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1. Abstract 
 

This master thesis aims to examine the concept of “gross negligence” in Danish law, including whether it is 

understood in the same way in relation to the rules laid down in the Danish Tax Administration Act 

(skatteforvaltningsloven), Tax Control Act (skattestyrelsesloven) and Criminal Code (straffeloven). It is 

therefore examined what is generally meant by the term "gross negligence" in criminal law, and on how the 

term is interpreted in the danish tax law, especially with a focus on section 27(1)(no. 5), of the Tax Control 

Act and section 82 of the Tax Control Act. 

 

In order to use section 27(1)(no. 5) of the Tax Administration Act, it is required that the taxpayer or some-

one on his behalf has intentionally or with gross negligence caused the tax authorities to make a tax assess-

ment on an incorrect or incomplete basis." It is therefore not decisive whether it is the taxpayer himself or 

whether it is someone on his behalf, e.g. an accountant or a lawyer who has committed the decisive act. 

The question is how to assess this gross negligence. 

 

There is an identity between the assessment of gross negligence in the Tax Administration Act and in the 

Tax Control Act. Already after the former Tax Agency Act, which was replaced by the Tax Administration 

Act, it appeared that there was an identity between the assessment of gross negligence in the Tax Admin-

istration Act and in the Tax Control Act. 

 

Section 82 of the applicable Tax Control Act, which deals with the active tax fraud, is a continuation of sec-

tion 13 of the previous Tax Control Act. The more serious cases of tax fraud are regulated in section 289 of 

the Criminal Code, which contains a stricter penalty framework for these more serious cases.  

 

The assessment of whether there is (at least) gross negligence in the Tax Administration Act is therefore 

identical to the assessment in the Tax Control Act, which is correspondingly identical to and based on the 

assessment in the Criminal Code. The boundary between gross and simple negligence is fluid, where it is 

almost a slippery transition, where the boundary is not necessarily drawn in the same place every time. It 

must instead be decided in relation to each individual relationship and ditto behavior. 

 

The fact that there is an identity between the assessment of gross negligence in the Tax Administration Act 

and the Tax Control Act does not mean that the condition is also punished under the Tax Control Act or the 

Penal Code. A condition may well be covered by the Tax Administration Act, even if it is not covered by the 

Tax Control Act and the criminal code. This is due to the law of evidence, which is addressed in Chapter 3, 

Section 3.3. The criminal law assessment and the tax administrative law assessment are therefore not dif-

ferent. It is only the assessment of evidence that is different.  
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The requirement for proof in criminal law is stricter than in ordinary tax law. In criminal law, the principle 

"in dubio pro reo" applies, which means that any reasonable or justified doubt must benefit the accused. 

The assessment pursuant of section 27(1)(no. 5) in the Tax Administration Act, on the other hand, takes 

place according to the general tax law assessment of evidence, where the assessment of evidence is "free", 

and the person who asserts something must also prove that there is the necessary factual and legal basis 

for it to exist. The requirements for this assessment of evidence must be assessed concretely. This is also 

accepted in case law. 
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2. Indledning 

2.1. Indledning 
Begrebet ”grov uagtsomhed” findes flere steder i skattekontrol- og skattestrafferetten, blandt andet i skat-

tekontrollovens § 27, stk. 1, nr. 5 og skattekontrollovens § 82. Skatteyderen kan straffes, og skattemyndig-

hederne gives en længere ansættelses- og genoptagelsesfrist, såfremt der foreligger ”grov uagtsomhed” 

(eller decideret fortsæt), hvorfor tilregnelsesgraden – graden af den subjektive skyld af handlingen – kan 

have stor betydning.1 

 

Spørgsmålet er, om dette begreb fortolkes ens i hele skattekontrol- og skattestrafferetten. Spørgsmålet er 

desuden, om man i skattekontrol- og skattestrafferetten opererer med en selvstændig definition af begre-

bet, som ikke følger definitionen i den øvrige (specielle) forvaltningsret. 

 

2.2. Problemformulering 
Med baggrund i ovennævnte indledning vil nedenstående problemformulering med underspørgsmål danne 

rammen for afhandlingen. 

 

Fortolkes begrebet ”grov uagtsomhed” på samme måde i relation til reglerne i skatteforvaltningsloven, 

skattekontrolloven og straffeloven? 

- Hvad forstås der overordnet ved begrebet ”grov uagtsomhed” i strafferetten? 

- Hvordan fortolkes begrebet i skatteretten, særligt med fokus på skattekontrollovens § 27, stk. 1, nr. 

5 og skattekontrollovens § 82? 

- Hvornår foreligger der ”grov uagtsomhed”, og hvem er forpligtiget til at fremkomme med oplysnin-

ger? 

- Har det indflydelse på vurderingen af ”grov uagtsomhed” i hvor stor grad skatteforvaltningen har 

været nødsaget til at foretage ansættelsen/ændringen ved et skøn? 

 

2.3. Metodevalg 
Afhandlingens analyser vil tage udgangspunkt i den retsdogmatiske metode,2 således at ovennævnte be-

greb og gældende ret herom vil blive fastlagt gennem en fortolkning og systematisering af anerkendte rets-

kilder.3 Disse retskilder er, i forbindelse med denne afhandling særligt, lovgivningen i form af skatteforvalt-

ningsloven (og den tidligere skattestyrelseslov), skattekontrolloven (herunder også den ”gamle” skattekon-

trollov) og straffeloven, forarbejderne til disse love samt både domspraksis og administrativ praksis. 

 

 
1 Den strafferetlige tilregnelseslære/reglerne om den subjektive skyld behandles under kap. 3, afs. 3.3. med under-
punkter. 
2 Jf. Tvarnø og Nielsen: Retskilder og retsteori, s. 28 og kap 4 og Evald, Jens: Juridisk teori, metode og videnskab, 2. 
udg., s. 15 og kap. 10. 
3 Om retskildelæren i skatteretten henvises til Tvarnø og Nielsen: Retskilder og retsteori, kap. 2 og kap. 3. 
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Herefter laves der en analyse af praksis på området for at finde en eventuel linje i fortolkningen af begrebet 

”grov uagtsomhed”.  

 

2.4. Afgrænsning 
Afhandlingen vil som udgangspunkt kun tage udgangspunkt i de nugældende regler. Dog vil de tidligere reg-

ler i f.eks. den tidligere skattestyrelseslov og den tidligere skattekontrollov blive inddraget, når det vurderes 

nødvendigt. Den særlige retskildelære på skatterettens område vil ej heller blive behandlet selvstændigt, 

men den vil dog inddrages, når det vurderes nødvendigt. 

 

Der afgrænses også fra reglerne om forsæt og simpel uagtsomhed. Reglerne herom vil dog blive omtalt kort 

i forbindelse med definitionen af begrebet ”grov uagtsomhed”. 

 

Den ordinære ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26 behandles ikke særskilt, men den inddrages i 

de situationer, hvor det er relevant i forhold til behandlingen af den ekstraordinære frist i skatteforvalt-

ningslovens § 27. Den korte ligningsfrist4 behandles ej heller særskilt. Denne frist kan også gennembrydes 

af den ekstraordinære frist i skatteforvaltningslovens § 27, såfremt betingelserne heri er opfyldt.5 

 

Der afgrænses i øvrigt fra de formelle regler i forbindelse med brugen af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 

1, nr. 5. De øvrige regler om ekstraordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1 omtales ej 

heller. Forældelse behandles ej heller, da det her forudsættes, at pengekravet afledt af skatteansættelsen 

ikke er formueretligt forældet, og der afgrænses fra forældelseslovens § 3, som kan have betydning i for-

hold til A-skatter, hvorved skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 ikke finder anvendelse. Der afgrænses end-

videre fra en dybere behandling af skatteforvaltningslovens § 34 b. Reglen omtales kun i de situationer, 

hvor det er relevant i forhold den øvrige behandling.  

 

Moms og andre afgifter behandles ej heller.  

 

De generelle forvaltningsretlige principper omtales alene, når det findes relevant, og de behandles ikke til-

bundsgående her. 

 

Ved afgørelser er alene angivet afgørelsens SKM-nummer, såfremt et sådant findes. 

  

 
4 Pt. jf. Bekendtgørelse nr. 1305 af 14. november 2018 om en kort frist for skatteansættelse af personer med enkle 
økonomiske forhold. 
5 Jf. f.eks. SKM 2021.290 BR. 
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3. Begrebet ”grov uagtsomhed” 
 

3.1. Skatteforvaltningsloven § 27, stk. 1, nr. 5 
Både ansættelse og genoptagelse af en skatteansættelse reguleres i skatteforvaltningslovens §§ 26-27. 

Skatteforvaltningslovens § 26 omhandler de ordinære frister, mens skatteforvaltningslovens § 27 omhand-

ler de ekstraordinære frister, hvorefter en række betingelser skal være opfyldt for, at der kan ske fristgen-

nembrud, således at denne noget længere frist i § 27 kan benyttes.  

 

Det faktum, at skatteansættelsen er forkert, er ikke i sig selv nok til, at der kan ske hverken ordinær eller 

ekstraordinær ansættelse, da det kræver, at betingelserne i skatteforvaltningslovens § 26 eller § 27 er op-

fyldt. 

 

Den nugældende skatteforvaltningslovs6 § 27, stk. 1, nr. 5 er i det store hele en videreførelse af den tidli-

gere regel i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 5.7 Praksis fra før 1. november 2005, hvor skatteforvalt-

ningsloven med få undtagelser trådte i kraft, har derfor stadig relevans. 

 

Bestemmelsen finder alene anvendelse på ansættelser eller genoptagelser, som sker på skattemyndighe-

dernes initiativ.8 Det er samtidig alene en ”forhøjelsesfrist”, således den kun kan anvendes til at forhøje en 

skatteansættelse.9 Fristen for den skattepligtiges mulighed for genoptagelse suspenderes derfor ikke efter 

bestemmelsen.10 

 

For at kunne anvende skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 kræves det, at den fejlagtige skatteansæt-

telse kan tilregnes den skattepligtige eller dennes repræsentant som enten groft uagtsomt eller med for-

sæt, og at der foreligger en kvalificeret og positiv fejl, således at fejlen på kvalificeret vis kan bebrejdes den 

skattepligtige, således at skattemyndighederne ikke er i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger for at 

 
6 Nugældende Lovbekendtgørelse nr. 635 af 13. maj 2020. Skatteforvaltningsloven – som lov nr. 427 af 6. juni 2005 – 
trådte i det store hele i kraft den 1. november 2005, hvor den afløste den tidligere skattestyrelseslov (Lov om skatte-
myndighedernes organisation og opgaver m.v.). 
7 Bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 5 er en videreførelse af reglen i samme lovs § 35, stk. 1, nr. 6, 
som ændret ved lov nr. 410 af 2. juni 2003 om ændring af skattestyrelsesloven og andre love. I det følgende henvises 
til ”stk. 1, nr. 5”. 
8 Jf. SKM 2015.427 BR (som blev stadfæstet i SKM 2016.585 VLR). I byrettens afgørelse siger de: ”Retten bemærkede, 
at der kan ske ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og § 32, stk. 1, nr. 3, hvis 
den skatte- eller afgiftspligtige - eller nogen på dennes vegne - forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skatte-
myndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Bestemmelserne finder efter 
forarbejderne alene anvendelse i forbindelse med ansættelser, der foretages på myndighedernes initiativ, og således 
ikke i den her omhandlede sag.” 
9 Jf. Bastian, Kaspar og Lindberg, Maria Wessel: Skatteansættelse, s. 172 og Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatte-
proces – Skattekontrol, s. 138. 
10 Jf. Eriksen, Hans Henrik Bonde et al.: Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 538. 
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kunne foretage en korrekt skatteansættelse.11 Det er altså den skattepligtige eller dennes repræsentant, 

som har begået den fejlagtige handling. Skattemyndigheden skal i skattesagen ikke sondre mellem grov 

uagtsomhed og forsæt, idet den bevisbyrde må ligge i en eventuel straffesag. Det afgørende er, at der 

mindst er tale om grov uagtsomhed. Simpel uagtsomhed er derfor ikke nok til, at man kan bruge bestem-

melsen.  

 

Vurderingen af, om der foreligger mindst grov uagtsomhed efter denne bestemmelse, er identisk med vur-

deringen af de tilsvarende begreber i skattekontrollovens regler. Se nærmere herom i kap. 5, afs. 1. Skatte-

forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 finder derfor kun anvendelse i de tilfælde, hvor der foreligger et straf-

bart forhold, jf. skattekontrollovens afsnit II. Bestemmelsen er dog ikke afhængig af, om der efterfølgende 

gøres et strafansvar gældende mod den skattepligtige. Bedømmelsen efter skattekontrollovens § 27 må ske 

ud fra den sædvanlige skatteretlige bevisbedømmelse. 

 

Vurderingen af, om der foreligger mindst grov uagtsomhed efter denne bestemmelse, sker med udgangs-

punkt i den strafferetlige teori og praksis.12 Bestemmelsens formål er at sikre, at der kan gennemføres en 

fornyet skatteansættelse længere tid tilbage, når der er tale om strafbar skatteunddragelse efter reglerne i 

skattekontrollovens §§ 82-83. 

 

At det ikke er skatteyderen selv, men nogen på dennes vegne, der har begået handlingen, ændrer ikke på 

vurderingen af, om der er grov uagtsomhed eller ej. I skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr.  5 står der, at 

den ansvarspådragende handling kan bebrejdes ”[d]en skattepligtige eller nogen på dennes vegne…”. En 

rådgivers uagtsomhed sidestilles her dermed med skatteyderens egen.13 

 

3.2. Skattekontrollovens § 82 
Den nugældende skattekontrollovs14 § 82 er i det store hele en videreførelse af den tidligere regel i den tid-

ligere skattekontrollovs § 13. Praksis fra før 1. januar 2019 hvor skatteforvaltningsloven med få undtagelser 

trådte i kraft, har derfor stadig relevans. 

 

 
11 Jf. Eriksen, Hans Henrik Bonde et al.: Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 542 ff og Bostrup, Poul 
et al.: Skattestyrelsesloven med kommentarer, 1. udg., s. 472 ff. 
12 Jf. Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 134. 
13 Jf. Eriksen, Hans Henrik Bonde et al.: Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 541-542 og Pedersen, 
Jan i SR 2015.0160: Simpel og grov uagtsomhed i skattestrafferetten og skatteforvaltningsretten, pkt. 4.1. Det bemær-
kes, at dette adskiller i forhold til strafferetten, hvori der ikke er identifikation, hvorfor ”den skattepligtige” og ”nogen 
på dennes vegne” skal vurderes hver for sig. Sprogligt omfatter bestemmelserne i straffeloven kun den, der begår 
selve den strafbare handling, hvorfor det kræver særskilt hjemmel, hvis man vil straffe en ”medvirkende person”. Jf. 
f.eks. Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, s. 106 og s. 160 og Madsen, Lasse: Strafferet 1. Ansvaret, 6. udg. s. 
207. Spørgsmålet er så, om rådgiveren kan ifalde medvirkensansvar efter straffelovens § 23 og et rådgiveransvar. 
Dette behandles ikke yderligere i denne afhandling. 
14 Lov nr. 1535 af 19. december 2017, som trådte i kraft den 1. januar 2019, hvor den tidligere skattekontrollov, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 med senere ændringer blev ophævet. 
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Skattekontrollovens § 82 specificerer de objektive betingelser, som skal være opfyldt for, at ansvaret kan 

pålægges. Alle betingelserne skal være opfyldt for, at der foreligger fuldbyrdet skattesvig, hvilket betyder, 

at er ikke alle de objektive betingelser opfyldt, vil der ”alene” kunne pålægges ansvar for forsøg efter straf-

felovens § 21. 

 

Efter den almindelige forsætslære, skal tilregnelsen omfatte samtlige led i gerningsindholdet. Skattekon-

trollovens § 82, stk. 1 siger, at ”[d]en, der med forsæt til at unddrage det offentlige skat… ”. Det er dog ikke 

alene det direkte forsæt, som er strafbart, men derimod alle grader af forsæt.15 

 

Efter skattekontrollovens § 82, stk. 3 straffes i dag også, såfremt ”handlingen [begås] groft uagtsomt”, men 

straffen er her kun bøde. Der kræves derfor mindst grov uagtsomhed for at kunne straffes for skattesvig 

efter skattekontrollovens § 82. 

 

Ofte er uagtsomhedsvurderingen noget strengere for ledere og selvstændige erhvervsdrivende end for 

f.eks. lønmodtagere, da førstnævnte personer har visse pligter i lovgivningen, som de skal efterleve. Vurde-

ringen er dog gradueret, således at visse former for virksomhedsudøvelse er underlagt en strengere norm 

end andre.16 Som nævnt i afs. 2.3.2. kan også karakteren og den bagvedliggende regel tages med i vurderin-

gen. 

 

Skattekontrollovens § 82 vedrører aktiv skattesvig, mens den efterfølgende § 83 vedrører passiv skattesvig. 

Strafferammerne og tilregnelsesvurderingen efter de to bestemmelser er sammenfaldende, hvorfor passiv 

skattesvig ikke behandles yderligere her.17 

 

Bestemmelsen skal ses i forhold til den almindelige oplysningspligt (tidligere selvangivelsespligt) i skatte-

kontrollovens § 1, stk. 1, og rækkevidden af oplysningspligten, jf. skattekontrollovens § 2,18 samt reglerne i 

skatteindberetningsloven.19 

 

Vurderingen af, om der foreligger mindst grov uagtsomhed efter denne bestemmelse sker – også – med 

udgangspunkt i den strafferetlige teori og praksis.20 

 

 
15 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, afs. III, kap. 2, afs. 2.2. 
16 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, s. 303. 
17 Se nærmere om passiv skattesvig i Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, 4. udg., afs. III, kap. 3 og om sondringen 
mellem aktiv og passiv skattesvig i samme, afs. III, kap. 4. 
18 Se nærmere herom i Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, afs. IV, kap. 4. 
19 Nugældende lovbekendtgørelse nr. 1754 af 30. august 2021. 
20 Jf. Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 134. 
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3.3. Strafferetten 

3.3.1. Indledende bemærkninger 
For at kunne gøre strafansvar gældende er det en betingelse, at der objektivt er foregået noget ulovligt. De 

faktuelle forhold skal derfor være i strid med en strafbestemmelse.  

