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Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 – 
overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privat-
sfæren – SKM2014.470.LSR © 
 

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

www.v.dk 
 
 

Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/3 2014 SKAT´s afslag på en anmodning 

om selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på en ændret 

fordeling af et realkreditlån mellem virksomhedsskatteordningen og privatsfæren, idet en 

forhøjet skatteansættelse med avance ved afståelse af fast ejendom havde gjort den hidtil 

valgte fordeling mindre fordelagtig. 

 

Efter skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1 kan skattemyndighederne tillade, at en skatte-

pligtig ændrer et valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har 

foretaget en ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for val-

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

 

Efter forarbejderne til bestemmelsens forløber i skattestyrelseslovens § 37 D har bestem-

melsen til formål at afbøde de urimeligheder, der måtte opstå, hvor et af skatteyderen truf-

fet valg i forbindelse med selvangivelsen får uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger 

som følge af skattemyndighedernes tilsidesættelse af selvangivelsen.  

 

Som det fremgår af ordlyden af skatteforvaltningslovens § 30, stk.1, er det en forudsæt-

ning for at anvende bestemmelsen, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse af 

indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget som følge her-

af har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. 

http://www.v.dk/
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Som et eksempel, hvor en skatteyder kan gøre brug af ændringsadgangen i § 30, peges i 

forarbejderne på det tilfælde, at skattemyndighederne - i modsætning til skatteyderen - 

finder, at en bil placeret i virksomhedsskatteordningen udelukkende er anvendt privat. 

Skatteyderen kan herefter på baggrund af myndighedernes ansættelse ændre sit oprindeli-

ge valg, således at bilen placeres uden for virksomhedsordningen. Se fra den første prak-

sis på området også TfS 2004, 172 LR og TfS 2004, 221 LR.   

 

Fra praksis er på linie hermed TfS 2008, 201 LSR, hvor en skatteyder havde indskudt en 

udlejningsejendom i virksomhedsordningen som et nettoindskud. Skattemyndighederne 

ændrede dette til et indskud af ejendommens bruttoværdi, samtidig med at gælden i ejen-

dommen blev behandlet som en hævning. Skatteyderen fandtes berettiget til at foretage 

omvalg, således at gælden i ejendommen blev holdt uden for virksomhedsskatteordnin-

gen.  

 

Se tillige TfS 2004, 402 LR om en situation, hvor et allerede ændret valg i selvangivelsen 

efter den tidligere § 37 D affødte et ønske om en yderligere ændring af tidligere trufne 

valg, hvilket blev imødekommet. Afgørelsen er omtalt i Departementets kommentar i TfS 

2007, 551 til sagen ref. i TfS 2006, 985 LSR, der blev efter indbringelse for domstolene. 

Departementet anførte her som sin opfattelse, at den tidligere skattestyrelseslovs § 37 D 

måtte antages at have en rækkevidde, der med støtte i forarbejderne til bestemmelsen om-

fatter situationer, hvor der er tale om “uhensigtsmæssige skattemæssige virkninger”, be-

roende på egentlige fejltagelser.  

 

Der fandtes omvendt ikke at foreligge den fornødne sammenhæng mellem skattemyndig-

hedernes ansættelse, og det af skatteyderen trufne valg i selvangivelsen, der efter ansæt-

telsesændringen ønskedes ændret, i sagen ref. i TfS 2004, 689 LR om en læges delafståel-

se af sin praksis og etablering af et interessentskab. Lægens tilgodehavende mod medinte-

ressenten, som lægen havde placeret uden for virksomhedsskatteordningen, kunne ikke 

tillades overført til virksomhedsskatteordningen, da skattemyndighedernes ændring af 

avance ved salg af goodwill 4.646 kr. og avance ved salg af driftsmidler 7.140 kr. ikke 

relaterede sig til det valg, som skatteyderen nu ønskede at ændre. 
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Også Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2014.470.LSR belyser kravene til sammen-

hængen mellem på den ene side ansættelsesændringen foretaget af SKAT og på den anden 

side den ændring af selvangivne oplysninger, som skatteyderen ønsker at foretage.  

 

Sagen drejede sig, summarisk gengivet, om en skatteyder, hvis skatteansættelse for 2009 

blev forhøjet, dels med en ansat avance ved salg af en fast ejendom, som skatteyderen 

havde antaget kunne afstås skattefrit, og dels med en i forhold til den selvangivne avance 

forhøjet avance ved afståelse af en yderligere ejendom.  

 

Skatteyderen påklagede ansættelsen af avancen ved salg af den ejendom, som skatteyde-

ren havde antaget kunnet afstås skattefrit, til skatteankenævnet, der stadfæstede SKAT´s 

afgørelse, men dog således, at den skattepligtige avance blev nedsat.  

