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To domme fra Vestre Landsret belyser reglerne for og bevisbyrdens placering ved be-

dømmelsen af, om en gulpladebil har været anvendt til private formål.  

 

Reglerne om fradrag for erhvervsmæssig kørsel henholdsvis beskatning af bil til rådig-

hed har gennem tiden levet en omtumlet tilværelse med ikke ganske få lovreparationer. 

 

Tidligere var kørebøger det eneste bevismiddel, skatteyderen kunne gøre brug af, med-

mindre der - som det skete i mange tilfælde - var indgået en aftale med skattemyndighe-

derne om, at den private andel af kørsel i firmabilen blev fastsat til omkring 8.000 km. 

årligt, eller der var vedtaget nogle standardregler. 

 

I starten af 1980´erne blev indført standardregler med henblik på forenkling af det rele-

vante regelsæt, hvilket imidlertid kunne føre frem til ikke-tilsigtede fradrag, jf. således 

det af skatteinspektørforeningen udarbejdede forslag til ændring af ligningslovens § 9 

C, der vedrørte fradrag for transport mellem bopæl og arbejdssted, jf. nærmere FT 

1983/1984, 2. saml., tillæg A, sp. 4085 ff. Efter dette forslag skulle fradraget for befor-

dring mellem bopæl og arbejdsplads alene afhænge af længden af transporten. Det skul-

le derimod være uden betydning, hvilket befordringsmiddel, der blev anvendt, og hvor-

ledes befordringen i øvrigt skete, f.eks. om flere ansatte kørte i samme bil til arbejds-

pladsen (samkørsel). 

 

http://www.v.dk/
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Formentlig har det ikke været tanken, at denne regel tillige skulle kunne anvendes ved 

skiftende arbejdssteder, idet der i modsat fald kunne opnås betydelige fradrag uden der-

til knyttede omkostninger, eksempelvis ved kørsel i en arbejdsgiveren tilhørende speci-

alindrettet vogn. Imidlertid fastslog Højesteret ved sagen ref. i TfS 1991, 442 H (Frank 

Maldorf), at området for den dagældende ligningslovs § 9 C omfattede en række tilfæl-

de, hvor der kun var begrænset fradragsret efter den dagældende ligningslovs § 9 B om 

skiftende arbejdssteder. Dommen medførte betydelige nedreguleringer af skattetilsvaret 

for et meget stort antal skatteydere for en periode på op til 5 år, jf. nærmere TfS 1992, 

253 SKM om genoptagelse på grundlag af Maldorf-sagen. 

 

Som følge af Højesterets dom blev bl.a. ligningslovens § 9 B ændret ved lov nr. 482 af 

30/6 1993, hvor den såkaldte 60-dages regel blev introduceret. Med denne bestemmelse 

blev fastsat en grænse mellem på den ene side erhvervsmæssig anvendelse og på den 

anden side privat anvendelse, og hvor grænsen er baseret på antallet af kørsler til sam-

me destination indenfor en given periode. Reglen gælder såvel for almindelige person-

biler som for gulpladebiler. 

 

Efter gældende regler kan varebiler være registreret til fuldt erhvervsmæssig eller hel 

eller delvis privat anvendelse. Privat anvendelse af varebiler, der er registreret til ren 

erhvervsmæssig anvendelse, kan medføre efterbetaling af moms samt tillæg for privat 

anvendelse efter vægtafgiftsloven tillige med beskatning af bil til rådighed. Men også 

overskridelse af 60-dages reglen kan medføre beskatning som følge af privat anvendel-

se. 

 

60-dages reglen 

Når der er tale om gulpladebiler, der ikke må anvendes privat, bliver den såkaldte 60-

dages regel i ligningslovens § 9 B ofte aktuel. Efter denne bestemmelse er der, som alle-

rede nævnt, fastsat en grænse mellem på den ene side erhvervsmæssig anvendelse og på 

den anden side privat anvendelse, hvor denne grænse er baseret på antallet af kørsler til 

samme destination indenfor en given periode. 

 

60-dages reglen afgrænser efter objektive kriterier, hvad der er erhvervsmæssig kørsel, 

når der køres mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads. Bestemmelsen har betydning 
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for muligheden for at få udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse til dækning af udgif-

ter, som lønmodtageren har afholdt ved benyttelse af egen bil til erhvervsmæssig kørsel. 

Alternativt kan sådanne udgifter fradrages. 