 

Ydermere er det et krav, at denne overtrædelse er sket med en subjektiv skyld (tilregnelse). Den objektive 

handling skal altså kunne bebrejdes gerningsmanden (eller ofte også nogen på dennes vegne). I dansk ret 

opereres med to former for tilregnelse/subjektiv skyld: Forsæt og uagtsomhed. Ingen af begreberne er defi-

neret i straffeloven, hvorfor definitionen beror på fortolkning og praksis.21  

 

Som fortolkningsbidrag kan blandt andet benyttes Carl Torps værker. Han var juraprofessor ved Køben-

havns Universitet og havde strafferet som hovedområde. Han skrev blandt andet ”Den danske Strafferets 

almindelige Del”,22 og han fik stor indflydelse på udformningen af den nuværende straffelovs almindelige 

del.23  

 

I 1924 fremsatte daværende justitsminister K.K. Steincke et forslag til Almindelig borgerlig Straffelov,24 som 

særligt byggede på tidligere udkast og tanker af Carl Torp. Behandlingen af dette lovforslag blev ikke fær-

digt. De følgende år kom flere nye forslag, indtil den nye borgerlige straffelov25 blev vedtaget i 1930.26 I 

denne straffelovs § 20 fremgik: ”Hvor Straf eller forhøjet Straf betinges af, at en forsætlig Lovovertrædelse 

har en bestemt uforsætlig Følge, indtræder denne Straf dog kun, naar saadan Følge kan tilregnes Genings-

manden som uagtsom, eller han har undladt efter Evne at afværge den, efter at han er blevet opmærksom 

paa Faren.”, hvilken er videreført til i dag. Forslagets § 21 om uagtsomhed udgik, men tankerne om, at 

uagtsomhed kun straffes, når det er særligt hjemlet, genfindes i en række af de nugældende straffelovsbe-

stemmelser. 

 

 
21 Se mere generelt om den strafbare tilregnelse i Baumbach, Trine og Elholm, Thomas: Strafferettens almindelige del, 
kap. 5, Madsen, Lasse Lund: Strafferet 1. Ansvaret, 6. udg., s 61 ff og Elholm, Jakobsen og Madsen: Kommenteret 
straffelov, Almindelig del, 11. udg., s. 218 ff samt om skatte- og afgiftsstrafferetten i Pedersen, Jan: Skatte- og afgifts-
strafferet, 4. udg., afs. II, kap. 2, afs. 2.3. Se samtidig Den juridiske vejledning 2021-2, afs. A.C.3.2.4 Tilregnelse: forsæt 
eller grov uagtsomhed. 
22 Torp, Carl: Den danske Strafferets almindelige Del, i kommission hos G.E.C. Gads Universitetsboghandel, 1905. 
23 Jf. også Baumbach, Trine og Elholm, Thomas: Strafferettens almindelige del, s. 163. 
24 Jf. (Rigsdagstidende) Rt 1924/25, till. A., sp. 3145-3260 med efterfølgende bemærkninger. 
25 Jf. Lov 1930-04-15 nr. 126, Borgerlig Straffelov. 
26 Som kommenteret i Krabbe, Oluf H. under medvirken af Rasting, Carl: Borgerlig straffelov af 15. april 1930 (med 
kommentarer), G.E.C. Gads Forlag, 1931. 
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3.3.2. Forsæt 
Det afgørende for alle formerne for forsæt27 er, hvad gerningsmanden (skatteyderen) faktisk har tænkt på 

gerningstidspunktet.28 Forsættet skal være i forhold til straffebestemmelsens gerningsindhold og på ger-

ningstidspunktet, mens det afgørende ikke er, om gerningsmanden er bevidst om handlingens legitimitet 

eller strafbarhed.  

 

Forarbejderne fra 1924 til den oprindelige straffelov indeholdt følgende definition til § 20, stk. 2: ”Forsæt 

foreligger, naar Gerningsmanden ved sin Handling vil hidføre, hvad der efter Loven kræves til Forbrydelsen, 

eller anser dennes indtræden som en nødvendig eller overvejende sandsynlig Følge af Gerningen eller vel 

kun anser Forbrydelsens Indtræden som mulig, men vilde have handlet, selv om han havde anset den som 

sikker.”29 

 

Forslaget blev dengang anset for at svare til den dagældende retstilstand, hvorfor det udgik under folke-

tingsbehandlingen, da man anså det for overflødigt,30 således at denne ”definitionsbestemmelse” ikke fin-

des i den færdige lovbestemmelse. Bestemmelsen var ny, men indholdet fandtes dog i det hele stemmende 

med gældende ret.31 Dengang som nu gælder derfor denne opdeling i forsætsgraderne. 

 

Forsættet kan herefter opdeles i direkte forsæt (”[…] ved sin Handling vil hidføre, hvad der efter Loven kræ-

ves til Forbrydelsen, eller anser dennes indtræden som en nødvendig […]”), sandsynlighedsforsæt (”[…] an-

ser dennes indtræden som en nødvendig eller overvejende sandsynlig Følge af Gerningen […]”) og eventua-

litetsforsæt (dolus eventualis) ([…] ”anser Forbrydelsens Indtræden som mulig, men vilde have handlet, selv 

om han havde anset den som sikker.”). Sidstnævnte er det forsæt, hvor gerningsmanden kun anser en følge 

eller tilstedeværelsen af et led i en forbrydelse som mulig eller mindre sandsynlig. Grænsen mellem dolus 

eventualis og den grove uagtsomhed er ikke skarp, hvorfor det er nødvendigt at afgrænse den grove uagt-

somhed ”opad”. Handlingen skal derfor være udtryk for gerningsmandens egen frie vilje. 

 

Ved dolus eventualis er gerningsmanden ikke overbevist om gerningsindholdets realisering, og han har en 

antagelse om, at gerningsindholdets realisering alene har en sandsynlighed på under 50 %. Dolus eventualis 

antages traditionel at foreligge i to forskellige former: 1) det hypotetiske eventualitetsforsæt og 2) i form af 

positiv indvilgelse.32  

 

 
27 Forsættet må samtidig ikke sammenlignes med motivet. Motivet er en forklaring på/grund til, at en given handling 
er foretaget, men det har ikke noget at gøre med, om handlingen er strafbar. Spørgsmålet ved motivet er derfor: 
”Hvorfor?” Motivet kan i stedet have en betydning i forhold til selve straffens størrelse. 
28 Diskussionen om et eventuelt efterfølgende forsæt behandles ikke her. Se herom i Pedersen, Jan: Skatte- & afgifts-
strafferet, 4. udg., afs. II, kap. 2, afs. 2.3.1.2. 
29 Jf. (Rigsdagstidende) Rt 1924/25, till. A., sp. 3153. 
30 Jf. Madsen, Lasse Lund: Strafferet I. Ansvaret, s. 69. 
31 Jf. Jf. (Rigsdagstidende) Rt 1924/25, till. A., Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag, sp. 3261 ff, særligt sp. 3284. 
32 Se nærmere i Madsen, Lasse Lund: Strafferet I. Ansvaret, s. 73 f. og Baumbach, Trine og Elholm, Thomas: Strafferet-
tens almindelige del, kap. 5, afs. 4.4. 
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Form 1) er den, der er omtalt i forarbejderne. Herefter lægges der vægt på, om gerningsmanden ville have 

handlet på samme måde, såfremt han have vidst, at den bestemte følge ville indtræde.33 Lasse Lund Mad-

sen anfører dog herom: ”Problemet med at acceptere denne forsætsform er imidlertid, at den bygger på en 

antagelse om, hvad gerningsmanden ville have gjort, hvis han havde haft en anden viden, end han faktisk 

havde.”34 Han mener videre, at dette princip er betænkeligt, ”fordi det afgørende spørgsmål er så hypote-

tisk, at det kan være svært at anse et svar for bevisligt.”35  

 

Man har derfor tilføjet form 2), som er fremkommet gennem retspraksis. Herefter er det afgørende, om 

gerningsmanden, der har indset muligheden af en vis følge, også har accepteret muligheden for, at denne 

vil indtræde. Dette kaldes af Lasse Lund Madsen også ”acceptforsæt”.36 I praksis glider de to former dog 

nok sammen, således at der anlægges en helhedsvurdering. 

 

Dolus eventualis er anerkendt af Højesteret, og Jan Pedersen anfører, at domstolene navnlig i skatte- og 

afgiftsstrafferetten har benyttet denne form for forsæt.37 Han anfører videre, at domspraksis navnlig viser, 

at dolus eventualis anvendes ved den positive indvilligelsesteori.38 Det afgørende er, at gerningsmanden 

ved sine handlinger agerer bebrejdelsesværdigt, og at han har udvist en ikke ubetydelig grad af tilregnelse, 

men uden at der decideret er tale om enten sandsynlighedsforsæt eller direkte forsæt. 

 

Forsætslæren skal ses i sammenhæng med vildfarelseslæren.39 Ifølge forsætslæren er der krav om, at ger-

ningsmanden har forsæt til samtlige led i gerningsindholdet. I sådanne tilfælde har gerningsmanden gjort 

sig visse tanker, men disse tanker har blot vist sig at være urigtige. Vildfarelser kan derfor have stor betyd-

ning for, om forsættet er til stede. Vildfarelserne kan enten vedrøre et faktisk spørgsmål eller et retligt 

spørgsmål.  

 

En vildfarelse kan være negativ, således at gerningsmanden tror, at hans handling ikke er omfattet af en 

straffebestemmelse, hvilket den dog er. En vildfarelse kan være positiv, således at gerningsmanden tror, at 

hans handling er omfattet af en straffebestemmelse, hvilket den dog ikke er. Sidstnævnte vildfarelse kan 

ikke straffes, da man ikke kan straffes for en hypotetisk forbrydelse. 

 

 
33 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, 4. udg., s. 67. 
34 Jf. Elholm, Jakobsen og Madsen: Kommenteret straffelov, Almindelig del, 11. udg., s. 224. 
35 Jf. Elholm, Jakobsen og Madsen: Kommenteret straffelov, Almindelig del, 11. udg., s. 224. 
36 Jf. Elholm, Jakobsen og Madsen: Kommenteret straffelov, Almindelig del, 11. udg., s. 224. 
37 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, 4. udg., s. 67 ff med de her nævnte domme. Her behandles også græn-
sefladen mellem forsæt og grov uagtsomhed. 
38 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, 4. udg., s. 69. 
39 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, 4. udg., afs. II, kap. 2, afs. 2.3.5. Se nærmere om vildfarelser i Madsen, 
Lasse Lund: Strafferet I. Ansvaret, s. 97 ff. 
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En faktisk vildfarelse er udtryk for en misforståelse af faktiske omstændigheder eller eventuelt uvidenhed 

herom. Såfremt de faktiske vildfarelser er relevante, vil de være forsætsudelukkende, hvorfor der alene skal 

vurderes, om der hjemmel for uagtsomhedsansvar.   

 

En retsvildfarelse er ukendskab til eller misforståelse af en lovbestemmelse. Ved de retlige vildfarelser skal 

der skelnes mellem uegentlige vildfarelser og egentlige vildfarelser. Ved den ugentlige retsvildfarelse er der 

en vildfarelse vedrørende et objektivt element i gerningsindholdet. Gerningsmanden har derfor misforstået 

en underliggende regel, som ligger udenfor straffebestemmelsen. Dette minder om den faktiske vildfarelse 

ovenfor, og den har lignende retsvirkninger. Ved en egentlig retsvildfarelse består vildfarelsen i, at ger-

ningsmanden på grund af ukendskab til en regel, der kriminaliserer hans handling, tror, at handlingen er 

lovlig. Sådanne vildfarelser er ikke forsætsudelukkende, men de kan bevirke, at gerningsmanden får en mil-

dere straf eller, at der sker strafbortfald. 

 

3.3.3. Uagtsomhed 
Er der ikke tale om forsæt, kan der foreligge uagtsomhed, såfremt gerningsmanden ud fra en objektiv vur-

dering har tilsidesat den agtpågivenhed, der i den givne situation kræves.  

 

Afgørende er afgrænsningen mellem den grove og den simple uagtsomhed, da alene førstnævnte er straf-

bar. Da der som nævnt ikke findes nogen klar lovmæssig definition på begreberne, må det ske ud fra en 

samlet og konkret vurdering af omstændighederne ved handlingen.40 Det afgørende for bedømmelsen af 

uagtsomheden er, hvad gerningsmanden (skatteyderen) burde have tænkt eller indset.  

 

I forarbejderne fra 1924 til den oprindelige straffelov stod til § 21, stk. 2: ” Uagtsomhed foreligger, når Ger-

ningsmanden, uden at Lovovertrædelsen kan tilregnes ham som forsætlig, ved sin Handling har tilsidesat 

den Agtpaagivenhed, som det af Hensyn til andres Retsgoder under de foreliggende omstændigheder og 

efter hans personlige forhold var hans Pligt at udvise.”41 Bestemmelsen var ny, men indholdet fandtes dog i 

det hele stemmende med gældende ret, og allerede her gjaldt, at uagtsomhed kun straffes, såfremt det er 

særligt hjemlet.42 Ligesom forsætsdefinitionen gled denne uagtsomhedsdefinition også ud af selve loven 

under folketingsbehandlingen.43 

 

Både grov og simpel uagtsomhed kan være bevidst eller ubevidst. Ved den ubevidste uagtsomhed har det 

ikke strejfet gerningsmanden, at hans handling realiserer et gerningsindhold, men han har dog alligevel til-

sidesat pligten til den rette agtpågivenhed og ordentlighed. Ved den bevidste uagtsomhed har gernings-

manden indset, at hans handling kunne indebære en vis mulighed for realiseringen af gerningsindholdet, 

 
40 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udg., s. 75. 
41 Jf. (Rigsdagstidende) Rt 1924-25, till. A., sp. 3153. 
42 Jf. Jf. (Rigsdagstidende) Rt 1924/25, till. A., Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag, sp. 3261 ff, særligt sp. 3284. 
43 Jf. Madsen, Lasse Lund: Strafferet I. Ansvaret, s. 107 og Baumbach, Trine og Elholm, Thomas: Strafferettens almin-
delige del, s. 195. 
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men han har handlet som om, at dette ikke skete. Den bevidste uagtsomhed adskiller sig kun fra dolus 

eventualis som omtalt ovenfor ved, at der ikke foreligger en accept af det negative resultat. 

 

Ved vurderingen af uagtsomheden, og om den er grov eller simpel må der anlægges en normativ målestok, 

hvorudfra den skete handling vurderes. Man sammenligner derfor med, hvilken adfærd man under de 

givne forudsætninger kunne kræve af vedkommende, altså om denne agerer inden for den agtpågivenhed, 

der i den givne situation kræves. Udgangspunktet er derfor en bebrejdelsesværdig adfærd. Sammenlig-

ningsgrundlaget er, hvordan en almindelig retskaffen person ville agere i den givne situation.44  

 

Ved den simple uagtsom gælder, at overtrædelsen burde være undgået, men at den dog er af mindre gra-

verende karakter. Der gælder altså, at gerningsmanden kun i mindre grad har haft mulighed for at undgå 

lovovertrædelsen. 

 

Grænsen mellem grov og simpel uagtsomhed er derfor flydende, hvor der nærmest er tale om en glidende 

overgang, og hvor grænsen ikke nødvendigvis trækkes samme sted hver gang.45 Det må i stedet afgøres i 

forhold til hvert enkelt forhold og ditto adfærd. Forholdet vil også afhænge af det konkrete retsområde, og 

vurderingen vil i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret skønsmæssig vurdering. 

 

Som momenter, der kan tale for, at der foreligger grov uagtsomhed på skatterettens område, er f.eks.:46 

- Tilsidesættelse af enkle og alment kendte retsforskrifter 

- Tilsidesættelse af komplicerede og mindre kendte retsforskrifter, såfremt de er af almen og generel 

gyldighed 

- Undladelse af at søge afklaring ved henvendelse til myndighederne, læsning af vejledninger etc. 

- Undladelse af at søge sagkyndig bistand 

- Sagkyndig bistand, hvor rådgiverfejlen er af en sådan karakter, at skatteyderen burde have konsta-

teret fejlen 

- Gerningspersonens uddannelse, baggrund, intellekt etc. (f.eks. bedømmes erhvervsdrivende, fag-

folk og ledere/indehavere hårdere end lægfolk)47 

- Gentagne forhold 

- Unddragelsens størrelse (store unddragelser enten absolut eller individuelt relativt) 

 
44 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udg., s. 75 og Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skat-
tekontrol, s. 135. 
45 Jf. Baumbach, Trine og Elholm, Thomas: Strafferettens almindelige del, kap. 5, afs. 5.4. 
46 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udg., afs. II, kap 2., afs. 2.3.2.1. og Bastian, Kaspar og Lindberg, Ma-
ria Wessel: Skatteansættelse, s. 183-193 – begge steder med de omtalte domme. 
47 Jf. Den juridiske vejledning 2021-2, afs. A.C.3.2.4 Tilregnelse: forsæt eller grov uagtsomhed, hvori der om ”grov 
uagtsomhed” står: ”Der bliver opstillet en norm for, hvad der i den aktuelle situation kræves af omhu fra borgerens 
side, og det er principielt domstolene, der opstiller denne norm. Det samme er tilfældet for erhvervsdrivende, hvor 
der gælder et professionsansvar. Det forudsættes således, at den erhvervsdrivende har sat sig ind i de regler, der er 
relevante for driften af dennes virksomhed.” 
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Som momenter, der kan tale for, at der foreligger simpel uagtsomhed på skatterettens område, er f.eks.:48 

- Tilsidesættelse af komplicerede og mindre kendte retsforskrifter 

- Enkeltstående fejl og fejl, som i særlig grad er undskyldelige  

- Unddragelsens størrelse (små unddragelser enten absolut eller individuelt relativt) 

- Gerningspersonens personlige forhold 

- Fejlen skyldes udefrakommende omstændigheder, som gerningspersonen ikke selv har været herre 

over 

 

3.3.4. Grænsefladen mellem dolus eventualis og grov uagtsomhed 
Teoretisk kendetegnes dolus eventualis i form af den positive indvilligelsesteori ved, at gerningsmanden 

handler på trods af, at der er risiko for, at gerningsindholdet er opfyldt. På den anden side handler ger-

ningsmanden ved den grove uagtsomhed i tillid til, at dette ikke er tilfældet.49 Denne sondring kan være 

svær at drage i praksis.50  

 

Det er særligt i forhold til denne bevidste uagtsomhed, som er beskrevet ovenfor i afs. 3.3.3., som er svær 

at afgrænse. Forskellen er dog, at man ved den bevidste uagtsomhed agerer i tillid til/i håbet om, at ger-

ningsindholdet ikke realiseres, mens der ved dolus eventualis handles på en bestemt måde på trods af risi-

koen for, at gerningsindholdet realiseres således, at man har accepteret fuldbyrdelsen af gerningsindhol-

det.51 

 

Forsættet kræver en vilje og/eller viden, altså noget, som man faktisk har tænkt eller gjort, mens uagtsom-

hed kræver en tanke. Der er en hårfin balance mellem forsæt og (grov) uagtsomhed, som kan have stor be-

tydning for strafudmåling.  

