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Afgørelsesbegrebet – banks udlevering af oplysninger om 
kunde til SKAT – SKM2013.458.LSR og tillige tidligere 
SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25. © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Ved en kendelse ref. i SKM2013.458.LSR fandt Landsskatteretten, at en anmodning fra 

SKAT til en bank om at fremsende udskrifter fra en konto tilhørende en udlandsdansker 

bosat i Australien samt oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen, 

ikke var en forvaltningsretlig afgørelse. Det samme gjaldt for en senere rykkerskrivelse 

fra SKAT. Skatteyderens klage til Landsskatteretten vedrørende anmodningen blev her-

efter afvist. Afgørelsen efterlader en afgrund af retsusikkerhed. 

 

SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25, og nu SKM2013.458.LSR drejer sig om en 

udlandsdanskers møde med de danske skattemyndigheder i kølvandet af projekt Money 

Transfer. Hændelsesforløbet synes ikke at have været omgærdet af de store retssikker-

hedsgarantier. Og med Landsskatterettens kendelser på området er etableret en retsstil-

ling, hvor skattemyndighederne agerer i et vakuum udenfor de ordinære klageregler og 

retssikkerhedsloven.  

 

Sagerne drejer sig nærmere om, i hvilket omfang skattemyndighederne kunne kræve 

oplysninger om en udlandsdanskers indestående i et dansk pengeinstitut, dels fra ejeren 

personligt og dels fra det pågældende pengeinstitut. 

 

Skattekontrolloven hjemler skattemyndighederne en række beføjelser på området under 

givne forudsætninger, men der er nogen uenighed om rækkevidden af disse beføjelser, 
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se herved Marit Abel, TfS 2012, 1 og 80, og heroverfor Jan Pedersen, SR-Skat 2012, s. 

94 ff., hvor sidstnævnte bl.a. konstaterer, at skattekontrolloven ikke giver hjemmel til at 

indhente oplysninger hos skatteyderen om hævning af indestående på bankkonti, brug af 

kreditkort, pengeoverførsler etc. Det gælder ifølge Jan Pedersen videre navnlig, at skat-

tekontrollovens § 6 om pligt til udlevering af relevante dokumenter m.v. alene omfatter 

erhvervsdrivende. 

 

I alle tilfælde er skattemyndighedernes beføjelser begrænset af bl.a. retssikkerhedslo-

vens § 10, der i loven betegnes som ”retten til ikke at inkriminere sig selv m.v.”, dvs. 

forbuddet mod selvinkriminering, der efter motivudtalelserne til § 10 skal ses i sam-

menhæng med den praksis, der knytter sig til art. 6, stk. 1 i Den Europæiske Menneske-

rettighedskonventionen. Af motiverne til retssikkerhedslovens § 10 fremgår videre, at 

bestemmelsen omfatter de tilfælde, hvor der i lovgivningen m.v. er fastsat pligt til at 

meddele oplysninger til en offentlig myndighed, og at dette gælder, uanset om en over-

trædelse af oplysningspligten kan sanktioneres med straf eller kan gennemtvinges ved 

f.eks. tvangsbøder. Videre fremgår, at hvor der foreligger en konkret mistanke, indebæ-

rer bestemmelsen, at den mistænkte person alene har pligt til at meddele oplysninger i 

det omfang det kan udelukkes, at de oplysninger, som søges tilvejebragt, kan have be-

tydning for bedømmelsen af den formodede lovovertrædelse.  

 

Retssikkerhedsloven, jf. lov nr. 442 af 9/6 2004, trådte i kraft 1/1 2005. Godt et halvt år 

senere meddelte Told- og Skattestyrelsen i TSC 2005-20 vedrørende indhentelse af op-

lysninger hos tredjemand, at skattekontrollovens oplysningsmidler kan anvendes til ind-

hentning af oplysninger fra tredjemand, hvis det kan udelukkes, at de oplysninger, som 

søges tilvejebragt, kan have betydning for bedømmelsen af en formodet strafbar over-

trædelse. Er der konkret mistanke om, at skatteyder har begået en lovovertrædelse, der 

kan medføre straf, kræves der direkte samtykke fra den mistænkte til indhentelse af op-

lysninger hos tredjemand. Samtykket skal være skriftligt og meddeles på et frivilligt, 

specifikt og informeret grundlag. Oplysningspligten bortfalder således både for skatte-

yder og tredjemand ved konkret mistanke om, at skatteyderen har begået en strafbar 

overtrædelse. TS-cirkulæret blev siden ophævet med virkning fra 2/1 2007 med be-

mærkning om, at Ligningsvejledningen trådte i stedet for cirkulæret.  
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En særlig facet af problemstillingen er samspillet mellem på den ene side retssikker-

hedslovens § 10 og på den anden side skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5 om 

genoptagelse udenfor den ordinære frist på 3 år og 4 mdr. efter indkomstårets udløb i 

tilfælde, hvor skatteyderen forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndig-

hederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Her kan 

anføres, at selve den omstændighed, at oplysninger indhentes til brug for en ekstraordi-

nær skatteansættelse efter § 27, stk. 1, nr. 5 i sagens natur vil indebære, at indhentelse af 

samme oplysninger alene kan ske indenfor rammerne af retssikkerhedslovens § 10. 

