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1. Abstract 

This Master Project deals with the tax administration area regarding extraordinary resumption within 

the more specific area of the Danish Tax Administration Act section 27 (1) number 5 and 8. It de-

scribes what conditions in the in the Danish Tax Administration Act the rules will apply and what 

challenges there are in applying them.   

 

The rules on resumption are an essential part of tax legislation and especially the extents of the Danish 

Tax Administration Act section 27 (1) number 5 and 8 most often gives rise to difficulties, because 

the possibilities of resumption are different, whether it is carried out at the initiative by the tax au-

thority or the taxpayer.  

 

The rules in the Tax Administration Act on resumption are based on the Deadline Committee's Report 

1426/2003, where the background and purpose are described. The thesis will therefore begin by re-

viewing the deadline committee's report regarding the purpose and delimitation of the regulations. 

The analysis will then review the conditions for resumption, after which the focus will be on the 

special rules in Danish Tax Administration Act section 27 (1) number 5 and 8.  

 

In section 27 (1) number 5 the concept of “gross negligence” and in number 8 “special circumstances” 

will not only be determined based on the comprehensive preparatory work but also the huge amount 

of practice in the form of judgments and decisions in the field will be analyzed.  

 

The analysis will not only deal with applicable law, but also whether there is a connection between 

the intention with the rules and their application in practice. Due to the wide scope and the large 

impact of the provisions on substantive tax law, it is important that the rules are administered in 

accordance with their purpose. 

 

It can be concluded that the purpose of the rules does not match totally with how the rules are applied 

in practice. This leads to a lack of legal certainty. 
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2. Indledning 

Fristreglerne i skatteforvaltningslovens §§ 26-27 er nogle af lovens mest centrale bestemmelser, da 

de fastlægger de tidsmæssige rammer for, hvornår der kan foretages eller ændres en skatteansættelse 

af skattepligtig indkomst.  

 

En skatteansættelse er ikke altid endelig, når der er udsendt en årsopgørelse med beregning af slut-

skatten, selvom de ordinære ansættelsesfrister er udløbet. Skatteyderen kan risikere, at Skattestyrelsen 

genoptager årsopgørelsen, ligesom skatteyderen selv kan anmode Skattestyrelsen om genoptagelse, 

uagtet at fristen for genoptagelse som udgangspunkt er overskredet. Hovedhensynet i dansk skatteret 

er den materielle rigtige afgørelse. Heroverfor står hensynet til forventningsprincippet for borgeren 

om, at han kan støtte ret på afgørelsen – årsopgørelsen. Er formålet med genoptagelse en ændring til 

gunst for borgeren, er modhensynet forvaltningen af ressourcer og stabilitet. Reguleringen af området 

afspejler netop disse hensyn, der har afgørende betydning for den skattepligtiges og myndighedens 

muligheder for genoptagelse.  

 

Frister for ansættelsesændringer er nødvendige for at skabe retsafklaring og af bevismæssige årsager 

samt en hensigtsmæssig tilrettelæggelse af skattemyndighedens ressourcer. Udgangspunktet om, at 

borgere såvel som administrationen har 3 år og 4 måneder efter skatteforvaltningslovens §§ 26, stk. 

1 og 2 til at ændre årsopgørelsen strider imidlertid mod et grundlæggende hensyn om at opnå de 

materielt rigtige afgørelser. Det er netop med dette henblik, at reglerne i skatteforvaltningslovens § 

27 blev skabt. Formålet var at opnå et mere velbalanceret og hensyntagen regelsæt, der udover ob-

jektiviseret bestemmelser, tillige indeholder en ”sikkerhedsventil”, der bevirker en større retssikker-

hed ved, at borgere på trods af de ellers objektive regler, kan få genoptaget en skatteansættelse, når 

særlige forhold gør sig gældende.1  

 

Efter en ændring af fristreglerne på baggrund af Fristudvalgets betænkning, har den administrative 

rekursmyndighed såvel som domstolene behandlet et utal af sager indenfor skatteforvaltningslovens 

§ 27, stk. 1, nr. 5 og 8. Det er her interessant, hvorvidt reglerne fortolkes efter de intentioner, de blev 

 
1 Bilag 1 Skatteretsrådets notat om fristregler m.v. i skattestyrelsesloven – Bilag til Fristudvalgets betænkning, januar 

2003 (sammenfatning). 
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skabt på baggrund af, eller om retspraksis har udviklet sig, således at bestemmelsernes anvendelses-

område i dag væsentligt er udvidet og indskrænket alt efter, om genoptagelse foranlediges af myn-

digheden eller skatteyderen. 

 

Noget kunne tyde på, at fristreglerne har brug for et ”servicetjek”. Folketinget har i hvert fald bebudet 

et initiativ til opgør med urimelige skatteregler. Ifølge Retssikkerhedspakke V vedrører dette initiativ 

bl.a., at skattemyndighedernes muligheder for at foretage ekstraordinær genoptagelse contra borge-

rens muligheder, skal vurderes. 

 

2.1. Metode 

Afhandlingen er baseret på den traditionelle retsdogmatiske metode til at udlede gældende ret.2 Den 

retsdogmatiske metode anvendes til at systematiserer, beskrive, fortolke og analysere gældende ret 

(de lege lata). Herudover vil bestemmelsernes udvidende og indskrænkende fortolkning behandles. 

Det vil i den forbindelse vurderes, om der er grundlag for denne fortolkning.    

 

De udvalgte problemstillinger er reguleret i national lov, hvorfor EU-retlige aspekter ikke vil blive 

gennemgået i dette speciale. 

 

Analysen tager udgangspunkt i skatteforvaltningslovens §§ 27, stk. 1, nr. 5 og 8 og bestemmelsernes 

ordlyd samt formål. Der vil her blive lagt særlig vægt på Fristudvalgets betænkning 1426/2003. Be-

stemmelserne og forarbejderne giver alene en begrænset anvisning til den nærmere afgrænsning af 

anvendelsesområdet. Det er derfor særligt relevant at inddrage praksis i analysen. 

 

Domme udgør på dette område kun i begrænset omfang domme, idet en stor del af de relevante afgø-

relser vedrørende ekstraordinær genoptagelse er truffet af Landsskatteretten. Derfor vil afgørelser 

herfra have en væsentlig betydning for nærværende praksis. 

 
2 Tvarnø og Nielsen, Retskilder og Retsteorier, 5. udg., side 30. 
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Reglerne om ekstraordinær genoptagelse er i litteraturen blevet beskrevet et utal af gange. På trods af 

den store litteraturmængde, er hensigten bag reglernes tilblivelse samt betydningen heraf i forhold til 

anvendelsen i praksis oftest udeladt.  

 

Analysen vil inddrage betragtninger af retspolitisk karakter, herunder i hvilket omfang afgrænsningen 

af bestemmelserne kan kritiseres ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning. 

 

2.2. Problemformulering 

Hovedformålet er at klarlægge fortolkningen af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 og 8. Her-

under hvordan praksis har udviklet sig set i lyset af bestemmelsernes oprindelige formål og forarbej-

der, og ydermere hvad gældende ret er i dag. Særligt undersøges det, om gældende ret er i overens-

stemmelse med bestemmelsernes formål og forarbejder. 

 

3. Fristudvalgets betænkning nr. 1426/2003 

Fristudvalget blev nedsat med henblik på at komme med forslag til forenkling af reglerne på skatte- 

og afgiftsområdet om ansættelsesfrister, genoptagelse og forældelse, som både tager hensyn til bor-

gerens krav på materielt rigtige afgørelser og til hensynet til en hensigtsmæssig og betryggende af-

vikling af administrationen af skatte- og afgiftsager. 

 

Ved lov 410 af 2. juni 2003 blev fristreglerne på skatte- og afgiftsområdet ændret væsentligt. Æn-

dringen baserer sig primært på Fristudvalget betænkning nr. 1426/2003. 

 

Udgangspunktet blev herefter, at ansættelsesfristerne gennembrydes i tilfælde, hvor enten den skat-

tepligtige eller skattemyndighederne ikke kan bebrejdes, at skatteansættelsen først foretages på det 

senere tidspunkt. Fristudvalgets betænkning bygger dog på et foregående notat fra Skatteretsrådet 
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samt Skattelovrådets udtalelser, der tidligere var fremkommet med kritik af de dagældende bestem-

melser.3 

 

3.1. Baggrund 

Reglerne om genoptagelse i skatteforvaltningsloven er et resultat af en proces, hvor bestemmelserne 

løbende har undergået væsentlige ændringer og justeringer gennem tiden. Denne afhandling vil alene 

beskrive ændringerne op til Lov nr. 410 af. 2. juni 2003 med baggrund Fristudvalgets betænkning og 

efterfølgende lovændringer. 

 

Tidligere var der alene hjemlet ekstraordinær genoptagelse, når myndigheden havde begået ansvars-

pådragende fejl.4 Efter den dagældende skattestyrelseslov § 35, stk. 1, nr. 9 kunne der alene ske gen-

optagelse efter anmodning fra den skattepligtige, hvis skatteministeren tillod at skatteansættelsen blev 

genoptaget som følge af fejl begået af en skatteansættende myndighed.5 Det var således ikke muligt 

for den skattepligtige at anmode om ekstraordinær genoptagelse, hvis der ikke var tale om en fejl fra 

myndighedens side, uanset de øvrige omstændigheder ellers synes opfyldt.6 

 

Betingelserne for at bryde den ordinære frist er oprindeligt indsat ved lov nr. 381 af 2. juni 1999, og 

de nugældende regler er således en videreførelse heraf. Med lovændringen ved lov nr. 410 af 2. juni 

2003 (FT 2002-03) er objektiviseringen af bestemmelserne fastholdt, og adgangen til at bryde de 

almindelige ordinære frister er uændret. Så det er stadig fælles for skattepligtige og skattemyndighe-

derne, og beskrevet så objektivt som muligt, så der i videst muligt omfang undgås skønsmæssige 

elementer for indkomstår, der ligger mere end 3 år forud i tid.  

 

 
3 Nærværende afhandling vil ikke gå i dybden med ændringer af bestemmelserne men alene give en kort historisk rede-

gørelse om reglerne før tilblivelsen af betænkning 1424/2003. 
4 Jan Pedersen i SR.2002.324. 
5 Skattestyrelsesloven ved lov nr. 381 af 2. juni 1999. 
6 De nugældende regler vil kunne give adgang til ekstraordinær genoptagelse, såfremt myndighederne har foretaget en 

åbenbart urimelig skønsmæssig ansættelse.  
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3.2. Lov nr. 381 af 2. juni 1999 jf. L 192 

Med lov nr. 381 af 2. juni 1999 jf. L 192 blev ansættelsesfristerne ændret og samlet i skattestyrelses-

lovens §§ 34 og 35. Mulighederne for at bryde fristreglerne var herefter som udgangspunkt ens for 

skattepligtige og myndighederne.7 Selvom reglerne har haft indgående tilpasninger, udtalte Skatte-

lovrådet alligevel kritik jf. TfS 1995, 790 og Betænkning 1339/1997 om frist- og forældelsesregler. 

 

Det er Skattelovrådets betænkning, der har dannet baggrund for L 192, som trådte i kraft den 1. juli 

1999.8 Af de almindelige bemærkninger til L 192 fremgår om ansættelsesfristerne skattestyrelseslo-

vens §§ 34 og 35: 

”Disse ansættelsesfrister har over årene givet anledning til debat, bl.a. fordi de beror på en afvejning 

af valg mellem skønsprægede og objektive regler, og fordi de beror på en afvejning mellem myndig-

hedernes og den skattepligtiges ansvar for en korrekt skatteansættelse.” 

 

Det blev derfor foreslået, at betingelserne for at bryde de almindelige ansættelsesfrister som udgangs-

punkt gøres fælles for skattepligtige og skattemyndighederne. Herudover blev det foreslået, at ansæt-

telsesfristerne lempes i de situationer, hvor enten den skattepligtige eller skattemyndighederne ikke 

kan bebrejdes, at skatteansættelsen først foretages på et senere tidspunkt. Der blev herudover anført, 

at betingelserne for at bryde den ordinære frist objektiviseres, således at skønselementet for skatte-

pligtiges adgang til at få genoptaget skatteansættelser ældre end tre år, reduceres.   

 

På daværende tidspunkt kunne der kun ske fristgennembrud efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 4, 

når skatteyderen eller nogens på dennes vegne havde handlet groft uagtsomt, (bestemmelsen fremgår 

i dag af SFL § 27, stk. 1, nr. 5), såfremt en ansvarssag resulterede i, at der blev pålagt strafansvar. 

Skatterådet anbefalede i TfS 1995, 790, at denne retstilstand blev bevaret. 

 

 
7 En gennemgang af de enkelte fristregler kan læses i TfS 2001, 300. 
8 Se Betænkning nr. 1339/1997. 
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3.3. Bemærkninger til L 175 

Den 20. juni 2001 fremkom Skatteretsrådet med et notat om fristregler m.v. i skattestyrelsesloven, 

hvor de dagældende fristregler blev kritiseret. Det fremgår af notatet, at lovbemærkninger i visse 

situationer var formuleret bredere og dermed havde et udvidet anvendelsesområdet i forhold til lov-

teksten.9 Herudover blev det stærkt kritiseret, at der med objektiviseringen af reglerne ikke samtidig 

blev indført en subjektiv bestemmelse, der kunne anvendes, når de objektive bestemmelser ikke fandt 

anvendelse, men hvor det måtte begrunde en fravigelse af de ordinære frister. På baggrund af notatet 

blev der nedsat et udvalg, der havde til opgave at foreslå en nyordning af de generelle fristregler på 

hele skatteområdet. 

 

Et af de punkter Fristudvalget blev anvist til at tage stilling til af Skatteretsrådet var bl.a.:  

”Hvordan der bedst muligt genindføres en »sikkerhedsventil« svarende til den tidligere bestemmelse 

i skattestyrelseslovens § 4, stk. 2, hvorefter der kunne ske genoptagelse senere end 3 år efter udløbet 

af det pågældende indkomstår, når forholdene i særlig grad talte derfor.” 

 

Skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 8, der i dag er videreført i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, 

nr. 8, udsprang af den dagældende skattestyrelseslovs § 4, stk. 2. I bemærkningerne til lovforslaget 

vedrørende den tidligere gældende skattestyrelseslovs § 4, stk. 2, fremgik det:10 

”Den foreslåede regel vil kunne anvendes til genoptagelse på den skattepligtiges anmodning, når 

forholdene i særlig grad taler derfor. Herved opnås en mere individuel bedømt adgang til genopta-

gelse end en fast ansættelsesfrist giver mulighed for. Det tillægges betydning, at der ikke er tale om 

en bevilling til genoptagelse, således at domstolene i givet fald kan bedømme, om forholdene i særlig 

grad taler for genoptagelse, f.eks., med henblik på at undgå materielt helt utilfredsstillende ansættel-

ser.”  

 

 

 
9 Skatteretsrådets notat af 20. juni 2001 om fristregler m.v. i skattestyrelsesloven.  
10 FT 1995/96, Tillæg A, side 2585. 
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Formanden for Fristudvalget Hanne Søgaard Hansen havde forudgående kritiseret den tidligere rets-

tilstand, hvor hun anførte:11 

”Myndighedernes restriktive holdning til spørgsmålet om, hvornår myndighederne har begået an-

svarspådragende fejl, er allerede tilsidesat af domstolene i TfS 1999, 557 VLD. Med den seneste 

lovændring (lov nr. 381 af 2. juni 1999) synes vejen således banet for i stedet at opnå materielt rime-

lige resultater ved at fortolke ordet ´fejl´ i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 9 lempeligt eller 

´skatteydervenligt´.” 

 

3.3.1. Sikkerhedsventil 

Fristudvalgets overvejede, om der i skattestyrelsesloven burde indføres en ny opsamlingsbestem-

melse, der fandt anvendelse i de særlige tilfælde, hvor de øvrige bestemmelser ikke kunne påberåbes, 

men hvor der alligevel forelå sådanne omstændigheder, at det synes urimeligt ikke at ændre skatte-

ansættelsen.12  

 

Udvalget fandt, at hensynet til forudberegnelighed taler for, at det direkte i loven fremgår, i hvilke 

tilfælde der kan ske genoptagelse. Derfor mente udvalget, at et objektivt regelsæt er at foretrække. 

Imidlertid er det ikke muligt at forudse samtlige tilfælde, hvor forholdene bør give anledning til gen-

optagelse, uagtet de almindelige frister. På denne baggrund fandt udvalget, at der var behov for en 

”sikkerhedsventil”, som kan opsamle tilfælde, hvor forholdene i særlig grad taler for genoptagelse. I 

den forbindelse udtalte Fristudvalget:13 

”Dernæst behandler udvalget spørgsmålet, om fristreglerne bør udformes som objektive eller nor-

mative regler. Udvalget finder, at de nugældende objektive regler som udgangspunkt bør opretholdes, 

således at det fortsat direkte i loven angives, i hvilke tilfældegrupper, der kan foretages en ansættelse 

uden for den ordinære ansættelsesfrist. Udvalget finder herudover, at der bør indføres en »sikker-

hedsventil«, hvorefter skatteministeren kan give tilladelse til ekstraordinær genoptagelse, hvis sær-

lige omstændigheder taler derfor.” 

 

 
11 TfS 1999, 710. 
12 Betænkning 1426/2003 under afsnit 7.2.1.2 om Objektiverede eller normative regler – sikkerhedsventil. 
13 Betænkning 1426/2003 under afsnit 1.5 om Resumé af betænkningen. 
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Udvalget anbefalede endvidere, at det ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder, 

skal tillægges vægt, om skatteansættelsen har væsentlig betydning for den skattepligtige, således at 

en anmodning om genoptagelse som udgangspunkt alene skal imødekommes, hvis den indebærer en 

indkomstændring samlet set på mindst 5.000 kr. Hvis indkomstændringen derfor er mindre end 5.000 

kr., vil dette som udgangspunkt tale for, at der ikke foreligger særlige omstændigheder, der kan be-

grunde, at anmodningen imødekommes. Hvis der er tale om flere indkomstår, bør vurderingen fore-

tages samlet for alle indkomstår, der er berørt, således at en indkomstændring på mindst 5.000 kr. i 

alt for samtlige indkomstår må anses for væsentlig. 