 

3.3.5. Straffelovens § 289 
Straffelovens52 § 289 indeholder en skærpet strafferamme for grovere tilfælde af berigelseskriminalitet i 

form af skattesvig. Bestemmelsen opfylder i sig selv ikke det strafferetlige legalitetsprincip, hvorfor bestem-

melsen alene kan anvendes, når der i den pågældende skatte- eller afgiftslov er indsat en henvisningsregel, 

jf. bestemmelsens stk. 2.53 I dette tilfælde er denne henvisningsregel indsat i skattekontrollovens § 82, stk. 

1, sidste punktum, som siger: ”[…] med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere straf 

er forskyldt efter straffelovens § 289.”  

 
48 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udg., afs. II, kap 2., afs. 2.3.3. og Bastian, Kaspar og Lindberg, Maria 
Wessel: Skatteansættelse, s. 183-193 – begge steder med de omtalte domme. 
49 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udg., s. 69. 
50 Jf. allerede i Hjorth, Michael og Vilhelmsen, Søren: Skattekontrolloven med kommentarer, 1. udg., s. 175-176. 
51 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- og afgiftsstrafferet, 4. udg., s. 74 f. og Baumbach, Trine og Elholm, Thomas: Strafferettens 
almindelige del, kap. 5, afs. 4.5. 
52 Lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. september 2021. 
53 Jf. Nielsen, Elholm og Jakobsen: Kommenteret straffelov. Speciel del, 11. udg., s. 654. 
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Brugen af straffelovens § 289 gør dog ikke, at straffen skal udmåles over maksimumstraffen i speciallovgiv-

ningen. Det afgørende er, om forholdet er så groft, at det kan falde ind under straffelovens § 289, som mar-

keres ved brugen af denne. 

 

Bestemmelsen gælder alene ved forsætlige lovovertrædelser, jf. straffelovens § 19, hvorefter uagtsomhed 

kun straffes i straffeloven, såfremt det særligt er hjemlet i en bestemmelse, hvilket er tilfældet her. Straffe-

lovens § 19 er derfor i betydeligt omfang fraveget, særligt i speciallovningen. 

 

Det afgørende er derfor, om der ”kun” er tale om grov uagtsomhed, eller om der er tale om forsæt, hvorfor 

afgrænsningen mellem grov uagtsomhed og den nedre forsætsgrad i dolus eventualis også har betydning. 

Se nærmere om den afgrænsning ovenfor i kap. 3, afs. 3.3.2. om forsæt og afs. 3.3.3. om uagtsomhed, sær-

ligt med vægt på den grove uagtsomhed. En undtagelse kan kun gøres, såfremt respektive straffebestem-

melse indeholder en udtrykkelig fravigelse af kravet om tilregnelse, hvorefter der foreligger objektivt straf-

ansvar.  
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4. Sammenhængen mellem skatte-, straffe- og skattestrafferetten 
 

4.1. Sammenhængen mellem retsområderne 
Skatteretten er en del af den offentlige ret, som er en del af den materielle ret. Den materielle ret omhand-

ler reguleringen af individer og myndighedernes retsforhold, hvori pligter og rettigheder tildeles.  

 

Heroverfor er processuelle regler, som nærmere fastlægger vilkårene for gennemførelsen eller håndhævel-

sen af den materielle ret. De processuelle regler kan opdeles i civilprocessen og straffeprocessen vedrø-

rende hhv. de civile sager og straffesagerne.  

 

Det interessante i denne forbindelse er straffeprocessen, da det er spørgsmålet om, hvorvidt – og i så fald 

hvordan – en person skal straffes, såfremt vedkommende har overtrådt skatte- eller afgiftslovgivningen. 

Som nævnt i kap. 2 kræver det som overvejende hovedregel, at vedkommende mindst har handlet groft 

uagtsomt. Skattestrafferetten normerer derved strafansvaret for overtrædelser af skattelovgivningen.54 

 

Skattestrafferetten befinder sig dermed i krydsfeltet mellem disse to retsområder, hvorefter det må vurde-

res, om skyldsspørgsmålet og bevisretten skal vurderes identisk inden for disse retsområder. 

 

Hertil gælder ifølge straffelovens § 1 det strafferetlige legalitetsprincip, hvilket indebærer, at straf alene kan 

pålægges for forhold, hvis strafbarhed er hjemlet ved lov eller noget, som kan sidestilles hermed.55 Bestem-

melsen skal endvidere i rimelig klare og utvetydige vendinger omhandle det pågældende forhold, og alle 

nævnte betingelser i bestemmelsen skal være opfyldt. I dette tilfælde findes hjemlen i straffelovens § 289 

samt i skattekontrollovens §§ 82-83, som omhandlet ovenfor. 

 

Ved brug af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 er der som tidligere nævnt et samspil i forhold til 

overtrædelse af skattestraffereglerne i skattekontrolloven. Som beskrevet under kap. 3, afs. 3.3.1. finder 

skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 derfor kun anvendelse i de tilfælde, hvor der foreligger et straf-

bart forhold, jf. skattekontrollovens afsnit II, og bestemmelsen er ikke afhængig af, om der efterfølgende 

gøres et strafansvar gældende mod den skattepligtige. 

 

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, skattekontrollovens § 1, stk. 1, § 2 og § 82 og straffelovens § 289 

skal derfor ses i sammenhæng. 

 

 
54 Se nærmere om sammenhængen i Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, 4. udg., afs. I, kap. 1. 
55 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, 4. udg., s. 60 ff. 
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4.2. Sagsbehandlingsprincipper 
Både vurderingen af, om der foreligger mindst grov uagtsomhed og forvaltningens skønsudøvelse skal be-

grundes, jf. forvaltningslovens § 24.56 Begrundelsen skal indeholde de forhold af retlig og om fornødent fak-

tisk karakter, altså korrekt henvisning til retsregler og redegørelse for sagens faktum, som reelt er blevet 

tillagt betydning. Ved skønsudøvelse skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været be-

stemmende for denne skønsudøvelse. Det afgørende er, at de objektive forhold er nævnt og begrundet, 

mens de subjektive forhold træder lidt i baggrunden. Forvaltningen skal dog påvise, at der er tale om en 

ikke helt almindelig handling og uagtsomhed. Begrundelsen skal derfor ”bære” adgangen til overhovedet at 

kunne benytte fristgennembrudsreglen.57  

 

Folketingets Ombudsmand, tidligere professor i forvaltningsret og landsdommer Niels Fenger skriver: ”En 

begrundelse for en forvaltningsafgørelse skal efter § 24 fremtræde som en sandfærdig forklaring på, hvor-

for afgørelsen har fået netop det pågældende indhold.”58 Begrundelsen skal ikke være fuldstændig udtøm-

mende, men den skal dog være dækkende, så den ikke er misvisende, eller så den ikke kan give anledning 

til misforståelser.59 Ydermere skal begrundelsen også være subjektiv korrekt, så den loyalt dækker de for-

hold og overvejelser, som har ført til trufne afgørelse.60 Begrundelsen skal forklare borgeren, hvad sagen 

dækker over, og sammen med høringsreglerne dækker de over, at vedkommende skal kunne varetage sine 

interesser.61  

 

Dette begrundelseskrav henviste Østre Landsret også til i SKM 2003.248 ØLR. Det kræver en individuel vur-

dering i hver sag, hvilket kræver en direkte begrundelse i hver sag. Der skal derfor fremhæves de retlige og 

faktiske omstændigheder, som begrunder anvendelsen af den ekstraordinære frist. Skattemyndighederne 

anførte, at ”[d]et kan ikke kræves, at afgørelsen henviser til de fristregler, som gælder for behandlingen af 

sagen.” Dette var landsretten dog ikke enige i. Landsretten udtalte, at når man træffer afgørelse om ændret 

skatteansættelse uden for de ordinære frister, indebærer afgørelsen også, at man suspenderer den ordi-

nære frist og bruger de ekstraordinære fristregler, og at afgørelsen lider af en væsentlig mangel ved ikke at 

 
56 Jf. Eriksen, Hans Henrik Bonde et al.: Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 539-540, Fenger, Niels 
(red.): Forvaltningsret, 1. udg., kap. 14. afs. 3.4. og Fenger, Niels: Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 673 
ff. 
57 Jf. Eriksen, Hans Henrik Bonde et al.: Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. s. 543 med omtalen af 
højesteretsdommen SKM 2008.702 HD. I denne dom udtalte Højesteret følgende i deres begrundelse: ”Om der fore-
ligger et forsætligt eller groft uagtsomt forhold, beror ikke på et administrativt skøn. Det fremgår af afgørelserne, at 
skatteforvaltningen ved sin gennemgang af regnskabsmaterialet havde konstateret en række væsentlige fejl. Det var 
klart, at henvisningen til forsætlige eller groft uagtsomme forhold sigtede til disse fejl, og det kan ikke betragtes som 
en fejl eller mangel, at afgørelserne ikke indeholdt yderligere begrundelse for skatteforvaltningens standpunkt med 
hensyn til de subjektive forhold.” 
58 Jf. Fenger, Niels: Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 675. 
59 Jf. Fenger, Niels: Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 693. 
60 Jf. Fenger, Niels: Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 694. 
61 Se hertil blandt andet SKM 2013.550 VLR og særligt i byrettens dom i samme sag i SKM 2012.53 BR. Afgørelsen er 
behandlet i note 127. Se også SKM 2013.550 VLR og byrettens dom i samme sag i SKM 2012.53 BR, hvor byretten un-
der punktet ”Ad ugyldighed som følge af manglende begrundelse” når frem til, at den mangelfulde begrundelse ikke 
kunne føre til, at afgørelsen fra SKAT var ugyldig. Se nærmere om dommen(e) under kap. 5, afs. 5.2.5. 
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have anført dette. Manglen må antages at have haft betydning for skatteyderens vurdering af mulighe-

derne for at anfægte denne afgørelse, hvorfor landsretten ”[a]llerede af denne grund” fandt skattemyndig-

hedernes afgørelse for ugyldig. 

 

Partshøringsreglerne i forvaltningslovens § 19 og inden for skatteretten skatteforvaltningslovens § 19 

(partshøring) og § 20 om agterskrivelse (forslag) finder ligeledes anvendelse, således skatteyderen bliver 

bekendt med det grundlag, som forvaltningen agter at træffe afgørelse efter, og således skatteyderen kan 

komme med sine kommentarer, inden der træffes en afgørelse. 

 

Forvaltningen er endvidere underlagt den almindelige retsgrundsætning i officialprincippet (undersøgelses-

princippet),62 hvorefter forvaltningen skal oplyse en sag tilstrækkeligt, inden der træffes afgørelse. Det be-

tyder, at forvaltningen skal kende det retlige grundlag, som der skal træffes afgørelse efter, og at der er 

pligt til at (forsøge at) tilvejebringe de relevante oplysninger om sagens faktiske forhold. Princippet er en 

garantiforskrift, hvilket betyder, at overholdes princippet ikke, kan en afgørelse være ugyldig.  

 

Det faktiske grundlag kan tilvejebringes gennem oplysninger, som forvaltningen selv ligger inde med, eller 

oplysninger, som kommer udefra fra enten den skattepligtige selv og/eller tredjemand. Princippet indehol-

der derfor en pligt til at oplyse sagen, men princippet indeholder også en ret til at kunne indhente de nød-

vendige oplysninger.63 Hvor langt forvaltningen skal gå for at oplyse og undersøge en sag, beror på en kon-

kret vurdering. Oplysningen og undersøgelsen skal dog gå så langt, som det er er nødvendigt i den konkrete 

sag for at kunne træffe en korrekt afgørelse. Eventuel bevistvivl skal forsøges afklaret. Efter god forvalt-

ningsskik skal behovet for oplysningerne være konkret begrundet som led i en aktuel kontrolsag, og oplys-

ningerne skal være relevante, saglige og nødvendige for den videre kontrol.64  

 

En anden sag er så, hvor langt forvaltningen skal gå for at oplyse en sag, særligt når der er tale om ”mod-

spillere”, som oftest ikke selv er behjælpelige. Dette har også indflydelse på begrundelsen. Der kan ikke gi-

ves en præcis og korrekt, men samtidig abstrakt besvarelse af, hvor udførlig en begrundelse skal være. Det 

afhænger af flere parametre, blandt andet hvor aktivt den pågældende skattepligtige har medvirket i den 

foregående sagsbehandling.65  

 

 
62 Jf. også Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 331. Princippet fremgår indirekte af for-
valtningens pligter i skatteforvaltningslovens §§ 19 og 20, som suppleres af de almindelige regler i forvaltningslovens 
§§ 19 og 20. Se mere generelt om princippet i f.eks. Revsbech, Karsten et al.: Forvaltningsret. Sagsbehandling, 8. udg., 
kap. V i sin helhed og Fenger, Niels (red.): Forvaltningsret, 1. udg., kap. 11, særligt afsnit 2. 
63 Jf. Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 332. 
64 Jf. Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 332-333. Forholdet til selvinkriminering i rets-
sikkerhedslovens § 10 omtales ikke yderligere her. 
65 Jf. Fenger, Niels: Forvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 675. 
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4.3. Bevisret 
Indeholdt i de processuelle regler ligger bevisretten, som er en afklaring og bevis for, hvordan den materi-

elle ret i videst muligt omfang virkeliggøres.66 

 

Kravet til beviset i strafferetten er strengere end i den almindelige skatteret. I strafferetten gælder princip-

pet ”in dubio pro reo”, hvilket betyder, at rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. Det er dermed myn-

dighederne og anklagemyndigheden, som har bevisbyrden i (skatte)straffesagen, og de må også løfte bevis-

byrden så langt, at der ikke kan være rimelig tvivl om den tiltaltes skyld. Det er dog ikke enhver tvivl, der 

skal komme den tiltalte til gode, men enhver rimelig eller berettiget tvivl vil. 

 

Princippet gælder alene i forhold til straffesagens bevisførelse, men princippet gælder derimod ikke i for-

hold til selve retsanvendelsen og fortolkningen af lovbestemmelserne.67 Strafferetligt gælder endvidere et 

opportunitetsprincip, der betyder, at anklagemyndigheden har ret til at undlade påtale i en sag, hvis men-

neskelige eller andre hensyn taler imod det, således de ikke retsforfølger enhver sigtelse.  

 

I skatteretten og strafferetten er kravene til bevisets styrke derfor ikke identisk. Dette er blandt andet årsa-

gen til, at brugen af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 ikke er afhængig af, hvorvidt der gøres straf-

ansvar gældende, eller om den skattepligtige findes skyldig under en straffesag. Det er også uden betydning 

for brugen af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, at der er sket påtaleopgivelse.68 

 

Bedømmelsen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 sker derimod efter den almindelige skatte-

retlige bevisbedømmelse, hvorfor de ovennævnte strafferetlige principper ikke finder anvendelse. Her er 

bevisbedømmelsen ”fri”, og den, der gør noget gældende, må også godtgøre, at der foreligger det nødven-

dige faktiske og retlige grundlag for, at det eksisterer.69 Kravene til denne bevisbedømmelse må vurderes 

konkret. 

 

Der behøves derfor ikke være sammenhæng mellem den strafferetlige ansvarsbedømmelse og bedømmel-

sen efter skatteforvaltningslovens regler. Den almindelige skatteretlige bevisbedømmelse gør, at bevistvivl 

ikke nødvendigvis vil komme den skattepligtige til gode – i modsætning til, hvad der gælder strafferetligt 

(såfremt tvivlen er rimelig eller berettiget). Afstår en skatteyder fra at oplyse sagen og fremkomme med 

korrekt dokumentation, kan det have bevismæssig skadevirkning for vedkommende.70 

 

 
66 Jf. Zahle, Henrik: Bevisret. Oversigt, kap. 2. 
67 Jf. Pedersen, Jan: Skatte- & afgiftsstrafferet, 4. udg., 57 ff. 
68 Jf. Bastian, Kaspar og Lindberg, Maria Wessel: Skatteansættelse, s. 176 og Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatte-
proces – Skattekontrol, s. 135-136. 
69 Jf. nærmere Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, afs. IV, kap. 7, afs. 7.4. 
70 Jf. Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 340. 
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Som ovenfor behandlet er det dog ikke ensbetydende med, at den strafferetlige vurdering og vurderingen 

efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 er forskellig. Det er alene bevisbedømmelsen, som er for-

skellig.71 Se også Fristudvalgets betænkning,72 kap. 7, afs. 7.2.2.5.5., s. 137, hvori udvalget skriver, at de ikke 

anser det ”for problematisk, at der ikke altid vil være parallelitet mellem udfaldet af den strafferetlige vur-

dering efter skattekontrollovens § 13, og spørgsmålet om forholdet er omfattet af SSL § 36, stk. 1, nr. 6. Da 

baggrunden for, at straffesagen kan falde forskelligt ud i forhold til skattesagen, udspringer af straffesagens 

særlige karakter, har Fristudvalget imidlertid ikke fundet anledning til at befale ændringer i den hen-

seende.” 