 

For så vidt angår nu den konkrete sag ref. i SKM2013.458.LSR, var der tale om en dan-

sker bosat i Australien. Danskeren var efter det oplyste udrejst fra Danmark i 1997 og 

havde ikke haft bopæl i Danmark de seneste 15 år. I perioden fra 2004 – 2008 havde han 

overført successivt i alt godt 2 mio. kr. til et dansk pengeinstitut. 

 

Ved brev af 3/10 2011 anmodede SKAT med henvisning til skattekontrollovens § 8 D 

skatteyderens pengeinstitut om at fremsende kontoudskrifter for udlandsdanskerens kon-

to for 2004 – 2008 samt oplyse, hvilke personer, der havde fuldmagt til kontoen.  

 

Udlandsdanskeren, der i forbindelse med ophold i Danmark gennem pengeinstituttet 

blev bekendt med denne skrivelse, henvendte sig herefter selv til SKAT ved skrivelse af 

den 12/10 2011 og udbad sig en forklaring på det passerede. Ved brev af 19/10 2011 

anmodede SKAT med henvisning til skattekontrollovens § 1 herefter udlandsdanskeren 

om at fremsende kontoudskrifter fra pengeinstituttet for 2004 – 2008. SKAT oplyste i 

den forbindelse bl.a., at man pr. 1/1 2011 var begyndt at undersøge overførsler mellem 

udenlandske og danske banker med henblik på at afdække, om kontoindehaverne even-

tuelt kunne være skattepligtige til Danmark, og at man havde bedt om kontoudtogene i 

skatteyderens pengeinstitut, da man havde oplysninger om, at udlandsdanskeren havde 

overført ca. 2 mio. kr. til kontoen.  

 

Der udspandt sig nu en korrespondance mellem udlandsdanskeren og SKAT, hvor ud-

landsdanskeren bl.a. bad om aktindsigt, hvilket SKAT imødekom.  
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Endvidere bad SKAT den 15/12 2011 på ny pengeinstituttet om at fremsende de om-

handlede kontoudtog samt oplyse, hvilke personer, der havde fuldmagt til kontoen. Som 

hjemmel henviste SKAT til skattekontrollovens § 8 D. 

 

 

1. klagesag – henvendelse til skatteyderen  
Udlandsdanskeren påklagede for det første SKAT´s anmodning af 19/10 2011 om udle-

vering af kontoudskrifter til Landsskatteretten med påstand om, at SKAT´s anmodning 

af 19/10 2011 måtte anses for ugyldig, da SKAT efter skatteyderens opfattelse ikke 

havde hjemmel til at kræve oplysningerne udleveret. 

 

Landsskatteretten afviste imidlertid denne klage med henvisning til, at SKAT´s anmod-

ning om udlevering af kontoudskrifter ikke kunne anses som en forvaltningsretlig afgø-

relse, men måtte anses som en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning, der 

ikke kunne indbringes for Landsskatteretten.  

 

Med henvisning til et uddrag fra Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. 

udg., om afgrænsning af begrebet afgørelser - hvorefter beslutninger om fremskaffelse 

af oplysninger ved gennemførelse af tvangsindgreb normalt må betragtes som afgørelser 

- bemærkede Landsskatteretten herved, at SKAT ikke havde truffet beslutning om at 

fremskaffe de pågældende oplysninger ved gennemførelse af tvangsindgreb. SKAT 

havde ganske vist i henvendelsen til skatteyderen henvist til skattekontrollovens § 1, 

men der var ikke hjemmel i denne bestemmelse til at foretage tvangsindgreb overfor 

skatteyderen med henblik på at få fremskaffet de omhandlede kontoudskrifter, og der 

var derfor ikke tale om en afgørelse. Videre fremhævede Landsskatteretten, at den om-

stændighed, at SKAT muligvis kunne og ville forsøge at fremskaffe de omhandlede op-

lysninger på anden vis, herunder ved at foretage tvangsindgreb overfor udlandsdanske-

rens pengeinstitut, ikke kunne tillægges betydning overfor udlandsdanskeren i forhold 

til klagen over SKATs brev af 19/10 2011. 
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2. klagesag – henvendelse til banken 
Skatteyderen indbragte endvidere SKAT´s henvendelser til pengeinstituttet for Lands-

skatteretten med påstand om, at SKAT´s afgørelser af henholdsvis den 3/10 2011 og den 

15/12 2011 måtte anses som ugyldige, da SKAT efter skatteyderens opfattelse ikke hav-

de hjemmel til at kræve oplysningerne udleveret. Det er denne sag, der nu er afgjort ved 

Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2013.458.LSR. 