 

I praksis har der frem til 2008 udviklet sig en formodningsregel om, at en firmabil står 

til rådighed for privat anvendelse, hvis bilen står parkeret på bopælen, eller hvis virk-

somhed og bopæl er på samme adresse. Den skattepligtige kan afkræfte denne formod-

ning, f.eks. ved hjælp af et kørselsregnskab, som viser, at der kun er kørt erhvervsmæs-

sigt. 

 

Formodningsreglen gjaldt dog efter en lovændring i 2002, jf. lov nr. 342 af 27/5 2002, 

ikke for varebiler, hvor arbejdsgiveren eller den selvstændige har tilkendegivet, at bilen 

alene skal anvendes erhvervsmæssigt ved at undlade at betale tillægsafgift for privat 

anvendelse eller ved at fradrage momsen af anskaffelsessummen. 

 

Udgangspunktet er, at befordring mellem hjem og arbejdsplads anses for at være privat. 

60-dages reglen bestemmer dog, at kørsel mellem hjem og arbejde i indtil 60 arbejdsda-

ge inden for de forudgående 12 måneder er erhvervsmæssig. Kørsel mellem hjem og 

arbejde anses dermed først som privat efter dag 60. 

 

Køres der således fra hjemmet til konstant skiftende arbejdspladser og ikke til samme 

arbejdsplads i mere end 60 dage, er befordringen stedse erhvervsmæssig. De 60 dage på 

en arbejdsplads kan ligge i forlængelse af hinanden eller ligge spredt. Overstiger antal-

let af arbejdsdage på samme sted 60 dage, anses arbejdspladsen for fast og befordringen 

dermed for privat. 

 

Efter samme bestemmelse gælder det, at når der er forløbet 60 på hinanden følgende 

arbejdsdage, siden den pågældende sidst har været på en arbejdsplads som nævnt i stk. 

1, litra a, påbegyndes en ny 60-dages-periode. 

 

Bevisbyrdens placering  
I 2002 blev ved lov nr. 342 af 27/5 2002 tilføjet en bestemmelse om, at biler på gule 

nummerplader, hvor der ikke er betalt tillæg for privat anvendelse efter vægtafgiftslo-
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ven, ikke er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4 om beskatning af rådighed over fri 

bil. Bestemmelsen lempede bevisbyrden for gulpladebiler, således at behovet for at føre 

kørebøger blev nedbragt. Bestemmelsen ændrede ikke på, at værdien af vederlagsfri 

privat benyttelse af en firmabil er skattepligtig. 

 

Det anføres således i motiverne til loven, at det forhold, at det er privat rådighed og ikke 

kun den faktiske anvendelse af en firmabil, der beskattes efter ligningslovens § 16, stk. 

4 i praksis medfører uhensigtsmæssige dokumentationskrav i visse situationer, hvor der 

rådes over firmabiler på gule nummerplader. Det anføres således nærmere i motiverne, 

at: 

”…Er der tale om en firmabil, hvor der ikke betales tillægsafgift for privat benyttelse 

eller/og hvor momsen af anskaffelsessummen er fratrukket, fordi firmabilen udeluk-

kende skal anvendes erhvervsmæssigt, findes det ikke rimeligt, at det skal være nød-

vendigt at føre kørebøger for at sikre sig mod beskatning af fri bil. 

Det foreslås derfor indført en bestemmelse, hvorefter firmabiler på gule num-

merplader, hvor der ikke er betalt tillæg for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven, 

ikke er omfattet af ligningslovens § 16, stk. 4, om beskatning af rådighed over fri bil. 

Er en firmabil på gule plader registreret første gang før 2. juni 1998 finder lignings-

lovens § 16, stk. 4, heller ikke anvendelse, såfremt momsen af anskaffelsessummen er 

fradraget. 

Hermed finder de bevisbyrde- og dokumentationskrav - herunder kørebøger - 

der efter praksis er udviklet i forhold til denne bestemmelse, ikke anvendelse på så-

danne firmabiler. 