 

Inden for den strafferetlige vurdering er der også en graduering i beviskravet. Genstanden for bevisførelsen 

og dennes enkelte dele kaldes bevistemaet. Temaerne vil være af faktisk karakter, så de vedrører både den 

strafbare handling eller undladelse og herefter den subjektive vurdering. Sagens retsregler er ikke en del af 

sagens bevistema. Oftest vedrører bevistemaet skyldsspørgsmålet og herefter sanktionsspørgsmålet.73 

Identifikation af den tiltalte i form af den person, som har optrådt strafbart objektivt, er underlagt et sær-

ligt strengt beviskrav.74 De objektive elementer i den tiltaltes adfærd må også kunne bevises med høj grad 

af sikkerhed, men beviskravet er dog lavere end i forhold til identifikationen af den tiltalte.75 Det skal altså 

kunne bevises, at der tale om et strafbart forhold. Er disse temaer ikke opfyldt, bør det ikke være interes-

sant overhovedet at tale om beviset for den subjektive vurdering. 

 

De faktorer, som vedrører den subjektive vurdering er derimod ikke underlagt de helt samme strenge krav. 

Bevisbyrden skal løftes i forhold til alle momenterne i den strafbare adfærd, men beviskravet for den sub-

jektive skyld er ikke på samme niveau, som gælder for det objektive krav.76 

  

 
71 Jf. Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 136.  
72 Jf. Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og 
forældelse, Redegørelse om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet, fra januar 2003. 
73 Jf. Zahle, Henrik: Bevisret. Oversigt, kap. 9, afs. 2. 
74 Jf. Zahle, Henrik: Bevisret. Oversigt, kap. 9, afs. 2. 
75 Jf. Zahle, Henrik: Bevisret. Oversigt, kap. 9, afs. 2. 
76 Jf. Zahle, Henrik: Bevisret. Oversigt, kap. 10 om bevisretten i forhold til forsættet (og den subjektive skyld generelt). 
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5. Analyse af begreberne og praksis 
 

5.1. ”Grov uagtsomhed” i skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven 
Skattekontrolloven i sin oprindelige form fremkom ved lov nr. 392 af 12. juli 1946, men siden da har den 

undergået en del forvandlinger.77 Ved Lov nr. 539 af 17. december 1971 om ændring af lov om selvangivel-

sen af indkomst og formue, om foranstaltninger til kontrol med selvangivelsen og om straffen for skattesvig 

m.v., af lov om indkomst- og formueskat til staten og af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. 

blev bestemmelsen ændret formuleringsmæssigt, men kernen – unddragelsen af skat til det offentlige ved 

afgivelsen af urigtige eller vildledende oplysninger til afgørelsen af borgerens skattepligt, skatteansættelse 

og skatteberegning – blev bibeholdt, og strafferammen blev skærpet. Den grove uagtsomhed, som hidtil 

havde været straffri, blev nu inddraget under det strafbare område. Bestemmelsen trådte i kraft den 1. ja-

nuar 1972. 

 

Skattesvig blev reguleret i lovens § 13. Skattekontrollovens tilregnelsesbegreb er – dengang som nu – sam-

menfaldende med dansk strafferets almindelige regler herom.78  

 

Skattekontrollovens § 8279 omhandler den aktive skattesvig, og den er en videreførelsens af den tidligere 

skattekontrollovs § 13.80 Skattekontrollovens § 82, stk. 1 straffer for den forsætlige skattesvig. Men i be-

stemmelsens stk. 3 straffes grov uagtsom skattesvig med bøde. Bestemmelsens stk. 3 er en videreførelse af 

den tidligere skattekontrollovs § 13, stk. 2. Bedømmelsen af den grove uagtsomhed her er ikke anderledes 

end i den øvrige (skatte)strafferet, og der er ikke på dette område sket nogen ændringer ved vedtagelsen af 

den nye skattekontrollov, og bestemmelsen er ej heller ændret.81 

 

Skattestyrelseslovens § 35 blev indført ved lov nr. 824 af 19. december 1989. Her fik de i store træk den nu-

værende grundstruktur, som stadig er gældende, og reglerne var i det store hele baseret på Skattelovrådets 

betænkning nr. 1339/1997 om frist- og forældelsesregler. Reglerne blev senere præciseret ved lov nr. 1104 

af 20. december 1995 om ændring af skattekontrolloven og andre love. Bestemmelsen blev videreført med 

lov nr. 381 af 2. juni 1999 om ændring af skattestyrelsesloven og andre love. 

 
77 Jf. Hjorth, Michael og Vilhelmsen, Søren: Skattekontrolloven med kommentarer, 1. udg., s. 9 ff, herunder om de 
mange lovændringer, der er foretaget siden, og i kommentaren til § 13, s. 149 ff. 
78 Jf. Hjorth, Michael og Vilhelmsen, Søren: Skattekontrolloven med kommentarer, 1. udg., s. 157 og Seidenfaden, Poul 
Ole et al.: Skattekontrolloven med kommentarer, 1. udg., s. 229. Se nærmere herom i kap. 2, afs. 2.3.1. om forsæt og 
afs. 2.3.2. om uagtsomhed. 
79 Se om bestemmelsen i sin helhed i Christensen, Hanne M.; Eriksen, Hans Henrik Bonde og Holm, Leo: Skattekontrol-
loven med kommentarer, 1. udg., s. 539-551. 
80 Som affattet i lov nr. 539 af 17. december 1971, hvor loven skiftede navn til skattekontrolloven, og efterfølgende 
ændringer. 
81 Jf. forarbejderne i lovforslag nr. 13 af 4. oktober 2017, pkt. 3.9.2. Straffebestemmelser vedrørende skattesvig, hvori 
der i pkt. 3.9.2.2. Lovforslaget står: ”Den foreslåede bestemmelse om aktivt skattesvig i § 82 viderefører den gæl-
dende skattekontrollovs § 13, hvor det er strafbart at afgive urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelse 
af skattepligt, skatteansættelse eller skatteberegning, med visse sproglige ændringer og præciseringer. …” 
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I den oprindelige skattestyrelseslovs § 35, stk. 3 stod, at ”[h]vis nogen forsætligt eller uagtsomt har bevir-

ket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, […]”. 

Hertil kunne det give anledning til tvivl om, hvorvidt simpel uagtsomhed også kunne være grund til fristgen-

nembrud, da bestemmelsen alene henviste til ”uagtsomhed”. Denne tvivl blev dog udryddet ved lov nr. 

1104 af 20. december 1995 om ændring af skattekontrolloven og andre love. Udover at bestemmelsen blev 

rykket til § 35, stk. 4, blev ”nogen forsætligt eller uagtsomt” også ændret til ”den skattepligtige eller nogen 

på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt”. I forarbejderne til lovforslaget82 til loven står: ”Der fore-

slås en redaktionel præcisering, der sprogligt bringer bestemmelsen i bedre overensstemmelse med den 

måde, bestemmelsen fortolkes i praksis.” Det må derfor formodes, at det har været en mindre tvivl, og at 

praksis allerede har fortolket bestemmelsen som om, at der mindst skal være ”grov uagtsomhed”. 

 

Skattestyrelseslovens § 35 var fristgennembrud i forhold til de ordinære frister i skattestyrelseslovens § 34, 

således at der, såfremt en af en række objektiverede undtagelser var opfyldt, kunne ske fristgennembrud 

med en derved længere ansættelsesfrist til følge.83 Målet med objektiviseringen var samtidig at reducere 

skønselementet for adgangen til ekstraordinært at få genoptaget en skatteansættelse. Hertil kom bemærk-

ninger fra blandt andet professor i skatteret Jan Pedersen og Fristudvalgets betænkning, hvilket afførte, at 

der i stk. 8 blev indsat en ”sikkerhedsventil”, således forholdene i særlig grad taler for det.84 Opregningen i 

skattestyrelseslovens § 35 er derfor også udtømmende. Formålet med den dagældende lovs regler var der-

for de samme, som formålet er i dag i skatteforvaltningslovens §§ 26-27. 

 

Fristreglerne bygger på en afvejning af flere forskellige og samtidig indbyrdes modsatrettede hensyn.85 På 

den ene side skal en skatteansættelse være korrekt. På den anden side gælder, at fordringer – uanset om 

debitor er en borger eller skattemyndighederne – bør kunne opgøres og afvikles inden for en rimelig tid. 

Hertil gælder også hensynet til skattemyndighedernes muligheder for tidsmæssigt at kunne tilrettelægge sit 

arbejde på en hensigtsmæssig vis, og for borgerens behov for at rette sig efter ansættelsen, herunder be-

hovet for at opbevare regnskabsmæssige bilag etc. 

 

 
82 Jf. lovforslag nr. 104 af 1. december 1995 i bemærkningerne til § 2 til nr. 7: ”Der foreslås en redaktionel præcisering, 
der sprogligt bringer bestemmelsen i bedre overensstemmelse med den måde, bestemmelsen fortolkes i praksis.” 
83 Jf. Bostrup, Poul et al.: Skattestyrelsesloven med kommentarer, 1. udg., s. 462. 
84 Jf. Bostrup, Poul et al.: Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 1. udg., s. 308-309 med henvisningen til de tidli-
gere lovforarbejder til den tidligere § 35 og til Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fast-
sættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og forældelse, Redegørelse om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgifts-
området. 
85 Jf. Bastian, Kaspar i SR 2020.0052: Tiden er moden til en revision af fristreglerne, afs. 1. 
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Skattestyrelseslovens §§ 34-35 som indført ved lov nr. 381 af 2. juni 1999 om ændring af skattestyrelseslo-

ven og andre love affødte en del kritik, hvorfor Skatteretsrådet86 tog emnet op og anbefalede, at der ned-

sattes et bredt sammensat udvalg, der skulle komme med forslag til forbedringer af fristreglerne.87 Dette 

skete med nedsættelse af Fristudvalget, som i 2003 kom med en betænkning.88  

 

Fristreglerne blev senere udvidet, justeret og præciseret og delvist omskrevet i lov nr. 410 af 2. juni 2003 

om ændring af skattestyrelsesloven og andre love, hvorved de fik deres nuværende udformning. Disse reg-

ler er baseret på Fristudvalgets betænkning. I forarbejderne til denne lov henvises også til ovennævnte af-

vejninger i forsøget på at finde den bedst mulige vægtning.89 

 

Inden lov nr. 410 af 2. juni 2003 var retstilstanden således, at anvendelse af den dagældende skattestyrel-

seslovs § 35, stk. 1, nr. 690 ikke forudsatte, at der var begået et strafbart forhold. I forarbejderne91 til ænd-

ringslov nr. 381 af 2. juni 1999, som ændrede i skattestyrelsesloven,92 fremgik: ”Bestemmelsens anvendelse 

forudsætter ikke, at der er begået et strafbart forhold, men at der er udvist mere end almindelig uagtsom-

hed af den skattepligtige eller dennes repræsentant, typisk i forbindelse med opfyldelse af selvangivelses-

pligten.” Dengang var det alene afgørende, om der var ”udvist mere end almindelig uagtsomhed”. Fristud-

valget og Skatteretsrådet fandt dette ordvalg problematisk, da det kunne give anledning til at tro, at der 

gjaldt en tredje uagtsomhedsform også, hvilket dog ikke i praksis lod til at være tilfældet.93  

 

Skattelovrådet bemærkede deres notat om fristreglerne94 imod brugen af udtrykket ”almindelig uagtsom-

hed”, at begrebet ikke var nærmere defineret, og at ”[…] formuleringen [klinger] i retning af, at der reelt 

alene stilles krav om en lavere grad af uagtsomhed end grov uagtsomhed - dog uden kun at være simpel 

uagtsomhed. Det vil ikke være fremmende for de skattepligtiges retssikkerhed, at skattemyndighederne 

genoptager ældre skatteansættelser, uden at der foreligger det i lovteksten krævede forsætlige eller groft 

uagtsomme forhold.”  

 
86 Deres notet er optrykt som Bilag 1 til Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse 
af afgiftstilsvar, genoptagelse og forældelse, Redegørelse om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet, 
fra januar 2003. 
87 Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og for-
ældelse, Redegørelse om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet, fra januar 2003, kap. 1, afs. 1.1. om 
baggrunden for nedsættelsen af udvalget og afs. 1.2. om udvalgets kommissorium.  
88 Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og for-
ældelse, Redegørelse om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet, fra januar 2003. 
89 Bastian, Kaspar i SR 2020.0052: Tiden er moden til en revision af fristreglerne, afs. 1 med henvisning til uddraget fra 
Folketingstidende 2002-03, Tillæg A, side 4592. 
90 Seneste lovbekendtgørelse nr. 617 af 22. juli 2002. 
91 Lovforslag nr. 192 af 4. marts 1999 i Til § 1, Til nr. 20. 
92 Dagældende lovbekendtgørelse nr. 526 af 3. juli 1998 med senere ændringer. 
93 Jf. Bastian, Kaspar og Lindberg, Maria Wessel: Skatteansættelse, s. 179-180 med henvisningerne til blandt andet 
cirkulæreskrivelse 2 1994-15 af 29. november. 
94 Jf. Skatterådets notat om fristregler m.v. i skattestyrelsesloven (optrykt som Bilag 1 til Betænkning fra Fristudvalget 
om fristerne for skatteansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og forældelse, Redegørelse om frist- 
og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet, fra januar 2003), pkt. 2.3.2.2. 
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Bastian og Wessel mener, at det kan diskuteres, om denne formulering er udtryk for en tredje uagtsom-

hedsgrad, som placeres mellem simpel og grov uagtsomhed, og om det er en ændring af retstilstanden. 

Ifølge dem blev ”mere end almindelig uagtsomhed” allerede tolket som ”grov uagtsomhed”.95 Det må der-

for forstås sådan, at der alene er tale om en præcisering. 

 

Skatteforvaltningen blev i 2005 samlet til en enhedsforvaltning, og i samme ombæring blev alle (skatte)pro-

cessuelle regler på skatte- og afgiftsområdet samlet i skatteforvaltningsloven.96 I vid udstrækning viderefø-

rer skatteforvaltningsloven en række af reglerne i skattestyrelsesloven. 

 

Skatteforvaltningslovens § 27 er en videreførelse og særligt omskrivning af den tidligere skattestyrelseslovs 

§ 35.97 Selvom ordlyden er en smule anderledes, er indholdet af bestemmelsen i skattestyrelseslovens § 35 

i det store hele det samme. 

 

I betænkningen fra Fristudvalget står i punkt 4.2.4.2.6. Skatteansættelsen er en følge af, at den skatteplig-

tige forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt 

grundlag - § 35, stk. 1, nr. 6 følgende uddrag med citat fra Skatteministeriets meddelelse i TfS 1997, 156:  

”I TfS 1997, 156 udsendte Skatteministeriet en meddelelse om forholdet mellem den dagældende skattestyrelseslovs 

§ 35, stk. 4, og skattekontrollovens straffebestemmelser §§ 13 og 16. Den interne meddelelse forholder sig til en tidli-

gere cirkulæreskrivelse 2 1994-15 af 29/11 1994 om samme spørgsmål. Om begreberne grov uagtsomhed og forsæt 

anføres i Skatteministeriets meddelelse: 

 

”Cirkulæreskrivelsen var i nogen grad baseret på den forudsætning, at der er identitet mellem begreberne grov uagt-

somhed og forsæt i de to love, f.eks. sådan, at grov uagtsomhed i relation til skattestyrelseslovens § 35, stk. 3 (nu stk. 

4), er identisk med grov uagtsomhed i relation til f.eks. skattekontrollovens § 13, stk. 2. 

 

Denne forudsætning om identitet er rigtig, men den fører ikke uden videre til, at ansættelsesfristen efter skattestyrel-

seslovens § 35, stk. 1 kan suspenderes, hvis der rejses en straffesag, dels som følge af de forskellige krav til bevisets 

styrke, der stilles i civile sager i forhold til straffesager, dels som følge af, at der ikke er fuldstændig overensstemmelse 

mellem reglen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 4, (”…bevirket, at skattemyndighederne…”) og beskrivelsen af det 

strafbare gerningsindhold i f.eks. § 13. 

 

 
95 Bastian, Kaspar og Lindberg, Maria Wessel: Skatteansættelse, 1. udg., s. 179-180. 
96 Dagældende Lov nr. 427 af 6. juni 2005 om Skatteforvaltning. 
97 Se også kap. 3, afs. 3.2. med note 14. Om den historiske udvikling af reglerne i øvrigt, se Bastian, Kaspar og Lindberg, 
Maria Wessel: Skatteansættelse, 1. udg., kap. VIII, afs. 8.2.5.2. og i Betænkning fra Fristudvalget om fristerne for skat-
teansættelse og fastsættelse af afgiftstilsvar, genoptagelse og forældelse, Redegørelse om frist- og forældelsesregler 
på skatte- og afgiftsområdet, fra januar 2003, kap. 3. 
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Det vil derfor kunne forekomme, at der kan statueres ikke-forældelse af skatteansættelsen, uden at der er tilstrække-

ligt grundlag for at statuere strafansvar.”” (mine fremhævelser) 

 

Da ordlyden af den nugældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, nr. 6, svarer til den tidligere § 35, stk. 4, er det nærlig-

gende fortsat at anse meddelelsen fra Skatteministeriet fra 1997 for relevant for fortolkningen af uagtsomhedsbegre-

bet i den nugældende bestemmelse.” 

 

I lovbemærkningerne til lovforslag nr. 175 af 12. marts 2003 om ændring af (den dagældende) skattestyrel-

seslov og andre love fremgår:  

”Vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt efter den foreslåede bestemmelse, er identisk 

med vurderingen i forhold til de tilsvarende begreber i [dagældende] skattekontrolloven. Bestemmelsen finder såle-

des kun anvendelse i tilfælde, hvor der foreligger et strafbart forhold, jf. skattekontrollovens afsnit III. Bestemmelsens 

anvendelse er imidlertid ikke betinget af, at der gøres et strafansvar gældende mod den skattepligtige. Uanset at der 

således ikke er rejst en straffesag, eller der eventuelt er sket frifindelse i denne, kan bestemmelsen således finde an-

vendelse, idet baggrunden for udfaldet i straffesagen kan bero på straffesagens særlige karakter herunder eksempel-

vis andre krav til bevisets styrke end i den civile skattesag.”98 (min fremhævelse).  

 

Lovforslaget blev vedtaget og udmøntet som lov nr. 410 af 2. juni 2003, hvorfor bestemmelsen om fristgen-

nembrud på baggrund af mindst grov uagtsomhed nu stod i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 5. Heref-

ter er vurderingen altså, om der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt efter skattestyrelseslovens § 35, 

stk. 1, nr. 5, identisk med vurderingen efter de tilsvarende bestemmelser i skattekontrolloven. 