 

Den samlede forhøjelse af skatteyderens skatteansættelse for 2009 med avance fra afståel-

se af de to ejendomme udgjorde herefter godt 800.000 kr.  

 

Kort efter skattemyndighedernes forhøjelse af skatteansættelsen anmodede skatteyderen 

om selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på at ændre 

fordelingen af et i 2009 optaget realkreditlån mellem hhv. virksomhedsskatteordningen og 

privatsfæren i en skatteyderen tilhørende tredje ejendom, en landbrugsejendom, der var 

placeret i virksomhedsskatteordningen. Skatteyderen havde henført 59 % af hovedstolen 

på realkreditlånet til virksomhedsskatteordningen, og den resterende del til privatsfæren, 

men ønskede nu fordelingen ændret, således at alene 50 % af hovedstolen på realkreditlå-

net var placeret i virksomhedsskatteordningen og de resterende 50 pct. placeret i privat-

sfæren.  

 

Formålet med den ændrede fordeling var at undgå, at skatteyderen skulle betale topskat af 

den gennemførte forhøjelse af skatteansættelsen for 2009 vedrørende de skattepligtige 

ejendomsavancer. Skatteyderen gjorde i den forbindelse nærmere gældende, at havde han 

haft kendskab til skattemyndighedernes senere forhøjelse af skatteansættelsen på det tids-

punkt, hvor han traf afgørelse om fordelingen af realkreditlånet mellem henholdsvis virk-

somhedsskatteordningen og privatsfæren, ville han have placeret en større del af realkre-

ditlånet i privatsfæren. Synspunktet var herefter, at det ikke var som følge af hævningerne 
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i virksomhedsskatteordningen sammenholdt med forhøjelsen af ejendomsavancerne, at 

skatteyderen skulle betale topskat, men derimod som følge af en uhensigtsmæssig place-

ring af realkreditlånet.  

 

SKAT og nu Landsskatteretten afviste dette synspunkt og fandt således ikke anledning til 

at imødekomme skatteyderens anmodning.  

 

Som begrundelse anførte Landsskatteretten som sin opfattelse, at SKAT ikke havde fore-

taget en skatteansættelse af betydning for fordelingen af prioritetsgælden i landbrugsejen-

dommen på henholdsvis erhverv og privat, idet SKAT traf afgørelse om størrelsen af en 

ejendomsavance, henholdsvis afgørelse om, at klageren var skattepligtig af avancen ved 

salg, ved afståelse af de to ejendomme omhandlet i sagen. Ansættelsesændringerne relate-

rede sig således efter Landsskatterettens opfattelse på ingen måde til fordelingen af priori-

tetsgæld i den tilbageværende landbrugsejendom mellem erhverv og privat, og ansættel-

sesændringen bevirkede ikke, at fordelingen af prioritetsgælden med 59 % på erhverv og 

41 % på privat fik en anden skattemæssig virkning, end det var forudsat, da fordelingen 

blev foretaget.  

 

Landsskatteretten bemærkede herved, at det var som følge af skatteyderen hævninger i 

virksomhedsordningen sammenholdt med forhøjelsen af ejendomsavancerne, at skatte-

yderen skulle betale topskat. Allerede af denne grund kunne betingelserne for omvalg 

efter skatteforvaltningslovens § 30 herefter ikke anses for opfyldt. 

 

Landsskatteretten stadfæstede herefter SKAT´s afgørelse om afslag på skatteyderens an-

modning om en ændret fordeling af prioritetsgæld efter skatteforvaltningslovens § 30.  

 

Med Landsskatterettens kendelse er fastslået, at den omstændighed, at en ændret skattean-

sættelse, der kun har en så at sige middelbar betydning for det valg, der nu ønskes ændret, 

ikke er tilstrækkeligt til at opnå tilladelse til selvangivelsesomvalg. Vel næppe overra-

skende set i lyset af det synspunkt, som skatteyderen selv eksplicit fremførte under sagens 

behandling for Landsskatteretten, nemlig at ”En hvilken som helst skatteansættelse vil 

have betydning i forhold til fordelingen eller placeringen af prioritetsgælden. Ganske på 

samme måde som valget af afskrivningsprocenter eller andre optimeringsinstrumenter.” 



- 5 – 
Offentliggjort d. 1. juli 2014 

 
 

 
 

tommy@v.dk 
www.v.dk 

Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc (R) 

 

Om selvangivelsesomvalg se Tommy V. Christiansen i JUS 2004/29 og 39, JUS 2007/26 

og JUS 2013/17. 

 
_______ o _______ 

 

 

 
 


