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Ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2014.785.LSR afviste Landsskatteretten en 

klage over beslutninger truffet af SKAT, dels om foretagelse af et kontrolbesøg og dels 

om, at dette kontrolbesøg skulle ske uanmeldt, da beslutningerne ikke fandtes at kunne 

anses som afgørelser i skatteforvaltningslovens forstand.  

 

Landsskatteretten har i de senere år i flere tilfælde afvist klager over SKAT´s beslutnin-

ger om anvendelse af retsskridt, som skatteyderen på den ene side har oplevet som ind-

gribende, men som Landsskatteretten ikke har fundet at kunne anse som afgørelser i 

skatteforvaltningslovens forstand, og som følgelig ikke har kunnet påklages til Lands-

skatteretten efter lovens § 11.  

 

I JUS 2013/34 er omtalt SKAT´s henvendelse til et dansk pengeinstitut om udlevering af 

udskrifter for en konto tilhørende en udlandsdansker bosat i Australien samt oplysninger 

om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen. Landsskatteretten nåede her frem 

til, at SKAT´s henvendelser til pengeinstituttet med anmodning om udlevering af konto-

udskrifter og oplysninger måtte anses som en processuel beslutning vedrørende sagens 

oplysning, og skatteyderens klage blev herefter afvist.  

 

Lignende synspunkter førte i sagen afgjort ved Landsskatterettens kendelse ref. i 

SKM2014.785.LSR frem til, at beslutninger truffet af SKAT, dels om foretagelse af et 

kontrolbesøg og dels om, at dette kontrolbesøg skulle ske uanmeldt, havde ”…mere 
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karakterer af processuelle beslutninger…” og ikke afgørelser i skatteforvaltningslovens 

forstand. Landsskatteretten afviste herefter klagen over de pågældende beslutninger.  

 

Retsgrundlaget 
Retsgrundlaget for den nu foreliggende sag ref. i SKM2014.785.LSR var kildeskattelo-

vens § 86, hvorefter told- og skatteforvaltningen efter § 86, stk. 1 forestår kontrollen 

med, at de indeholdelsespligtige overholder de pligter, de som indeholdelsespligtige er 

pålagt efter kildeskatteloven eller andre skattelove (arbejdsgiverkontrollen), og fastsæt-

ter de nærmere retningslinjer for kontrollens udførelse. 

 

Af § 86, stk. 2 fremgår videre, at ”Hvis det skønnes nødvendigt, har told- og skattefor-

valtningen til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de 

indeholdelsespligtige på stedet at gennemgå alt regnskabsmateriale og herunder at få 

forevist dokumenter af betydning for kontrollen. … Ejeren og de hos denne ansatte skal 

yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen… Kontrol 

efter 1. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der tjener til privatbolig eller 

fritidsbolig.” 

 

Endelig fremgår af § 86, stk. 4 (tidligere stk. 3), at adgangen til eftersyn, fremlæggelse 

af dokumenter og indsendelsen af regnskabsmateriale med bilag kan gennemtvinges ved 

daglige bøder, der fastsættes af told- og skatteforvaltningen, og videre af § 86, stk. 7 

(tidligere stk. 6), at politiet yder told- og skatteforvaltningen bistand til gennemførelse 

af kontrollen efter stk. 2, 1. pkt. 

 

Kildeskattelovens § 86 suppleres af retssikkerhedslovens § 5, stk. 1, hvorefter en part 

forud for gennemførelsen af en beslutning om iværksættelse af et tvangsindgreb skal 

underrettes om beslutningen. Der er i § 5, stk. 2 fastsat nærmere regler om denne under-

retning, og videre er der i § 5, stk. 3 fastsat regler om partens adgang til at fremkomme 

med indsigelser mod beslutningen.  

 

Af § 5, stk. 4 fremgår dernæst, at reglerne om underretning kan fraviges, bl.a. hvis øje-

medet med tvangsindgrebets gennemførelse vil forspildes ved forudgående underret-

ning, og videre af § 5, stk. 6, at hvis en beslutning om iværksættelse af tvangsindgreb 
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gennemføres uden forudgående underretning, jf. stk. 4 og 5, skal beslutningen samtidig 

med gennemførelsen af indgrebet meddeles parten skriftligt og indeholde de i stk. 2, nr. 