 

Dette harmonerer også med Den juridiske vejledning, hvori der står:99 

”Forholdet mellem ekstraordinær forhøjelse og straf 

Efter forarbejderne til SFL § 27, stk. 1, nr. 5, er begreberne forsæt og grov uagtsomhed identiske med de tilsvarende 

begreber i SKL kapitel 9. Dvs. at anvendelse af bestemmelsen i SFL § 27, stk. 1, nr. 5, forudsætter, at der foreligger et 

strafbart forhold. Uanset dette er anvendelsen af SFL § 27, stk. 1, nr. 5, ikke betinget af, at der gøres strafansvar gæl-

dende, eller at en gennemført straffesag resulterer i en fastsættelse af straf. Begrundelsen er, at frifindelse i straffesa-

gen kan hænge sammen med en straffesags særlige karakter, fx at der gælder andre krav til bevisets styrke end i skat-

teansættelsessagen.” 

 

Som nævnt ovenfor i kap. 2 sker bedømmelsen af, om der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed med ud-

gangspunkt i den strafferetlige vurdering, hvorfor skatteretten ikke opererer med sit eget begrebsapparat. 

 

Oprindeligt er den ordinære frist i skatteforvaltningslovens § 26 hovedreglen. Men der ses dog en tendens 

til, at den oprindelige undtagelse om den ekstraordinære frist i skatteforvaltningslovens § 27, er blevet den 

 
98 Jf. lovbemærkningerne til lov nr. 175 af 12. marts 2003 om ændring af skattestyrelseslov og andre love, bemærknin-
ger til § 1, til nr. 2.  
99 Jf. Den juridiske vejledning 2021-2, A.A.8.2.2.1.2.5 Forsæt eller grov uagtsomhed. 
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praktiske hovedregel. Praksis viser, at der er statueret fristgennembrud, selvom et strafansvar ikke gøres 

gældende, og selvom forholdet efter omstændighederne nærmere peger hen mod simpel uagtsomhed. 

Dette forhold er belyst og kritiseret af både teoretikere og praktikere.100  

 

Jan Pedersen skriver blandt andet:101 

”Det kan imidlertid konstateres, at der findes et stort antal afgørelser, hvor der eksisterer en uoverensstemmelse mel-

lem den skattestrafferetlige og den skatteforvaltningsretlige behandling. Herved fjernes retsstillingen fra det skattepo-

litiske udgangspunkt om, at den ekstraordinære ansættelse er forbeholdt tilfælde, hvor der foreligger en strafbar und-

dragelse. …” 

 

Ovennævnte citat er ikke forkert, men det er samtidig værd at undersøge, hvad årsagen til den øgede brug 

af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 egentlig er, herunder hvad denne uoverensstemmelse egentlig 

skyldes. 

 

Sammen med vedtagelsen af den (dengang) nye skattekontrollov i 1972 blev straffelovens § 289 om skatte-

svig indført.102  

 

Bedømmelsen af, om der foreligger (mindst) grov uagtsomhed i skatteforvaltningsloven er derfor identisk 

med bedømmelsen i skattekontrolloven, som tilsvarende er identisk med og bygger på bedømmelsen i 

straffeloven. Bedømmelsen skal derfor foretages i overensstemmelse med gennemgangen i kap. 2, særligt i 

afs. 2.3. 

 

5.2. Domspraksis 

5.2.1. SKM 2016.388 BR 

5.2.1.1. Byrettens dom i SKM 2016.388 BR 

Sagen vedrørte, hvorvidt skatteyderen havde handlet groft uagtsomt ved ikke at selvangive værdien af fri 

bolig, et likvidationsprovenu og nogle renteindtægter. Vedrørende friboligen havde skatteyderen modtaget 

rådgivning fra dennes revisor, men de fulgte ikke den givne rådgivning. Landsskatteretten103 fandt derfor, at 

 
100 Jf. f.eks. Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 137, herunder noterne 132 og 133, 
hvortil der i sidstnævnte henvises til følgende artikel, og Pedersen, Jan i SR 2015.0160: Simpel og grov uagtsomhed i 
skattestrafferetten og skatteforvaltningsretten. Jan Pedersen konstaterer herefter, at praksis viser, at skatteforvalt-
ningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 har fået et betydeligt videre anvendelsesområde, end reglens formål tilsiger. Se også 
Bagge, Torben i FDR 2019.2.22: Retssikkerhed i praksis og Bastian, Kaspar i SR 2020.0052: Tiden er moden til en revi-
sion af fristreglerne, som viderefører den samme holdning. 
101 Jf. Pedersen, Jan i SR 2015.0160: Simpel og grov uagtsomhed i skattestrafferetten og skatteforvaltningsretten, afs. 
4.2. 
102 Jf. lov nr. 550 af 22. december 1971, som også trådte i kraft den 1. januar 1972. Se Hjorth, Michael og Vilhelmsen, 
Søren: Skattekontrolloven med kommentarer, 1. udg., s. 9 152. 
103 Jf. Landsskatterettens afgørelse af 9. december 2015, journalnummer 14-0084135. 
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der var handlet groft uagtsomhed ved ikke at selvangive korrekt, og det blev ikke tillagt betydning, at skat-

teyderen havde anført at have været alvorligt syg i årene. Skatteyderens søn havde bopæl i udlandet, og 

han købte herefter en bopæl i Danmark den 15. januar 2004, hvorefter ejendommen udlejes til skatteyde-

ren og dennes ægtefælle. I den forbindelse blev der søgt rådgivning hos deres revisor, men rådgivningen 

blev ikke fulgt. 

 

Skatteyderens selskab blev endvidere likvideret, og der er udarbejdet afsluttende likvidationsregnskab pr. 

10. marts 2004. Resultatet var, at likvidationsprovenuet på 262.605,25 kr. tilgik skatteyderen, da han var 

eneanpartshaver i selskabet.  

 

Skatteyderens søn har i 2005 lånt i alt 734.650 kr. af skatteyderen samt 200.000 kr., som er overført fra 

skatteyderens ægtefælles konto. Der blev fremlagt lånedokument, inkl. en opgørelse over estimerede ren-

ter og afdrag på lånet på 734.650 kr., men der var ikke udarbejdet lånedokument vedrørende lånet på 

200.000 kr. Førstnævnte lån skulle løbe i perioden 15. juni 2005-15. juni 2010 med en årlig rente på 3 %. 

 

Skatteyderen selvangav ikke korrekt friværdien af boligen – eller indgav gaveanmeldelse i stedet – og hver-

ken likvidationsprovenuet og renteindtægter var selvangivet. SKAT forhøjede derfor skatteyderens skatte-

ansættelse med disse beløb for indkomstårene 2004-2011, da de fandt, at der var handlet mindst groft 

uagtsomhed, således skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 kunne anvendes. Skatteyderen burde kende 

statsskattelovens § 4 og gavereglerne – og der var endda modtaget rådgivning ift. visse af sagens forhold. 

Dette blev stadfæstet af Landsskatteretten af de samme grunde, som SKAT havde brugt. 

 

Der tages her ikke stilling til det materielle indhold i sagen. Sagen angår alene, om der er handlet groft uagt-

somt, hvorfor det ikke er et spørgsmål om forsæt. Byretsdommer UIla Ingerslev skriver i rettens begrun-

delse og afgørelse:  

”Det følger af praksis herunder U.2011.1458H (SKM2011.209.HR) og de forud derfor liggende afgørelser TfS 2009.572 

V (SKM2009.172.VLR) og TfS 2001.825 Ø (SKM2001.582.ØLR) at vurderingen af grov uagtsomhed i skatteforvaltnings-

lovens forstand ikke er sammenfaldende med vurderingen af grov uagtsomhed i et skattestrafferetligt spørgsmål. Det 

er heller ikke en forudsætning for genoptagelse efter § 27, stk. 1, nr. 5, at der er pålagt eller kan pålægges et strafan-

svar.” 

 

Sidste del af citatet er uden tvivl korrekt, jf. gennemgangen ovenfor. Men første del må anfægtes. Spørgs-

målet er endvidere om de ovennævnte tre domme kan tages til indtægt for, at der ikke gælder en sammen-

faldende vurdering af vurderingen af grov uagtsomhed i skatteretten og i (skatte)strafferetten). De nævnte 

domme gennemgås herunder. Herefter sammenfattes der i afs. 4.2.1.5., hvorvidt byretsdommer Ulla In-

gerslevs opfattelse er korrekt, og om den i så fald er i overensstemmelse med den eksisterende praksis på 

området. 
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5.2.1.2. SKM 2011.209 HR 

Faktum i sagen var, at A drev en række pizzeriaer sammen med to brødre. I 1995 foretog politiet og SKAT 

ransagning af pizzeriaerne og på de tre indehaveres bopæle, og der blev beslaglagt regnskabsmateriale. På 

baggrund af dette materiale traf SKAT afgørelse om forhøjelse af de tre brødres skattepligtige indkomst og 

momstilsvar for indkomstårene 1991-1995.104 

 

For Højesteret bestred brødrene ikke, at SKAT var berettiget til at foretage disse skønsmæssige ansættelser, 

idet regnskabsgrundlaget var mangelfuldt. Regnskabsmaterialet var mangelfuldt i et sådant omfang, at 

skattemyndighederne var berettigede til at tilsidesætte det helt og foretage et skøn. Brødrene gjorde dog 

gældende, at der ikke var grundlag for forhøjelserne.  Hertil anførte Højesteret, at brødrene ikke havde 

godtgjort, at de skønsmæssige ansættelser hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige, og at 

skønnet i øvrigt var foretaget rigtigt. Højesteret tilsidesatte ikke skønnet. 

 

Højesteret tillagde det ikke nogen betydning, at brødrene under en straffesag ved byretten var blevet fri-

fundet for overtrædelse af skatte- og momslovgivningen. Højesteret tiltrådte, at (dagældende) skattestyrel-

seslov § 35, stk. 1 kunne anvendes. 

 

Landsretten105 nåede frem til, at der var mindst grov uagtsomhed og endda forsæt, og at fristen i den da-

gældende skattestyrelseslov § 35, stk. 4106 var overholdt, da ansættelsesfristen i dagældende stk. 1 først 

begyndte at løbe på det tidspunkt, hvor skattemyndighederne kom i besiddelse af tilstrækkelige oplysnin-

ger til at foretage en korrekt ansættelse. I denne sag skete det først ved ransagningen. 

 

En af brødrene var ved byretten i en straffesag blevet frifundet for visse af forholdene. I landsretten gjorde 

Skatteministeriet (blandt andet) følgende gældende: ”Det er endelig uden betydning for nærværende civile 

sag, at A5 strafferetligt blev frifundet for tiltalen rejst mod ham på baggrund af ToldSkats afgørelse i nær-

værende sag, idet det gentagne gange i retspraksis er fastslået, at såvel undladelse af at rejse strafferetlig 

tiltale som frifindende straffedomme ikke afgør den civilretlige vurdering af sagerne, jf: TfS 1999.103V, TfS 

2000.80V, SKM2001.582.ØLR, og SKM2007.96.HR.” 

 

I sin begrundelse og resultat siger landsretten: ”Skatte- og afgiftsmyndighedernes skønsmæssige ansæt-

telse af indkomst og afgiftstilsvar navnlig på baggrund af dette materiale var derfor berettiget. At A5 straf-

feretligt er frifundet for tiltalen rejst mod ham på baggrund af ToldSkats afgørelse i sagen, og at Landsskat-

teretten frafaldt en af ToldSkat foretagen forhøjelse af skatteansættelsen for medejeren af virksomheden 

H5 kan ikke tillægges betydning.” Skatteministeriets frifindelsespåstand tages derfor til følge, hvorved an-

sættelsen og fristgennembruddet står ved magt. 

 
104 Se i øvrigt SKM 2011.211 HR (og SKM 2009.159 ØLR) vedrørende samme sagskompleks vedrørende en af de øvrige 
ejere, hvor sagen fik et tilsvarende udfald med tilsvarende begrundelse. 
105 Jf. SKM 2009.164 ØLR. 
106 Henvisningen burde rettelig være til ”stk. 3.” 
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Landsretten – og derefter Højesteret – lægger derfor vægt på, at forholdene er mindst groft uagtsomme og 

endda visse steder forsætlige, således der kan ske fristgennembrud. De lægger samtidig vægt på, at tiltale-

frafaldet og frifindelsen i straffesagen ikke kan tillægges betydning i denne henseende.107 Hertil kan henvi-

ses til Skatteministeriets procedure, hvor det fastslås, at ”såvel undladelse af at rejse strafferetlig tiltale 

som frifindende straffedomme ikke afgør den civilretlige vurdering af sagerne, …”. 

 

5.2.1.3. SKM 2009.172 VLR 

Sagen vedrørte en skatteyder, der var direktør i et norsk selskab, og som med rette var blevet beskattet af 

pensionsudbetalinger fra et af skatteyderen ejet ejendomsselskab i indkomstårene 1992 og 1993, uanset at 

der ikke forelå dokumentation for, at han reelt havde modtaget beløbene. Spørgsmålet var samtidig om, 

hvorvidt det var groft uagtsomt, at han havde undladt at selvangive disse udbetalinger i de nævnte ind-

komstår. Skatteyderen var tidligere blevet frifundet i en straffesag om grov skattesvig vedrørende de 

samme forhold. Landsretten stadfæstede derfor byrettens afgørelse. 

 

Byretten108 skriver i sin begrundelse og resultat, at ”[d]et kan ikke antages, at der er fuldstændig identitet 

mellem, hvornår der kan foretages en ekstraordinær skatteansættelse efter den dagældende skattestyrel-

seslovs § 35, stk. 4, og hvornår der kan statueres strafansvar efter skattekontrollovens § 13.”  

 

De skriver endvidere, at der foreligger grov uagtsomhed, da skatteyderen ved denne grove uagtsomhed har 

bevirket, ”at skattemyndighederne havde foretaget skatteansættelsen for ham på et urigtigt og ufuldstæn-

digt grundlag.” Skatteyderen har her ikke godtgjort, at angivelserne i selskabets regnskab – om udbetalin-

gerne til ham – ikke var udtryk for reelle transaktioner. Dette gælder, uanset, at skatteyderen har forklaret, 

at ”[d]et var en formssag, at han fortsat stod som den daglige leder af selskabet, efter at han i 1985 var 

rejst tilbage til Danmark og ikke længere havde nogen indflydelse på selskabets forhold. Han underskrev de 

papirer, der blev lagt foran ham, selv om de ikke i alle tilfælde var udfyldt, fordi advokat NT bad ham om 

det, og han havde tillid til, at papirerne var i orden.” 

 

5.2.1.4. SKM 2003.33 ØLD (og SKM 2001.582 ØLR)109 

Faktum i sagen var, at et selskab efter udløbet af den ordinære ansættelsesfrist i dagældende skattestyrel-

seslovs § 35, stk. 1, var blevet forhøjet for indkomståret 1991, da afskrivninger på godt 10 mio. kr. blev an-

 
107 Jf. også SKM 2012.349 VLR (og SKM 2011.585 BR). Heri blev skatteyderne frifundet vedrørende indkomståret 2001, 
og anklagemyndigheden havde valgt at opgive tiltale for indkomstårene 1997-2000. Byretten fandt, ”at der ikke [va]r 
tale om regnefejl eller en misforståelse af skattereglerne.” Landsretten fandt ikke, at skatteyderne havde godtgjort, at 
de foretagne skønsmæssige ansættelser var åbenbart urimelige eller hvilede på et forkert grundlag, og sammenholdt 
med byrettens udtalelse og med den lange periode, som udeholdelserne vedrørte, anså landsretten forholdet for at 
være groft uagtsomt, således skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 kunne anvendes. Se også SKM 2012.170 ØLD 
(som også behandler forholdet til skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 om ”særlige omstændigheder”). 
108 Jf. SKM 2008.529 BR. 
109 Dommen blev anket til Højesteret, men sagen blev efterfølgende hævet. 
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set for at være fiktive. Der blev lagt vægt på indholdet og omstændighederne omkring parternes korre-

spondance, som blev anset for at være konstrueret. Der blev formentlig også henset til det relativt høje be-

løb. På den baggrund fandt skattemyndighederne, at selskabet havde handlet forsætligt eller uagtsomt, så-

ledes der kunne ske fristgennembrud efter reglerne i dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 3.  

 

Anklagemyndigheden havde opgivet påtale mod selskabets ledelse for overtrædelse af skattesvigsbestem-

melsen i straffelovens § 289, jf. dagældende skattekontrollovs § 13, stk. 1. Hertil bemærker Landsretten 

dog: ”Den omstændighed, at anklagemyndigheden har opgivet påtale mod advokat A for overtrædelse af 

straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1, indebærer ikke, at der hermed tillige er taget stilling 

til, hvorvidt der ved udarbejdelsen af selvangivelsen for 1991 for det sagsøgende selskab blev handlet "for-

sætligt" eller "uagtsomt" efter den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 3. Det tilkommer landsretten 

under denne sag efter sædvanlig bevisbedømmelse at foretage denne vurdering.”110 

 

Sagsøgte henviste i sagen til, at der i Told- og Skattestyrelsens cirkulæreskrivelse af 29. november 1994 om 

Forhøjelse af skatteansættelsen - skattestyrelsesloven - strafansvar blandt andet var anført: ”...Hvis skatte-

myndighederne derfor ønsker at forhøje en skatteansættelse med henvisning til skattestyrelseslovens § 35, 

stk. 3, skal der rejses en ansvarssag, som skal resultere i, at der er grundlag for at gøre strafansvar gæl-

dende. Hvis ansvarssagen resulterer i, at det skønnes, at der ikke er (fuldt) tilstrækkeligt grundlag for at 

gøre strafansvar gældende, eller hvis en ansvarssag resulterer i frifindelse ved domstolene, har der ikke væ-

ret grundlag for at foretage den pågældende ansættelsesforhøjelse, og denne må derfor annulleres [...].” 

 

Hertil bemærker landsretten, at ”Told og Skats cirkulæreskrivelse fra 1994 ændrer ikke herved, idet navnlig 

bemærkes, at cirkulæreskrivelsen ikke havde støtte i ordlyden af eller forarbejderne til den dagældende 

bestemmelse i skattestyrelseslovens § 35, stk. 3.” 

