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J.nr. 013829-0109 KSI/BIS/KTO  

Forsendelsesrisiko for SKATs brevudsendelser, 
set i lyset af Højesterets dom i SKM2014.150HR 11. april 2014 

 
Af advokat Kurt Siggaard og stud.jur. Kristian Torp, Holst, Advokater 
 
SKAT optog den 25. februar 2014 Højesterets dom af 7. februar 2014 om forsendelsesrisi-
koen ved udsendelse af to giroopkrævninger i henhold til bekendtgørelse om almene boli-
ger mv. under overskriften ”Forsendelsesrisiko – betydning for SKATs brevudsendelser”. 
Optagelsen i SKM kan, sammen med den valgte overskrift, give det indtryk, at dommen 
medfører en ændring eller dog korrektion af SKATs hidtidige praksis for brevudsendelser. 
Dommen og dens optagelse i SKM aktualiserer desuden mere generelt en drøftelse af, 
hvordan forsendelsesrisikoen bør behandles, når SKAT udsender breve. I artiklen analyseres 
dommen derfor (afsnit 1) og det konkluderes, at dommen er uden betydning for spørgsmå-
let om forsendelsesrisikoen for SKATs brevudsendelser (afsnit 2). Med afsæt i dommen 
redegøres for dansk rets regler om forsendelsesrisiko med fokus på de særlige forhold, der 
gør sig gældende for SKATs brevudsendelser (afsnit 3). I afsnit 4 opsamles artiklens kon-
klusioner. 
 
1. SKM2014.150HR 
Højesteret afsagde den 7. februar 2014 dom i en sag vedrørende forsendelsesrisikoen for to 
giroopkrævninger, der ubestridt var afsendt, men ikke fremkommet til adressaterne1.  
 
A og B var optaget på venteliste ved almenboligforeningerne H1 og H2, der i december 
2010 fremsendte giroopkrævninger for ajourføringsgebyr i henhold til almenboligbekendt-
gørelsen med orientering om, at manglende indbetaling af ajourføringsgebyret ville medføre 
sletning fra ventelisten2. 
 

                                                
1 HD af 7. februar 2014 i sag 183/2013. Dommen er ved afslutning af redaktionen (24. april 2014) endnu ikke 

optaget i UfR. 
2 Daværende bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2009 om udlejning af almene boliger mv., § 3, stk. 3, 

hvoraf fremgik, at den boligsøgende slettes fra ventelisten, hvis ajourføringsgebyret ikke betales senest 6 uger 

efter, at boligorganisationen har sendt opkrævning. Bekendtgørelsen er siden ændret ved bekendtgørelse nr. 26 af 

18. januar 2013, der bl.a. indeholder en regel om boligorganisationens pligt til at påminde den boligsøgende, hvis 

betaling ikke sker rettidigt. 
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Under sagen var der mellem parterne enighed om, at giroopkrævningen var fremsendt med 
korrekt adressering fra almenboligforeningerne, men at opkrævningerne ikke var kommet 
frem til A og B. Som sagen forelå for Højesteret var spørgsmålet derfor, hvem der måtte 
bære forsendelsesrisikoen for den fremsendte opkrævning. 
 
Højesteret fastslår indledningsvist, at der i de dagældende regler om ajourføringsgebyr ikke 
var taget stilling til, hvem der har forsendelsesrisikoen. 
 
Højesteret udtaler herefter, at en giroopkrævning, som den i sagen omhandlede er en 
meddelelse, der dels er et påbud om betaling, dels en orientering om retsvirkningerne af 
manglende rettidig betaling. På den baggrund finder Højesteret, at meddelelsen – der ikke 
har karakter af en pligtmæssig reklamation som omhandlet i aftalelovens § 40 – efter al-
mindelige regler påhviler den afsendende boligorganisation. 
 
Som sagen var tilskåret, var der ikke anledning for Højesteret til at tage stilling til bevisbyr-
den for, at brevet var gået tabt, henholdsvis var fremkommet til adressaten. 
 