 

Fristudvalget konkluderer, at hensynet til forudberegnelighed taler for, at det direkte fremgår af loven, 

i hvilke tilfælde, der kan ske genoptagelse, og at der derfor som udgangspunkt skal opstilles et objek-

tivt regelsæt. Dog påpeger udvalget også, at det ikke er muligt at forudse alle tilfælde, hvor forholdene 

bør give anledning til genoptagelse uden for de almindelige frister. De anbefaler på den baggrund, at 

der bør indføres en sikkerhedsventil, der kan opsamle tilfælde, hvor forholdene i særlig grad taler for 

genoptagelse.  

 

Det er udvalgets opfattelse, at hensynet til forudberegnelighed taler for, at det direkte i loven fremgår, 

i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse. Udvalget mener således, at der som tilfældet er med de 

nugældende regler, som udgangspunkt bør stiles efter et objektiveret regelsæt. Imidlertid er det ud-

valgets opfattelse, at det ikke er muligt at forudse alle tilfælde, hvor forholdene bør give anledning til 

genoptagelse uden for de almindelige frister. Udvalget finder derfor, at der er behov for en sikker-

hedsventil, der kan opsamle tilfælde, hvor forholdene i særlig grad taler for genoptagelse. 

 

3.3.2. Grov uagtsomhed 

Det har igennem årene på indkomstskatteområdet givet anledning til tvivl, om også simpel uagtsom-

hed var fristgennembrydende. Dette skyldtes primært, at det i bemærkningerne til den dagældende 

skattestyrelseslov § 35, stk. 1, nr. 6 fremgik, at der skulle være udvist ”mere end almindelig uagt-

somhed af den skattepligtige eller dennes repræsentant.”14 Dette til trods for, at det fremgik direkte 

 
14 FT 1998-99, tillæg A, s. 4565. 
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af lovteksten ligesom i de tidligere skattestyrelseslove, eksempelvis L 104 jf. 1104 af 20. december 

1995, at det alene var grov uagtsomhed, der havde suspensiv virkning. Ovenstående passus gav an-

ledning til tvivl om bestemmelsens rækkevidde. Bemærkningerne kunne indikere, at der var indført 

en tredje form for uagtsomhed, der begrebsmæssig befandt sig mellem simpel og grov uagtsomhed. 

 

Skatteretsrådet kritiserede bestemmelsen15 og ved vedtagelsen af L 175 udgik passussen af lovbe-

mærkningerne.16  

 

Som nævnt var det tidligere en betingelse for at statuere grov uagtsomhed, at der tillige kunne gøres 

et strafansvar gældende. Dette fremgik bl.a. af den nu ophævede cirkulæreskrivelse 2 1994-15 af 29. 

november: ”Hvis skattemyndighederne 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 et strafansvar gældende. Hvis ansvarssagen resulterer i, at det skønnes, at der 

ikke er (fuldt) tilstrækkeligt grundlag for at gøre strafansvar gældende, eller hvis en ansvarssag re-

sulterer i frifindelse ved domstolene, har der ikke været grundlag for at foretage den pågældende 

ansættelsesforhøjelse, og denne må derfor annulleres.”17 

Det daværende Told- og Skattestyrelse ophævede dette cirkulære med TfS 1997, 156, hvorefter be-

tingelsen om et strafansvar ikke længere var gældende. 

 

Ifølge Kasper Bastian og Maria Wessel Lindberg er udtrykkets anvendelse i forarbejderne til lov nr. 

381 af 2. juni 1999 ikke en ændring af retstilstanden. Lovforarbejderne til lov nr. 410 af 2. juni 2003, 

der bygger på Fristudvalgets betænkning, belyser at vurderingen af, om der foreligger grov uagtsom-

hed eller fortsæt i forhold til fristbestemmelsen er identisk med vurderingen i forhold til de tilsvarende 

begreber i skattekontrolloven. Det understreges, at fristreglen kun kan anvendes i de tilfælde, hvor 

der foreligger et strafbart forhold.18   

 

 
15 Betænkning 1426/2003, punkt 2.3.2.2. 
16 FT 2002/03, tillæg A, s. 4608. 
17 Mette Hastrup Andersen, Skatteretlig genoptagelse – i forvaltningsretlig belysning, s. 307. 
18 Kaspar Bastian m.fl., Skatteansættelse, s. 180. 
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3.4. Opsummering  

Det følger af de oprindelige lovforarbejder sammenholdt med bestemmelsernes karakter, at situatio-

nerne hvor fristerne lempes, er de situationer, hvor skatteyder uforskyldt er blevet skatteansat for højt 

eller hvor myndighederne er uden skyld i en for lav skatteansættelse.19 

 

Det kan påpeges, at særlige omstændigheder efter lovændringen af skattestyrelsesloven skal vurderes 

bredere, og den omfatter derfor flere situationer end tidligere. Ifølge bemærkningerne vil der ligeledes 

kunne foretages ekstraordinær genoptagelse, hvis der foreligger særlige omstændigheder herunder 

fejl, som ikke er ansvarspådragende, men hvor det må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen. 

Bestemmelsen er derfor en sikkerhedsventil, som kan anvendes i særlige tilfælde, der ikke er omfattet 

af de øvrige objektive regler i bestemmelsen.20 

 

På trods af at Fristudvalget foreslog en bagatelgrænse på 5.000 kr. i forhold til, hvorvidt der var tale 

om særlige omstændigheder, blev denne betingelse ikke anført i bestemmelsen. Størrelsen på ændrin-

gen synes således ikke fra lovgivers side at være et direkte moment. Dog kan det heller ikke udeluk-

kes, at det i den konkrete sag vil kunne have betydning. 

 

4. Hensynene bag fristreglerne 

Fristreglerne bryder med grundideen om, at målet altid er den materielt rigtige afgørelse. Med frist-

reglerne er der sat en tidsmæssig grænse for, hvor længe hensynet til den materielt rigtige afgørelse 

skal forfølges.21 På et tidspunkt vil andre hensyn veje tungere, og den materielt rigtige afgørelse må 

derfor vige. Det kan derfor udledes, at fristreglerne har til formål at forbedre retssikkerheden for 

borgerne ved indførelse af bedre og enklere regler. Samtidig skaber fristreglerne retsafklaring, hen-

synet til såvel myndighedens ressourcer og tilrettelæggelse af administrationen og bevismæssige år-

sager, er fristreglerne en nødvendighed, som gavner både borgere og myndigheden.22 Fristreglerne 

kan derfor afskære borgere såvel som myndigheden fra krav, som de uden fristreglerne kunne have 

 
19 Hans Henrik Bonde Eriksen mfl. Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 511. 
20 FT 2002-2003, tillæg A, s. 10. 
21 Mette Holm Høgsbro, Skatte- og afgiftsprocessen, 1. udg., s. 270. 
22 L 175, FT 2002/03, tillæg A, sp. 4592. 
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oppebåret. Skattepligtige har altså ikke uindskrænket ret til genoptagelse, ligesom myndigheden i 

visse tilfælde må acceptere, at en skattepligtig er besparet en omkostning.  

 

Modhensynet til den materielt rigtige afgørelse er myndighedens ressourcer. Hver enkelt anmodning 

om genoptagelse fra skattepligtige skal vurderes individuelt og konkret, og det vil næsten være umu-

ligt for myndigheden at tilrettelægge sine ressourcer, hvis der ikke var en tidsmæssig afgræsning for, 

hvornår borgerne må acceptere deres skatteansættelse. Også borgerens forventninger om ikke at blive 

mødt med yderligere krav, taler for, at skatteansættelsen på et tidspunkt skal være endelig, uanset om 

den er materielt rigtig eller ej. Skattepligtige vil således kunne lide et betydeligt tab, hvis deres for-

ventning til, at den oprindelige skatteansættelse er korrekt, og de her indrettet sig i tillid hertil. Der 

må derfor være en forventning i kraft af officialmaksimen. 

 

Ovenstående hensyn strider dog mod lighedshensynet, idet borgerne skal have samme retsstilling som 

andre borgere i tilsvarende situationer. At den første ansættelse har maskinel karakter, og dermed 

ikke længere er udarbejdet af den skattepligtige, støtter ligeledes hensynet om, at ansættelsen skal 

genoptages, såfremt den findes ukorrekt.23 

 

Det er derfor af yderste vigtighed, at fristreglerne er afbalanceret, da retstabet for begge parter kan 

være betydeligt. Afvejningen af de modsatrettede hensyn betyder, at der som udgangspunkt gælder 

en frist på 3 år og 4 måneder for både skattemyndigheden og skattepligtige, hvis de ønsker ansættelsen 

ændret24, og kun i nøje udvalgte tilfælde har lovgiver vurderet, at andre hensyn er så tungtvejende, at 

hovedreglen skal vige, og ansættelsen kan genoptages længere tid tilbage.  

 

 
23 Mette Hastrup Andersen, Skatteretlig genoptagelse – i forvaltningsretlig belysning, s. 80 ff. 
24 Lovbekendtgørelse af den 13. maj 2020 nr. 635, Skatteforvaltningsloven § 26, stk. 1 og 2. 
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5. Begrebet genoptagelse 

I den almindelige forvaltningsret udtrykker begrebet genoptagelse det forhold, at myndighederne 

træffer beslutninger om en fornyet vurdering af en tidligere afgørelse.25 Sker genoptagelsen på bor-

gerens initiativ, anvendes udtrykket remonstration.26  

 

Genoptagelse af en forvaltningsafgørelse sker ved fremkomst af nye faktiske eller retlige oplysninger. 

Skattemyndighedens beslutning kan herefter være, at den foretagne forvaltningsafgørelse oprethol-

des, ændres eller at den tilbagekaldes (annulleres). Det er derfor essentielt, at en beslutning om, at der 

skal ske genoptagelse, er en selvstændig afgørelse, der ikke i sig selv indebærer en stillingtagen til 

indholdet i den fornyede afgørelse. Afgørelse om genoptagelse tager alene stilling til, om der forelig-

ger sådanne nye relevante oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der medfører at den tidligere 

afgørelse (oftest årsopgørelsen) skal revurderes. 

 

Genoptagelse er ikke lovreguleret i den almindelige forvaltningsret og beror derfor på almindelige 

retsgrundsætninger, herunder især en afvejning af de overordnede retlige hensyn.27 Som tidligere 

nævnt er der en række modsatrettede retlige hensyn, som taler for og imod genoptagelse. Den almin-

delige forvaltningsretslære om genoptagelse indebærer derfor en normativ afvejning af hvert tilfældes 

konkrete omstændigheder, som det er vanskeligt at sammenfatte i operationelle retsregler.28 

 

I praksis giver SFL § 26, stk. 1 og 2 ikke anledning til de store problemstillinger, da skattemyndig-

hederne såvel som den skattepligtige har samme tidsfrist for at foranledige en ændring af skattean-

sættelsen. I tilfælde af at den skattepligtige ikke kommer med det fornødne materiale, er myndigheden 

forpligtet til yde vejledning, hvorved myndigheden i fællesskab med den skattepligtige finder frem 

til den materielt korrekte afgørelse.29  Oftest vil de skatteprocessuelle regler vedrøre, hvorvidt skat-

temyndigheden kan bryde den ordinære frist efter SFL § 27, stk. 1, nr. 5 eller den skattepligtige kan 

foretage fristgennembrud efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8. 

 
25 Mette Hastrup Andersen: Skatteretlig genoptagelse i forvaltningsretlig belysning, s. 33 ff. 
26 Jens Garde mfl. Forvaltningsret – Almindelige emner, 5 udg., s. 295 ff. 
27 Jan Pedersen, Skatteforvaltning Skatteproces Skattekontrol, 1. udg., s. 101. 
28 Mette Hastrup Andersen, Skatteretlig genoptagelse i forvaltningsretlig belysning, s. 73. 
29 Steen Rønsholdt, Forvaltningsret, 3. udg., s. 281. 
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Det fremgår af SFL § 27, stk. 1, at en anmodning om genoptagelse udenfor den ordinære frist i § 26 

kan ske, hvis en af de oplistede betingelser i SFL § 27, stk. 1-8 er opfyldt. Betingelserne i nr. 1-8 er 

undtagelser til hovedreglen i § 26 og er udtømmende jf. SKM2001.461 LSR. Uanset hvilket af for-

holdene, der er opfyldt i bestemmelsen, er det yderligere en betingelse, at genoptagelsesanmodningen 

er fremsat senest 6 måneder efter, at forholdet er kommet til kundskab. Dette er uagtet, om ændringen 

ønskes foretaget på skattemyndighedernes initiativ eller sker på den skattepligtiges foranledning. 

 

5.1. Ansættelsesbegrebet 

Ansættelse er i forarbejderne til skatteforvaltningsloven defineret således: 

”Begrebet ansættelse anvendes om en beløbsmæssig opgørelse, uanset om opgørelsen vedrører en 

enkeltstående disposition eller periode.”30 

 

Begrebet skatteansættelse er i lovens forarbejder defineret som: 

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

teansættelsen som om beregning af den skat, dette grundlag fører til, samt beregningen af tillæg, 

gebyrer eller lignende, der er knyttet til skatteberegningen. Begrebet omfatter desuden på tilsvarende 

måde fastansættelse af afgifttilsvar.” 

 

Det kan herefter udledes af definitionerne, at begrebet ansættelse af indkomstskat omfatter afgørelser 

fra skattemyndighederne vedrørende den skattepligtige indkomst, og hvorledes skatten skal opgøres. 

I overensstemmelse med forarbejderne omfatter fristbestemmelserne i skatteforvaltningslovens §§ 

26-27 således enhver form for skat, der opgøres på grundlag af indkomst, med undtagelse af gaveaf-

gift, da dette forhold er direkte undtaget jf. SFL § 26, stk. 9 og § 27, stk. 5. Ligeledes omfatter be-

stemmelserne ikke boafgift, pensionsafkast og afgifter ligesom told reguleres i anden lovgivning.31 

 

 
30 L 110, FT 2004/05, tillæg A, sp. 4258. 
31 Den juridiske vejledning 2021-2, A.A.8.5. 
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Afgørelse om indeholdelsespligt og hæftelse for manglende indeholdte skatter er heller ikke omfattet 

af fristreglerne jf. SKM2010.814 LSR, hvor et selskabs pligt til at indeholde A-skat af løn og 

SKM2012.409 LSR om pligt til at indeholde renteskat af rentebetalinger til et udenlandsk selskab. I 

disse tilfælde gælder de formueretlige forældelsesregler. 

 

5.1.1. Fristreglernes anvendelsesområde 

Det er et væsentligt element i skatteforvaltningsloven, at loven indeholder en nøje regulering af gen-

optagelsesmulighederne af en afgørelse, når denne har karakter af en skatteansættelse. Det er således 

skatteforvaltningslovens hovedprincip, at skatteansættelsen skal være korrekt uden hensyn til, om 

dette involverer en genoptagelse og hermed en ny skatteansættelse.32 

 

De ordinære genoptagelsesfrister er reguleret i SFL § 26, mens de ekstraordinære genoptagelsesfrister 

fremgår af SFL § 27.33 Det er uden betydning, om skatteansættelsen vedrører en fysisk person eller 

et selskab, og om ændringen vedrører en allerede eksisterende skatteansættelse, eller om der forelig-

ger en førsterangs skatteansættelse. Genoptagelsesreglerne er herudover uafhængig af, om anmod-

ningen sker på foranledning af skattemyndighederne eller den skattepligtige. 

 

Fristreglerne i SFL §§ 26-27 indeholder princippet om skatteansættelsens materielle korrekthed. Prin-

cippet pålægger en ret for skattemyndighederne til at sikre, at skatteansættelsen er materiel korrekt i 

forhold til det forelæggende oplysninger og den gældende lovgivning. Om der tillige foreligger en 

pligt for skattemyndighederne, er uklart.34 

 

 
32 Jan Pedersen, Skatteforvaltning Skatteproces Skattekontrol, 1. udg., s. 102. 
33 Lovbekendtgørelse 13. maj 2020 nr. 635 Skatteforvaltningslovens §§ 26-27. 
34 Jan Pedersen er af den opfattelse, at skattemyndigheden tillige har en pligt (obligatorisk) til at ændre en ansættelse jf. 

TfS 1992, 413. Kritisk herimod Niels Winther-Sørensen i Beskatning af international erhvervsindkomst (2000), s. 49 og 

Jacob Graff Nielsen, Legalitetskravet ved beskatning – De forfatnings- og forvaltningsretlige rammer, 2003, s 171 f., der 

mener, at der gælder et opportunitetsprincip. Se i øvrigt Aage Michelsen mfl., Lærebog om indkomstskat, 18. udg., s. 

108. 



18 

 

5.1.2. Ekstraordinær ansættelse 

Af skatteforvaltningslovens ordlyd i § 26 fremgår det, at reglen angår situationer, hvor ”en ansættelse 

af indkomst- eller ejendomsværdiskat” skal foretages eller ændres. Dette følger også af SFL § 27, stk. 

1, 1. pkt., som har følgende ordlyd: 

”Uanset fristerne i § 26 kan en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat foretages eller æn-

dres efter anmodning fra den skattepligtige eller efter told- og skatteforvaltningens bestemmelse, 

hvis:”. 

 

Som nævnt tidligere er katteforvaltningslovens § 27 er udtømmende, og såfremt den pågældende 

situation ikke falder ind under en af bestemmelsens oplistede anvendelsesområder, vil der ikke kunne 

genoptages ekstraordinært jf. SKM2001.461 LSR.  

 

Ansættelsesfristen efter skatteforvaltningslovens § 27 er ultimativt op til 10 år, da den er forbundet 

til de formueretlige forældelsesregler jf. skatteforvaltningslovens § 34 a, stk. 4.  