1-4, nævnte oplysninger. Beslutningen skal endvidere indeholde en begrundelse for fra-

vigelsen af stk. 1-3, jf. forvaltningslovens § 24. 

 

SKM2014.785.LSR 
Som allerede nævnt drejede den konkrete sag afgjort ref. i SKM2014.785.LSR sig om 

det - for så vidt enkle - spørgsmål om, hvorvidt en skatteyder til Landsskatteretten kan 

påklage en beslutning truffet af SKAT om at foretage et kontrolbesøg samt, i forbindelse 

hermed, en beslutning om at undlade forudgående underretning.  

 

Baggrunden for sagen var et uanmeldt kontrolbesøg foretaget af SKAT i august 2011 på 

skatteyderens ejendom. Skatteyderen var registreret med en virksomhed med adresse på 

ejendommen. Endvidere havde skatteyderen bopæl på ejendommen sammen med sin 

samlever og parrets børn. Virksomheden blev drevet fra lokaler, der bygningsmæssigt 

var adskilt fra privatboligen.  

 

I en klage til Landsskatteretten over SKAT´s beslutninger, dels om foretagelse af et kon-

trolbesøg og dels om, at dette kontrolbesøg skulle ske uanmeldt, nedlagde skatteyderen 

påstand om, for det første, at SKATs beslutning om iværksættelse og gennemførelse af 

det uanmeldte kontrolbesøg i det foreliggende tilfælde var en afgørelse i forvaltningsret-

lig forstand, og for det andet, at den foretagne kontrol på klagerens bopæl ikke opfyldte 

reglerne for SKATs foretagelse af uanmeldte kontrolbesøg. 

 

Skatteyderen henviste i denne forbindelse bl.a. til, at der ikke blev udleveret et retssik-

kerhedsbrev fra SKAT, at der ikke blev givet oplysning om retten til at lade sig repræ-

sentere eller bistå af andre, at SKAT ikke gav oplysning om hjemmelsgrundlaget for 

kontrolbesøget, at beslutningen om foretagelse af det uanmeldte kontrolbesøg ikke var 

proportional, at medarbejderne fra SKAT og kommunen, uden at have fået tilladelse 

hertil, fulgte efter skatteyderens samlever ind i privatboligen, da samleveren gik ind for 

at hente det regnskabsmateriale, som SKAT bad om at få at se, samt at dette var i strid 

med grundlovens § 72. 
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Landsskatteretten afviste imidlertid klagen med den begrundelse, summarisk gengivet, 

at beslutninger om foretagelse af kontrolbesøg med hjemmel i kildeskattelovens § 86, og 

beslutninger om at dette – i overensstemmelse med undtagelsesreglen i retssikkerheds-

lovens § 5, stk. 4, jf. ovenfor – i den konkrete sag skulle foretages uden varsling, ikke 

var afgørelser i skatteforvaltningslovens forstand og følgelig ikke kunne påklages til 

Landsskatteretten.  

 

Til grund for denne konklusion lå en fra Landsskatterettens side omfattende gennem-

gang af retsgrundlaget på området.  

 

Landsskatteretten tog her afsæt i, at skatteforvaltningslovens afgrænsning af begrebet 

afgørelse - der efter skatteforvaltningslovens § 11 afgrænser de forhold, der kan påkla-

ges til Landsskatteretten – svarer til forvaltningslovens afgrænsning af begrebet som en 

retsakt, dvs. en udtalelse, der går ud på at fastsætte, hvad der er eller skal være ret i et 

foreliggende tilfælde. Som modsætning til retsakter pegede Landsskatteretten på tilfæl-

de, hvor der som led i sagsbehandlingen træffes beslutning om forvaltningsprocessuelle 

skridt, herunder bl.a. ”…dispositioner af indgribende betydning for parten, f.eks. husun-

dersøgelse eller administrative tvangsbøder”. 