 

Som begrundelse for klagen henviste skatteyderen til, at skattekontrollovens § 8 D ikke 

omfattede en situation som den foreliggende, da § 8 D alene hjemlede udlevering af 

oplysninger af væsentlig betydning for skatteligningen, og at oplysningerne ikke sås at 

have betydning for ligningen af skatteyderen, der hverken var fuldt eller begrænset skat-

tepligtig til Danmark.  

 

Skatteyderen anførte endvidere, at da pengeinstituttets udlevering af kontooplysninger 

eventuelt kunne fremtvinges ved pålæg af dagbøder efter skattekontrollovens § 9, var 

der tale om en forvaltningsafgørelse, som SKAT skulle begrunde, ligesom der skulle 

gives klagevejledning.  

 

Af sagsreferatet i SKM2013.458.LSR fremgår bl.a., at Landsskatteretten i forbindelse 

med rettens vurdering af, hvorvidt SKATs breve til pengeinstituttet indeholdte en for-

valtningsretlig afgørelse, konstaterede, at det til og med 2005 fremgik af Ligningsvej-

ledningen, at pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D var en forvalt-

ningsakt efter forvaltningslovens regler, og at pålægget derfor skulle begrundes og led-

sages af en klagevejledning. Videre bemærkede Landsskatteretten, at skattekontrollo-

vens § 8 D fra 2006 var omtalt i Processuelle regler på SKATs område, men at det ikke 

fremgik af beskrivelsen, hvorvidt pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 

8 D anses for at være en forvaltningsretlig afgørelse, der skal begrundes og ledsages af 

en klagevejledning. 

 

Landsskatteretten anmodede på denne baggrund SKAT Koncerncentret om en udtalelse 

om, hvorvidt et pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D ansås som en 

forvaltningsretlig afgørelse. Landsskatteretten anmodede endvidere om at få oplyst, 

hvilke overvejelser, der førte til den ændrede formulering vedrørende skattekontrollo-
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vens § 8 D, da bestemmelsen fra 2005 til 2006 blev flyttet fra Ligningsvejledningen til 

Processuelle regler på SKATs område. SKAT blev i den forbindelse bedt om at begrun-

de, hvorfor et pålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D - i givet fald - 

ikke længere blev anset som en forvaltningsretlig afgørelse. 

 

I en udtalelse af 15/7 2012 tilkendegav SKAT som svar på Landsskatterettens henven-

delse, at det var Skatteministeriets opfattelse, at en anmodning efter skattekontrollovens 

§ 8 D ikke er en forvaltningsretlig afgørelse, men snarere har karakter af en agterskri-

velse, og videre, at en afgørelse først træffes ved anvendelse af skattekontrollovens § 9, 

stk. 1. Videre anførte ministeriet, at skattekontrollovens § 9 giver hjemmel til, at såfremt 

banken ikke vil følge anmodningen, træffes der en afgørelse med pålæg om at afgive 

oplysningerne inden en fastsat frist og pålæg af daglige bøde til fremtvingelse af oplys-

ningerne ved fristoverskridelse. Efter ministeriets opfattelse var det i Ligningsvejlednin-

gen anførte således korrekt i den forstand, at pålæg af oplysningspligter efter skattekon-

trollovens §§ 8 C, D eller G sker efter hjemlen i lovens § 9. Efter ministeriets opfattelse 

burde skatteyderens klage til Landsskatteretten følgelig afvises. 

 

Heroverfor anførte skatteyderen bl.a. det - meget nærliggende synspunkt - at når be-

stemmelsen i skattekontrollovens § 8 D angiver, at skattemyndighederne kan anmode 

om oplysninger fra banken, ligger heri en forudsætning om, at banken har pligt til at 

udlevere disse oplysninger på trods af bankens tavshedspligt efter lovgivningen om fi-

nansiel virksomhed, og videre, at manglende opfyldelse af pligten til at udlevere oplys-

ninger er sanktioneret med tvangsbøder. Videre anførte skatteyderen, at skattemyndig-

hedernes gentagne anmodninger om udlevering af oplysninger fra banken i den konkrete 

sag dermed havde karakter af en afgørelse, dels om at der i den konkrete situation var en 

ligningsmæssig begrundelse for at få oplysningerne udleveret, og dels om at udleverin-

gen var pligtmæssig, således at banken ikke var bundet af tavshedspligten.  