 

5.2.1.5. Vurderingen og rækkevidden af SKM 2016.388 BR 

Som ovenfor nævnt skriver byretsdommer UIla Ingerslev i rettens begrundelse og afgørelse i SKM 2016.388 

BR, at:  

”Det følger af praksis herunder U.2011.1458H (SKM2011.209.HR) og de forud derfor liggende afgørelser TfS 2009.572 

V (SKM2009.172.VLR) og TfS 2001.825 Ø (SKM2001.582.ØLR) at vurderingen af grov uagtsomhed i skatteforvaltnings-

lovens forstand ikke er sammenfaldende med vurderingen af grov uagtsomhed i et skattestrafferetligt spørgsmål. Det 

er heller ikke en forudsætning for genoptagelse efter § 27, stk. 1, nr. 5, at der er pålagt eller kan pålægges et strafan-

svar.” 

 

Overordnet må dette synspunkt anses for at være forkert, jf. gennemgangen i kap. 3, særligt i afs. 3.3. med 

underpunkter og som behandlet ovenfor i afs. 5.1. Ud fra dette må udledes, at bedømmelsen af, om der 

 
110 Se også SKM 2011.109 BR og SKM 2012.12 ØLR, hvor det forhold, at anklagemyndigheden ikke havde fundet at 
kunne gennemføre en straffesag mod skatteyderne, ikke kunne føre til, at der skatteretligt var udvist grov uagtsom-
hed. 



34 
 

foreligger (mindst) grov uagtsomhed i skatteforvaltningsloven er derfor identisk med bedømmelsen i skat-

tekontrolloven, som tilsvarende er identisk med og bygger på bedømmelsen i straffeloven. Byretsdommer 

Ulla Ingerslevs synspunkt er derfor ikke korrekt. 

 

Skatteyderens advokat i SKM 2016.388 BR nævner endda i sine synspunkter (påstandsdokument), at:  
”…  

Målestokken grov uagtsomhed i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 er sammenfaldende med målestokken grov 

uagtsomhed i skatteforvaltningslovens straffebestemmelser, herunder skatteforvaltningslovens § 13. Dette fremgår af 

forarbejderne til skattestyrelseslovens § 33, som var forløberen til § skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 5, hvor i 

bemærkningerne er anført: 

 

"... 

 

Vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt efter den foreslåede bestemmelse, er identisk med 

vurderingen i forhold til de tilsvarende begreber i skattekontrolloven. Bestemmelsen finder således kun anvendelse i 

tilfælde, hvor der foreligger et strafbart forhold, jf. skattekontrollovens afsnit III" [min fremhævning] 

 

..." 

 

For at kunne genoptage ekstraordinært efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 skal der altså foreligge et straf-

bart forhold. Noget andet er, at der ikke konkret behøver at være rejst en straffesag, og at beviskravene kan være for-

skellige i straffesager og i skattesager, men det ændrer ikke ved det grundlæggende forhold, at den legale målestok er 

den samme. 

…” 

 

Henvisning til ”skatteforvaltningslovens straffebestemmelser, herunder skatteforvaltningslovens § 13” må 

antages at være forkert, da det bør være til skattekontrollovens bestemmelser. Men derudover er det af 

skatteyderens advokat anførte korrekt. At han når frem til, at der ikke er tale om grov uagtsomhed efter 

hans vurdering, er en anden sag. Konklusionen kan diskuteres, men vejen derhen er korrekt. 

 

Det er heller ikke korrekt, at de ovennævnte afgørelser kan tages til indtægt for, at der ikke er sammenfald i 

vurderingen af grov uagtsomhed i skatteforvaltningsretten og i skattestrafferetten. Klarest står det nok alle-

rede i SKM 2001.582 ØLR, og der ses ikke at være nye lovændringer eller afgørelser, der ændrer dette. At 

citatet fra Told- og Skattestyrelsens cirkulæreskrivelse af 29. november 1994 om Forhøjelse af skatteansæt-

telsen - skattestyrelsesloven – strafansvar siger noget andet, kan ikke ændre på dette.  
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Det er ”blot” en cirkulæreskrivelse, som er en generel tjenestebefaling fra en overordnet forvaltningsmyn-

dighed til en underordnet ditto.111 Cirkulæret må ikke stride mod lov, afgørelse eller almindelige retsgrund-

sætninger.112 Landsrettens bemærkning i SKM 2001.582 ØLR, som behandles ovenfor i afs. 4.2.1.4. kan der-

for tiltrædes. 

 

5.2.2. SKM 2018.520 HR 
Sagen vedrørte indkomstårene 2003-2006. Skatteansættelsen for indkomståret 2007 var foretaget rettidigt 

efter skattekontrollovens § 26. Et ægtepar havde i 2003 meldt flytning til Schweiz, og de havde i årene 

2003-2006 alene anset sig som begrænsede skattepligtige og afleveret selvangivelser til Danmark i overens-

stemmelse hermed. Ægteparret havde søgt advokatbistand. 

 

Landsretten113 fandt, at skatteyderne ikke havde godtgjort, at de i de omhandlede indkomstår havde opgi-

vet bopælen i Danmark, og at de reelt var bosiddende i Danmark, uanset tilmelding m.v. i Schweiz, og at de 

fremlagde erklæringer om ophold i Schweiz. Landsretten fandt derfor, at ægteparret var skattepligtige til 

Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. 

 

Til gengæld fandt landsretten ikke, at ægteparret havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt, hvorfor 

dommens flertal ikke fandt, at skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 kunne anvendes. De udtalte, at 

”[d]et forhold, at parret gennem alle årene indgav selvangivelser som begrænset skattepligtige til de dan-

ske skattemyndigheder, uanset at de, jf. ovenstående, havde bevaret fuld skattepligt i Danmark, kan ikke i 

sig selv føre til at anse betingelserne for ekstraordinær ansættelse for indkomstårene 2003-2006 for op-

fyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Vi bemærker herved, at parret har forholdt sig i overens-

stemmelse med deres advokats rådgivning.” Mindretallet fandt derimod, at parret ” forsætligt eller groft 

uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget ansættelserne i de relevante indkomstår på 

et urigtigt og ufuldstændigt grundlag, […]”. 

 

Landsretten ændrede derved byrettens dom,114 som havde fundet, at ægteparret havde handlet groft uagt-

somt, og at fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 først begyndte at løbe i november 2010, hvor skat-

temyndighederne modtog materiale fra ægteparrets rådgiver. 

 
111 Jf. Revsbech, Karsten et al.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udg., kap. 3, afs. VII, herunder særligt afs. A. og 
Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth: Retskilder og retsteorier, 5. rev. udg., kap. 2, afs. 2.3.2. 
112 Tvarnø, Christina D. og Nielsen, Ruth: Retskilder og retsteorier, 5. rev. udg., kap. 2, afs. 2.3.2., s. 78 nævner også, at 
det er omdiskuteret i teorien og i retspraksis, om private i et vist omfang kan støtte ret på et cirkulære, hvortil de sva-
rer, at ”[d]en overvejende opfattelse i den almindelige forvaltningsretlige teori er, at spørgsmålet må besvares benæg-
tende.” Hertil henviser de til Basse, Ellen Margrethe et al.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 2. udg. (1989), s. 143 
(ff). Dette er formentlig modificeret noget i dag (og formentlig også i 2017, hvor Tvarnø og Nielsens 5. udg. er fra), 
hvor en lang række tjenestebefalinger og interne regler offentliggøres, og de kan indgå i bedømmelsesgrundlaget (så-
fremt de ikke strider mod højere retskilde (loven) og giver et positivt udfald for borgeren). Se nu i Revsbech, Karsten et 
al.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udg., kap. VIII, afs. A, særligt s. 137-138 og Fenger, Niels (red.): Forvaltnings-
ret, 1. udg., s. 47 og i skatteretten i Bolander, Jane et al.: Lærebog om indkomstskat, 19. udg., s. 115. 
113 Jf. SKM 2017.357 Ø. 
114 Jf. SKM 2016.212 BR. 



36 
 

 

Højesteret nåede derimod enstemmigt frem til, at der var handlet groft uagtsomhed, da ægteparret ved at 

have indrettet sig, som de gjorde, og ved kun at selvangive som begrænset skattepligtige for indkomstårene 

2003-2006, havde bevirket, at skattemyndighederne havde ”foretaget ansættelserne for de pågældende 

skatteår på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.” At ægteparret havde søgt rådgivning forud for flytnin-

gen, kunne ikke ændre på dette. Betingelserne for at anvende skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 var 

derfor til stede. Højesteret tilsidesatte derfor landsrettens afgørelse og stadfæstede byrettens afgørelse. 

 

Højesteret tiltrådte, at skattemyndighederne først i november 2010 havde fået kundskab om forholdet, 

hvorfor fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 først begyndte at løbe her, hvorfor skattemyndighe-

dernes genoptagelse var sket tids nok. 

 

5.2.3. SKM 2018.58 HR 
Sagen vedrørte, om skatteforvaltningslovens § 34 b, 2. pkt.,115 vedrørende skatteansættelser i anledning af 

et strafbart forhold gav skattemyndighederne adgang til at forhøje skatteyderens skatteansættelse i en si-

tuation, hvor forhøjelsen vedrørte et skattekrav i anledning af en skatteunddragelse, som skatteyderen i en 

straffesag var fundet skyldig i, men hvor kravet ikke var formueretligt forældet. 

 

Højesteret delte sig i to. Flertallet udtalte, at ”en sådan fordring” i skatteforvaltningslovens § 34 b, stk. 2, 2. 

pkt. vedrørte ”de unddragne skatter i anledning af det strafbare forhold”, som omtales i bestemmelsens 1. 

pkt. De udtalte videre, at reglen ”fremtræder som en særlig fristregel, der finder anvendelse i den situation, 

hvor den skattepligtige er fundet skyldig i en straffesag om det forhold, som skatteforhøjelsen angår. Skat-

tefordringen, som følger af skatteforhøjelsen, kan således gøres gældende, hvis varsel om skatteforhøjelsen 

afsendes inden 1 år efter den endelige afgørelse i straffesagen.” Reglen her kan altså udnyttes, uanset om 

de almindelige frister i skatteforvaltningslovens §§ 26-27 er udløbet. 

 

Flertallet (3 dommere) fandt, at dette gjaldt, selvom bestemmelsen er indsat i skatteforvaltningslovens ka-

pitel 12 a om ”Forældelse”. De anser det som en fristregel, og at reglen må forstås som beskrevet ovenfor, 

da der ellers ikke ville være en rimelig sammenhæng mellem denne regel og seks måneders-fristen i skatte-

forvaltningslovens § 27, stk. 2. Mindretallet (2 dommere) fandt ikke, at skatteforvaltningslovens § 34 b fra-

veg de almindelige frister i samme lovs §§ 26 og 27. Landsretten116 og byretten117 var nået til samme resul-

tat som Højesterets flertal.  

 

 
115 Det er en betingelse, at den skattepligtige findes skyldig under straffesagen. Såfremt man ikke er (nogenlunde) sik-
ker på dette, må forholdet følge de almindelige regler i skatteforvaltningslovens §§ 26 eller 27. Se Bastian, Kaspar og 
Lindberg, Maria Wessel: Skatteansættelse, 1. udg., kap. IX. 
116 Jf. SKM 2017.277 ØLR. 
117 Jf. SKM 2016.295 BR. 
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5.2.4. SKM 2013.910 BR 
Sagen var en del af (det daværende) SKAT’s Projekt Money Transfer, hvor skattemyndighederne var blevet 

opmærksomme på, at skatteyderen havde modtaget en skattepligtig bonus på 150.0000 kr. fra et uden-

landsk selskab, og at denne bonus ikke var selvangivet eller beskattet. Landsskatteretten118 mente, at skat-

teforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 var opfyldt, da forholdet pga. beløbets størrelse ift. skatteyderens 

årsindkomst måtte anses for at være groft uagtsomt, da skatteyderen ved modtagelsen af årsopgørelsen 

burde kunne se, at beløbet ikke var medregnet i hans skattepligtige indkomst. Det udenlandske selskab har 

ikke indberetningspligt til skattemyndighederne i Danmark. På udskriften fra Money Transfer-databasen er 

det oplyst, at udbetaling er påført ”SPECIAL BONUS”. Skatteyderen har endvidere været medarbejdervalgt 

bestyrelsesmedlem i det udenlandske selskab. 

 

Landsskatteretten mente endvidere, at det som udgangspunkt er ”en skatteyders ansvar at undersøge, om 

et modtaget beløb er skattepligtigt.” De anførte i den konkrete sag, at skatteyderen havde en viden, der 

gjorde, at han burde have foretaget skridt til at finde ud af, om beløbet var skattepligtigt. 

 

Skatteyderen var ved en anden byretsdom blevet frifundet for overtrædelse af dagældende skattekontrol-

lovs § 16, stk. 2, jf. stk. 1. 

 

Hertil bemærker byretten sin afgørelse: ”Under hensyn til kravet til bevisets styrke i en straffesag kan det 

kan herunder ikke gøre nogen forskel, at A i forhold til overtrædelse af skattekontrollovens § 16, stk. 2, jf. 

stk. 1, er blevet frifundet ved Byrettens dom af 21. marts 2013.” Det ses hermed, at vurderingen i straffesa-

gen ikke umiddelbart kan overføres til skattesagen, hvilket også stemmer overens med bemærkningerne 

om bevisret i kap. 3, afs. 3.3.119 

 

5.2.5. SKM 2013.550 VLR120 
I forbindelse med en ransagning på skatteyderens adresse havde SKAT fundet en række bilag, som dannede 

grund for en opgørelse af et negativt privatforbrug for skatteyderen, hvorfor SKAT forhøjede hans skatte-

pligtige indkomst skønsmæssigt. Sagen vedrørte en samlet forhøjelse på 3.537.692 kr. for indkomstårene 

2000-2005. 

 

Byretten121 fandt, at skatteyderen havde handlet groft uagtsomt ved de fundne bilag, som derved havde 

vist et ikke ubetydeligt negativt privatforbrug og dermed fejlagtig skatteansættelse.  Byretten fandt samti-

dig, at ”[d]en omstændighed, at sagsøgeren ikke har været tiltalt for overtrædelse af skattelovgivningen, 

kan ikke ændre herved.” 

 
118 Jf. Landsskatterettens afgørelse af 3. september 2012, journalnummer 12-00965. 
119 Se også f.eks. SKM 2009.172 VLR, SKM 2011.585 BR og SKM 2011.209 HR (sidstnævnte er omtalt under afs. 
4.2.1.2.) SKM 2009.172 VLR. At der ikke er rejst en straffesag mod skatteyderen, har samme virkning, jf. SKM 2012.12 
ØLR (og SKM 2011.109 BR), SKM 2013.550 VLR (og SKM 2012.53 BR) og SKM 2006.190 HR. 
120 Se endvidere om dommen i kap. 4, afs. 4.2. og kap. 5, afs. 5.4. 
121 Jf. SKM 2012.53 BR. 
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5.2.6. SKM 2007.546 ØLR 
Skatteyderen havde drevet advokatvirksomhed sammen med en kompagnon. I regnskabet for indkomst-

året 1999 havde skatteyderen selvangivet en skattemæssig saldoværdi for driftsmidler på 27.859 kr. Skatte-

myndighederne opdagede i 2003, at han ikke havde videreført denne saldoværdi til sin nye konsulentvirk-

somhed, hvorfor de anmodede skatteyderen om en redegørelse. 

 

Skatteyderens revisor indsendte en overenskomst mellem skatteyderen og kompagnonen, og heraf frem-

gik, at overdragelsen af virksomheden skete pr. 1. januar 2000, og at overdragelsessummen for driftsmid-

lerne var 110.000 kr., hvilket også blev tilkendegivet på et møde med skattemyndighederne. Skattemyndig-

hederne fremsendte herefter et forslag med ændring af indkomståret 2000 med en skattepligtig avance på 

73.927 kr. Skatteyderen var dog ikke enig, da han mente, at overdragelsen ar indgået ved endelig og bin-

dende aftale den 31. december 1999. Skatteyderen havde endvidere været ramt af sygdom. 

 

Forholdet blev vurderet til at være groft uagtsomt, hvorfor der kunne ske fristgennembrud. Østre Landsret 

tiltrådte Landsskatterettens afgørelse, hvori der i forbindelse med uagtsomhedsvurderingen blev lagt vægt 

på, at sagsøgeren eller nogen på hans vegne havde bevirket, at skattemyndighederne havde foretaget skat-

teansættelsen på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag, at skatteyderen var advokat, hvilket indebar en 

skærpet vurdering, og at han kendte til de omhandlede regler, som i øvrigt udgjorde et simpelt skatteretligt 

forhold. Hverken det forhold, at han havde været ramt af sygdom, eller at der havde været medvirken af 

revisor, kunne fritage skatteyderen for et ansvar. 

 

5.2.7. SKM 2007.96.HR  
Skatteyderen var bager, og han var ikke i besiddelse af kassestrimler og salgsbilag for indkomstårene 1995 

og 1996. Skattemyndighederne var derfor berettiget til at fastsætte hans indkomst og afgiftstilsvar skøns-

mæssigt med i alt 131.331 kr. for de to år. Skatteyderen bar risikoen for, at hans kæreste under oprydning 

på hans bopæl havde smidt materialet ud. 

 

Han blev for indkomståret 1997 idømt en bødestraf ved byretten, da de fandt, at han for dette indkomstår 

havde udeholdt en omsætning på i alt 86.350 kr., og at en del af den udeholdte omsætning vedrørte salg af 

bagerbrød til en servicestation. Bogføringen i alle tre år var organiseret på samme måde, og skatteyderen 

havde i 1995 og 1996 også handlet med servicestationen. Skattemyndighederne havde ved ansættelserne 

for 1995 og 1996 gået ud fra, at skatteyderen ligeledes har udeholdt indtægter fra servicestationen som i 

1997.  

 



39 
 

Uanset øvrige tilvejebragte oplysninger om 1994 og 1997 fandt landsretten122 ikke, at skatteyderen herved 

eller på anden måde har ført bevis for, at disse ansættelser er sket på et forkert grundlag eller er åbenbart 

urimelige.  