 

Vedrørende det konkrete hjemmelsgrundlag, kildeskattelovens § 86 og retssikkerheds-

lovens § 5, proportionalitetsprincippet udtrykt i restsikkerhedslovens §§ 2 og 7 samt 

motiverne hertil, fandt Landsskatteretten bl.a. på den ene side anledning til at fremhæ-

ve, at det af bemærkningerne til retssikkerhedsloven, jf. FT 2003/2004, till. A, s. 3054, 

2. sp., 2. afsn. fremgik, at ”I den forbindelse har der i den forvaltningsretlige litteratur 

været rejst spørgsmål om, hvorvidt tvangsindgreb uden for strafferetsplejen i sig selv er 

omfattet af forvaltningslovens afgørelsesbegreb og dermed af lovens processuelle ga-

rantier. Spørgsmålet er i praksis ikke afklaret.” På den anden side henvises af Lands-

skatteretten til en række motivudtalelser, herunder referater af Retssikkerhedskommissi-

onens overvejelser og konklusion, hvorefter kommissionens flertal på baggrund af en 

samlet afvejning af en række nærmere angivne hensyn ikke fandt, at der burde fastsættes 

generelle regler om adgang til at klage over beslutninger om iværksættelse af tvangsind-

greb.  
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Landsskatterettens gennemgang omfattede endvidere en omtale af række teoretiske bi-

drag på området.  

 

Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt kontrolbesøget i den her foreliggende sag måtte 

anses som en afgørelse i skatteforvaltningslovens forstand, konkluderede Landsskatte-

retten herefter, at: 

”…beslutninger om foretagelse af kontrolbesøg efter kildeskattelovens § 86, og be-

slutninger om at dette skal ske uden varsling, jf. retssikkerhedslovens § 5, stk. 4, efter 

Landsskatterettens opfattelse mest naturligt anses for ikke at have karakter af udta-

lelser, der går ud på at "fastsætte", hvad der er eller skal være ret. Der er ikke tale 

om, at hovedformålet med beslutningerne er, at der tilsigtes fremkaldelse af retsvirk-

ninger ved beslutningernes indhold, dvs. at retsvirkningerne finder udtryk i selve ud-

talelsen. Beslutningerne må mest naturligt anses for ikke at have statusforandrende 

(eller afslag på statusforandrede) karakter. Endvidere må de mest naturligt anses for 

ikke at være slutprodukter. 

Beslutningerne har mere karakterer af processuelle beslutninger, der som sit hoved-

formål har fremkaldelse af faktiske virkninger (foretagelsen af eftersyn hos virksom-

heden) og som værende et oplysningsskridt i en underliggende materiel sag eller som 

et led i kontrollen/overvågningen af, at gældende regler efterleves. 

Beslutningerne kan derfor, uanset den indgribende karakter som beslutningerne kan 

have for de pågældende, ikke anses for at have en i tid vidtrækkende retlig betydning 

for de pågældende. 

Efter Landsskatterettens opfattelse er beslutninger om foretagelse af kontrolbesøg i 

medfør af hjemlen i kildeskattelovens § 86, og beslutninger om, at dette skal ske uden 

varsling, jf. retssikkerhedslovens § 5, stk. 4, derfor ud fra en samlet betragtning af 

den overvejende karakter af beslutningerne ikke afgørelser i skatteforvaltningslovens 

forstand. 

… 

Da der i nærværende tilfælde således ikke foreligger en klage over en afgørelse i 

skatteforvaltningslovens forstand, er behandlingen af klagerens klage ikke omfattet 

af Landsskatterettens kompetenceområde, jf. skatteforvaltningslovens § 11, modsæt-

ningsvis.” 
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Herefter afviste Landsskatteretten som allerede nævnt klagebehandlingen. 

 

Set i lyset af de foreliggende fortolkningsbidrag, herunder den tilsyneladende udbredte 

konsensus i teorien om kvalifikation af beslutninger om kontrolbesøg som beslutninger, 

der ikke kan anses som en afgørelse, og retsvirkningerne heraf, kunne Landsskatteretten 

vel næppe være nået frem til et andet resultat.   

 

Men det er selvsagt bekymrende, at lovligheden af beslutninger af denne indgribende 

karakter ikke kan påklages til Landsskatteretten. En adgang til i stedet at få sådanne 

beslutninger behandlet, først af SKAT og sidenhen af SKAT´s Borger- og Retssikker-

hedschef, jf. SKM2013.211.SKAT, kan ingenlunde konstituere en betryggende prøvelse 

af beslutninger af denne karakter.  

 
_______ o _______ 

 

 