2. Dommens betydning for forsendelsesrisikoen for SKATs brevudsen-

delser 
Når Højesterets dom af 7. februar 2014 skal vurderes i en skatteretlige kontekst, kan 
spørgsmålet om dommens betydning besvares i hvert fald på to forskellige grundlag. En 
vurdering af dommen rejser således dels et spørgsmål om, hvorvidt dommens materielle 
indhold er udtryk for en ændring af den hidtidige praksis om forsendelsesrisiko (2.1) og 
dels hvorvidt en dom om forsendelsesrisiko på det retsområde, som dommen vedrører, 
overhovedet kan tillægges betydning i en skatteretlig kontekst (2.2). Uanset hvilken vinkel 
spørgsmålet anskues fra, er det for forfatterne vanskeligt at se, hvorfor dommen er optaget 
i SKM, herunder under den ovenfor citerede overskrift. 
 
2.1  
Ved vurderingen af SKM2014.150HR må det holdes for øje, at dommen alene vedrørte 
spørgsmålet om placeringen af forsendelsesrisikoen i et tilfælde, hvor der mellem parterne 
var fuld enighed om de faktiske omstændigheder i forbindelse med brevets bortkomst. Hø-
jesteret fik derfor ikke anledning til at udtale sig om, hvem der skal bevise et brevs frem-
komst henholdsvis bortkomst, eller hvilke krav der kan stilles til denne bevisbyrde. Dommen 
er derfor uegnet til at belyse spørgsmålet om den bevisvurdering, der om nødvendigt må 
foretages ved domstolene, når spørgsmålet om forsendelsesrisikoen rejses. 
 
Det er inden for formueretten dansk rets udgangspunkt, at afsenderen af et pålæg bærer 
forsendelsesrisikoen3. Udgangspunktet er ikke ganske uden undtagelser, idet visse lovregler 
generelt fraviger udgangspunktet, mens andre lovregler i forhold til specifikke forsendelser 
fører til en anden placering af forsendelsesrisikoen. Til den første kategori henregnes bl.a. 
aftalelovens § 40 og lignende regler om pligtmæssige reklamationer, mens den anden ka-
tegori bl.a. omfatter rentelovens 3, stk. 2 om rentepåkrav. Det må antages, at der, udover 

                                                
3 Jf. nærmere i afsnit 3 
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de særligt regulerede områder, kan ske fravigelse af udgangspunktet, enten ved anvendel-
se af analogi, ved lovfortolkning eller efter en konkret vurdering i den enkelte sag4. 
 
Også inden for skatteretten må det antages, at forsendelsesrisikoen som udgangspunkt 
påhviler afsenderen5. Det forvaltningsretlige udgangspunkt kan, ligesom det formueretlige 
udgangspunkt, fraviges. Da SKAT i det væsentligste udsender breve i sin egenskab af of-
fentlig myndighed, vil formuerettens regler dog kun sjældent have relevans, men SKAT er, i 
samme omfang som private afsendere, omfattet af aftalelovens § 40 og rentelovens § 3, 
stk. 2, i det omfang, en brevudsendelse fra SKAT efter sit indhold kan karakteriseres som 
en pligtmæssig reklamation i et aftaleforhold, henholdsvis et rentepåkrav på formuerettens 
område. At borgere, der i forbindelse med overskridelse af klagefrister med den begrundel-
se, at SKATs brevforsendelser ikke eller først for sent er fremkommet til klager, hverken i 
Landsskatterettens eller domstolenes praksis får medhold, skyldes således ikke, at forsen-
delsesrisikoen ikke påhviler SKAT, men derimod bevisbyrdens placering og den bevisbe-
dømmelse, der foretages i sager om offentlige myndigheders brevforsendelser6. 
 