 

Det faktum, at skatteansættelsen er materielt forkert, er som det helt klare udgangspunkt ikke i sig 

selv tilstrækkeligt til, at den skattepligtige kan få en ekstraordinær genoptagelse, da dette jo er en 

grundbetingelse for, at det overhoved er relevant at ændre skatteansættelsen. Tilsvarende gælder i 

forhold til skattemyndighedernes adgang til ekstraordinær genoptagelse. Det er i alle situationer en 

forudsætning, at der foreligger en fejlagtig skatteansættelse for, at SFL § 27 overhoved finder anven-

delse samtidig med, at der tillige foreligger et særligt grundlag herfor. 

 

5.1.3. Krav til genoptagelsesanmodningen 

Hvis den skattepligtige har anmodet om at få genoptaget sin skatteansættelse udover de ordinære 

indkomstår, og skattemyndigheden ikke behandler dette spørgsmål, vil sagen skulle hjemvises til for-

nyet behandling.35 Der gælder ikke yderligere krav til genoptagelsesanmodningen i forhold til den 

ordinære frist i SFL § 26, stk. 2. Dette betyder derfor, at skatteyder skal rette henvendelse til 

 
35 I LSR af 9. juni 2021, J.nr. 19-0104397 havde Skattestyrelsen ikke behandlede anmodningen om momstilsvar. 
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skattemyndigheden med oplysninger om retlig eller faktisk karakter, der kan begrunde, hvorfor den 

allerede fortrykte ansættelse skal ændres. Det er ikke en forudsætning, at oplysningerne er nye. Såle-

des vil allerede kendte oplysninger kunne anvendes som begrundelse for en genoptagelsesanmodning, 

så længe de ikke tidligere er blevet tillagt betydning. 

 

5.1.4. Retsvirkningerne af fristreglerne 

Essensen af fristreglerne er, at skattemyndighederne henholdsvis den skattepligtige kan foretage æn-

dringer af skatteansættelsen inden for nogle nærmere angivne tidsfrister.  Fristreglerne sætter altså 

den tidsmæssige grænse for ændring af skatteansættelsen. 

 

Skattemyndighederne skal varsle ændringen i form af et forslag også kaldet agterskrivelse jf. skatte-

forvaltningslovens § 20, stk. 1.36 Den skattepligtige skal indsende en genoptagelsesanmodning inden 

for fristen jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2. Fristreglerne er således kompetenceforskrifter, der 

fastsætter den tidsmæssige udstrækning af skattemyndighedernes kompetence til at foretage eller æn-

dre skatteansættelsen på eget initiativ eller ændre en ansættelse på den skattepligtiges initiativ. Hvis 

tidsperioden er udløbet, vil der ikke kunne ske ændring af ansættelsen, uanset om det kan godtgøres, 

at der foreligger en materielt forket ansættelse. Der mangler altså hjemmel til at træffe afgørelse om 

skatteansættelsen. Hvis der uagtet træffes afgørelse, vil den skattepligtige kunne få erklæret denne 

ugyldig, og den vil herefter ikke have retsvirkning37 jf. SKM2004.110 H, hvor en forhøjelse efter 

udløbet af fristen i den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1 blev anset for ugyldig.  

 

I modsætning til SFL § 26 giver § 27 alene hjemmel til at foretage ændringer vedrørende det punkt, 

der er årsagen til, at ansættelsen genoptages til fornyet behandling. Inden for fristerne i SFL § 26 kan 

skattemyndighederne foretage enhver begrundet ændring af skatteansættelsen, uanset om ændringen 

er en forhøjelse eller nedsættelse. Er årsagen til den ekstraordinære fornyede behandling f.eks. 

 
36 Agterskrivelse kan udlades, hvis afgørelsen træffes efter anmodning fra den skattepligtige, og skattemyndighederne 

kan imødekomme anmodning fuldt ud, eller at sagens parter i øvrigt er enige om afgørelsen jf. skatteforvaltningslovens 

§ 20, stk. 3. 
37 Jens Garde m.fl., Forvaltningsret Almindelige Emner, 5. udg., s. 425 ff. 
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regulering af renteindtægter, kan den fornyede behandling ikke samtidig udvides til at omfatte ansæt-

telse af fri bil. 

 

Ved fristgennembrud af reglerne i SFL § 27 skal skattemyndigheden eller den skattepligtige derfor 

kunne godtgøre hvert enkelt punkt. Som undtagelse til princippet om, at genoptagelse efter SFL § 27 

kun kan vedrøre det punkt, som er årsagen til ændring af ansættelsen, gælder et grundlæggende prin-

cip om, at skattemyndigheden i situationer, hvor den skattepligtige beder om og får genoptaget et 

indkomstår, altid kan foretage ændringer inden for det samme indkomstår i det omfang ændringen 

udspringer af den skattepligtiges anmodning. Det er dog en forudsætning, at der foreligger konneksi-

tet. Baggrunden er, at en ændring til fordel for den skattepligtige, og som samtidig resulterer i et 

modkrav i myndighedens favør, altid vil kunne modregnes, uanset om kravet er forældet efter foræl-

delsesloven.38  

 

Såfremt et punkt influerer på et andet, vil der efter omstændighederne skulle ske regulering, da der er 

tale om en direkte følgevirkning af den begærede ændring eller andre tilfælde, der har sammenhæng, 

og som også kan påberåbes efter skatteforvaltningslovens § 27. 

 

Fristreglerne i skatteforvaltningsloven regulerer ikke initiativforpligtigelsen vedrørende afledte an-

sættelsesændringer hos andre skattepligtige end den, hvis ansættelse er blevet ændret. En tredjemands 

skatteansættelse kan derfor også medføre en ændring, uanset om ændringen er foranlediget af skatte-

myndigheden eller den skattepligtige. Da myndigheden er forpligtet til at foretage korrekte ansættel-

ser, vil der være pligt til at genoptage tredjemands skatteansættelse som konsekvensændring i det 

omfang de foreliggende oplysninger muliggør dette, og forudsat at skatteforvaltningslovens fristreg-

ler ikke er til hinder for ændringer af tredjemands ansættelse.39 Dette vil navnlig have betydning ved 

f.eks. ændring af aktieindkomst og udbytte, såfremt den skattepligtige er gift og herved sambeskattet, 

og ægtefællen tillige ejer aktier eller har et tab. Herudover vil en hovedaktionærs ændring af A-skat 

have betydning for selskabets fradrag for samme.  

 
38 SKM2006.750 V og TfS 1998, 315. 
39 Hans Bonde Eriksen m.fl., Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 514. 
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For at en skatteansættelse kan ændres efter SFL 27, er der fire betingelser som skal være opfyldt.40 

Faktum skal kunne rummes i en af de i SFL § 27, stk. 1, nr. 1-8 foreliggende situationer. Der må ikke 

være indtrådt forældelse af skattekravet efter forældelsesloven. Herudover er det en betingelse, at 

reaktionsfristen, også kaldet den lille frist regel i SFL § 27, stk. 2 er overholdt. Til sidst er det også 

en betingelse, at skattemyndigheden har kompetence til at ændre skatteansættelsen. 

 

5.1.5. Fristreglernes rækkevidde 

Det fremgår ikke i skatteforvaltningslovens, forarbejderne eller i den tidligere gældende skattestyrel-

seslov, hvorvidt fristreglerne er udtømmende. Fristudvalget tager heller ikke direkte stilling til spørgs-

målet i Betænkning 1426/2003. Om dette er ens betydende med, at der ikke er andre regler, som 

regulerer genoptagelse synes derfor ikke at fremgå klart. Retspraksis og administrativ praksis fore-

kommer dog at forudsætte klart, at en ændring af en skatteansættelse fordrer, at betingelserne i SFL 

§§ 26-27 er opfyldt. Modsætningsvis vil der ikke kunne foretages ændring jf. TfS 2001, 330 VLD. 

Den skattepligtige ønskede tilbagebetaling efter reglerne om condicitio indebiti, idet der med urette 

var foretaget rentefiksering. Højesteret havde i en tidligere dom underkendt denne administrative 

praksis, men da der ikke på daværende tidspunkt var hjemmel til at foretage ekstraordinær genopta-

gelse længere tid end 3 år tilbage, kunne der ikke indrømmes ret til genoptagelse. Vestre landsret 

udtalte:  

”Allerede fordi betingelserne for genoptagelse efter den dagældende skattestyrelseslovs § 4, stk. 2, 

ikke er opfyldt, er der ikke grundlag for at dømme sagsøgte til at tilbagebetale de erlagte skatter.” 

 

 

 

 

 

 

 
40 Kaspar Bastian m.fl., Skatteansættelse, s. 135 ff. 
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Ifølge Mette Holm Høgsbro har fristreglerne i skatteforvaltningsloven karakter af lex specialis. Dette 

betyder mere konkret, at der:41 

- Hverken kan ske fravigelse af fristreglerne til gunst eller til skade for borgeren/virksomheden 

men hensyn til fristens tidsmæssige udstrækning 

- Hverken kan ske fravigelse af fristreglerne til gunst eller til skade for borgeren/virksomheden 

med hensyn til reglens indholdsmæssige udstrækning 

- Ikke kan ske påberåbelse af sagsbehandlingsfejl eller materielle fejl og ugyldighed som hjem-

mel for genoptagelse og ændring i videre omfang end fristreglerne giver adgang til 

- Ikke kan ske tilbagebetaling af skatte- eller afgiftskrav alene under henvisning til conditio 

indebiti.42 

 

5.1.6. Fravigelse af fristreglerne 

Forarbejderne til skatteforvaltningsloven tager ikke stilling til, hvorvidt fristreglerne kan fraviges ved 

aftale. I dansk ret gælder legalitetsprincippet.43 I det danske retskildehierarki er grundloven den øver-

ste retskilde. Det fremgår af grundlovens § 43, at ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves 

uden ved lov. Legalitetsprincippet indeholder to grundlæggende betingelser, hvoraf den første er kra-

vet om lovhjemmel. Myndighederne kan hermed ikke træffe afgørelse eller udfærdige administrative 

forskrifter, hvis dette ikke har hjemmel i lov. Herefter kan det derfor konkluderes, at der ifølge lega-

litetsprincippet ikke er adgang for skattepligtige og skattemyndigheden til at indgå aftale om beskat-

ning, uanset om dette er til fordel eller ugunst for en af parterne.  

 

 

 

 

 

 
41 Mette Holm Høgsbro, Skatte- og afgiftsprocessen, 1. udg., s. 281. 
42 Condictio indebiti er uskrevne regler om krav på tilbagebetaling af et for meget erlagt beløb. 
43 Jens Garde m.fl., Forvaltningsret Almindelige Emner, 5. udg., s. 150 ff. 
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6. Analyse af lovgrundlaget – skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 

Bestemmelsen, som kaldes ”suspensionsreglen”, finder alene anvendelse i forbindelse med ansættel-

ser, der foretages på myndighedens initiativ.44 

 

Efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 kan en ekstraordinær ansættelse foretages, når: 

”Den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skat-

temyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.” 

 

Bestemmelsen skal sammenholdes med den almindelige oplysningspligt jf. skattekontrollovens § 2 

og straffelovens § 289. Ud fra bestemmelserne kan det udledes, at det er den skattepligtige der bærer 

ansvaret for, at alle indtægter er medtaget på årsopgørelsen. 

 

6.1. Formålet med bestemmelsen 

Formålet med bestemmelsen er, at der kan foretages en ny skatteansættelse i de tilfælde, hvor skatte-

yder har forsømt sin handlepligt, og dette ikke er af bagatellignende karakter. Bestemmelsen stiller 

ikke krav om, at der skal foreligge en dom eller endelig afgørelse om et strafbart forhold for, at den 

finder anvendelse. Den strafferetlige bedømmelse kan derfor ikke sidestilles med vurderingen om, at 

der foreligger groft uagtsomhed.45 I praksis er det heller ikke ualmindeligt, at ansvarssagen er opgivet 

ved tiltalebortfald eller tiltalefrafald, men skattemyndigheden alligevel foretager en genoptagelse ef-

ter SFL § 27, stk. 1, nr. 5. Dette er bl.a. fastslået af Højesteret i SKM2011.209 H og SKM2011.2011 

H, hvor det faktum, at der var sket frifindelse i straffesagen, ikke havde betydning for prøvelsen af, 

om der kunne ske genoptagelse efter bestemmelsen. Det bør dog være en undtagelse at statuere grov 

uagtsomhed efter skatteforvaltningsloven, uden at dette samtidig kan statueres efter skattekontrollo-

ven.46  

 

 
44 Aage Michelsen m.fl., Lærebog i indkomstskat, 18. udg., s. 90. 
45 TfS 1997, 165 TSM. 
46 Jan Pedersen, Skatteforvaltning Skatteproces Skattekontrol, 1. udg., s. 136. 
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Bestemmelsen kan alene anvendes, såfremt skattemyndighederne ønsker at foretage en forhøjelse.47 

Det er altså ikke muligt for den skattepligtige at suspendere fristen med anmodning om genoptagelse 

af skatteansættelsen efter denne bestemmelse. Bestemmelsen finder derfor ikke anvendelse i tilfælde, 

hvor der anmodes om nedsættelse af en for høj ansættelse som følge af grov uagtsomhed hos den 

skattepligtige eller dennes repræsentant jf. præmissen i SKM2015.427 BR og stadfæstet i 

SKM2016.585.VLR samt L 175, FT 2002/03, tillæg A, s. 4608. 

 

På trods af at bestemmelsen kun finder anvendelse ved for lav en ansættelse, er der intet til hinder 

for, at skattemyndigheden genoptager ansættelsen i de tilfælde, hvor den skattepligtige er selvanmel-

der, og hermed af egen drift retter henvendelse med oplysninger om, at ansættelsen er for lav.48  

 

6.1.1. Bestemmelsens anvendelsesområde 

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 hjemler fristgennembrud, når den skattepligtige eller den-

nes repræsentant forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at den tidligere ansættelse eller undla-

delse heraf er foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Bedømmelsen af, om der er handlet 

forsætligt eller groft uagtsomt, må vurderes med udgangspunkt i den skattestrafferetlige teori og prak-

sis. Dette medfører modsætningsvis, at såfremt den ukorrekte ansættelse foranlediget fra en udefra-

kommende tredjemand, f.eks. en forkert kontroloplysning efter skattekontrolloven, vil betingelsen 

om minimum grov uagtsomhed ikke være opfyldt, medmindre at skatteyder var bevidst om fejlen.49 

Her vil fejlen medføre, at fristen suspenderes, og det er uden betydning, om det er den skattepligtige 

eller skattemyndigheden, der har fremskaffet oplysningerne. 

 

Det kan herefter udledes, at der skal foreligge en kvalificeret og positiv fejl, dvs. at fejlen skal kunne 

tilregnes den skattepligtige eller dennes repræsentant som groft uagtsom eller forsætlig. Ifølge lov-

forarbejderne er vurderingen af, om der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed identisk med vurde-

ringen i forhold til de tilsvarende begreber i skattekontrolloven.50  

 
47 SKM2002.371 / TfS 2002, 685 LSR, hvor Landsskatteretten ikke tillod genoptagelse, selvom der forelå grov uagtsom-

hed, da dette var til skatteyderens fordel. 
48 LSR af 16. maj 2018 j.nr. 16-0215534. 
49 TfS 1992, 19 Ø. 
50 Betænkning 1426/2003, afsnit 4.2.4.2. 
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Ved en positiv fejl forstås, at den skattepligtige eller dennes repræsentant enten har handlet svigagtigt 

ved at have fortiet oplysninger, eller hvor der direkte er selvangivet urigtige oplysninger bevidst. Det 

er derfor en betingelse, at fejlen er kvalificeret og efter en konkret tilregnelse kan bebrejdes den skat-

tepligtige. Bestemmelsen vil således ikke finde anvendelse, hvis fejlen alene er udslag som simpel 

uagtsomhed. 

 

Begrebet groft uagtsomt er ikke defineret i loven. Alligevel er der bred enighed om, at uagtsomhed 

foreligger, når der ikke er udvist den handlemåde og den agtpågivenhed, som er krævet i den pågæl-

dende situation, og der derfor foreligger en bebrejdelsesværdig handling eller undladelse.51 Det er 

tillige utvivlsomt, at der begrebsmæssigt er tale om det samme begreb, uanset om groft uagtsomt 

vurderes ud fra et genoptagelsesperspektiv eller en strafferetlig sanktionering. Ifølge Professor dr.jur. 

Jan Pedersen er det derfor direkte ukorrekt, når det hævdes, at uagtsomhedsbedømmelsen er mere 

lempelig ved afgørelsen af, om der kan foretages ekstraordinær genoptagelse i sammenligning med 

den egentlige strafsanktionering. 

 

Af betydning er indholdet og karakteren af de bestemmelser, der ikke er efterkommet, idet tilsidesæt-

telse af simple og velkendte bestemmelser i højere grad anses som værende af grov uagtsomhed i 

forhold til overtrædelse af mere komplicerede og sjældent anvendte regler. I praksis vil en simpel 

avanceopgørelse derfor også hurtigere give udslag af groft uagtsomt i forhold til en opgørelse, hvor 

der skal tages højde for genvundne afskrivninger, tillæg for forbedringer, pristalsreguleringer mm. 

Der er ligeledes eksempler på, at udeholdelse af gevinst på aktier i langt højere grad vurderes til at 

være groft uagtsomt, end hvis samme beløb havde været grundet beviser i lagerbeskattede investe-

ringsselskaber. Begrundelsen er, at den skattepligtige ved salget af aktierne burde vide, at der ville 

være et forhold, der havde betydning for årsopgørelsen. Ved lagerbeskattede beviser, har skatteyder 

ikke nødvendigvis foretaget en aktiv handling, og der er derfor ikke krav om samme agtpågivenhed. 

