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Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

En byret antog ved en dom af 18/3 2015, at pengeoverførsler fra en mand med uden-

landsk herkomst gennem et jordansk pengeinstitut til en konto i et dansk pengeinstitut 

tilhørende en med manden samlevende dansk advokat i sin helhed skulle beskattes hos 

advokaten.  

 

I praksis rejses med mellemrum sager om beskatning af overførsler mellem ugifte sam-

levende, der i nogle tilfælde munder ud i en voldsom og for den berørte part utvivlsomt 

uventet beskatning.    

 

Med sagen ref. i SKM2015.382.BR, der er en udløber af Projekt Money Transfer, er der 

ikke noget, der tyder på en mere lempelig behandling af disse sager. Tværtimod synes 

sagens udspring at have ført til en, om muligt, endnu mere hårdhændet behandling af en 

skatteyder, der havde lagt konto til en samlevers pengeoverførsler fra udlandet. 

 

Sagen drejede sig om en kvindelig dansk advokat, der på en konference i Paris i novem-

ber 2004 mødte en mand, der var hollandsk statsborger med tilknytning til Irak. Man-

den, der efter det oplyste havde ægtefælle og børn både i Holland og i Irak, friede under 

konferencen til advokaten og flyttede ind hos hende i december 2004. Parterne levede 

herefter sammen frem til marts 2006.  

 

Efter det af advokaten oplyste lod manden i marts og april 2005 overføre henholdsvis 

50.000 USD og 60.000 USD, eller i alt 635.878 kr. til advokatens konto i Den Danske 

Bank. Manden havde i denne forbindelse oplyst advokaten om, at pengene stammede fra 

http://www.v.dk/
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et hussalg i Bagdad og var til brug for parrets underhold i Danmark. Videre fremgik, at 

der få dage efter modtagelsen af de 60.000 USD blev hævet et beløb på 475.000 kr., 

som advokaten oplyste, at manden havde overført til en anden konto, uden at hun dog 

kunne belyse de nærmere omstændigheder herved.  

 

I 2005 besluttede parret at købe en ejerlejlighed med henblik på udlejning til advokatens 

datter. Lejligheden blev erhvervet i advokatens navn, men efter det af hende oplyste 

betalte manden udbetalingen på 120.000 kr., hvilket beløb blev trukket på advokatens 

konto den 19/9 2005.  

 

Den 2/3 2006 forlod manden det fælles hjem og advokaten betalte ham i denne forbin-

delse 8.000 €, dvs. 60.688 kr., svarende til halvdelen af udbetalingen på lejligheden.  

 

I den periode, hvor advokaten og manden boede sammen, havde manden skrevet to ar-

tikler, der blev offentliggjort, og som han modtog et mindre honorar for. 

 

Medio 2006 anmeldte manden advokaten til politiet for uberettiget tilegnelse af de over-

førte 110.000 USD, men politiet indstillede efterforskningen efter retsplejelovens § 749, 

stk. 2, idet der ikke var rimelig formodning for, at der var begået et strafbart forhold. 

Manden klagede til Statsadvokaten over manglende efterforskning i sagen, men Statsad-

vokaten var enig i Politimesterens afgørelse, idet manden havde overladt beløbet på 

110.000 USD dollars til advokaten uden nogen form for restriktioner og efterfølgende 

havde brugt beløbet under samlivet med advokaten. 

 

Advokaten blev sidenhen udtaget til kontrol i forbindelse med SKAT´s projekt Money 

Transfer. Den 30/1 2012 forhøjede SKAT advokatens skattepligtige indkomst for 2005 

med 575.190 kr., svarede til de to indbetalinger på henholdsvis 50.000 USD og 60.000 

USD med fradrag af et beløb på 8.000 euro eller 60.688 kr., som manden havde modta-

get den 1/3 2006. Som begrundelse henviste SKAT til, at beløbene var tilgået advoka-

tens formue, når bortset fra det refunderede beløb på godt 60.000 kr., at manden selv 

havde haft egne indtægter herudover, og at advokaten havde handlet mindst groft uagt-

somt ved at undlade at selvangive de omhandlede beløb, der var væsentlige.  
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Advokaten påklagede denne afgørelse med henvisning til, at betingelserne for ekstraor-

dinær genoptagelse efter skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 ikke var opfyldt. Der 

var således efter advokatens opfattelse ikke givet en behørig begrundelse for SKAT´s 

afgørelse, ligesom der ikke forelå grov uagtsomhed eller forsæt. Advokaten gjorde her-

under og videre gældende, at der ikke forelå grundlag for at beskatte advokaten af belø-

bet på de 575.190 kr., da beløbet var anvendt af manden og var medgået til hans løbende 

underhold under samlivet.   