I SKM2014.150HR lyder Højesterets præmisser: ”Højesteret finder, at forsendelsesrisikoen, 
for en sådan meddelelse – der ikke har karakter af en pligtmæssig reklamation som om-
handlet i aftalelovens § 40 – efter almindelige regler påhviler afsenderen”7. Det følger såle-
des udtrykkeligt af dommens præmisser, at Højesteret ikke anser dommen for uforenelig 
med den hidtidige retstilstand, men derimod i fuld overensstemmelse med, hvad der følger 
af de gældende regler. Dommen, der vedrører et formueretligt påbud, er ikke omfattet af 
aftalelovens § 40 eller andre specielle regler om forsendelsesrisikoens placering, og Høje-
steret fandt ikke, at der ved en fortolkning af almenboligbekendtgørelsens § 3, stk. 3, kun-
ne findes et svar på, hvilken part der bar forsendelsesrisikoen. I mangel af holdepunkter for 
andet faldt Højesteret derfor tilbage på udgangspunktet, at afsenderen bærer risikoen for 
formueretlige pålæg. 
 
Hertil kommer, at det for skatteområdet vanskelige og interessante spørgsmål om bevisbyr-
den og bevisvurderingen, på grund af parternes enighed, slet ikke behandles i dommen. På 
baggrund af Højesterets formulering i sagen kan man vanskeligt udlede mere, end at Høje-
steret har ønsket at bekræfte formuerettens hovedregel om, at forsendelsesrisikoen i man-
gel af holdepunkter for andet påhviler afsenderen. Resultatet synes – på dette punkt – ikke 
at stride imod praksis på skatteområdet, hvor forsendelsesrisikoen ligeledes påhviler afsen-
deren. Det er vanskeligt at se, hvordan en højesteretsdom, der er i overensstemmelse med 
fast praksis på det formueretlige område, kan være af betydning for SKATs brevudsendel-
ser. Hertil kommer, at Højesteret, som sagen forelå, ikke fik anledning til at udtale sig om 

                                                
4 Bent Müller diskuterer i U1999B.132 ”Skal udlejer i medfør af en analogi fra aftalelovens § 40 bære forsendelses-

risikoen for lejerens skriftlige indsigelse mod en lejeforhøjelse” den analoge anvendelse af aftalelovens regler. En 

sådan anvendelse kan i et vist omfang beskrives som en ulovbestemt fravigelse af udgangspunktet.  
5 Jf. FOB 2004.425 og FOB1982.104 samt nærmere i afsnit 3 
6 Jf. FOB 2004.425 og nedenfor afsnit 3 
7 Forfatterens fremhævelse 
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det for skatteområdet langt mere relevante spørgsmål om, hvordan bevisbedømmelsen skal 
foretages i sager om forsendelsesrisiko.  
 
2.2  
Højesteret har, ud over SKM2014.150HR, haft anledning til at udtale sig om spørgsmålet 
om forsendelsesrisiko i et antal nyere sager8. I to af disse sager9 har Højesteret fundet an-
ledning til at formulere sig mere generelt om den vurdering, der skal anlægges, når forsen-
delsesrisikoen skal placeres. Højesteret udtaler herom, at i ”sager med bevisførelse om 
afsendelse og fremkomst af breve hos den enkelte adressat forekommer på mange forskel-
lige retsområder. Når der træffes afgørelse i sådanne sager, må der i overensstemmelse 
med hidtidig højesteretspraksis tages udgangspunkt i de forhold, der kendetegner det en-
kelte område”10. 
 
Spørgsmålet, om hvilken part der bærer forsendelsesrisiko, er ofte kædet sammen med en 
vurdering af, hvem der er nærmest til at sikre sig bevis for, at et afsendt brev er fremkom-
met11. Der synes derudover at kunne spores en tendens til at retsvirkningerne, af om et 
brev er fremkommet eller ej, tillægges en vis betydning12. Uanset hvilke kriterier der an-
vendes til fastlæggelsen af forsendelsesrisikoen, synes det velbegrundet, når Højesteret 
udtaler, at resultatet kan variere fra retsområde til retsområde. Der må derfor foretages en 
opdeling, ikke blot i offentligret og privatret, men efter omstændighederne også i forskellige 
grene inden for henholdsvis privatretten og offentligretten13. 