Hvis det viser sig, at der alligevel køres privat i firmabilen, vil det være en over-

trædelse af momsreglerne og vægtafgiftsloven. Det indebærer, at der skulle have væ-

ret betalt tillæg for privat anvendelse af firmabilen. Samtidig skulle momsen af an-

skaffelsessummen ikke have været afløftet. Hermed vil firmabilen blive omfattet af 

ligningslovens § 16, stk. 4, om beskatning af den private rådighed af fri bil. Det vil 

sige, at den skattepligtige værdi af firmabilen fastsættes til 25 pct. af bilens værdi op 

til 300.000 kr. og 20 pct. af værdien herudover. Bilens skattepligtige værdi udgør dog 

mindst 160.000 kr. …” 
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Ved lov nr. 1337 af 19/12 2008 blev vedtaget en ydereligere lempelse af bevisbyrden 

for, om grænsen for befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 ar-

bejdsdage inden for de foregående 12 måneder er overholdt. Af ligningslovens § 9 B 

stk. 3 fremgik således nu, at:  

”Har den skattepligtige et kørselsmønster, der indebærer befordring til så man-

ge forskellige arbejdspladser, at det ikke er sandsynligt, at der køres mellem sædvan-

lig bopæl og arbejdsplads i mere end 60 arbejdsdage inden for de forudgående 12 

måneder, anses befordringen for erhvervsmæssig, jf. stk. 1. Told- og skatteforvaltnin-

gen kan dog give den skattepligtige skriftligt pålæg om med fremadrettet virkning i 

indtil 12 måneder ved kørselsregnskab at dokumentere, at der er tale om erhvervs-

mæssig befordring som nævnt i stk. 1.” 

 

Med denne bestemmelse blev fastslået, at i situationer, hvor den skattepligtige har et 

særligt kørselsmønster, gælder en formodning for, at kørslen er i overensstemmelse med 

60-dages reglen, og at bilen ikke er stillet til rådighed for privat anvendelse, selv om 

bilen står på den skattepligtiges bopæl.  

 

Er der tale om en skatteyder med det anførte kørselsmønster, påhviler det altså skatte-

myndighederne at påvise, at 60-dages reglen er overskredet, selv om der ikke er ført 

kørebog. 

 

SKAT´s reaktionsmulighed er begrænset til med fremadrettet virkning at pålægge den 

skattepligtige at føre kørselsregnskab i op til 12 måneder for at kunne dokumentere, at 

der er tale om erhvervsmæssig befordring i overensstemmelse med 60-dages reglen. 

Dette gælder eksempelvis i tilfælde, hvor den skattepligtige har et erhverv med et kør-

selsmønster, der sandsynligvis vil falde indenfor 60-dages reglen, men hvor andre mo-

menter gør det mindre oplagt, at 60-dages reglen er opfyldt. Der kan f. eks. være tale 

om en skattepligtig, der tager bilen med hjem i en situation, hvor vedkommende godt 

nok har mange forskellige arbejdspladser, men hvor der ikke er andre biler i husstanden, 

og hvor der er sandsynlighed for, at bilen bruges privat. 

 

Perioden, hvor der kan gives pålæg om at føre kørselsregnskab, er begrænset til maksi-

malt 12 måneder. Efter 12 måneder vil det kunne konstateres, om vedkommendes kør-
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selsmønster reelt er i overensstemmelse med 60-dages reglen, således at det uden videre 

kan antages, at der køres erhvervsmæssigt. Hvis kørselsregnskabet viser, at 60-dages 

reglen mod forventning ikke er opfyldt, vil pålægget ikke have virkning for tiden inden, 

pålægget blev givet. Den skattepligtige har - i modsætning til en skattepligtig, der hver 

dag møder det samme arbejdssted - i tiden inden pålægget haft et sådant kørselsmønster, 

at der ikke ved førelse af kørselsregnskab har skullet holdes nøje øje med 60-dages reg-

len. 

 

I to nye sager har spørgsmålet om beskatning af værdi af fri bil været forelagt for Vestre 

Landsret i sagerne ref. i henholdsvis SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. 

 

I sagen refereret i SKM2012.357.VLR var spørgsmålet, hvorvidt en leaset varebil på 

gule plader, ud over at være benyttet erhvervsmæssigt i appellantens bodegavirksomhed 

til transport af drikkevarer, tillige var benyttet til privat kørsel af appellantens far med 

den følge, at appellanten alene var berettiget til at fradrage 1/3 af købsmomsen, jf. 

momslovens § 41, stk. 3, og at den anmeldte erhvervsmæssige status på bilen skulle 

ændres til blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. 