 

Hverken Landsskatteretten eller den pågældende byret fandt imidlertid anledning til at 

ændre skatteansættelsen.  

 

Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt SKAT´s afgørelse var behæftet med formali-

tetsmangler, anførte byretten, at SKAT´s begrundelse for at foretage en ekstraordinær 

ansættelse indeholdt en henvisning til den relevante lovbestemmelse og de momenter, 

som ifølge SKAT talte for, at der forelå grov uagtsomhed fra advokatens side i forbin-

delse med indkomstansættelsen for det pågældende indkomstår. SKATs begrundelse 

måtte herefter anses for at opfylde de krav til begrundelse, som kan stilles efter forvalt-

ningslovens § 24, og afgørelsen kunne således ikke anses for ugyldig som følge af en 

utilstrækkelig begrundelse.  

 

Vedrørende spørgsmålet, om der forelå grov uagtsomhed eller forsæt som betingelse 

for ekstraordinær genoptagelse, og herunder spørgsmålet om den materielle beskatning, 

bemærkede retten, at der i foråret 2005 var indsat to store beløb på advokatens konto, at 

beløbene stod til fri disposition, og at den væsentligste del af de indbetalte beløb umid-

delbart efter indsættelsen af det sidste beløb var hævet igen, uden at der forelå oplysnin-

ger om, hvad der var sket med pengene.  

 

Under disse omstændigheder fandt retten, at det måtte påhvile advokaten at godtgøre, at 

de modtagne beløb ikke skulle medregnes til hendes skattepligtige indkomst efter stats-

skattelovens § 4. Dette bevis fandtes advokaten ikke at have ført, og retten tiltrådte der-

for, at beløbene var medregnet til hendes skattepligtige indkomst. 
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Retten konstaterede herefter, at SKATs oprindelige ansættelse af advokaten således var 

foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. I betragtning af beløbenes størrelse 

og advokatens uddannelsesmæssige baggrund måtte dette efter rettens opfattelse tilreg-

nes hende som i hvert fald groft uagtsomt. 

 

Herefter fandtes betingelserne for at foretage en ekstraordinær ansættelse vedrørende 

indkomståret 2005 for at være opfyldt.  

 

Sagen synes først og fremmesat at give anledning til en bemærkning om, at ugifte sam-

levende bør vise stor varsomhed i henseende til overførsler af kontante beløb – og gi-

vetvis tillige andre ydelser – mellem de samlevende, og da særligt, når der er tale om 

beløb af blot en vis størrelse, se herved tillige sagen omtalt i JUS 2009/11 henholdsvis 

JUS 2010/6 om en SAS-pilot bosat i Norge, der havde etableret fælles husholdning med 

en stewardesse bosat i Danmark med parrets fælles barn. 

 

Som i andre lignende sager om ydelser mellem ugifte samlevende kan en meget strin-

gent anvendelse af almindelige bevisbyrderegler føre frem til resultater, der næppe altid 

afspejler de faktiske forhold. Eksempelvis rejser den foreliggende sag umiddelbart 

spørgsmålet om forsørgelse af manden. For det er vel næppe således, at advokaten skal 

beskattes af det oprindeligt overførte beløb i sin helhed, samtidig med, at hun skal for-

sørge manden, der herefter må være skattepligtig af frit logi og underhold i den periode, 

hvor han havde ophold hos advokaten. Der forelå ikke oplysninger om, at en sådan sag 

var rejst mod manden.  

 

En anden problemstilling, der melder sig, er, at en beskatning af advokaten på baggrund 

af byrettens præmisser synes at måtte føre frem til, at advokaten skulle beskattes af det 

beløbet i sin helhed, dvs. af de 635.878 kr., idet der ikke kan antages at være fradrag for 

det beløb på 8.000 €, som manden modtog i forbindelse med hans fraflytning.  

 

Den konkrete sag synes således ikke præget af den store indre logik.  

 
_______ o _______ 