 

Skattemyndighederne anførte, at det var ”uden betydning for nærværende civile retssag, at han ved Byret-

ten kun blev dømt i henhold til anklageskriftet - med modifikationer - for året 1997.” Dette tiltrådte lands-

retten. Højesteret stadfæstede i SKM 2007.96 HR i sin helhed landsrettens dom. 

 

5.3. Administrativ praksis 

5.3.1. SKM 2004.129 LSR 
Faktum i sagen var, at skatteyderen havde drevet pizzeria, og at skattemyndighederne havde foretaget en 

skønsmæssig ansættelse for 1995-1997. Siden blev ansættelsen for 1995 nedsat, mens ansættelserne for 

1996-1997 blev fastholdt og stadfæstet i Landsskatteretten. Der blev lagt vægt på de oprindeligt selvan-

givne bruttoavancer sammenholdt med gennemsnitsavancen for tilsvarende virksomheder, og at han skat-

teyderen ikke kunne anses for at være nystartet eller uden erfaring fra branchen.  

 

Skatteyderen var i 2002 tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 289, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1 og 

momsloven. I Vestre Landsret blev skatteyderen i 2003 imidlertid frifundet for disse forhold, hvorfor skatte-

yderens repræsentant anmodede om genoptagelse af indkomstårene 1995-1997. 

 

Landsretten udtalte i sin afgørelse da: 
”Landsskatteretten finder som udgangspunkt, at der ved sagernes afgørelse skal henses til den bevisbedømmelse, 

som er blevet foretaget i straffesagen, og til formuleringen af præmisserne i den konkrete straffedom. 

 

En frifindende straffedom kan således eventuelt blot være udtryk for, at domstolen ikke subjektivt har anset, at perso-

nen har haft tilregnelse til at opfylde straffebestemmelsens gerningsindhold. Det afgørende må efter rettens opfat-

telse derfor være, om det skatteretlige spørgsmål tillige kan anses for at være blevet afgjort i forbindelse med vurde-

ringen af det strafferetlige spørgsmål. 

 

I en civil skattesag er bevisbedømmelsen i øvrigt væsentlig anderledes end i en straffesag. I den civile skattesag kræves 

det således ikke, at der af skattemyndighederne er blevet ført bevis for hver enkelt udeholdt indtægt. 

 

Hvis der efterfølgende i en civil skattesag generelt blev anlagt en mildere bedømmelse, blot fordi der tillige var blevet 

anlagt en straffesag mod den pågældende, der endte med en frifindelse, ville dette i øvrigt kunne medføre en vilkårlig 

forskelsbehandling af personer med de samme skattemæssige forhold. 

 

 
122 Jf. SKM 2006.2 VLR. 
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Det vil efter rettens opfattelse derfor stride mod en grundlæggende almindelig lighedsgrundsætning, hvis en frifin-

dende straffedom umiddelbart blev tillagt en vidtrækkende betydning for bedømmelsen af den civile skattesag. 

 

Præmisserne i Vestre Landsrets dom af 4. april 2003 indeholder efter Landsskatterettens opfattelse imidlertid ikke 

nogen direkte stillingtagen til opgørelsen af de skattepligtige indkomster. Det nævnes således blot i præmisserne, at 

det ikke med den til domfindelse i en straffesag fornødne sikkerhed er bevist, at klageren har udeholdt indkomster af 

den i anklageskriftet nævnte størrelsesorden. Videre er nævnt, at bevisførelsen heller ikke giver tilstrækkeligt grundlag 

for at fastslå, at tiltalte er skyldig i et mindre omfang.” 

 

Det ses også her, at domstolen har været tilbageholdende med at foretage en efterprøvelse af selve skøn-

net. 

 

Det i denne sammenhæng mest interessant er dog, at Landsskatteretten udtaler, at ”[i] en civil skattesag er 

bevisbedømmelsen i øvrigt væsentlig anderledes end i en straffesag. I den civile skattesag kræves det såle-

des ikke, at der af skattemyndighederne er blevet ført bevis for hver enkelt udeholdt indtægt.”  

 

Landsskatteretten fortsætter: ”Hvis der efterfølgende i en civil skattesag generelt blev anlagt en mildere 

bedømmelse, blot fordi der tillige var blevet anlagt en straffesag mod den pågældende, der endte med en 

frifindelse, ville dette i øvrigt kunne medføre en vilkårlig forskelsbehandling af personer med de samme 

skattemæssige forhold.” Det ses hermed, at vurderingen i straffesagen ikke umiddelbart kan overføres til 

skattesagen, hvilket også stemmer overens med bemærkningerne om bevisret i kap. 4, afs. 4.3. 

 

Sidst bemærker Landsskatteretten også korrekt, at det vil stride mod den almindelige lighedsgrundsæt-

ning,123 ”hvis en frifindende straffedom umiddelbart blev tillagt en vidtrækkende betydning for bedømmel-

sen af den civile skattesag.” 

 

5.3.2. SKM 2001.575 LSR 
I forbindelse med en landsdækkende kontrolaktion i 1999 modtager skattemyndighederne oplysninger om, 

at skatteyderen har solgt aktier i 1996. Skatteyderen har ikke selvangivet realiserede fortjenester ved salg 

af disse aktier, hvorfor skatteankenævnet forhøjede hans kapitalindkomst med 85.610 kr.  

 

Skatteyderen klagede til Landsskatteretten. Landsskatteretten bemærkede, at ukendskab til de relevante 

skatteregler ikke i sig selv kan medføre, at der alene er tale om simpel uagtsomhed.  De bemærker endvi-

dere, ” at det forhold, at en række told- og skatteregioner i lignende sager ikke har rejst sigtelse for strafan-

svar efter skattekontrolloven, ikke kan tillægges afgørende betydning ved vurderingen af tilregnelsesgraden 

i relation til reglerne i dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, og § 35, stk. 4.” 

 
123 Om lighedsgrundsætningen i øvrigt se f.eks. Revsbech, Karsten et al.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udg., s. 
253 ff, særligt s. 256 f. 
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På denne baggrund, og da spørgsmålet om eventuel beskatning relativt nemt kunne afklares ved kontakt til 

skattemyndighederne, fandt Landsskatteretten, at skatteyderen havde handlet groft uagtsomt, jf. den da-

gældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 4.  

 

Landsskatteretten nedsatte forhøjelsen med skatteyderens omkostninger til kurtage og aktieafgift på i alt 

4.552 kr., således den påklagede skatteansættelse blev nedsat til 81.058 kr.  

 

5.3.3. TfS 1994, 690 LSR 
En bilforhandler havde undladt at selvangive værdien af en frirejse vundet i en forhandlerkonkurrence. Han 

havde vundet en rejse for ham selv og ægtefællen til en samlet værdi af 52.110 kr. Skattemyndighederne 

forhøjede hans skattepligtige indkomst med 26.055 kr., da myndighederne havde ansat rejsen for at være 

turistmæssig uden et erhvervsmæssigt islæt, hvorfor udgiften til rejsen var uden relation til indkomstopgø-

relsen, og skattemyndighederne anså den økonomiske værdi af deltagelsen til 50 % af rejsens værdi. 

 

Skattemyndighederne havde endvidere gjort ansvar gældende efter dagældende skattekontrollov § 13, stk. 

2. Politiet opgav dog denne tiltale, idet man ikke fandt, at der var begået noget, der kunne tilregnes den 

pågældende som andet end simpelt uagtsomt.  

 

Landsskatteretten bemærkede, at forhøjelsen, der i øvrigt hvilede på et skøn, var foretaget efter udløbet af 

ansættelsesfristen for det pågældende indkomstår. Man fandt, herunder på baggrund af ovennævnte tilta-

lefrafald, da politiet alene mente, at der var tale om simpel uagtsomhed, at den manglende angivelse af 

værdien af frirejsen alene var simpelt uagtsomt, hvorfor skattemyndighederne ikke kunne ændre hans skat-

teansættelse. 

 

Bestemmelsen om den ekstraordinære ansættelse er ikke afhængig af, om der gøres et strafansvar gæl-

dende mod den skattepligtige. Det betyder også, at bestemmelsen kan anvendes, uanset om der overhove-

det er rejst tiltale eller ej, og om der er sket frifindelse i en straffesag, da forskellene kan skyldes princip-

perne i bevisretten som omtalt i kap. 4, afs. 4.3. Men er skattestraffesagen klar i sin begrundelse, hvorved 

der ikke er tale om hverken grov uagtsomhed eller forsæt, så må skattesagen, som her, også falde. 

 

5.4. Forholdet til skønsudøvelsen 
I mange (skatte)love er der overladt forvaltningen et skøn med hensyn til, hvilken konkret afgørelse der 

træffes. Sådan et skøn skal baseres på saglige hensyn, hvilket betyder, at det, der søges varetaget, skal 

være lovligt og relevant i den konkrete sag. Dette kaldes også grundsætningen om ”pligtmæssigt skøn” eller 
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forbuddet mod at sætte skøn under regel.124 Visse hensyn, f.eks. grundsætningen om saglig forvaltning, lig-

hedsgrundsætningen og proportionalitetsprincippet, sætter sine begrænsninger for skønsudøvelsen. Samti-

dig skal skønnet begrundes efter forvaltningslovens § 24.  

 

En række af skatteforvaltningens afgørelser indeholder samtidig en vis grad af skønudøvelse, da den skatte-

pligtige leverer varierende grad af materiale til skattesagen. Skønsudøvelsen sker med hjemmel i skattekon-

trollovens § 74. En skønsudøvelse vil indebære en vis tvivl, da det sker på et ufuldstændigt grundlag. 

 

Hvor der mangler et faktum, eller hvor det faktum, som er fremlagt af skatteyderen, ikke af forvaltningen 

findes anvendeligt eller troværdigt, må der foretages et bevisskøn, hvilket træder i stedet for det faktiske 

bevis.125 Dette bevisskøn skal naturligvis være så virkelighedsnært som muligt. Domstolene er ofte tilbage-

holdende med at prøve selve bevisskønnet på skatteområdet (ofte kaldet skatteskønnet). 

 

Om udstrækningen af domstolsprøvelsen af skatteskønnet har Jørgen Mathiassen konstateret, at domsto-

lene prøver, om det var korrekt at udøve skatteskønnet, og om man i stedet for skatteskønnet skulle have 

anvendt en anden bevisregel.126 Domstolene prøver også, om selve grundlaget for skatteskønnet er i orden, 

og om skønsresultatet er inden for rammerne af det skøn, som forvaltningen – her skattemyndighederne – 

skal udøve. Det afgørende her er, om forvaltningen har inddraget alle de relevante skønsmomenter, og om 

de har (forsøgt) indhentet alle de nødvendige oplysninger.  

 

Spørgsmålet er herefter, om officialprincippet, denne skønsudøvelse og begrundelseskravet i forvaltnings-

lovens § 24, sammenholdt med princippet om ”in dubio pro reo”, har en betydning for, hvilket udfald skat-

testraffesagen får – og om det er identisk med skattesagens udfald. 

 

Som det blandt andet ses i dommen SKM 2011.209 H127 mente Højesteret, at der her ikke var godtgjort, at 

de skønsmæssige ansættelser hvilede på et forkert grundlag eller var åbenbart urimelige, og at skønnet i 

øvrigt var foretaget rigtigt. Domstolen er – også – her tilbageholdende med at prøve selve bevisskønnet. 

Men de konstaterer, at forholdet er omfattet af mindst den grove uagtsomhed, hvorfor betingelserne for 

 
124 Om skønsudøvelsen i øvrigt se f.eks. Revsbech, Karsten et al.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udg., kap. 4, 2. 
afsnit og Fenger, Niels (red.): Forvaltningsret, 1. udg., kap. 8, afs. 5 og kap. 9, afs. 2.4. Se f.eks. også i sin helhed i Pe-
dersen, René Dejbjerg: Det forvaltningsretlige skøn, 1. udg. og Stausholm, Nick Storm: Skøn under regel, 1. udg. 
125 Jf. Revsbech, Karsten et al.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udg., s. 416 ff. 
126 Jf. Revsbech, Karsten et al.: Forvaltningsret. Almindelige emner, 6. udg., s. 417-418 med henvisningen til noterne 
345-346. 
127 Som behandlet ovenfor i kap. 4, afs. 4.2. Se også f.eks. SKM 2012.12 ØLR (og SKM 2011.109 BR) samt SKM 2013.550 
VLR og særligt i byrettens dom i samme sag i SKM 2012.53 BR. I sidstnævnte afgørelse lagde byretten – hvilket stadfæ-
stedes af landsretten – vægt på, at skønnet ikke kunne tilsidesættes, da det udøvede skøn ikke er udøvet på et fejlag-
tigt eller ufuldstændigt grundlag, eller at skønnet har medført et åbenbart urimeligt resultat. Vigtigheden af korrekt 
begrundelse efter forvaltningslovens § 24 omtales også, men punktet afvises, da byretten udtaler, at ”[s]agsøgerens 
mulighed for at varetage sine interesser, som reglerne om begrundelse skal sikre, er derfor iagttaget.” Se om dommen 
også under kap. 5, afs. 5.2.5. 
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fristgennembrudet er opfyldt, og at tiltalefrafaldet og frifindelsen i straffesagen ikke kan tillægges betyd-

ning i denne henseende.  

 

Det må derfor konkluderes, at såfremt skønnet ikke er foretaget på et forkert grundlag eller er åbenbart 

urimeligt, vil det kunne bære mindst den grove uagtsomhed, men at en eventuel straffesag om samme for-

hold kan få et andet udfald, hvilket skyldes de bevisretlige regler. Se nærmere om bevisretten i kap. 4, afs. 

4.3. 
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6. Konklusion 
 

Reglerne om de ordinære og ekstraordinære frister for ansættelse eller genoptagelse af en skatteansæt-

telse findes i skatteforvaltningslovens § 26 og § 27. Ændringer efter skatteforvaltningslovens § 27 kan alene 

finde anvendelse på forhøjelser, som sker på skattemyndighedernes initiativ.  

 

For at kunne benytte skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, kræves det, at ”[d]en skattepligtige eller 

nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget 

en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.” Det er derfor ikke afgørende, om det er den skat-

tepligtige selv, eller om det er nogen på dennes vegne, f.eks. en revisor eller en advokat, der har begået 

den afgørende handling. 

 

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 finder kun anvendelse, hvis man har handlet mindst groft uagt-

somt. Spørgsmålet er, hvordan denne grove uagtsomhed skal vurderes. 

 

Som omtalt i kap. 5, afs. 5.1. er der identitet mellem vurdering af grov uagtsomhed i skatteforvaltningslo-

ven og i skattekontrolloven. Allerede efter den dagældende skattestyrelseslov, som skatteforvaltningsloven 

afløste, fremgik, at der var identitet mellem vurdering af grov uagtsomhed i skattestyrelsesloven og i skat-

tekontrolloven.  

 

Af TfS 1997, 156 – Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsens meddelelse af 30. januar 1997, j.nr. 99/96-

610-00154 fremgik: ”Cirkulæreskrivelsen var i nogen grad baseret på den forudsætning, at der er identitet 

mellem begreberne grov uagtsomhed og forsæt i de to love, f.eks. sådan, at grov uagtsomhed i relation til 

skattestyrelseslovens § 35, stk. 3 (nu stk. 4), er identisk med grov uagtsomhed i relation til f.eks. skattekon-

trollovens § 13, stk. 2. Denne forudsætning om identitet er rigtig, […]”.  

 

I lovbemærkningerne til lovforslag nr. 175 af 12. marts 2003 om ændring af (den dagældende) skattestyrel-

seslov og andre love fremgår også: ”Vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt efter 

den foreslåede bestemmelse, er identisk med vurderingen i forhold til de tilsvarende begreber i [dagæl-

dende] skattekontrolloven. […]” (min indsætning). 

 

Den nugældende skattekontrollovs § 82, som omhandler den aktive skattesvig, er en videreførelse af den 

tidligere skattekontrollovs § 13. Skattekontrollovens tilregnelsesbegreb er – dengang som nu – sammenfal-

dende med dansk strafferets almindelige regler herom. De grovere tilfælde af skattesvig er reguleret i straf-

felovens § 289, der indeholder en skærpet strafferamme for disse grovere tilfælde. 
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I vurderingen af, om der foreligger grov uagtsomhed eller forsæt, må man derfor undersøge, hvad der gæl-

der i den almindelige strafferet. 

 

Bedømmelsen af, om der foreligger (mindst) grov uagtsomhed i skatteforvaltningsloven er derfor identisk 

med bedømmelsen i skattekontrolloven, som tilsvarende er identisk med og bygger på bedømmelsen i 

straffeloven. Bedømmelsen skal derfor foretages i overensstemmelse med gennemgangen i kap. 3, særligt i 

afs. 3.3. med underpunkter. 

 

For at kunne gøre strafansvar gældende er det en betingelse, at der objektivt er foregået noget ulovligt. De 

faktuelle forhold skal derfor være i strid med en strafbestemmelse. Ydermere er det et krav, at denne over-

trædelse er sket med en subjektiv skyld (tilregnelse). Den objektive handling skal altså kunne bebrejdes ger-

ningsmanden (eller ofte også nogen på dennes vegne). I dansk ret opereres med to former for tileg-

nelse/subjektiv skyld: Forsæt og uagtsomhed. Ingen af begreberne er defineret i straffeloven, hvorfor defi-

nitionen beror på fortolkning og praksis.  

 

Det afgørende for alle formerne for forsæt er, hvad gerningsmanden (skatteyderen) faktisk har tænkt på 

gerningstidspunktet. Er der ikke tale om forsæt, kan der foreligge uagtsomhed, såfremt gerningsmanden ud 

fra en objektiv vurdering har tilsidesat den agtpågivenhed, der i den givne situation kræves. Det afgørende 

for bedømmelsen af uagtsomheden er, hvad gerningsmanden (skatteyderen) burde have tænkt eller indset. 

 

Ved vurderingen af uagtsomheden, og om den er grov eller simpel må der anlægges en normativ målestok, 

hvorudfra den skete handling vurderes. Udgangspunktet er derfor en bebrejdelsesværdig adfærd. Sammen-

ligningsgrundlaget er, hvordan en almindelig retskaffen person ville agere i den givne situation.   