 

Skatteministeriet erkendte under sagen, at der ikke var hjemmel til at kræve indeholdel-

sespligt af A-skatter og AM-bidrag i henhold til kildeskattelovens § 43, stk. 1 henholds-

vis arbejdsmarkedsfondslovens § 8, stk. 1, litra b i forhold til den opgjorte værdi for 

skatteyderens far samt videre, at der ikke forelå hæftelsesansvar for manglende indehol-

delse af A-skat samt manglende indeholdelse af arbejdsmarkedsbidrag.  

 

Sagen drejede sig herefter om, hvorvidt der var grundlag for at pålægge skatteyderen at 

ændre den anmeldte erhvervsmæssige anvendelse af den i sagen omhandlede varebil til 

privat og erhvervsmæssig anvendelse, samt hvorvidt der er grundlag for at foretage en 

korrektion af den fratrukne købsmoms vedrørende lejeudgifter af den omhandlede vare-

bil.. 

 

For så vidt angår spørgsmålet om bevisbyrden, gjorde SKAT under sagen for byretten 

bl.a. gældende, at under de givne omstændigheder påhvilede det efter retspraksis sagsø-

geren at løfte bevisbyrden for, at varebilen havde været anvendt udelukkende erhvervs-
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mæssigt, og at skatteyderen ikke havde løftet denne bevisbyrde, når han ikke ved frem-

læggelsen af et løbende ført kørselsregnskab eller på anden måde havde godtgjort, at 

varebilen ikke var anvendt til formål, der var virksomheden uvedkommende. 

 

Retten bemærkede om bevisbyrdespørgsmålet, at det måtte lægges til grund, at moms-

loven ikke blev ændret i forbindelse med ændringen af ligningslovens § 16, stk. 4 i 

2002. Retten bemærkede videre, at parterne var enige om, at bevisbyrden efter lignings-

lovens § 16, stk. 4 påhvilede SKAT, hvorimod der var uenighed om, hvem der havde 

bevisbyrden efter momsloven.  

 

Med henvisning til at momsloven ikke blev ændret i forbindelse med ændringen af lig-

ningslovens § 16, stk. 4, jf. den ovenfor omtalte lovændring ved lov nr. 342 af 27/5 

2002, samt til ordlyden af momslovens § 41 nåede byretten frem til, at det var skatte-

yderen, der havde bevisbyrden for, at varebilen ikke udover at benyttes i firmaet også 

benyttes til privat brug. 

 

Byretten gav herefter SKAT medhold i de nedlagte påstande. 

 

For landsretten frafaldt Skatteministeriet ovennævnte anbringende om, at det efter 

momslovens § 41, stk. 3 påhvilede den afgiftspligtige virksomhed at bevise, at det om-

handlede køretøj udelukkende havde været anvendt til brug for virksomhedens afgifts-

pligtige leverancer. 

 

På baggrund af denne ændrede bevisvurdering fandt Landsretten herefter, at Skattemi-

nisteriet ikke havde løftet bevisbyrden for, at varebilen havde været anvendt privat. 

Landsretten lagde vægt på, at der ikke var fremkommet oplysninger i sagen, som gav 

grundlag for at tilsidesætte skatteyderens oplysninger om baggrunden for en konkret 

kørsel i bilen i forbindelse med SKATs kontrolbesøg, hvor appellantens far kom køren-

de i bilen. Endvidere fandt landsretten, at det ikke kunne lægges til grund, at appellan-

tens far dagligt anvendte bilen til kørsel mellem hjemmet og bodegavirksomheden. 

 

Skatteministeriet skulle derfor anerkende, at der ikke var grundlag for at ændre den an-

meldte erhvervsmæssige anvendelse af den i sagen omhandlede varebil til privat og 
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erhvervsmæssig anvendelse, og at appellanten kunne fradrage den fulde moms af leje-

udgifterne af den omhandlede varebil. 

 

Også i SKM2012.150.VLR var spørgsmålet om bevisfordelingen fremme tillige med en 

ydereligere en facet omkring bevisførelsen. 

 

Sagen drejede sig om, hvorvidt en hovedanpartshaver skulle beskattes af værdien af fri 

bil. Skatteyderen var her i forbindelse med en vejkontrol stoppet, hvor han var kørende i 

en bil af mærket Volvo XC90. Bilen var samme dag observeret med en lukket trailer på 

en motorcrossbane, hvor der var kørsel for micro-, mini- og maxikørere. 

 

Ved Landsskatterettens afgørelse af sagen bemærkede Landsskatteretten indledningsvis, 

at den pågældende bil ikke kunne anses som en specialindrettet bil, hvorfor spørgsmålet 

om, hvorvidt skatteyderen skulle beskattes af værdi af fri firmabil skulle afgøres efter 

ligningslovens § 16, stk. 1 og 4. 