 

 
51 Jan Pedersen vedrørende simpel og grov uagtsomhed i SR.2015.160. 
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Beløbets størrelse spiller en vigtig rolle, når graden af uagtsomheden skal vurderes. Således vil ude-

holdelse af større beløb også pege i retning af grov uagtsomhed. Dette gør sig især gældende, hvis 

der er tale om flere indkomstår, idet der i højere grad er anledning til at konstatere en mangelfuld 

angivelse.  

 

6.1.2.Skattemyndighedens ændring af skatteansættelsen 

Det gælder for samtlige fristgennembrudsgrunde i SFL § 27, at såfremt der er grundlag for ekstraor-

dinær genoptagelse, kan ansættelsen kun ændres angående det forhold, der har været årsag til genop-

tagelsen. Den ekstraordinære genoptagelse åbner ikke mulighed for andre ændringer i ansættelsen en 

de herved varslede, som kunne begrundes i suspensive forhold.52 

 

6.1.3.Urigtigt eller ufuldstændigt grundlag 

Ordlyden af bestemmelsen fastsætter, at betingelsen for dens anvendelsesområde er, at ansættelsen 

er foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Bemærkningerne til loven giver ingen uddyb-

ning af formuleringen, men forarbejderne til den dagældende skattestyrelseslov § 35, stk. 3 fremgår 

det, at det er en forudsætning, at der er begået en positiv fejl.53 

 

Praksis på området viser dog, at det ikke er et krav, at der aktivt er begået fejl. Undladelse og fortielse 

af skattepligtige indtægter er tillige omfattet af bestemmelsen.54 Et eksempel er SKM2018.306.BR, 

hvor byretten fastslog, at det var mindst groft uagtsomt ikke at have indgivet selvangivelse til de 

danske skattemyndigheder, da han var bosiddende her i landet.  

 

Også passivitet ved modtagelse af forkerte oplysninger fra myndighederne anses for omfattet af be-

stemmelsen jf. Se TfS 2001, 200 VLD, hvor den skattepligtige var tilsendt en fejlagtig årsopgørelse, 

hvor fremført underskud var negativ med 1.679.262 kr., men burde have været negativ med 24.528 

kr. 

 
52 Hans Henrik Bonde m.fl., Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 539. 
53 FT 1989-90, tillæg A, sp. 258. 
54 Se TfS 2001, 200 VLD, hvor det blev anset for mindst groft uagtsomt, at den skattepligtige havde undladt at skatte-

myndigheden om modtagelse af pensionsindtægter fra en tidligere arbejdsgiver. 
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Grov uagtsomhed kan derfor foreligge, selvom den skattepligtige er ubevidst om lovovertrædelsen. I 

disse situationer har skatteyder ikke selv været opmærksom på lovovertrædelsen, selvom han burde 

have været dette.55 Dette kan gøre sig gældende vedrørende manglende oplysninger om indtægt i 

udlandet, som skatteyderen fejlagtig har overset. Den skattepligtige kan også have handlet bevidst 

uagtsomt. I strafferetten kan der henvises til dolus Alexanderson,56 som er en underkategori af dolus 

eventualis. I en sådan situation vil gerningspersonen bevidst vælge at holde sig uvidende om det 

gerningsmoment, forholdet vedrører. Et eksempel er, at man ikke åbner brevene fra skattemyndighe-

den, fordi man herved vil få kendskab til en viden, som man herefter vil have pligt til at handle på. I 

skattestrafferetten er bevidst uagtsomhed ofte relevant, når den skattepligtige ikke er bekendt med det 

regelsæt, forholdet vedrører, men alligevel vælger ikke at søge den fornødne råd- og vejledning. 

 

6.1.4. Fejlen skal kunne henføres til den skattepligtige eller nogen på dennes vegne 

Efter ordlyden af SFL § 27, stk. 1, nr. 5 er det ikke kun den forsætlige eller groft uagtsomme afvigelse 

af urigtige eller ufuldstændige oplysninger fra den skattepligtige selv, men også dennes legale repræ-

sentant. Dette er navnlig revisor eller advokat, men også ansatte med en stillingsfuldmagt, medmindre 

den pågældende repræsentant handler klart udenfor sin bemyndigelse. Ordvalget har særligt betyd-

ning for erhvervsdrivende, hvor en ansat har forsømt sit ansvar og den erhvervsdrivende derfor har 

en forpligtelse for at sikre ansattes afgivelse af korrekte oplysninger.57 Der vil dog ikke kunne gøres 

et strafansvar gældende mod den skattepligtige, hvor det er skattepligtiges repræsentant, der groft 

uagtsomt eller forsætligt har bevirket, at ansættelsen er foretaget på et forkert grundlag.58 

 

Skattelovrådet har i Betænkning nr. 1339/ 1997 s. 1759 antaget, at bestemmelsen ikke kan medføre 

suspension af forhøjelsesfristen, hvis tredjemand, der ikke er repræsentant for den skattepligtige, har 

bevirket den urigtige ansættelse. Dette har navnlig betydning i forhold til tredjepart indberetninger, 

som myndigheden modtager fra arbejdsgiver, pengeinstitutter og andre myndigheder. 

 
55 Der foreligger således en uegentlig negativ retsvildfarelse. 
56 Vagn Greve m.fl., Kommenteret straffelov – almindelig del, 10. udg., s. 248 
57 Det følger af principperne i aftaleloven, at hovedmanden ikke er bundet, hvis fuldmægtigen overskrider sin fuldmagt. 

Se aftalelovens § 10. 
58 Kaspar Bastian m.fl., Skatteansættelse, i noten på s. 174. 
59 Under afsnit 3.2.1. 



28 

 

 

Ifølge Mette Holm Høgsbro er det irrelevant, hvorvidt den skattepligtige er vidende om repræsentan-

tens grove uagtsomhed eller ej. Der vil i så fald alene skulle tages stilling til, hvorvidt repræsentanten 

har handlet i strid med sin fuldmægt.60 

 

Dette belyses i TfS 1999, 234 LSR, hvor det forhold at en revisor ikke have medregnet lejeindtægt 

for udlejning af en ejerlejlighed for den skattepligtige, blev anset for groft uagtsomt. Det at udarbej-

delse af selvangivelserne var overladt til revisor ændrede ikke på situationen (dissens). 

 

Hvis den skattepligtige har benyttet sig af en professionel rådgiver, vil det lettere kunne påvises, at 

der er handlet mindst groft uagtsomt, idet en professionel ansvarsnorm oftest vil blive vurderet stren-

gere i forhold til en almindelig skattepligtig. I LSR af 16. maj 2018 j.nr. 16-0215534 var en uden-

landsk statsborger flyttet til Danmark og blevet fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, 

nr. 1. Den skattepligtige havde forespurgt sin tyske revisor, om indtægter ved udlejning af en ejendom 

beliggende i Tyskland var skattepligtig til Danmark. Revisoren havde oplyst, at indtægten blev be-

skattet endeligt i Tyskland, hvorfor der ikke var yderligere beskatning til Danmark. Skattemyndighe-

den havde fundet, at den tyske revisor havde handlet mindst groft uagtsomt ved at vejlede om forhol-

det.  

 

Landsskatteretten udtalte i den pågældende sag:  

”Det er Landsskatterettens opfattelse, at ordvalget “den skattepligtige eller nogen på dennes vegne”, 

som fremgår af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, skal forstås således, at handles der på 

vegne af klageren i form af en rådgiver eller repræsentant eller af klageren selv, binder handlingen 

den skattepligtige i relation til bestemmelsen. Der sker dermed en identifikation mellem repræsen-

tanten og den skattepligtige. Såfremt repræsentanten handler uden for sin bemyndigelse ses forholdet 

ikke at være bindende for den skattepligtige.” 

 

 
60 Mette Holm Høgsbro, Skatte- og afgiftsprocessen, s. 348. 
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Den skattepligtige blev således stillet ringere ved at have rådført sig med en sagkyndig revisor. Dette 

på trods af, at den tyske revisor ikke havde repræsenteret den skattepligtige overfor de danske skat-

temyndigheder. Der forelå således ikke et fuldmagtsforhold eller et repræsentantforhold. Afgørelsen 

viser, at skattepligtige kan blive bundet af rådgivning, uanset om dette sker som repræsentant eller ej. 

Der synes ikke hjemmel til i dansk lovgivning at vurdere parten ud fra den strengere professionelle 

ansvarsnorm, når der ikke foreligger et repræsentationsforhold og rådgiveren i øvrigt ikke er fagkyn-

dig på det pågældende område. Præmissen i ovenstående sag synes derfor overraskende, og det må 

antages, at den skattepligtige burde have været vurderet ud fra den almindelige culpøse handling. 

Dette synes også at være i overensstemmelse med Hans Gammeltoft-Hansen vurdering som Folke-

tingets Ombudsmand, som i FOB.1995.481 udtalte, at: ”Parten afgør, hvornår og i hvilket omfang 

parten ønsker at lade sig repræsentere. Det er myndighedens ansvar, at der foreligger den fornødne 

bemyndigelse for partsrepræsentanten, og myndigheden må i givet fald søge tvivl herom afklaret.”61 

 

6.2. Betingelse om mindst groft uagtsomt 

Efter bestemmelsens ordlyd kan skattemyndigheden alene genoptage ansættelsen ekstraordinært, hvis 

der er handlet mindst groft uagtsomt. Det må derfor kunne udledes, at såfremt den skattepligtige blot 

har handlet simpelt uagtsomt, vil betingelsen SFL § 27, stk. 1, nr. 5 ikke være opfyldt. Afgrænsningen 

mellem grov uagtsomhed og simpel uagtsomhed beror på en konkret vurdering i forhold til den im-

plicerede skatteyders baggrund og forudsætninger.62 Generelt må grov uagtsomhed dog kendetegnes 

ved, at der foreligger en ukorrekt oplysning om indtægter eller ved en urigtig oplysning, der skyldes 

generel uordentlighed eller uefterrettelighed. Simpel uagtsomhed kendes derimod ved enkeltstående 

fejltagelser af en vis undskyldelig karakter.63  

 

Den simple uagtsomhed er ikke tilstrækkelig til at kunne begrunde suspension jf. ordlyden af skatte-

forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. Det er derfor essentielt at pointere, at en materielt ukorrekt 

skatteansættelse ikke er tilstrækkelig til at suspendere fristen.  

 
61 Se Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udg., s. 604. 
62 Se bl.a. SKM2018.230 Ø, hvor en skatteyder der havde anparter i et K/S i Tyskland blev anset for at handlet groft 

uagtsomt, uanset at han havde anvendt de af revisoren godkendte regnskabsmateriale. Østre Landsret statuerede, at inve-

steringen var foretaget med skattemæssig sigte, og hermed en skærpende omstændighed.  
63 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 4, 6. udg., s. 118 f. 
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Som udgangspunkt vil det være groft uagtsomt, hvis indkomster fra personlig virksomhed, herunder 

løn, bonus m.m. oplyses for lavt på årsopgørelsen. Dette skyldes, at den skattepligtige bør være be-

kendt med disse forhold. Praksis har dog været tilbageholdende med at pålægge et strafansvar ved 

urigtig oplysning af A-indkomst. Begrundelsen er, at indkomsten er indberetningspligtig for udbeta-

leren, og det forudsættes derfor, at skattemyndighederne er blevet gjort bekendt med indkomsten jf. 

skatteindberetningsloven. Dette synes også at være Skattestyrelsens holdning forudsat, at der er tale 

om et låst felt, hvor tredjemand har indberetningspligten.64 Begrundelsen må være, at indtægter og 

fradrag for en stor del af befolkningen indberettes af andre parter. Det har derfor ikke syntes rimeligt 

at gøre et strafansvar gældende for en indberetning, der ikke er foretaget af den skattepligtige selv. 

Praksis på området viser dog også, at såfremt den skattepligtige har udeladt indtægter, hvor der ikke 

er indberetningspligt, og skattemyndigheden ikke modtager oplysninger, vil der blive gjort et straf-

ansvar gældende.65 Hvis skattemyndigheden har modtaget oplysninger, men der mangler oplysninger 

for, at korrekt indtægt vil kunne opgøres, synes der ikke at være grundlag for, at den skattepligtige 

har overtrådt bestemmelserne i skattekontrolloven, selvom han har handlet mindst groft uagtsomt jf. 

SKM2020.311 H (dissens). Skatteyder havde undladt rettidigt at oplyse om, at hans gevinst ved salg 

af aktier på 2,5 mio. kr. ikke fremgik af årsopgørelsen. Herved havde han unddraget 750.000 kr. i 

skat. Sagen handlede om, hvorvidt skatteyder var ansvarsfri efter den dagældende skattekontrollovs 

§ 1 A, stk. 3. Skatteyder blev både i byretten og landsretten dømt, men Højesteret fandt, at skatteyder 

ikke havde oplysningspligt, da det måtte formodes, at pengeinstituttet indberettede alle handlerne. 

Dette uagtet, at pengeinstituttet ikke er forpligtiget til at indberette en samlet opgørelse og at skatte-

yder havde foretaget aktielån også kendt som shorting samt at skatteyder var blevet gjort opmærksom 

på, at der manglede oplysninger på årsopgørelsen, medførte ikke et andet resultat. Skatteyder blev 

herefter frifundet efter skattekontrollovens § 16 jf. § 1 A, stk. 3 (videreført i § 83, stk. 1 jf. § 2, stk. 

2). 

 

Højesteret tilkendegiver i SKM2008.702 HD, at selve sondringen mellem grov uagtsomhed og forsæt 

ikke er et administrativt skøn, hvor det subjektive selvstændigt skal begrundes, men dette forudsætter 

 
64 Den juridiske vejledning A.C.3.2.1.3.3. 
65 SKM2011.754 ØLR fandt landsretten, at forholdet var forsætligt. Se i øvrigt SKM2013.357 ØLR og SKM2013.631 

ØLR, hvor det fandtes groft uagtsomt.  
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selvfølgelig, at det underliggende objektive konstaterbare forhold er kritisabelt i sådan en grad at det 

overskrider den almindelige simple uagtsomhed. Myndigheden er således forpligtet til at begrunde 

helt konkret i sin afgørelse og efter forvaltningslovens § 24 fremhæve de faktiske omstændigheder i 

forhold til at kunne benytte reglen.  

 

Den skattestrafferetlige og den skatteretlige bedømmelse bør som udgangspunkt være sammenfal-

dende. Praksis på området viser dog talrige eksempler på, at dette ikke er tilfældet. Det er ikke ual-

mindeligt, at der statueres grov uagtsomhed med fristgennembrud som konsekvens, uanset at et straf-

ansvar ikke gøres gældende, og selvom omstændighederne taler for simpel uagtsomhed. Dette var 

eksempelvis tilfældet i SKM2018.520 H (Schweizersagen), hvor et ægtepar ikke havde opgivet deres 

bopæl i Danmark, hvorfor de reelt var fuldt skattepligtige til Danmark. Ægteparret havde inden fra-

flytning til Schweiz søgt rådgivning hos en advokat, hvilket ikke kunne medføre, at ægteparret alene 

havde handlet simpelt uagtsomt.  

 

Ovenstående dom er afgjort med dissens i Østre landsret, hvor flertallet fandt, at ægteparret ikke 

forsætligt eller groft uagtsomt havde afgivet urigtige oplysninger til skattemyndighederne. Ægtepar-

ret blev på denne baggrund frifundet, uanset at de var fuldt skattepligtige til Danmark. Højesteret 

stadfæstede byrettens dom, hvilket viser omfanget af bestemmelsens anvendelsesområde. I denne sag 

fandt flertallet af landsretsdommere ikke, at ægteparret havde handlet groft uagtsomt ved at følge 

rådgivningen fra revisor. Alligevel blev ægteparret dømt i Højesteret. Ukendskab til reglerne synes 

således ikke at kunne bevirke genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 5. 

 

I SKM2015.646 Ø havde den skattepligtige modtaget rådgivning vedrørende den skattemæssige 

håndtering af aktieoptioner. Efter denne rådgivning skulle beskatning af warrants først ske på udnyt-

telsestidspunktet og ikke tildelingstidspunktet. Da den skattepligtige havde en velanerkendt revisor, 

blev det ikke overvejet at indhente bindende svar fra skattemyndigheden. Landsretten statuerede grov 

uagtsomhed, idet revisor på interne arbejdspapirer havde noteret, at skattemyndighederne havde fået 

medhold i en række lignende sager. Revisor havde tillige noteret sig, at der var risiko for, at de tildelte 

warrants skulle indtægtsføres som personlig indkomst i den skattepligtige indtægt. På denne baggrund 
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fandt landsretten, at skatteyder måtte have kendskab til, at skattemyndigheden mente, at sådanne war-

rants skulle beskattes ved tildeling. 

 

Såfremt skatteyder har søgt rådgivning, men at rådgiver har begået væsentlige fejl, vil det være et 

moment, der taler for, at skatteyder alene har handlet simpelt uagtsomt. I SKM2006.149 V vedrørende 

moms havde den afgiftspligtige handlet i tillid til den rådgivning den sagkyndige rådgiver havde ydet. 

Her fandt landsretten også henset til at skattemyndigheden allerede på selvangivelsestidspunktet var 

bekendt med ordningen, at skatteyder alene havde handlet simpelt uagtsomt. 

 

6.2.1. Forholdet mellem objektive og subjektive betingelser 

En skattepligtig har handlet forsætlig, når han bevidst undlader at oplyse om en indtægt, hvorved han 

herved har foranlediget, at skatteansættelsen er foretaget på et urigtig grundlag. Tilsvarende vil et 

oplyst fradrag på årsopgørelsen også være en forsætlig handling, når den skattepligtige er vidende 

om, at dette foretages på et urigtig grundlag. Forsæt kan således både opstå ved en handling og en 

undladelse. Sædvanligvis vil konstateringen af forsæt være efter den strafferetlige vurdering – altså 

direkte forsæt, et sandsynlighedsforsæt eller et eventualitetsforsæt og kaldet dolus eventualis. Da for-

sæt er et subjektivt forhold hos den skattepligtige, kan det i praksis være svært for skattemyndighe-

derne at løfte denne bevisbyrde. I dansk ret gælder en ulovbestemt bevisbyrderegel også kaldet onus 

probandi. Ifølge denne regel er udgangspunktet, at den part, der ønsker at gøre en påstand gældende, 

også har bevisbyrden herfor.66 Det vil derfor være myndigheden, som har bevisbyrden for, at den 

skattepligtige har handlet strafbart. Som konsekvens heraf, vil det kræve konkrete beviser for, at den 

skattepligtige har handlet forsætligt. 

