bl.a. ud fra formålet med SFL §29 bør være mulighed for at få genoptaget skatteansættelsen. 

Der synes således at være behov for, at afgørelserne i højere grad bliver vurderet ud fra en 

konkret vurdering af sagernes retsfaktum. Dog bør muligheden for omgørelse, selvfølgelig stadig 

være udelukket i sager, hvor det vurderes at den civilretlige disposition er styret af 

skattespekulation eller i virkeligheden reelt dækker over et nyt lån til hovedaktionæren, men det 

bør i en sag som LSR2020.18-000792 komme an på en konkret vurdering, hvorvidt skatteyderen er 

i stand til at løfte sin bevisførelse.  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
35 Se https://erhvervsstyrelsen.dk/kapitalejerlaan 
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