 

Landsskatteretten nåede herefter frem til, at der skulle ske beskatning af værdien af fri 

bil. Dette blev ikke begrundet med nævnte kontrol, men med henvisning til 60-dages 

reglen. 

 

Landsskatteretten anførte til støtte for resultatet, at det ikke var dokumenteret eller i 

tilstrækkelig grad sandsynliggjort at klageren havde kørt mindre end 60 gange fra 

hjemmet til selskabets adresse indenfor de seneste 24 måneder. Landsskatteretten anså 

endvidere dette for usandsynligt, henset til klagerens stilling som direktør i selskabet og 

daglig leder for 20 ansatte. 

 

Sagen blev herefter indbragt for landsretten, hvor en medarbejder fra SKAT afgav for-

klaring, og herunder bl.a. forklarede, at hun deltog i vejkontrollen den 27. oktober 2007, 

og at skatteyderen blev stoppet i kontrollen. Videre forklarede medarbejderen, at skatte-

yderen fortalte, at han havde bilen på sin bopæl, og at han kørte til og fra bopælen, hvil-

ket han mente var i orden, fordi han havde tilkaldevagt. SKAT´s medarbejder forklarede 

dernæst, at skatteyderen på et møde med SKAT den 18/1 2008 gentog, at det efter hans 

opfattelse var i orden, at han benyttede bilen til at køre mellem hjem og arbejde, fordi 
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han havde en vagtordning. De talte ikke om, hvor ofte han brugte bilen til at køre mel-

lem hjem og arbejde. Han nævnte heller ikke noget om sit kørselsmønster i øvrigt, og de 

spurgte ikke ind til det. 

 

Skatteministeriet tiltrådte under landsretssagen, at det er ministeriet, der efter lignings-

lovens § 16, stk. 4, 10. pkt. har bevisbyrden for, at en bil, der er registreret på gule pla-

der, og hvor der ikke er betalt tillæg for privat anvendelse efter vægtafgiftsloven, benyt-

tes privat. Bestemmelsen er alene en bevisbyrderegel, og det betyder, at den ikke finder 

anvendelse, hvis det viser sig, at bilen alligevel benyttes privat. Det er i så fald skatte-

yderen, der i overensstemmelse med ligningslovens § 16, stk. 4, 1.-9. pkt., skal bevise, 

at han eller hun ikke har haft bilen til fri rådighed. Er det blot i et enkelt tilfælde konsta-

teret, at bilen benyttes privat, er det således skatteyderen, der har bevisbyrden. 

 

Videre anførte skatteministeriet, at det i denne sag var konstateret både den 27/10 2007, 

hvor skatteyderen blev stoppet ved kontrol, og den 18/1 2008, hvor han kørte i bilen til 

møde med skattemyndighederne, at skatteyderen havde kørt privat, og at han følgelig 

ikke havde løftet bevisbyrden for, at han ikke havde haft fri rådighed over bilen, der fast 

befandt sig ved hans bopæl. 

 

Landsretten konstaterede indledningsvis, at skatteyderen efter bestemmelserne i lig-

ningslovens § 16, stk. 4, 10. og 11. pkt., alene var skattepligtig af privat kørsel i den 

omhandlede Volvo på gule plader, hvis skattemyndighederne kunne bevise, at han hav-

de kørt privat i bilen. Videre anførte landsretten, at hvis det blev lagt til grund, at han 

havde kørt privat i bilen, var det til gengæld efter ligningslovens § 16, stk. 4, 1.- 9. pkt. 

skatteyderen, der skulle godtgøre, at bilen ikke havde været til rådighed for ham til pri-

vat kørsel. 

 

Landsretten lagde efter bevisførelsen lægges til grund, at mødet den 18/1 2008 hos 

SKAT havde relation til både skatteyderens personlige skattemæssige forhold og til 

momsmæssige forhold i et skatteyderen tilhørende selskab. Der var derfor ikke grundlag 

for at anse skatteyderens kørsel i Volvoen til dette møde som privat kørsel. 

 



- 10 – 
Offentliggjort d. 25. september 2012 
 

 

 
 

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) 

Landsretten fandt det endvidere ikke bevist, at kørslen til motorbanen den 27/10 2007 

var af privat karakter, da det var godtgjort, at der af skatteyderen på motorbanen var 

udført reparationer, og dermed havde haft et erhvervsmæssigt øjemed.  