 

Såfremt den skattepligtige ikke har handlet forsætligt, vil skattemyndighederne alligevel kunne gen-

optage skatteansættelsen ekstraordinært, hvis den skattepligtige har handlet mindst groft uagtsomt. 

Uagtsomhed foreligger, når skatteyderen har tilsidesat den agtpågivenhed, der må forventes i den 

konkrete situation i forhold til de indtægter og fradrag, der har oplyst på årsopgørelsen.  

 

 
66 U 1915.801 H. 
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At den skattepligtige ikke nødvendigvis har overtrådt bestemmelserne i skattekontrolloven og straf-

feloven udelukker som sagt ikke, at skattemyndigheden er afskåret fra at genoptage skatteansættelsen. 

Den skattepligtige må således bære, at han bliver genoptaget. Den manglende konneksitet mellem på 

den ene side skatteforvaltningslovens bestemmelser og på den anden side skattekontrollovens be-

stemmelser synes at skyldes princippet in dubio pro reo, hvor enhver rimelig tvivl skal komme den 

tiltalte til gode.67 I den almindelige skatteret er beviskravet blot, at det alene skal påvises, at det er 

mere sandsynligt, at der foreligger grov uagtsomhed end simpel uagtsomhed. Det er således muligt, 

at en skattepligtig må tåle at få sin skatteansættelse genoptaget ekstraordinært med begrundelsen at 

der er handlet groft uagtsomt og efterfølgende blive frifundet for netop samme forhold i straffesagen.  

Der er således ikke tale om, at forsæt eller grov uagtsomhed skal fortolkes mere udvidende i skatte-

forvaltningsloven end i skattekontrolloven. En eventuel divergens er derfor alene udtryk for, at be-

visbedømmelse i skattestrafferetten stiller strengere krav i forhold til det identiske gerningsindhold i 

skatteretten. 

 

Ovenstående kan bl.a. udledes af SKM2016.387/388 B, hvor byretten udtalte: ”Det følger af praksis 

- herunder U 2011.1458H og de forud derfor liggende afgørelser TfS 2009.572 V og TfS 2001.825 Ø 

- at vurderingen af grov uagtsomhed i skatteforvaltningslovens 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 strafansvar.”  

 

Dommens præmis synes overraskende, da det direkte fremgår af forarbejderne til loven samt Fristud-

valgets betænkning 1426/2003, at der er identitet af begrebet grov uagtsomhed i relation til skatte-

kontrolloven og skatteforvaltningsloven. Det forhold, at det et strafansvar ikke er en betingelse for 

ekstraordinær genoptagelse synes ikke derfor ikke at kunne begrunde, at der ikke foreligger den 

samme vurdering af den grove uagtsomhed.    

 

Netop sammenhængen mellem genoptagelse efter skatteforvaltningsloven contra skattekontrolloven 

belyses i SKM2012.349 V, der omhandlede udeholdelse af lejeindtægt fra sommerhuse. I den 

 
67 Knud Waaben, Strafferettens almindelige del i ansvarslæren, 5. udg., s. 130. 

https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/abs/U20111458-01
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/abs/TFS20090572
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/abs/TFS20010825
https://pro.karnovgroup.dk/b/documents/rel/LBKG20151267
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forbindelse havde skatteyder selvangivet et beløb, mens ægtefællen havde fået indsat store beløb på 

sin konto. Skattemyndigheden skønnede derfor en noget højere lejeindtægt. Forinden havde anklage-

myndigheden opgivet påtale, men dette var ikke til hinder for, at skatteyder blev genoptaget efter 

skatteforvaltningsloven.68 

 

Landsskatteretten har i SKM2004.129.LSR udtalt følgende om genoptagelse, hvor der er sket frifin-

delse:  

”En frifindende straffedom kan således eventuelt blot være udtryk for, at domstolen ikke subjektivt 

har anset, at personen har haft tilregnelse til at opfylde straffebestemmelsens gerningsindhold. Det 

afgørende må efter rettens opfattelse derfor være, om det skatteretlige spørgsmål tillige kan anses for 

at være blevet afgjort i forbindelse med vurderingen af det strafferetlige spørgsmål. I en civil skatte-

sag 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 skatte-

mæssige forhold. Det vil efter rettens opfattelse derfor stride mod en grundlæggende almindelig lig-

hedsgrundsætning, hvis en frifindende straffedom umiddelbart blev tillagt en vidtrækkende betydning 

for bedømmelsen af den civile skattesag.” 

 

6.3. Praksis om grov uagtsomhed og forsæt 

SKM2015.689.VLR 

Sagen vedrørte en skatteyder, der ikke havde selvangivet renteindtægter, som hidrørte fra et privat 

udlån til svigersønnen. Det var ubestridt, at renteindtægterne var skattepligtige. Selvangivelsen frem 

til indkomståret 2001 var udarbejdet af datteren, og her var renteindtægterne medtaget. Fra indkomst-

årene 2002-2006 havde skatteyder benyttet sig af et tilbud fra kommunen om, at kommunen udarbej-

dede selvangivelsen. Landsretten udtaler i sin præmis, at skatteyder var klar over, at han oppebar 

skattepligtige renteindtægter, og under hensyn til at der var tale om renteindtægter hidrørende fra et 

 
68 Se tillige SKM2001.575.LSR, hvor det forhold, at der i lignende sager ikke var rejst en straffesag, kunne tillægges 

betydning. 
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lån uden et skriftligt gældsbrev, kunne skatteyder ikke forvente, at medarbejderne hos kommunen 

havde kendskab til indtægten. Ved at have undladt at oplyse skattemyndighederne om renteindtæg-

terne, havde skatteyder handlet i hvert fald groft uagtsomt, hvorfor betingelserne i skatteforvaltnings-

lovens § 27, stk., nr. 5 for ekstraordinær ansættelse var opfyldt. 

 

SKM2018.56.ØLR 

Skattemyndighederne havde forhøjet skatteyderens skatteansættelser for 2007 og 2008 med avancer 

vedrørende afståelse af aktier til sin mor i den bank, hvor skatteyderen arbejdede. Skatteyder havde 

købt aktierne, hvorefter han havde solgt aktierne videre til moderen. Det fremgik af aktienotaerne 

samt registreringen af ejerbogen, at skatteyder var ejer af aktierne. På denne baggrund anså landsret-

ten det mindst for groft uagtsomt, at skatteyderen ikke havde selvangivet avancen. I den forbindelse 

udtalte landsretten, at det påhvilede skatteyder at bevise, at han under disse omstændigheder alligevel 

ikke var den reelle ejer af aktierne, men at købet skete på vegne af hans mor. Byretten havde udtalt, 

at skatteyder via sin stilling burde have vidst at købe ville udløse en avancebeskatning, hvilket lands-

retten tiltrådte. 

 

6.3.1. Praksis om simpel uagtsomhed 

SKM2016.471.LSR 

I SKM2016.471. LSR fandt Landsskatteretten, at den skattepligtige alene havde handlet simpelt uagt-

somt. Sagen vedrørte beskatnings af fri bil. Skatteyder havde på årsopgørelsen oplyst en anden fri bil, 

og var blevet beskattet heraf i de berørte indkomstår. Landsskatteretten fandt med den begrundelse, 

at skatteyder ikke havde handlet groft uagtsomt, hvorfor der ikke kunne ske genoptagelse af skatte-

ansættelsen vedrørende dette forhold. 

 

SKM2016.104.LSR 

En i udlandet bosat skatteyder måtte anses for fuldt skattepligtig efter KSL § 7, stk. 1, da han havde 

ophold i et sommerhus, som af skatteyder kunne anvendes til helårsbolig efter planloven. Manglende 

indgivelse af selvangivelse fra skattepligtens indtræden kunne ikke tilregnes skatteyder som forsæt-

ligt eller groft uagtsomt, og der forelå på den baggrund ikke hjemmel til at genoptage indkomstårene 



36 

 

ekstraordinært. Der var bl.a. henset til at der forelå en tilflytningssituation og ligningsvejledningens 

afsnit om sommerhuse var anført under afsnittet om fraflytning. Klagers urigtige selvangivelse i pe-

rioden som begrænset skattepligtig kunne på denne baggrund alene tilregnes ham som simpelt uagt-

somt. Landsskatteretten begrundet yderligere, at samspillet med planlovens -og kildeskattelovens reg-

ler samt oplysningerne i ligningsvejledningen medførte, at skatteyder ikke kunne anses for at have 

handlet groft uagtsomt.  

 

LSR af 29.03.2017, j.nr. 14-4366626 

Skatteyder var bosiddende i England, men arbejde som lægevikar i fire måneder i Danmark, hvor 

skatteyder havde sommerhus. I forbindelse med vikariaterne blev der stillet en bolig til rådighed. 

Skatteyder opholdt sig både i England og i sommerhuset i Danmark, når han ikke arbejdede. Lands-

skatteretten fandt, at der ikke var indtrådt dansk skattepligt, hvorfor skatteyder alene var begrænset 

skattepligtig af sin lønindkomst oppebåret som vikar i Danmark. På denne baggrund blev det fastslået, 

at skatteyder kun havde handlet simpelt uagtsomt ved ikke at selvangive sin indkomst i Danmark. 

Dette henset til, at han forudgående havde kontaktet skattemyndigheden, der havde oplyst ham, at 

han kun skulle medtage sin indtægt, såfremt han opholdt sig over 180 dage i landet samt det forhold, 

at der var tale om et kompliceret regelsæt. 

 

6.4. Kritik af praksis 

Den omstændighed at den skattestrafferetlige og skatteretlige bedømmelse som udgangspunkt bør 

være sammenfaldene synes ikke at kunne udledes af praksis på området. Det må derfor konstateres, 

at skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 i praksis har et betydeligt videre anvendelsesområde, 

end bestemmelsens skattepolitiske formål begrunder. Praksis synes herefter først at tage stilling til, 

hvorvidt skatteansættelsen er materielt korrekt, og såfremt dette ikke er tilfældet, vil skatteansættelsen 

kunne genoptages ekstraordinært med den begrundelse, at den skattepligtige burde have selvangivet 

sin indtægt. 
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Den juridiske vejledning angiver følgende om begreberne fortsæt og grov uagtsomhed i skatteforvalt-

ningslovens § 27, stk. 1, nr. 5:69 

”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 gældende, eller at en gennemført straffesag resul-

terer i en fastsættelse af straf. Begrundelsen er, at frifindelse i straffesagen kan hænge sammen med 

en straffesags særlige karakter, fx at der gælder andre krav til bevisets styrke end i skatteansættel-

sessagen.” 

 

På trods af at ekstraordinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 ikke er 

betinget af, at der gøres et strafansvar gældende, bør dette dog som udgangspunkt være tilfældet. 

Dette henset til at begreberne forsæt og grov uagtsomhed er identisk i skatteforvaltningsloven og 

skattekontrolloven. Vurderingen, om en skatteansættelse kan genoptages ekstraordinært, må derfor 

vurderes efter de samme principper. Det er Professor dr.jur. Jan Pedersens opfattelse, at der utvivl-

somt i højere grad end tidligere foretages ekstraordinære ansættelser på grund af forsæt eller grov 

uagtsomhed. Dette sammenholdt med, at også de øvrige ekstraordinære genoptagelsesbestemmelser 

fortolkes og anvendes ud over det forudsatte ved lovgivningen indførelse, hvilket har medført, at den 

teoretiske hovedregel om en 3-årig ansættelsesfrist er blevet den praktiske undtagelse.70 

 

6.5. Opsummering 

Det kan ud fra ovenstående praksis udledes, at der samlet set lægges vægt på, om der er tale om 

enkeltstående fejl fra denne skattepligtige, eller om forholdet kan henføres til at være af gentagende 

karakter. Her lægges især vægt på, hvor mange indkomstår unddragelsen kan konstateres. 

Størrelsen på det unddraget beløb, har også stor betydning i forhold til, om der statueres grov uagt-

somhed. Såfremt der alene er tale om mindre beløb, synes det ikke krævet af skatteyder, at denne 

burde være vidende om den manglende beskatning. Hvis den skattepligtige har forholdt sig passivt 

ved modtagelse af oplysninger, vil dette også kunne karakteriseres som groft uagtsomt. Det anførte 

 
69 Den Juridiske Vejledning 2021-2, afsnit A.A.8.2.2.1.2.5. 
70 Jan Pedersen, SR.2015.160. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/635
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196403
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/635
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/635
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/635
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/635


38 

 

er alene momenter, og der skal i hvert tilfælde foretages en konkret vurdering af, om der foreligger 

grov uagtsomhed.  

 

Simpel uagtsomhed foreligger normalt. hvor der er tale om manglende selvangivelse af et mindre 

beløb vedrørende et enkelt indkomstår, samt for der eksempelvis foreligger misforståelse af et uklart 

regelsæt. Herved vil skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 ikke give adgang til fristgennembrud. 

Retsstillingen er herefter, at hvis der er udvist mindst grov uagtsomhed fra den skattepligtige, gælder 

skatteforvaltningslovens ansættelsesfrister ikke. Fastsættelsen af skattekrævet er i stedet alene be-

grænset til de formueretlige forældelsesregler. Det følger heraf SFL § 34 a, stk. 4, at forældelse ind-

træder 10 år efter forfaldstiden ved ekstraordinær ansættelse.71 

 

7. Analyse af lovgrundlaget – skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 

SFL § 27, stk. 1, nr. 8 hjemler fristgennembrud, når særlige omstændigheder foreligger. Ifølge forar-

bejderne til bestemmelsen finder den anvendelse i de tilfælde, hvor opremsningen i SFL 27, stk. 1, 

nr. 1-7 ikke finder anvendelse. 

 

Den ekstraordinære genoptagelse kan efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8 foretages, når: 

”Told- og skatteforvaltningen efter anmodning fra den skattepligtige giver tilladelse til ændring af 

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

 

Som ved de øvrige bestemmelser i skatteforvaltningslovens § 27, er der kun hjemmel til at ændre 

skatteansættelsen for det punkt, hvor betingelsen om særlige omstændigheder er opfyldt. Der kan 

derfor ikke foretages andre ændringer i forbindelse med genoptagelsen.72 

 

 
71 Se i øvrigt Jan Pedersen SR.2015.160. 
72 Den Juridiske Vejledning A.A.8.2.2.2.2.8. 
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7.1. Sikkerhedsventilen 

Efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8 kan en skattepligtig anmode om genoptagelse af indkomstår, der ikke kan 

omfattes af de ordinære indkomstår jf. SFL § 26, stk. 2. Det skal bemærkes, at bestemmelsen som 

den eneste af fristbrudsbestemmelserne er formuleret som en bevillingsregel, og bestemmelsens an-

vendelse kræver derfor, at der opnås tilladelse hertil. 

 

Bestemmelsen blev indsat ved Lov nr. 410 af 2. juni og følger Fristudvalgets betænkning fra 2003, 

hvor bestemmelsen om særlige omstændigheder blev anbefalet. Baggrunden for bestemmelsen var, 

at udvalget fandt behov for, at der udover de objektive betingelser i SFL § 27 skulle være en sikker-

hedsventil til, at der alligevel kunne ske genoptage af en skatteansættelse, når forholdene i særlig grad 

taler for det. Bestemmelsen skal sikre, at genoptagelse alligevel kan ske i de tilfælde, hvor særlige 

omstændigheder fører til, at det må anses for urimelig at opretholde den materielle forkerte ansæt-

telse.73 Det blev blandt andet anført, at der ikke længere var hjemmel til at foretage ekstraordinær 

genoptagelse ved svig fra tredjemand.74 Bestemmelsen blev ydermere kritiseret ved, at den ikke mu-

liggjorde uhjemlet beskatning tilbageført med støtte i den almindelige formueretlige berigelsesgrund-

sætning.75 Kritikken medførte, at Fristudvalget i Betænkning 1426/2003 foreslog den nye sikkerheds-

ventil i SFL § 27, stk. 1, nr. 8. 

 

Det er vigtigt at fremhæve, at bestemmelsen ikke kan benyttes som et alternativ til at påklage urigtige 

skatteansættelser. Formålet med bestemmelsen er netop at kunne genoptage de ansættelser, hvor den 

skattepligtige har været uden skyld. Hvis den skattepligtige er bekendt med forholdet og er uenig heri, 

må den skattepligtige forfølge forkerte skatteansættelser via sin klageadgang. Hvis skatteyder fortry-

der, at ansættelsen ikke blev påklaget, kan SFL § 27, stk. 1, nr. 8 således ikke finde anvendelse.76 Har 

den skattepligtig haft kendskab til det urigtige forhold, vil han derfor være afskåret fra at få genopta-

gelse efter bestemmelsen. Den skattepligtige skal derfor normalt have været forhindret i at klage eller 

ikke have haft anledning til at klage, grundet forhold som han først efterfølgende bliver bekendt med. 

 
73 Fristudvalgets Betænkning 1426/2003, afsnit 7.2.1.2. 
74 Hanne Søgaard Hansen, TfS 1999, 710. 
75 Jan Pedersen i et svar til Folketingets Skatteudvalg i forbindelse med en høring over L 192. 
76 Kaspar Bastian m.fl., Skatteansættelse, s. 207. 
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Dette synes også at være begrundelsen i dommene SKM2017.224 H og SKM2019.132.ØLR for ikke 

at genoptage ansætterne ekstraordinært. 