 

Grænsen mellem grov og simpel uagtsomhed er flydende, hvor der nærmest er tale om en glidende over-

gang, hvor grænsen ikke nødvendigvis trækkes samme sted hver gang.  Det må i stedet afgøres i forhold til 

hvert enkelt forhold og ditto adfærd. Forholdet vil også afhænge af det konkrete retsområde, og vurderin-

gen vil i hvert enkelt tilfælde bero på en konkret skønsmæssig vurdering. Se i kap. 3, afs. 3.3., særligt afs. 

3.3.3. i forhold til, hvilke momenter, der taler for henholdsvis grov og simpel uagtsomhed. Domspraksis og 

administrativ praksis er stadig i tråd hermed, og i forbindelse med denne afhandling er der ikke fundet no-

gen praksis, som i nævneværdig grad afviger herfra. 

 

Der ses i den senere årrække en tendens til, at hovedreglen om den ordinære frist i skatteforvaltningslo-

vens § 26 ofte gennembrydes af den ekstraordinære frist i skatteforvaltningslovens § 27, således at sidst-

nævnte bliver den praktiske hovedregel. Der findes et utal af domme, som statuerer, at der foreligger grov 

uagtsomhed efter skatteforvaltningslovens § 27, og baren er ikke sat ret højt. 
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At der er identitet mellem vurderingen af grov uagtsomhed i skatteforvaltningsloven og skattekontrolloven, 

er ikke ensbetydende med, at forholdet også straffes efter skattekontrolloven eller straffeloven. Et forhold 

kan godt være omfattet af skatteforvaltningsloven, selvom det ikke er omfattet af skattekontrolloven og 

straffeloven. Dette skyldes bevisretten, som er behandlet i kap. 4, afs. 4.3. Den strafferetlige vurdering og 

den skatteforvaltningsretlige vurdering er derfor ikke forskellig. Det er alene bevisbedømmelsen, som er 

forskellig. 

 

Kravet til beviset i strafferetten er strengere end i den almindelige skatteret. I strafferetten gælder princip-

pet ”in dubio pro reo”, hvilket betyder, at enhver rimelig eller berettiget tvivl skal komme den tiltalte til 

gode. Bedømmelsen efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 sker derimod efter den almindelige 

skatteretlige bevisbedømmelse, hvor bevisbedømmelsen er ”fri”, og den, der gør noget gældende, må også 

godtgøre, at der foreligger det nødvendige faktiske og retlige grundlag for, at det eksisterer. Kravene til 

denne bevisbedømmelse må vurderes konkret.  

 

Dette er også accepteret i retspraksis i f.eks. SKM 2013.910 BR, SKM 2011.209 HR, SKM 2009.17 VLR og 

SKM 2001.582 ØLR, og i den administrative praksis i f.eks. SKM 2004.129 LSR. I alle de nævnte afgørelser 

var der forskel i den strafferetlige og den civilretlig vurdering, hvor der civilretligt (skatteretligt) blev statue-

ret mindst grov uagtsomhed, selvom dette ikke var tilfældet i den strafferetlige vurdering, hvor der enten 

var tale om frifindelse eller tiltalefrafald.  

 

Se f.eks. bemærkningen fra landsretten i SKM 2009.164 ØLR: ”[…] idet det gentagne gange i retspraksis er 

fastslået, at såvel undladelse af at rejse strafferetlig tiltale som frifindende straffedomme ikke afgør den 

civilretlige vurdering af sagerne […]”. Dommen blev stadfæstet i SKM 2011.209 HR. Det er ikke afgørende, 

om det er i den konkrete sag, eller om det er i sammenlignelige sager, jf. f.eks. Landsskatterettens afgørelse 

i SKM 2001.575 LSR. 

 

I byretsdommen SKM 2016.388 BR udtalte byretsdommer Ulla Ingerslev, ”at vurderingen af grov uagtsom-

hed i skatteforvaltningslovens forstand ikke er sammenfaldende med vurderingen af grov uagtsomhed i et 

skattestrafferetligt spørgsmål.” Dette er, jf. ovenfor, ikke korrekt. Der er ikke umiddelbart fundet andre 

domme eller afgørelser, der siger det samme, og denne ene dom må derfor antages at være en enlig – for-

kert – svale. 

 

Som tidligere behandlet indeholder en række af skatteforvaltningens afgørelser indeholder samtidig en vis 

grad af skønudøvelse, da den skattepligtige leverer varierende grad af materiale til skattesagen. Skønsudø-

velsen sker med hjemmel i skattekontrollovens § 74. En skønsudøvelse vil indebære en vis tvivl, da det sker 

på et ufuldstændigt grundlag. Domstolene er generelt tilbageholdende med at prøve skatteskønnet, og 

med sætningen ”[…] det ikke er godtgjort, at de skønsmæssige ansættelser hvilede på et forkert grundlag 

eller var åbenbart urimelige […]” i mere eller mindre forskellige varianter viser de, at der skal ret meget til 

for, at de vil ændre skønnet – hvis de da overhovedet vil ændre det. 
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Som nævnt under kap. 4., afs. 4.4. må det derfor konkluderes, at såfremt skønnet ikke er foretaget på et 

forkert grundlag eller er åbenbart urimeligt, vil det kunne bære mindst den grove uagtsomhed, men at en 

eventuel straffesag om samme forhold kan få et andet udfald, hvilket skyldes de bevisretlige regler – og 

ikke en forskellig tilregnelsesvurdering. 
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7. Perspektivering 
 

Der ses som allerede nævnt i den senere årrække en tendens til, at hovedreglen om den ordinære frist i 

skatteforvaltningslovens § 26 ofte gennembrydes af den ekstraordinære frist i skatteforvaltningslovens § 

27, således at sidstnævnte bliver den praktiske hovedregel. Som tidligere omtalt viser praksis, at der er sta-

tueret fristgennembrud, selvom et strafansvar ikke gøres gældende, og selvom forholdet efter omstændig-

hederne nærmere peger hen mod simpel uagtsomhed. Dette forhold er belyst og kritiseret af både teoreti-

kere og praktikere.128  

 

Spørgsmålet er, hvad denne øgede brug af skatteforvaltningslovens § 27 skyldes. En mulig forklaring kan 

naturligvis være, at skattemyndighederne bruger reglerne forkert, således de statuerer mindst grov uagt-

somhed i for mange sager, da grænsen mellem simpel og grov uagtsomhed sættes for lavt. En anden forkla-

ring kunne være, at skattemyndighederne har øget fokus på området, og at der udøves mere kontrol her-

med, således kontroltrykket i stedet er øget. 

 

Det kunne derfor være interessant at lave en undersøgelse af en vis periodes afgørelser fra skattemyndig-

hederne, og herefter se hvor mange af disse, der påklages og eventuelt ender ved domstolene. Herved kan 

det undersøges: 

- hvor stor en procentdel af sagerne, der anerkendes, at skatteforvaltningslovens § 27 kan anvendes, 

og hvori der pålægges straf,  

- hvor stor en procentdel af sagerne, der anerkender, at skatteforvaltningslovens § 27 kan anvendes, 

men hvori der ikke pålægges straf, herunder hvad årsagerne hertil er, og  

- hvor stor en procentdel af sagerne, hvori det forkastes, at skatteforvaltningslovens § 27 overhove-

det kan anvendes. 

 

Samtidig kunne det være interessant at undersøge, om denne øgede brug af skatteforvaltningslovens § 27, 

stk. 1, nr. 5, som jo kræver mindst grov uagtsomhed, er udtryk for, at uagtsomhedsvurderingen i skatteret-

ten, eller eventuelt kun dele af denne, er strengere end i andre dele af den specielle forvaltningsret. Herun-

der kunne det være interessant at undersøge nærmere, hvornår dette ”skred” eventuelt er sket. Det kunne 

samtidig være interessant at undersøge, om ”skredet” blandt andet kan skyldes, at domstolene accepterer 

denne vurdering, og at de i deres begrundelser ofte ikke kommer særligt dybt ned i begrundelsen for, hvor-

for der er grov uagtsomhed. 

 

 
128 Jf. f.eks. Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 137, herunder noterne 132 og 133, 
hvortil der i sidstnævnte henvises til følgende artikel, og Pedersen, Jan i SR 2015.0160: Simpel og grov uagtsomhed i 
skattestrafferetten og skatteforvaltningsretten. Jan Pedersen konstaterer herefter, at praksis viser, at skatteforvalt-
ningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 har fået et betydeligt videre anvendelsesområde, end reglens formål tilsiger. Se også 
Bagge, Torben i FDR 2019.2.22: Retssikkerhed i praksis og Bastian, Kaspar i SR 2020.0052: Tiden er moden til en revi-
sion af fristreglerne, som har den samme holdning. 



49 
 

I den forbindelse kunne det være interessant at undersøge, om det skyldes, at det tidligere begreb ”udvist 

mere end almindelig uagtsomhed” gjorde, at uagtsomhedsvurderingen fra den dengang var slappere, den 

er nu (eller i hvert end den er tilsigtet at være). Spørgsmålet er, om præciseringen af ordlyden med begre-

bet ”forsætligt eller groft uagtsomt” har gjort nogen forskel. Med begrebsændringen blev ordlyden i hvert 

fald præciseret og gjort skarpere, således der nu ikke kan herske nogen tvivl om, hvilken grad af uagtsom-

hed, der gælder. 

 

Uanset hvad den øgede brug af skatteforvaltningslovens § 27 skyldes, kan det samtidig også vurderes, om 

det er hensigtsmæssigt. De modsatrettede hensyn bag fristreglerne er nævnt i kap. 5, afs. 5.1. Herudover 

rummer fristreglerne også et indrettelseshensyn, og dermed også retssikkerhedshensyn – særligt fokuseret 

på skatteyderen – således man kan indrette sig i tillid til skatteansættelsen. Borgeren skal kunne indrette 

sig i overensstemmelse med loven, hvorfor det kan være betænkeligt, hvis loven ikke administreres i over-

ensstemmelse med lovens formål og hensigt. 

 

Der skal naturligvis være en mulighed for at tilsidesætte angivelser eller foretage angivelser på baggrund af 

udeladelser, såfremt de mindst er groft uagtsomme, men det kan diskuteres, hvordan, hvor længe – og ikke 

mindst – hvilke hensyn der kan begrunde dette. Det kunne derfor også være interessant at sætte den nu-

værende retstilstand i forhold til borgernes retssikkerhed – eller manglen på samme. 

 

Hertil kan bemærkes, at domstolenes (og på sin vis også ofte skattemyndighedernes) begrundelse for, at 

der er mindst grov uagtsomhed, ofte er relativt sparsom, hvorfor til tider kan være svært at udlede, hvad 

der egentligt er groft uagtsomt, herunder hvor afgrænsningen til de øvrige tilregnelsesformer er. Visse 

grænser kan dog udledes, som behandlet i kap. 3, afs. 3.3.3. 

 

Forvaltningens afgørelser skal begrundes, jf. forvaltningslovens § 24. Begrundelsen skal indeholde de for-

hold af retlig og faktisk karakter, som reelt er blevet tillagt betydning. Hovedhensynene bag afgørelsen skal 

angives ved skønsudøvelsen. Se mere herom i kap. 4, afs. 4.2. 

 

Såfremt skatteyderen er en ”modspiller” kan skattemyndighederne indhente oplysninger hos tredjemand, 

men det er langt fra sikkert, at myndighederne kan få tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne opnå både 

skattekrav og tilregnelse helt korrekt, hvorfor noget vil blive overladt til et skøn.  

 

Spørgsmålet er, om officialprincippet, denne skønsudøvelse og begrundelseskravet i forvaltningslovens § 

24, sammenholdt med princippet om ”in dubio pro reo”, har en betydning for, hvilket udfald skattestraffe-

sagen får – og om det er identisk med skattesagens udfald. Ved en fuldstændig og dækkende begrundelse 

efter forvaltningslovens § 24 vil der formentlig være mindre tvivl om beviset og dets styrke, hvorfor en god 

begrundelse kan være medvirkende til, at det er sværere at påberåbe sig ”in dubio pro reo”. 
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Ved ufuldstændige oplysninger og/eller skønsudøvelse vil der derudover alt andet lige være en tvivl, om 

skattekrav og/eller tilregnelse. Det kunne derfor også være interessant at undersøge, hvor mange af skatte-

myndighedernes skønssager, som begrundes med skatteforvaltningslovens § 27, og hvor mange af disse 

sager, der vedbliver at være omfattet af mindst grov uagtsomhed, eller hvor mange af disse sager, der un-

der straffesagen forkastes på grund af bevistvivlen.  

 

Sammen med den nye skattekontrollov vedtog man også den nye skatteindberetningslov,129 hvori den tidli-

gere skattekontrollovs bestemmelser om tredjemands pligt til uden opfordring at indberette oplysninger til 

skatteforvaltningen, herunder til Indkomstregisteret om tredjemand, nu blev indsat.130 Både den nye skat-

tekontrollov og skatteindberetningsloven trådte i kraft den 1. januar 2019. 

 

Efter skattekontrollovens § 2, stk. 1 fremgår nu: ”Enhver, der er skattepligtig her til landet, jf. dog §§ 3 og 4, 

skal årligt oplyse told- og skatteforvaltningen om sin indkomst, hvad enten den er positiv eller negativ, og 

give oplysninger om sin ejerbolig, jf. dog stk. 2.” I skattekontrollovens § 2, stk. 2 fremgår nu, at ”[d]en skat-

tepligtige skal ikke give oplysninger til told- og skatteforvaltningen efter stk. 1, hvis oplysningerne er eller 

burde være indberettet efter skatteindberetningsloven af tredjemand”, såfremt denne tredjemand ”er uaf-

hængig af den skattepligtige, og oplysningerne skal anvendes i årsopgørelsen, […]” Herefter har den skatte-

pligtige ikke pligt til at oplyse skattemyndighederne, såfremt der er tale om oplysninger fra uafhængige 

tredjemænd efter skatteindberetningsloven. 

 

Spørgsmålet er nu, hvordan forholdet mellem denne fritagelse af oplysningspligt gælder i forhold til uagt-

somhedsvurderingen i skatteforvaltningslovens § 27. Herefter gælder formentlig, at betingelserne i skatte-

forvaltningslovens § 27 ikke er opfyldt.131 

 

Selvom skatteforvaltningslovens § 27 (dengang skattestyrelseslovens § 35) måske nok indførte nogle mere 

objektive grunde til, at der kunne ske ekstraordinær skatteansættelse eller genoptagelse, indeholder § 27, 

stk. 1, nr. 5 stadig en vis skønsmæssig vurdering i forhold til vurderingen af tilregnelsen. Som omtalt under 

kap. 4, afs. 4.1. var målet med objektiviseringen var samtidig at reducere skønselementet for adgangen til 

ekstraordinært at få genoptaget en skatteansættelse. 

 

Men som ovennævnte gennemgang har vist, er det overordentligt svært fuldstændigt at objektivisere og 

standardisere tilregnelsesvurderingen, hvorfor den altid vil indeholde en vis grad af skøn og usikkerheder.  

Man kunne dog ønske sig, at momenterne for brugen af skatteforvaltningslovens § 27 blev (yderligere) ob-

jektiviseret. 

 
129 Jf. Lov nr. 1536 af 19. december 2017 (Skatteindberetningslov). 
130 Se nærmere i Den juridiske vejledning 2021-2, afs. A.B.1.1 Revision af indberetningsbestemmelserne og A.B.1.2 
Indberetningspligter efter skatteindberetningsloven med underafsnit. 
131 Jf. Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, s. 138. Se nærmere om henholdsvis oplysnings- 
og indberetningspligter i Pedersen, Jan: Skatteforvaltning – Skatteproces – Skattekontrol, afs. IV, kap. 2-4. 
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Der er forskel på bevisretten i civilretten og i strafferetten. Det kunne være, at man i højere grad skulle lade 

strafferettens beviskrav og bevistvivl gælde også på civilrettens område, således der i større grad sikres en 

overensstemmelse mellem disse. Det kunne dog også overvejes, om skattemyndighederne og domstolene 

skulle være bedre til at oplyse lægfolk, herunder journalister, hvad forskellen egentlig skyldes. 

 

Skattestyrelsen udgiver alle afgørelser, hvor de er part i med et SKM-nummer. Det vil sige, at alle afgørel-

ser, uanset udfald og uanset ”rigtighed” udgives med et SKM-nummer. Behandles sagen både i byretten, i 

landsretten og i Højesteret vil alle tre afgørelser få et SKM-nummer. Man skal derfor være opmærksom på, 

om der findes en afgørelse fra en senere instans. Det kan derfor være en smule risikabelt, hvis man som 

borger eller rådgiver alene slår ned på én afgørelse, f.eks. den tidligere omtalte byretsdom i SKM 2016.388 

BR med byretsdommer Ulla Ingerslevs udtalelse. Man skal derfor være varsom med at udlede noget ende-

ligt eller en fast praksis, blot fordi en skattesag har fået et SKM-nummer. 

 

Skatteforvaltningslovens §§ 26 og 27 samspil med skatteforvaltningslovens § 34 b132 kunne også undersø-

ges yderligere end gjort i kap. 5, afs. 5.2.3. med omtalen af dommen SKM 2018.58 HR. 

 

Der er derfor stadig en række områder, hvor anvendelsen af skatteforvaltningslovens § 27 og – måske ikke 

mindst – vurderingen og afgrænsningen af begrebet ”grov uagtsomhed” kan give anledning til udfordringer. 

 

  

 
132 Bestemmelsen blev indsat i skatteforvaltningsloven ved lov nr. 523 af 6. juni 2007 om ændring af forskellige lovbe-
stemmelser om forældelse af fordringer mv. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fordringer mv.). Det 
må formodes, at Bastian, Kaspar og Lindberg, Maria Wessel er enig med flertallet i SKM 2018.58 HR, da de i deres bog 
Skatteansættelse, 1. udg., i kap. IX netop behandler skatteforvaltningslovens § 34 b. De anfører, at bestemmelsen gi-
ver mulighed for, ”at skattekravet – som alternativ til at inddrage det i straffesagen – kan gøres gældende over for den 
skattepligtige, efter at straffesagen er afsluttet ved en egentlig skatteansættelse efter lovens §§ 26 eller 27, […]”, så-
fremt et års-fristen er overholdt. 
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