 

Afgørende for sagens udfald blev imidlertid, at skatteyderen som påhæng under kørslen 

medbragte en lukket trailer, som skatteyderen - ifølge forklaringen fra SKAT´s medar-

bejder, som landsretten lagde til grund - nogle få dage efter den 27/10 2007 havde op-

lyst medarbejderen om var medbragt, da skatteyderen skulle hen til sin svigerfar, der 

skulle låne traileren. 

 

Herefter blev Skatteministeriet frifundet. 

 

Den førstomtalte afgørelse, SKM2012.357.VLR, viser betydningen af bevisbyrdereglen: 

Skatteyderens forklaring, for så vidt den virker troværdig, har altså afgørende gennem-

slagskraft, hvis spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt gulpladebilen anvendes privat. By-

retten lagde til grund, at bevisbyrden påhvilede skatteyderen, der herefter tabte sagen. 

Landsretten lagde omvendt til grund, at det var SKAT, der havde bevisbyrden, hvorefter 

skatteyderen blev frifundet. 

 

Kan det imidlertid godtgøres, at bilen rent faktisk er anvendt privat blot én gang, gælder 

det af skatteministeriet anførte i sidstnævnte dom, SKM2012.150.VLR, hvor det siges: 

”…Bestemmelsen er alene en bevisbyrderegel, og det betyder, at den ikke finder anven-

delse, hvis det viser sig, at bilen alligevel benyttes privat. Det er i så fald skatteyderen, 

der i overensstemmelse med ligningslovens § 16, stk. 4, 1.-9. punktum, skal bevise, at 

han eller hun ikke har haft bilen til fri rådighed. Er det blot i et enkelt tilfælde konstate-

ret, at bilen benyttes privat, er det således skatteyderen, der har bevisbyrden…” 

 

Det bemærkelsesværdige i denne sag er, at SKAT vandt sagen på baggrund af et vidne-

udsagn fra en medarbejder fra SKAT. 

 

Vidneafhøringer af embedsmænd vil i flere situationer kunne være afgørende for sagens 

udfald. Eksempelvis kan nævnes sagen ref. i TfS 2005, 126 ØL om vidneafhøring af 

tidligere og nuværende højtplacerede embedsmænd om ligningspraksis vedrørende et 
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moderselskabs vederlagsfrie ydelser til sit datterselskab. Ligeledes kan nævnes sagen 

ref. i TfS 2005, 91 VL, senere TfS 2006, 841 H, hvor to sagsbehandlere fra skattefor-

valtningen afgav forklaring om drøftelserne på et møde med skatteyderen i en sag om 

forventningsprincippet. 

 

Retsgrundlaget er retsplejelovens almindelige regler, hvor det i § 168 bestemmes, at 

enhver med de i retsplejeloven fastsatte undtagelser har pligt til at afgive forklaring for 

retten som vidne. For offentligt ansatte gælder herved den i § 169 hjemlede særlige re-

gel, hvorefter tjenestemænd eller andre, der handler i offentligt eller dermed ligestillet 

hverv, som udgangspunkt ikke uden samtykke af vedkommende myndighed må afkræ-

ves vidneforklaring om forhold, med hensyn til hvilke der i det offentliges interesse 

påhviler dem tavshedspligt.  

 

Trods disse begrænsede betingelser for at iværksætte vidneafhøring af offentligt ansatte, 

har domstolene - også uden for området for tavshedspligt, se herved TfS 1995, 42 og 

TfS 1999, 212 - traditionelt været tilbageholdende med at tillade indkaldelse af medar-

bejdere fra skatteforvaltningen med henblik på vidneafhøring om forhold, der efter skat-

teyderens opfattelse har betydning for hans sag. 

 

Praksis synes herefter at være, at det er vanskeligt for skatteyderen at føre medarbejdere 

fra SKAT som vidne i en skattesag, jf. nærmere JUS 2003/31 samt JUS 2005/8 om mu-

lighederne for at foranstalte en vidneafhøring af medarbejdere ved told- og skattefor-

valtningen i en domstolssag.  

 

Det kan dog i nærværende sag anføres, at medarbejderen ikke skulle udtale sig om 

hverken administrativ praksis eller selve sagsbehandlingen hos SKAT, men om faktuel-

le forhold i forbindelse med en kontrol. 

 
_______ o _______ 

 
 

 