 

7.1.1. Hvem kan påberåbe sig bestemmelsen? 

Som det fremgår af bestemmelsens ordlyd, kan den udelukkende anvendes af den skattepligtige, og 

alene i de situationer, hvor ændringen er til gunst for den skattepligtige. Der kan derfor ikke som 

udgangspunkt opstå netteforhøjelser ved imødekommelse af borgerens anmodning om ekstraordinær 

genoptagelse.77 Tidligere var det Skattestyrelsens opfattelse, at der godt kunne ske forhøjelse ved 

selvanmeldelser, men dette synes ikke længere tilfældet.78 Der vil dog som det fremgår af LSR af 16. 

maj 2018 j.nr. 16-0215534 kunne ske ekstraordinær genoptagelse ved selvanmeldelse efter SFL § 27, 

stk. 1, nr. 5, hvis betingelsen om, at forholdet er mindst groft uagtsomt er opfyldt.  

 

7.1.2. Bagatelgrænse 

Fristudvalget forslog, at der ved vurderingen af, om der foreligger særlige omstændigheder, kan til-

lægges betydning, om afgørelsen har væsentlig betydning for den skattepligtige. Er der tale om en 

ændring på mere end 5.000 kr., vil dette tale for genoptagelse. Vedrører det forhold, der begrunder 

ændringen flere indkomstår, skal der foretages en samlet vurdering, således at en ændring for samtlige 

år på i alt 5.000 kr. eller mere ligeledes normalt vil tale for, at anmodningen om genoptagelse imøde-

kommes. Bagatelgrænsen fremgår ikke af lovens ordlyd, og er derfor alene et moment i den samlede 

vurdering af, om der skal ske ekstraordinær genoptagelse.79 

 

I SKM2017.242 V blev anmodning om ekstraordinær genoptagelse nægtet på trods af, at revisors 

opgørelse viste, at skatteansættelsen skulle være 100.729 kr. lavere end som fastsat ved skøn af skat-

temyndigheden. Den økonomiske værdi synes derfor ikke i nærlæggende praksis at være et hoved-

hensyn, også henset til at landsretten ikke omtaler størrelsen på nedsættelsen i sin begrundelse. 

 
77 SKM2012.87.BR, hvor byretten tilsidesatte afgørelsen fra det daværende SKAT med den begrundelse, at der i forbin-

delse med en anmodning om ekstraordinær genoptagelse og nedsættelse ikke kan foretages en nettoforhøjelse.  
78 Se Den Juridiske Vejledning 2019-1, afsnit A.A.8.2.2.2.8 i forhold til Den Juridiske Vejledning 2021-2, afsnit 

A.A.8.2.2.2.8. 
79 Bagatelgrænsen fremgår også af den Juridiske Vejledning 2021-2, afsnit A.A.8.2.2.2.2.8. 
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Genoptagelse kan hermed foretages, uanset at skatteansættelsen angår begrænset økonomiske værdier 

for den skattepligtige. Der synes dog ikke at foreligge praksis, hvor genoptagelse imødekommes eller 

nægtes på baggrund af beløbets størrelse, og det må derfor antages, at bagatelgrænsen alene skal anses 

for et moment i forhold til, at meget små beløb ikke kan genoptages. Hermed synes det således ikke 

at kunne udledes, at såfremt der er tale om større beløb, skal der automatisk ske genoptagelse, eller 

at dette taler for at genoptagelsesanmodningen bør imødekommes. 

 

7.2. Bevisbyrde 

SLF § 27, stk. 1, nr. 8 fordrer to kumulative betingelser for at kunne finde anvendelse. Anmodningen 

om ekstraordinær genoptagelse følger reglerne i SFL § 26. Der skal derfor stadig fremlægges oplys-

ninger af faktisk eller retlig karakter, der kan sandsynliggøre, at en genoptagelse vil medføre en æn-

dret ansættelse.80 Herudover skal der fremlægges dokumentation for, at der foreligger særlige om-

stændigheder, der ikke kan bebrejdes en skattepligtige.81 Denne bevisbyrde kan være tungere at løfte, 

jo ældre år forholdet vedrører. Er der tale om indkomstår langt tilbage i tid, men stadig inden for den 

10-årige forældelsesfrist jf. SFL § 34 a, stk. 4, og skattemyndigheden ikke er i besiddelse af oplys-

ningerne, skal den skattepligtige efter omstændighederne være i stand til selv at fremlægge den rele-

vante dokumentation. 

 

I SKM2012.170 Ø havde det daværende SKAT nægtet fradrag og grundet manglende dokumentation 

foretaget et skøn, fordi fakturaer ansås for omfakturerede. Klager havde ikke fremlagt nye faktiske 

eller retlige oplysninger, der kunne føre til en ændret vurdering. På denne baggrund blev ekstraordi-

nær genoptagelse nægtet, idet klageren ikke havde sandsynliggjort, at skatteansættelsen var materielt 

urigtig. 

 

 
80 SKM2010.551 H, hvor en skatteyder havde modtaget et forslag ændring af Skatteansættelsen. Skatteyder gjorde indsi-

gelse mod forslaget, men flyttede efterfølgende fra USA til Norge, uden at oplyse dette til de danske skattemyndighederne. 

Da hun efterfølgende flyttede tilbage til Danmark, gjorde hun gældende, at hun ikke var bevidst om den foretaget ansæt-

telse. Højesteret fandt ikke, at der kunne ske ekstraordinær genoptagelse, idet det var skatteyderes pligt at underrette 

skattemyndighederne ved flytning. Højesteret fandt, at der måtte kræve et sikkert bevis for, at skatteansættelsen var for-

kert. 
81 Betænkning nr. 1426/2003 om frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet, s. 172 f. 
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Med lignende begrundelse nægtede Vestre Landsret genoptagelse i SKM2015.632 V, idet ”Det er 

ikke påvist, at ansættelserne er åbenbart urigtige eller urimelige.”   

 

7.2.1. Subjektivt element 

SFL § 27, stk. 1, nr. 8 er en opsamlingsregel, og har til formål at fungere som en sikkerhedsventil. 82 

Bestemmelsen vil derfor primært finde anvendelse i de situationer, hvor de øvrige genoptagelsesmu-

ligheder er udelukket.83  

 

Ordvalget ”særlige omstændigheder” medfører et subjektivt skønselement, og myndighedernes vur-

dering skal derfor afspejles heri. Det betyder derfor også, at bestemmelsen selvfølgelig ikke kan på-

beråbes som alternativ til den sædvanlige instansrækkefølge. Såfremt en skatteyder finder ansættelsen 

fejlagtig, må denne følge den sædvanlige klagevej, og kan derfor ikke passivt afvente, for herefter at 

få genoptaget ældre indkomstår.84 

 

Bestemmelsens formulering samt den subjektive karakter bevirker, at vurdering og betydning af be-

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

til, at forholdet skal afgøres på baggrund af en konkret vurdering af samtlige af de oplysninger, der 

foreligger, kan praksis ikke ubetinget følges vedrørende enkelte forhold, men skal herimod vurderes 

som en helhed i forhold til, hvorvidt der kan ske ekstraordinær genoptagelse. 

 

 

 

 

 
82 Fristudvalgets Betænkning 1426/2003, afsnit 7.2.1.2. 
83 Den Juridiske Vejledning 2021-2, afsnit A.A.8.2.2.2.8. 
84 Hans Henrik Bonde Eriksen, Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 576. 
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7.2.2.Urimelig at opretholde ansættelsen 

Af bemærkningerne til bestemmelsen fremgår det, at en ændring af skatteansættelsen skal kunne til-

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

omstændigheder, hvor de øvrige objektive regler ikke kan omfattes. Det fremgår af bemærkningerne, 

at der i nedenstående tilfælde vil kunne ske genoptagelse:85 

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

det alligevel må anses for urimeligt at opretholde ansættelsen 

- Svig fra tredjemand 

- Andre særlige omstændigheder, som falder uden for de objektive kriterier i bestemmelsen 

(SFL § 27, stk. 1, nr. 1-7). Dette kunne f.eks. være en lønudbetaling, der omklassificeres til 

afdrag på lån. 

- En åbenbar urimelig skønsmæssig ansættelse 

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

har reageret rettidigt i form at klage eller anmodning om genoptagelse 

- Det fremgår endvidere, at der ikke vil være grundlag for genoptagelse, hvor den skattepligtige 

har glemt et fradrag eller hvor skattemyndighederne har fortolket lovgivningen forkert, med-

mindre denne fejlfortolkning har bevirket, at myndighederne herved har handlet ansvarspå-

dragende. 

 

Efter skattemyndighedens vurdering vil ”særlige omstændigheder” kunne være alvorlig sygdom, der 

har været årsag til mangelfulde eller forkerte skatteansættelser. Derimod vil den skattepligtiges soci-

ale, personlige eller økonomiske forhold normalt ikke i sig selv kunne bevirke, at der tillades genop-

tagelse. Helt uforudsigelige omstændigheder, der ikke skyldes den skattepligtige selv, vil i øvrigt 

kunne medføre ekstraordinær genoptagelse.86 

 

I forhold til hvorvidt det er urimeligt er opretholde skatteansættelsen, verserer der på nuværende tids-

punkt sager angående selskabers hjemsted under navnet ”Panama Papers”. Selskaberne har udeholdt 

indtægt, hvilket må antages at være mindst groft uagtsomt efter SLF § 27, stk. 1, nr. 5. Spørgsmålet 

 
85 Lovforslag L 175 FT 2002-03, tillæg A, s. 4609. 
86 Den Juridiske Vejledning 2021-2, A.A.8.2.2.2.2.8. 
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bliver herefter, om der vil være fradrag, såfremt der tillige er underskud, som ikke er medtaget på den 

danske årsopgørelse.  

 

Eksempel: 

Et selskab har ikke oplyst indtægt på årsopgørelsen for indkomstårene 2012-2016 med begrundelsen, 

at ejerne anser selskabet for ikke at have hjemsted her til landet. Efter en konkret vurdering, finder 

skattemyndigheden, at selskabet er fuldt skattepligtigt til Danmark, grundet at ledelsens sæde er i 

Danmark. På denne baggrund genoptages indkomstårene 2012, 2014 og 2016 efter SFL § 27, stk. 1, 

nr. 5. For indkomstårene 2013 og 2015 har årets resultat være negativt. Spørgsmålet er herefter, om 

indkomstårene med underskud tillige skal genoptagelses. På den ene side er det ikke groft uagtsomt 

at snyde sig selv. Dette kan tale for, at der kun kan ske genoptagelse af indkomstårene 2012, 2014 og 

2016, såfremt der ikke foreligger særlige omstændigheder. 

 

Det er nærliggende at antage, at der netop i en sådan situation foreligger sådanne særlige omstændig-

heder, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse alle de indkomstår, hvor resultatet er negativt. 

Under normale omstændigheder, vil der have været tale om et glemt fradrag, hvorfor selskaberne ikke 

vil kunne få genoptaget ansættelsen. Situationen er dog den, at selskaberne har selvangivet ud fra den 

opfattelse, at de ikke var skattepligtige til Danmark. Når det herefter fastlås, at der skal betales skat 

hertil landet, må de tab, der tillige har er konstateret, også være fradragsberettiget. Hvis selskaberne 

var blevet pålagt dansk skattepligt i 2012, må det formodes, at underskuddene i 2013 og 2015 ville 

have været selvangivet. Det må derfor kunne udledes, at såfremt skattemyndigheden foretager eks-

traordinær genoptagelse af samme forhold over en årrække, vil de indkomstår hvor der er tab, tillige 

skulle genoptages. Der synes i hvert fald ikke i lovgivningen eller forarbejderne at være noget til 

hinder for at genoptage indkomstår med tab. 

 

Ovenstående har man forsøgt at gøre op med i visse situationer. Det er navnlig, hvor årets resultat er 

påvirket at det forrige indkomstår. Reglerne omtales balancepostreglerne og er primært reguleret i 

skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7.87 Reglen er bl.a. rettet mod balanceposter, hvor 

 
87 Der findes en tilsvarende regel i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 5. 
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indkomstopgørelsen sker på grundlag af den værdiforøgelse eller værdiforringelse, som konstateres 

fra indkomstårets start til slut. Eksempelvis vil indkomstopgørelsen af igangværende arbejde, varela-

ger, visse hensættelser af tab og beviser i lagerbeskattede investeringsselskaber efter aktieavancebe-

skatningslovens § 19 være omfattet af bestemmelsen. Ens for disse er, at opgørelsen foretages på 

grundlag en sammenligning mellem primobeholdning og ultimobeholdning i det pågældende ind-

komstår – også kaldet lagerprincippet. I det efterfølgende indkomstårs primoværdi anvendes således 

det forriges indkomstårs ultimoværdi. Det fremgår derfor af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 7, at 

såfremt en ansættelse vedrører en balancepost, kan primoværdien alene foretages eller ændres, så-

fremt det forrige indkomstårs ultimoværdi tillige ændres. Herved sikres, at der ikke sker dobbeltbe-

skatning eller ingen beskatning, idet der er identitet mellem et indkomstårs ultimoværdi og det efter-

følgende indkomstårs primoværdi. 

 

Som nævnt finder balancepostreglerne bl.a. anvendelse ved beviser i lagerbeskattet investeringssel-

skaber jf. aktieavancebeskatningslovens § 19. Efter den dagældende ABL § 19 A (nu ABL § 19 D), 

er det en betingelse for at opnå fradrag for tab, at køb af beviser, herunder identitet, antal, kurs, an-

skaffelsestidspunkt og anskaffelsessum er oplyst til skattemyndighederne inden den 1. juli i det efter-

følgende indkomstår, beviserne er købt jf. skattekontrollovens § 10, stk. 2. Såfremt denne betingelse 

ikke er opfyldt, vil den skattepligtige blive beskattet af gevinster, uden samtidig at kunne få fradrag 

for tab. Nedenstående illustrerer problemstillingen:88 

 

 

 

 

 

 

 

 
88 Reglen i SFL § 26, stk. 7 omfattede først værdipapirer for indkomståret 2017 jf. L 2017 683. Bestemmelsen kan dog 

anvendes på indkomstår, der ligger forud, under forudsætning af, at den skattepligtige stadig ejer værdipapirerne.  



46 

 

2012:       Køb for 100 kr.  

Beviserne har en ultimoværdi på 120 kr. 

Til beskatning     = 20 kr. 

 

2013:  

Beviserne har en ultimoværdi på 100 kr. 

Tab som ikke kan fradrages grundet manglende oplysning om køb  = 20 kr. 

 

2014:  

Bevisernes ultimoværdi er igen steget til 120 kr. 

Til beskatning     = 20 kr. 

  

2015: 

Bevisernes ultimoværdi er nu 100 kr. igen. 

Tab som ikke kan fradrages grundet manglende oplysning om køb  = 20 kr. 

 

Som ovenstående viser, vil ”toppene” blive beskattet, uden fradrag for tab. Den skattepligtige vil 

herved blive beskattet af den samme gevinst flere gange, hvilket man ikke fandt hensigtsmæssigt. Det 

er dog en betingelse for at anvende balancepostreglerne i ovenstående eksempel, at den skattepligtige 

har anvendt en forkert opgørelsesmetode.89 Den skattepligtige skal derfor have anvendt realisations-

princippet i stedet for lagerprincippet. Derfor vil bestemmelsen ikke finde anvendelse, såfremt den 

skattepligtige har anvendt lagerprincippet i alle indkomstårene jf. SKM2014.860.LSR. Det er tillige 

en betingelse, at den skattepligtig ejer værdipapirerne i det første ikke forældet indkomstår.  

 

Da betingelsen for at anvende balancepostreglerne er, at der skal have været anvendt en forkert op-

gørelsesmetode, vil de ikke kunne finde anvendelse ved sagerne om Panama papers, da problemstil-

lingen her ikke er opgørelsesmetoden, men herimod beskatningsretten. 

 
89 Lov nr. 683 af 8. juni 2017. og Den juridiske vejledning A.A.8.2.2.1.8. 
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7.2.3. Myndighedsfejl 

Tidligere kunne det give anledning til tvivl, hvorvidt det var tilstrækkeligt for genoptagelse, at myn-

digheden blot havde begået fejl.90 Det må derfor undersøges, hvad kravet om ansvarspådragende om-

fatter. Det fremgår af bemærkningerne til bestemmelsen før lovændringerne L 175 og L 192, at be-

stemmelsen skal ses som et alternativ til erstatningssøgsmål ved domstolene.91 Det vil derfor være en 

betingelse, at myndigheden vil kunne ifalde et offentligretligt erstatningsansvar. Vurdering af, om en 

myndighed har handlet ansvarspådragende, følger de samme betingelser som ved øvrige retssubjek-

ter. Det er dansk rets absolutte hovedregel, at det er den samme ansvarsnorm, der gælder for private 

som for det offentlige.92 

 

Følgende hovedbetingelser kan herefter opstilles for offentligretligt erstatningsansvar: 

- Myndigheden skal have begået en fejl 

- Myndigheden skal have handlet culpøst 

- Der skal være årsagssammenhæng (konneksitet) og adækvans mellem den culpøse handling 

og borgerens tab 

- Borgeren skal have lidt et tab 

- Det er ikke en betingelse for offentligretligt erstatningsansvar, at afgørelsen kan underkendes 

som ugyldig. Forholdet mellem erstatning og ugyldighed er således principielt to fra hinanden 

adskilte spørgsmål. 

 

I SKM2017.196 Ø var skatteyder for de relevante indkomstår blevet anset for fuldt skattepligtig til 

USA. Skattemyndighederne havde tillige anset skatteyder for fuldt skattepligtig til Danmark, og 

havde ved skatteansættelsen ikke inddraget det amerikanske skatteforhold i afgørelsen. Landsretten 

fandt allerede af denne grund, at skattemyndigheden skulle genoptage skatteansættelserne i medfør 

af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8. 