 

Skatteyderen anførte videre, at for så vidt SKATs anmodning om udlevering af oplys-

ninger fra banken ikke skulle opfattes som en stillingtagen til - og dermed en afgørelse 

om - at banken havde pligt til at udlevere oplysningerne, burde SKAT tilkendegive, at 

banken ikke var forpligtet hertil.  
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Skatteyderen henviste i den forbindelse til Hans Gammeltoft m.fl., Forvaltningsret, 2. 

udg. (2002) s. 51-52, hvorefter der er tale om en forvaltningsretlig afgørelse, når der er 

tale om indhentelse af oplysninger, der kan og efter omstændighederne vil blive gen-

nemført tvangsmæssigt i modsætning til den situation, hvor en manglende udlevering af 

oplysninger alene kan tillægges processuel skadevirkning – hvilket ifølge er fast antaget 

af skattemyndighederne selv. 

 

Landsskatteretten nåede frem til, at SKATs breve af 3/10 2011 og 15/12 2011 til penge-

instituttet med anmodning om udlevering af kontoudskrifter og oplysninger måtte anses 

som en processuel beslutning vedrørende sagens oplysning. 

 

Landsskatteretten konstaterede herved, at der ikke var hjemmel i skattekontrollovens § 8 

D til at foretage tvangsindgreb overfor pengeinstituttet med henblik på at fremskaffe de 

omhandlede kontoudskrifter og oplysninger, og videre, at det derimod fremgik udtryk-

keligt af lovens § 9, stk. 1, at såfremt nogen vægrer sig ved at efterkomme bestemmel-

sen i § 8 D, afgør told- og skatteforvaltningen, hvorvidt vedkommende er pligtig dertil, 

og kan om fornødent fremtvinge pligtens efterkommelse ved pålæg af en daglig bøde. 

 

Landsskatteretten konstaterede på denne baggrund, at SKATs breve af 3/10 og 15/12 

2011 således ikke indeholdte en beslutning, der ensidigt fastlægger, hvad der er eller 

skal være ret i det konkrete tilfælde, og SKATs breve ansås herefter ikke for at være en 

forvaltningsretlig afgørelse. 

 

Den omstændighed, at SKAT kunne og eventuelt ville forsøge at fremskaffe de omhand-

lede oplysninger ved at træffe afgørelse efter skattekontrollovens § 9, stk. 1, kunne efter 

Landsskatterettens opfattelse ikke tillægges betydning i forhold til SKAT´s anmodning 

om udlevering af kontoudtog og oplysninger med henvisning til skattekontrollovens § 8 

D, da anvendelsen af bestemmelsen i § 9, stk. 1, fordrer, at der træffes en særskilt afgø-

relse herom. 

 

Med Landsskatterettens kvalifikation af SKAT´s henvendelse til pengeinstituttet er 

skabt et vakuum, hvor SKAT frit kan søge at indhente oplysninger hos bestyrelser eller 

lignende øverste ledelser for private juridiske personer og dette i en form, hvor udleve-
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ringsanmodningen fejlagtigt funderes med en henvisning til skattekontrollovens § 8 D, 

der bringer adressaten i den vildfarelse, at der foreligger en sanktioneret pligt til at udle-

vere de af SKAT ønskede oplysninger. 

 

Den efterrettelige bestyrelse for et pengeinstitut, der præsumptivt antager, at SKAT har 

fornøden hjemmel til at indhente de udkrævede oplysninger, kan med en besvarelse af 

SKAT´s uhjemlede henvendelse nemt risikere at havne i en sag om overtrædelse af pen-

geinstituttets tavshedspligt. 

 

Forholdet til retssikkerhedslovens § 10 henstår problematisk.  

 

Landsskatterettens afgørelse indebærer, at bestyrelser eller lignende øverste ledelser for 

private juridiske personer, der modtager henvendelser af denne karakter fra SKAT, ind-

ledningsvist og af egen drift må foretage en vurdering af, om SKAT har fornøden 

hjemmel til at kræve de pågældende oplysninger fremlagt.  

 

Er der tvivl om, hvorvidt der er tale om en afgørelse eller en processuel beslutning, bør 

reaktionen være den enkle, nemlig at rette henvendelse til SKAT for afklaring heraf. Og 

er der alene tale om en processuel beslutning, kan adressaten for henvendelse med 

sindsro vælge at tilkendegive overfor SKAT, at SKAT´s henvendelse ikke vil blive be-

svaret allerede fordi sagen er havnet i et processuelt tomrum.  

 

 
_______ o _______ 

 
 

 

 

 

  