 

 
90 Mette Hastrup Andersen: Skatteretlig genoptagelse i forvaltningsretlig belysning, s. 229 ff. 
91 FT 1998-99, tillæg A, s. 4565. 
92 Bo von Eyben og Helle Isager, Lærebog i erstatningsret, 6. udg., side 62. 
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Det vil som udgangspunkt være ansvarspådragende for myndigheden, hvis loven administreres i strid 

med gældende praksis. I TfS 1999, 557 udtalte Vestre Landsret ved vurdering af, om den skatteplig-

tige kunne få befordring efter den dagældende bestemmelse i ligningslovens § 9 C, stk. 4, at ”Skat-

teforvaltningen i Århus administrerede imidlertid uanset dette og i strid med almindelige forvalt-

ningsretlige regler bestemmelsen på en sådan måde, at der udelukkende blev lagt vægt på registre-

ringsattesten.” 

 

Det er skattemyndighedernes opfattelse, at der som udgangspunkt ikke er tale om en fejl, hvis skat-

teforvaltningen ikke af egen drift har korrigeret fejl i selvangivelsesmaterialet. Dette kan dog efter 

omstændighederne kvalificeres som fejl hos skatteforvaltningen. Det vil eksempelvis være, hvis der 

ved en aktiv behandling af det modtagende materiale overses iøjnefaldende fejl.93 Hvis skattemyn-

digheden således har gennemgået årsopgørelsen og det materiale, der ligger til grund for årsopgørel-

sen, vil det kunne blive anset som en myndighedsfejl, der berettiger til genoptagelse, såfremt skatte-

myndigheden ikke opdager denne fejl, og den er åbenbar. 

 

Et centralt spørgsmål er, om det efter bestemmelsen er en betingelse for genoptagelse, at det er skat-

temyndigheden, der har begået fejlen, eller om også fejl begået af andre myndigheder er omfattet. 

Forarbejderne synes at være klare på dette punkt, idet der alene refereres til fejl begået af skattemyn-

dighederne.94 Det må herefter modsætningsvis kunne udledes, at fejl begået af andre myndigheder 

ikke synes at berettige til genoptagelse.95 

 

Helt undtagelsesfri er denne regel dog ikke. Som det fremgår af SKM2011.448.LSR kan der anmodes 

om genoptagelse, uagtet af den ordinære frist i SFL § 26, stk. 2 er overskredet. Sagen vedrørte med-

lemskab af folkekirken. Klageren havde betalt kirkeskat på trods af ikke at være medlem af folkekir-

ken. Landsskatteretten fandt, at der var grundlag for ekstraordinær genoptagelse, idet der forelå sær-

lige omstændigheder. Det er dog en betingelse, at der indhentes en redegørelse fra folkekirken om 

medlemskabet, da fejl begået af de kirkelige myndigheder normalt ikke vil berettige til ekstraordinær 

 
93 Den Juridiske Vejledning 2021-2, afsnit A.A.8.2.2.2.2.8. 
94 Lovforslag L 175 FT 2002-03, tillæg A, s. 4609. 
95 SKM2016.544.ØLR stadfæstet af Højesteret i SKM2017.224 HR.  
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genoptagelse. Såfremt at denne redegørelse ikke kan dokumentere årsagen til den forkert kirkeskat-

tebetaling, er formodningen, at fejlen er sket hos skattemyndighederne. Der gælder således en for-

modningsregel vedrørende kirkeskat. Dog synes denne formodningsregel ikke at kunne overføres til 

andre forhold, hvor det ikke kan bevises, at skattemyndigheden har begået fejl.  

 

7.2.4. Glemt fradrag 

Selvangivelsesfejl sidestilles i praksis med et glemt fradrag. Det er uden betydning, om fejlen er ud-

sprunget fra den skattepligtige selv eller en repræsentant jf. SKM2008.902.BR. Her havde revisoren 

bogført en indkomst to gange. Byretten fastslog, at borgeren skulle identitetens med revisoren, og 

herved blev indtastningen sidestillet med, at skatteyder selv havde indtastet ukorrekt, og hermed 

havde et glemt fradrag. Dette på trods af, at skatteyderen er uden viden og vilje om fejlen.96 Lands-

retten nægtede tilsvarende fradrag for indkomstår skatteyder havde taget i et andet indkomstår for at 

udligne for store oplyste indkomster på årsopgørelsen. Retten sidestillede situationen med en glemt 

fradrag. Selskabet havde i deres regnskab fejlagtig indtægtsført en gældspost, og da dette alene skyld-

tes selskabets egne dispositioner, blev tilladelse til ekstraordinær genoptagelse nægtet jf. 

SKM2007.885.LSR. 

 

Manglende fradrag for dobbelt husførelse som følge af skatteyders udstationering berettigede ikke til 

ekstraordinær genoptagelse jf. SKM2013.227.BR. 

 

Hvis skatteyder selvangiver i de forkerte rubrikker, vil dette sidestilles med et glemt fradrag, og der 

vil efterfølgende ikke kunne ske genoptagelse af skatteansættelsen, uagtet at der er tale om kompli-

cerede skatteregler og et betydeligt beløb for den skattepligtige jf. U 2021.3465 HD. 

 

I SKM2015.509.BR havde skatteyder selvangivet ejendomsværdiskat for en ejendom, der havde væ-

ret udlejet i de pågældende indkomstår. Skatteyder var blevet pålagt ejendomsværdiskat i overens-

stemmelse med det selvangivne. Byretten fandt med henvisning til forarbejderne til bestemmelsen, at 

 
96 SKM2007.44 V, hvor en bogholder fejlagtigt havde glemt at postere mangelfulde leverancer i de korrekte indkomstår. 

Landsretten fandt ligesom Landsskatteretten frem til, at de manglende posteringer skal sidestilles med et glemt fradrag. 
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det forhold, at skatteyderen havde selvangivet ejendomsværdiskat for den pågældende ejendom, uag-

tet at den havde været udlejet, måtte sidestilles med et glemt fradrag. Den omstændighed at oplysnin-

gerne om ejendommen havde været fortrykt i skatteyderens selvangivelse kunne ikke føre til et andet 

resultat, da skatteyderen havde pligt til at kontrollere, at selvangivelserne var korrekte. Da skattemyn-

dighederne heller ikke havde begået fejl, og da det ikke kunne anses for urimeligt at oprette ansættel-

sen, fandt retten ikke, at der forelå særlige omstændigheder efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 

1, nr. 8. 

 

Det er efter Hans Henrik Bonde Eriksens opfattelse ikke korrekt, at dobbelt indtægt kan sidestilles 

med praksis for glemte fradrag, da denne generalisering beskriver praksis for unuanceret, og der læg-

ges generelt op til at afskære det konkrete tilfælde og den individuelle vurdering. Dette vil være i strid 

med det forvaltningsretlige grundprincip skøn under regel.97  

 

7.3. Skelsættende praksis 

SKM2017.224.HR 

Sagen vedrørte en borger, der havde tilbagebetalt kontanthjælp, men kommunen havde ikke indbe-

rettet dette til det daværende SKAT (i dag Skattestyrelsen). Borgeren havde derfor ikke fået fradrag 

for det tilbagebetalte beløb. Af Højesterets præmisser fremgår det: 

”Det kan som ubestridt lægges til grund, at Københavns Kommunes socialforvaltning ikke foretog 

indberetning til SKAT om den tilbagebetalte kontanthjælp på 303.853 kr., og at der derfor på årsop-

gørelsen for 2004 fejlagtigt alene blev medtaget et fradrag på 643 kr. Det kan således lægges til 

grund, at forholdet ikke skyldtes fejl begået af skattemyndighederne, ligesom det kan lægges til grund, 

at S, som det efter skattekontrollovens §§ 1 og 16 påhvilede at kontrollere rigtigheden af det fortrykte 

tal i årsopgørelsen for 2004, ikke reagerede på, at fradraget var indberettet med et åbenlyst forkert 

beløb.” 

 

I den pågældende sag opdagede borgeren først det manglende fradrag i 2012, men Højesteret fandt 

ikke, at borgerens personlige forhold med bl.a. uddannelse og fængselsophold kunne begrunde at han 

 
97 Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl., Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 579. 
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fra 2004 til udløbet af den ordinære genoptagelsesfrist den 1. maj 2008 havde været forhindret i at 

kunne søge om genoptagelse. Med denne begrundelse fandt Højesteret det ikke godtgjort, at der forelå 

særlige omstændigheder, der kunne begrunde ekstraordinær genoptagelse i henhold til SFL § 27, stk. 

1, nr. 8. 

 

SKM2019.132.ØLR (Den grønlandske dame) 

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

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

ejendom for de omhandlende indkomstår.  

Skatteyderen fik genoptaget sine skatteansættelser for 2012-2014 efter SFL § 26, stk. 2, og anmodede 

i den forbindelse om ekstraordinær genoptagelse efter SFL § 27, stk. 1, nr. 8 vedrørende de tidligere 

indkomstår. Der var enighed om, at skatteyderen ikke var skattesubjekt af ejendommen, og derfor 

ikke skulle have betalt ejendomsværdiskat for 2009-2011 og kun op til ejerskiftet i 2008. I sagen 

gjorde skatteyderen gældende, at SKAT som tinglysningsafgiftsmyndighed var bekendt med ejerskif-

tet, og at det derfor måtte antages, at der forelå en klar myndighedsfejl fra SKAT’s side. 

 

Landsretten fandt ikke, at den dobbelte opkrævning af ejendomsværdiskat skyldtes fejl begået af 

SKAT. Landsretten udtalte, at der efter en konkret vurdering ikke forelå omstændigheder omfattet af 

SFL § 27, stk. 1, nr. 8 med den begrundelse, at ejendomsværdiskatten tydeligt fremgik af skatteyde-

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

 

Anden praksis 

Af lovforarbejderne fremgår det direkte, at der ikke vil være grundlag for genoptagelse, såfremt den 

skattepligtige har glemt et fradrag. En genoptagelsesanmodning skal vurderes konkret på baggrund 

af samtlige forhold, der ligges til grund for anmodningen. Det må derfor antages, at ekstraordinær 

genoptagelse af glemte fradrag kan nægtes, når anmodningen udelukkende er baseret på, at den skat-

tepligtige har glemt eller overset et fradrag. Tilsvarende vil en anmodningen ikke kunne 
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imødekommes, når en skattepligtig fejlagtigt har oplyst en ukorrekt stor indtægt på årsopgørelsen til 

ugunst for ham.98  

 

I praksis er der nægtet ekstraordinær genoptagelse med begrundelse om, at der ikke foreligger særlige 

omstændigheder f.eks. ”ganske særlige omstændigheder”. Skatteyder havde oplysningerne i sin skat-

temappe og glemt at oplyse indeholdt udbytteskat på årsopgørelsen.99 

 

Landsskatteretten imødekom anmodning om ekstraordinær genoptagelse i en sag, hvor den skatte-

pligtige havde været syg og boet på gaden i en årrække jf. SKM2018.139.LSR. 

 

Hvis fejlen alene kan bebrejdes den skattepligtige, synes der ikke at foreligge en særlig omstændig-

hed, der berettiger til ekstraordinær genoptagelse jf. LSR af 27. august 2021, J.nr. 20-0035846. I 

nærværende sag flyttede skatteyder til Tyskland og blev i den forbindelse begrænset skattepligtig til 

Danmark. Dette havde han dog ikke oplyst til skattemyndigheden, hvorfor han stadig var registreret 

som fuldt skattepligtig. Det var Landsskatterettens opfattelse, at adresseændring ikke var tilstrække-

ligt for skattemyndigheden til at vurdere grundlaget for beskatning. 

 

7.4. Personlige forhold 

I praksis er der eksempler på, at der ved vurderingen af særlige omstændigheder er skelet til den 

skattepligtiges personlige forhold. Dette kan være fremskreden alder, sygdom eller andre vanske-

ligheder, som kan tillægges betydning i forhold til, om skatteyder burde have reageret.100 En sådan 

omstændighed blev der lagt vægt på i SKM2006.412.LSR, hvor skatteyderens barn havde fået kon-

stateret kræft. Grundet sygdommen og behandlingsforløb, indgav skatteyder ikke regnskaber for sin 

virksomhed. Skattemyndigheden takserede derfor skatteansættelsen. Landsskatteretten fandt efter en 

konkret vurdering, at taksationen var for høj i forhold til det reelle overskud, og de personlige forhold 

synes sammenlagt at være en særlig omstændighed.  

 
98 Den Juridiske Vejledning 2021-2, A.A.8.2.2.2.2.8. 
99 SKM2010.473.LSR, SKM2017.372.LSR, SKM2017.373.LSR og SKM2018.496.BR. 
100 Se SKM2006.412, hvor Landsskatteretten lagde vægt på vanskelige personlige forhold i forbindelse med en tankstation 

og SKM2006.416, hvor skatteyder led af alvorlig psykisk sygdom.  
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Det er i dog skatteyder, som har bevisbyrden for, at de personlige forhold har haft en sådan betydning, 

at det direkte er påviseligt, at der skal ske ekstraordinær genoptagelse. I SKM2017.22.BR havde skat-

teyder anmodet om ekstraordinær genoptagelse vedrørende fradrag for tab på anparter på 125.000 kr. 

Begrundelsen var, at beløbet fejlagtig ikke var påført. Det blev under sagen oplyst, at skatteyder, var 

blevet diagnosticeret med Alzheimers, samt at han havde lidt af blodpropper, og at sygdom havde 

været årsagen til, at han ikke havde angivet tabet på anparterne. Byretten bemærkede, at et glemt 

fradrag ikke i sig selv er en særlig omstændighed, der kan begrunde ekstraordinær genoptagelse. 

Herudover fandt retten ikke, at skatteyder havde godtgjort, at han i den relevante periode grundet 

hjerteproblemer eller Alzheimers sygdom havde været forhindret i at bede om genoptagelse. 

 

I SKM2017.253.BR fandt byretten det ikke som en særlig omstændighed, at skatteyder havde været 

under et stort psykisk -og økonomisk pres, der kunne henføres til samlivsophævelse. Dette på trods 

af, at retten i sin begrundelse havde taget ovenstående i sin betragtning. 

 

7.4. Kritik af praksis 

Højesteret har med sin dom i SKM2017.224 H slået fast, at det er en betingelse for, at der foreligger 

særlige omstændigheder er, at myndighedsfejl skal være begået at skattemyndighederne. Såfremt 

denne betingelse ikke er opfyldt, vil der ikke kunne ske ekstraordinær genoptagelse. Dette uanset, om 

andre myndigheder, der har varetaget det pågældende fagområde har begået ansvarspådragende fejl. 

Det er uden betydning, hvorvidt den skattepligtige har været uden indflydelse på fejlen. 

Østre Landsrets dom bekræfter den foreliggende domspraksis og understreger, at det er en betingelse 

for at bestemmelsen finder anvendelse, at det skal være skattemyndigheden, der har begået fejl. Begge 

domme viser, at det er utroligt svært for skatteyderen at løfte bevisbyrden for, at der foreligger særlige 

omstændigheder. 

 

Retstillingen må herefter kunne udledes at være, at myndighedsfejl begået af en anden myndighed 

end skattemyndighederne ikke i sig selv berettiger til genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 

27, stk. 1, nr. 8. Samtidig er det heller ikke udelukket, at der kan ske genoptagelse, men dette er 
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forudsat at der ikke er noget at bebrejde den skattepligtige. Den skattepligtige må altså ikke have haft 

viden eller mulighed herfor, da anmodning om genoptagelse i så fald ville kunne være indgivet på et 

tidligere tidspunkt. 

 

Østre Landsret udtalte i SKM2017.224 H, at bestemmelsen efter sin ordlyd, placering og forarbejder 

må antages at have et snævert anvendelsesområde. En tilsvarende præmis findes også i SKM2017.363 

Ø, hvor landsretten henviser til deres egen præmis i førstnævnte dom. 

 

Hans Henrik Bonde Eriksen er kritisk overfor bestemmelsens anvendelsesområde, idet ordlyden ikke 

er ganske særlige omstændigheder. Helt så restriktivt skal bestemmelsen med andre ord ikke.101 

 

På trods af at forarbejderne nævner, at bestemmelsen kan finde anvendelse, hvor dette har særlig 

betydning for den skattepligtige, synes Landsskatteretten og domstolene ikke at skele til dette hensyn. 

Der synes ej heller at være en sammenhæng mellem den skattepligtiges personlige forhold og mulig-

heden for at få genoptaget skatteansættelsen ekstraordinært. Det kan derfor ikke klart udledes af prak-

sis, at såfremt den skattepligtige eller dennes nærmeste er alvorlige syge, vil dette kunne berettige til 

genoptagelse. 

 

Et yderst kritisk problem, der desværre synes at være blevet den klare hovedregel er, at den skatte-

pligtige altid har haft mulighed for at anmode om genoptagelse efter den ordinære frist i SFL § 26, 

stk. 2, hvorfor han burde have forfulgt denne mulighed. Dette synes senest at være begrundelsen for 

nægtelse af genoptagelse i SKM2019.132.ØLR. Præmissen synes i strid men intentionen bag bestem-

melsen, idet man de facto har fjernet anvendelsesmulighederne. Den skattepligtige vil som udgangs-

punkt jo altid have haft muligheden for at have gennemgået sin årsopgørelse, og herved vil bestem-

melsen ikke kunne finde anvendelse. Østre Landsrets og Højesterets begrundelse synes derfor ikke at 

være i overensstemmelse med Fristudvalgets bevæggrunde. Derfor kan det også synes særligt uhel-

digt, at denne præmis med få undtagelser bliver begrundelsen for, at der ikke kan ske ekstraordinær 

genoptagelse. Bestemmelsen burde fungere som en ”sikkerhedsventil”, som af hensyn til 

 
101 Hans Henrik Bonde Eriksen m.fl., Skatteforvaltningsloven med kommentarer, 2. udg., s. 576. 
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retssikkerheden, skulle give mulighed for den individuelle konkrete vurdering af omstændighederne, 

og hvor der ikke skulle generaliseres. Hvis der ses på den udvalgte praksis i både Landsskatteretten 

og ved domstolene synes det dog klart, at praksis fortolkes analogt, da den samme præmis anvendel-

ses ved stort set samtlige afgørelser.102 

 

7.5. Opsummering  

Efter fristen for ordinær genoptagelse, kan der kun ske genoptagelse, hvis et af de nævnte forhold i 

SFL § 27, stk. 1, nr. 1-8 er opfyldt. Praksis viser, at det er yderst sjældent at bevisbyrden vedrørende 

særlige omstændigheder løftes af den skattepligtige. Dette skyldes først og fremmest den yderst re-

striktive fortolkning af bestemmelsen. Som det fastlås af Højesteret i SKM2017.224 H, vil genopta-

gelsesanmodningen fra den skattepligtige ikke imødekommes, hvis den skattepligtige har haft mulig-

hed for at kontrollere forholdet.  

 

Det må lægges til grund, at myndighedsfejlen som udgangspunkt skal være udsprunget fra skatte-

myndighederne således, at andre myndigheders fejltagelser ikke tillægges afgørende betydning 

SKM2017.224.H. 

 

Retspraksis synes at sidestille selvangivelse af for høj indtægt med glemt fradrag. Selvom der kan 

stilles spørgsmålstegn ved, om forholdet er det samme, antages det, at begrundelsen herfor er, at det 

i begge tilfælde er den skattepligtige, som har haft kendskab til forholdet og derfor også er den part, 

der må bære ansvaret for, at den oplyste indtægt eller fradrag er korrekt. 

 

 

 

 

 
102 Det fremgår bl.a. af U 2021.3465 HD, hvor der henvises til U 2017.1570 H og U 2019.2477 H. 
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8. 6-måneders reaktionsfrist 

Hvis det vurderes, at forholdene i SFL § 27, stk. 1 berettiger til ekstraordinær genoptagelse, er det en 

yderligere betingelse, at enten skattemyndighedernes agter om forhøjelse af ansættelsen eller den 

skattepligtiges genoptagelsesanmodning er fremsendt senest 6 måneder efter, at forholdet er kommet 

til kundskab for afsenderen. Denne frist kaldes ”den lille fristregel” og fremgår af skatteforvaltnings-

lovens § 27, stk. 2. 

 

Reglen blev oprindeligt indført ved lov nr. 381 af 2. juni 1999, og motivet var, at fravigelse af de 

almindelige ansættelsesfrister skulle forudsætte, at den skatteansættende myndighed, respektive den 

skattepligtige reagerer inden for rimelig tid. 

 

Fristudvalget anbefalede, at rimelig tid direkte burde fremgå af lovteksten, og at reaktionsfristen altid 

skulle være på 6 måneder. Bestemmelsen henviser alene til kundskabstidspunktet, altså hvornår den 

skattepligtige eller skattemyndigheden var bevidst om forholdet. Hvornår den givne part kunne eller 

burde have opdaget den ukorrekte skatteansættelse, er derfor uden betydning. Den store mængde 

praksis på området synes dog sjældent at vurdere dette forhold ved anmodning om ekstraordinær 

genoptagelse foranlediget af den skattepligtige. Måske dette skyldes, at den skattepligtige oftest næg-

tes genoptagelse, grundet at han kunne eller burde have opdaget den ukorrekte skatteansættelse tidli-

gere. Herved synes bestemmelsen sjældent at finde anvendelse.  

 

Såfremt 6-måneders fristen ikke overholdes, vil der som udgangspunkt ikke kunne ske fristgennem-

brud, uagtet at en eller flere af betingelserne i SFL § 27, stk. 1 er opfyldt. Reglerne er altså kumulative. 

En anmodning kan dog behandles, selvom anmodningen er modtaget efter fristens udløb, hvis særlige 

omstændigheder taler herfor. Denne dispensationsmulighed gælder kun for den skattepligtige, og reg-

len er derfor ultimativ for skattemyndigheden. 
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8.1. Kundskabstidspunktet  

Ordlyden i bestemmelsen henviser alene til, at skattemyndigheden henholdsvis den skattepligtige ”er 

kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 26.” Hvornår dette 

tidspunkt begynder synes ikke at fremgå af lovteksten.  

 

I SKM2020.408.LSR havde skattemyndigheden begået ansvarspådragende fejl i forbindelse med æn-

dring af skatteyders skattepligt til Danmark. Skatteyder var blevet anset for fuldt skattepligtig, men 

skattepligten var ophørt grundet fraflytning. Landsskatteretten fandt på denne baggrund, at der var 

tale om særlige omstændigheder og skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 blev derfor anset for 

opfyldt. Skatteyder blev dog anset for at have fået kundskab til fejlregistreringen i forbindelse med 

udsendelse af den efterfølgende årsopgørelse, idet han modtog grøn check på 1.300 kr. 6-måneders 

fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt., ansås derfor ikke iagttaget, og skatteyder fik 

derfor ikke medhold. 

 

Kundskabstidspunktet for myndigheden er det tidspunkt, hvor der er materiale til at ændre skattean-

sættelsen. Højesteret fastslog i SKM2018.481 H, at kundskabstidspunktet må anses for at være det 

tidspunkt, hvor skattemyndigheden er kommet i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til, at der 

forelå grundlag for ekstraordinær ansættelse. 

 

Det blev også fastslået af Landsskatteretten i SKM2021.243.LSR, hvor et mindreårigt barn havde 

modtaget et større honorar fra en familiefond. Familiefonden havde indberettet beløbet til skattemyn-

digheden, og det fremgik således af barnets Skatteoplysninger. Landsskatteretten fandt, at forældrene 

på barnets vegne havde handlet mindst groft uagtsomt efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 

5 ved ikke at selvangive indkomsten. Landsskatteretten fandt dog, at ansættelsen ikke var foretaget 

rettidigt, idet skattemyndigheden ikke havde foretaget ansættelsen inden 6 måneder efter kundskabs-

tidspunktet. Der blev lagt vægt på, at honoraret var indberettet af familiefonden for flere år siden, og 

at der ikke var tilgået nye oplysninger. Det forhold at barnet ikke havde været på mandtal kunne ikke 

ændre herved. 
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Dette medfører modsætningsvis, at såfremt skattemyndigheden har overskredet de 6 måneder, vil 

sagen ikke kunstigt kunne opretholdes ved at spørge om yderligere materiale, hvis dette ikke har 

direkte betydning for skatteansættelsen. F.eks. vil skattemyndigheden ikke kunne rejse en sag om 

manglende selvangivelse af aktieindkomst og efterfølgende spørge til befordring, alene fordi fristen 

er overskredet. Landsretten fastslog i SKM2020.561.VLR, at skattemyndigheden havde været i be-

siddelse af oplysninger vedrørende anskaffelsessummer på værdipapirer, da oplysningerne var mod-

taget af skatteyders pengeinstitut. Det forhold, at den skattepligtiges dødsbo først sender oplysnin-

gerne senere i forbindelse med åbningsstatus, kan ikke medføre et ændret resultat. Landsretten be-

mærkede endvidere, at det ved bedømmelsen af fristen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, 1. pkt. 

ikke kan tillægges betydning, hvornår skattemyndigheden eventuelt havde pligt til at foretage ligning 

af de indberettede oplysninger. 

 

9. Retssikkerhedspakke V 

Retssikkerhedspakke V – Et opgør med urimelige skatteregler blev af den daværende skatteminister 

Karsten Lauritzen (V) offentliggjort den 12. april 2019. Retssikkerhedspakken indeholder ikke kon-

krete lovforslag men angivelse af en række konkrete forhold, der har til formål at styrke retssikker-

heden.  

 

I Retssikkerhedspakke V er det annonceret, at der ønskes en forbedring af skattepligtiges muligheder 

for at få genoptaget ekstraordinære skatteansættelser. Dette vedrører særligt simple fejl fra den skat-

tepligtiges side. Herudover skal det undersøges, om genoptagelsesfristerne er for uforudsigelige. Især 

fristerne på det ordinære område bør udvides, og bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 

1, nr. 5 bør skærpes. Det er Tommy V. Christiansens opfattelse, at der i særlige tilfælde bør være 

adgang til korrektion i skatteyderens favør i en længere periode end efter gældende praksis.103 

 

Ifølge Lars Jacobsen Director i BDO bør der indsættes en beløbsgrænse, der vil gøre det muligt for 

skattepligtige at foretage ekstraordinær genoptagelse, når der er tale om væsentlige beløb.104 Ifølge 

 
103 Tommy V. Christiansen, Retssikkerhedspakke V – Et initiativ til opgør med urimelige skatteregler, offentliggjort den 

14. maj 2019, s. 4. 
104 Lars Jacobsen fra DBO, Depechen-artikel:  Noget må gøres – reglerne om ændring af gamle skatteansættelser, fra den 

31. marts 2021. 
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Henning Boye Hansen chefkonsulent i BDO handler det om at give borgere og skattemyndighederne 

samme retsstilling.   

 

Tiltagende synes positive. Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 synes at blive fortolket for re-

striktivt, og anvendelsesområdet synes for snævert og næsten ikke eksisterende.  

 

10. Konklusion 

Ved Fristudvalgets Betænkning 1426/2003 og den efterfølgende indførelse af Lov nr. 410 af. 2. juni 

2003 blev det fastslået, at det er en betingelse for skattemyndigheden at foranledige en genoptagelse 

efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, at den skattepligtige har handlet mindst groft uagt-

somt eller forsætligt i forbindelse med sine oplysninger på årsopgørelsen. Simpel uagtsomhed er ikke 

tilstrækkeligt til at genoptage skatteansættelsen ekstraordinært, uagtet at denne er materiel forkert. 

 

Uagtsomhedsvurderingen foretages med udgangspunkt i begreberne grov uagtsomhed og forsæt. Be-

greberne i skatteforvaltningsloven er identiske med begreberne i skattekontrolloven. Genoptagelse 

efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 skal derfor ske efter de samme principper som i skat-

tekontrolloven. I praksis synes dette dog ikke at være tilfældet. Selvom det ikke er en betingelse, at 

der tillige gøres et strafansvar gældende, synes praksis på området at have udvidet bestemmelsens 

anvendelsesområde. Grundet det strafferetlige princip om in dubio pro reo, vil det kunne være van-

skeligere at dømme den skattepligtige efter skattekontrolloven end at genoptage skatteansættelsen 

efter skatteforvaltningsloven. Da sanktionsmulighederne efter skattekontrolloven er mere bebyr-

dende, synes dette ikke retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. Dog viser den megen praksis på område, 

at hvad der burde have været en undtagelse, altså at der ikke blev gjort et strafansvar gældende, nu er 

den absolutte hovedregel. Det er derfor nærliggende at konkludere, at skatteforvaltningslovens § 27, 

stk. 1, nr. 5 har fået et videre anvendelsesområde, end hvad den oprindeligt var tiltænkt. Af praksis 

kan udledes, at vurderingen af hvornår den skattepligtige har handlet mindst groft uagtsomt er yderst 

omfattende, således at der ikke skal meget til, før at den skattepligtige burde have opdaget den for 

lave skatteansættelse. Undtagelsesbestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 synes 

således at være hovedreglen. Mange skatteydere er derfor undergivet langt længere frister, end det 

oprindeligt var intentionen med og fandtes rimeligt fra Fristudvalgets og lovgivers side. Der findes 
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meget få afgørelser, hvor den skattepligtige får ret i, at der alene er handlet simpelt uagtsomt. Dette 

på trods af, at der i langt de fleste sager ikke er forhold, der er omfattet af strafbestemmelserne i 

skattekontrolloven, og hvor dette aldrig forfølges. 

 

Bestemmelsens anvendelsesområde synes derfor at have erstattet den ordinære frist på 3 år, og 4 

måneder jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 1. Dette selvom bestemmelsen var tænkt som en und-

tagelse til de ordinære frister i tilfælde, hvor der var handlet strafbart, eller at handlingen var nært 

beslægtet med de strafsanktionerne i skattekontrolloven. Den udvidet fortolkning af bestemmelsen, 

kan muligvis findes i den begrundelse, at skattepligtige har ansvaret for at oplyse korrekte indtægter 

til skattemyndigheden efter skattekontrollovens § 2. Praksis synes at tillægge det betydning, at når 

det er skattepligtige, som har ansvaret for skatteansættelsen, må det som udgangspunkt også være 

ham, der bærer risikoen, såfremt der bevidst eller ubevidst er udeholdt indtægt. 

 

Den brede fortolkning af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 står i stor kontrast til den sikker-

hedsventil i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8, som Fristudvalget anbefalede i deres betænk-

ning. Formålet med bestemmelsen er, at skattepligtige der er beskattet af en for høj ukorrekt indtægt, 

kan ændret skatteansættelsen, når forholdene i særlig grad taler herfor. Bestemmelsen skal anses som 

en individuel bedømmelse af den konkrete sag, og skal finde anvendelse ved materielt helt utilfreds-

stillende ansættelser. 

 

Skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 har et meget snævert anvendelsesområde og fortolkes 

yderst indskrænkende. Bestemmelsen kan bl.a. ikke påberåbes ved glemte fradrag. Særlige omstæn-

digheder kan foreligge, når den skattepligtige har været alvorlig syg, hvorved det i hele den ordinære 

genoptagelsesperiode ikke har været muligt at foranledige en ny skatteansættelse. Såfremt den skat-

tepligtige har haft sociale, personlige eller økonomiske problemer, synes retspraksis på området at 

være noget mere tilbageholdende med, at tillade ekstraordinær genoptagelse. 

 

I forhold til skattemyndighedernes muligheder for genoptagelse, kan det konstateres, at den skatte-

pligtige ingenlunde kan få genoptagelse i samme omfang. Dette har heller aldrig været intentionen 
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med bestemmelserne, men der synes at have udviklet sig en retspraksis på området, hvor bestemmel-

sens anvendelse omfang er nærmest ikke eksisterende. Det er især problematisk, at flere af dommene 

nægter ekstraordinær genoptagelse med begrundelsen om, at skatteyderen burde have opdaget fejlen. 

Herved har domstolene fuldstændig udhulet bestemmelsen, da den nu kun synes at have en teoretisk 

betydning. Den skattepligtige vil jo i teorien altid have mulighed for at tjekke sin årsopgørelse, og 

derfor er det på nuværende tidspunkt svært at se i hvilke situationer, der kan karakteriseres som sær-

lige omstændigheder. Retspraksis synes således at være meget klar og utvetydig. Den synes dog ikke 

længere at være i overensstemmelse med de formål og intentioner bestemmelsen bygger på. Måske 

er det netop også derfor at Retssikkerhedspakke V indeholder forslag til, hvordan skatteforvaltnings-

lovens §§ 27, stk. 1, nr. 5 og 8 tilpasses, så de igen balancere mellem skattemyndighedens ressource-

planlægning og skatteydernes retssikkerhed og forudsigelighed. 

 

11. Perspektivering 

Som påvist i nærværende afhandling, stilles der ikke store krav til skattemyndighedens muligheder 

for at statuere mindst grov uagtsomhed. I sager hvor den ekstraordinære genoptagelse sker på myn-

dighedens initiativer, synes hensynet til en korrekt skatteansættelse at veje tungere end borgernes 

retssikkerhed og forudberegnelighed. Det synes betænkeligt, at der ikke stilles større krav til anven-

delsen af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, idet denne undtagelse til hovedreglen i SFL § 

26, stk. 1 herved bliver illusorisk.  

 

Når det kan konkluderes, at begreberne grov uagtsomhed og forsæt er identisk i skatteforvaltningslo-

ven og skattekontrolloven, bør de skattepligtiges ansættelser, der genoptages efter skatteforvaltnings-

loven i højere grad kunne fuldbyrdes efter skattekontrolloven. I så fald vil der være overensstemmelse 

med begrebernes teoretiske anvendelse og den praktiske. De retspolitiske hensyn bliver tilsidesat, når 

skattemyndigheden med Landsskatterettens og domstolenes accept, kan foretage ekstraordinær gen-

optagelse uden nærmere at vurdere den skattepligtiges tilregnelse på selvangivelsestidspunktet. Dette 

synes i strid med de formelle krav.105 

 

 
105 SR.2007.164. 
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Det synes at kunne udledes fra praksis, at det er den skattepligtige, som er den nærmeste til at skulle 

opdage en forkert skatteansættelse. Derfor nægtes der oftest adgang til ekstraordinær genoptagelse 

foranlediget af skatteyder. Det synes måske mere rimeligt, hvis udgangspunktet var, at det var den 

myndighed, som har begået fejlen, der var nærmest til at opdage fejl. Især henset til, at myndigheden 

må formodes at have ekspertisen på det område, den opererer i modsætning til skatteyder, der sjældent 

har den fornødne kompetence til at kunne gennemskue sin årsopgørelse til fulde.  

 

Særlige omstændigheder burde derfor udvides til at gælde alle myndighedsfejl, og ikke kun de fejl 

skattemyndigheden har været skyld i. Dette ses i lyset af SKM2019.132.ØLR, hvor landsretten næg-

tede ekstraordinær genoptagelse, fordi det var kommunen og ikke skattemyndigheden, der havde be-

gået den ansvarspådragende fejl. Dette synes ikke rimeligt i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv. For 

den enkelte skatteyder er modparten det offentlige, og dette er uagtet om hvilken enkelt myndighed, 

der er tale om. Derfor bør det offentlige myndighedsansvar vurderes samlet.  

 

I forhold til beløbets størrelse, bør dette have større betydning i den konkrete genoptagelsesvurdering. 

Mindre beløbsmæssige regulereringer vil være for ressourcekrævende og omkostningstunge i forhold 

til skattemyndighedens opgaver. I praksis synes selv større beløb dog ikke at have betydning, hvilket 

ikke er hensigtsmæssigt. Derfor vil en beløbsgrænse, der vurderes efter samme principper, uanset om 

genoptagelse sker på skattemyndighedens eller den skattepligtiges initiativ at være ideel. Herved vil 

ubetydelige ændringer ikke blive genoptaget, mens større ændringer vil blive genoptaget. Hensynet 

til skattemyndighedens ressourcer og modhensynet til korrekt skatteansættelse vil således kunne finde 

den rette balance. 
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