                                                
8 Som eksempler kan nævnes U2014.137H og U2013.849/1H vedrørende forsendelsesrisiko på retsplejelovens 

område, U2013.3325H inden for lejelovens anvendelsesområde og U2011.2643/1H om fremsendelse af en eksklu-

sionsmeddelelse i en andelsboligforening. 
9 U2013.165H og utrykt højesteretskendelse af 15. oktober 2012. Kendelserne, der sambehandledes, vedrørte 

begge bevisbyrden for, at en forældelsesafbrydende påmindelse efter de dagældende forældelsesregler var kom-

met frem til debitor. 
10 Højesteret fandt i begge sager, med den begrundelse at forældelsesafbrydelse efter DL 5-14-4 er et påkrav, som 

får virkning, når det er kommet frem til skyldneren, at det var kreditor (afsender) der bar forsendelsesrisikoen. 
11 Jf. Gomard i ”Alm. Kontraktret” 2. udg. 1996, s. 101.  
12 Ombudsmanden har i FOB1984.104 anført, at det forhold, at borgeren ved fremsendelse af klager bærer for-

sendelsesrisikoen er af mindre praktisk betydning, fordi der kan meddeles oprejsningsbevilling. Lennart Lynge 

Andersen og Palle Bo Madsen fremfører i ”Aftaler og mellemmænd” 6. udgave 2012 s. 57 det synspunkt, at dom-

stolene på områder med kraftige sociale undertoner, hvor parterne ikke er jævnbyrdige, muligvis vil være mindre 

tilbøjelige til at mene, at et brev er kommet rettidigt frem.  
13 Til illustration kan anføres, at praksis vedrørende funktionærloven synes at tillægge funktionærens subjektive 

forhold større betydning end i andre sager om formueretlige påbud, hvor det er uden betydning, om modtageren 

har fået kendskab til et påbud, når blot det er kommet frem. Forsendelsesrisikoen udstrækkes således til også at 

omfatte risikoen for bortkomst, fra brevet kommer frem, og indtil det kommer til adressatens kundskab. Jf. kritik af 

denne praksis Henrik Chr. Strand i U.2004B.250 ”Rettidig opsigelse i funktionærlovens § 2, stk. 7”. Inden for of-

fentligretten synes retspraksis at have lagt sig fast på, at afsenderen som udgangspunkt bærer forsendelsesrisiko-

en, men bevisbyrden, for at et brev er kommet frem, varierer efter hvilken myndighed, der står som afsender, jf. 

U2000.1771H (formodning for at SKATs brev var fremkommet) sammenlignet med U2014.137H og U2013.849/1H 

(ikke bevist at brev fra retten var kommet frem). 
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At der med Højesterets præmisser er åbnet op for, at spørgsmålet om forsendelsesrisikoen 
kan besvares forskelligt inden for forskellige retsområder synes velbegrundet. Domstolene 
overlades herved en adgang til at vurdere, dels hvem der er nærmest til at bære risikoen 
for et brevs bortkomst, dels – og mindst lige så vigtigt – hvem der er nærmest til at sikre 
sig bevis for brevets bortkomst henholdsvis fremkomst, samt hvordan beviset bør sikres14. 
 
I overensstemmelse hermed bør præjudikater vedrørende forsendelsesrisikoen anvendes 
med betydelig forsigtighed, når de bruges uden for det retsområde, hvorpå dommen er 
afsagt. Spørgsmålet om SKATs brevforsendelser har betydelige lighedspunkter med brev-
forsendelser fra øvrige myndigheder, og det vil derfor være velbegrundet at trække på 
afgørelser også fra andre dele af forvaltningsretten, når spørgsmålet om forsendelsesrisiko-
en rejses. Derimod synes de hensyn, der styrer vurderingen af, hvem der er nærmest til at 
bære risikoen for et brevs bortkomst, og navnlig hvem der er nærmest til at bevise brevets 
bortkomst, at være af en helt anden karakter, når spørgsmålet rejses i forbindelse med 
SKATs brevudsendeler, end hvis det samme spørgsmål rejses mellem private parter. I det 
lys er det beklageligt, at SKAT nu har optaget en dom, der vedrører forsendelsesrisikoen på 
et helt andet retsområde, og som styres af helt andre hensyn, i SKATs meddelelser.  
 
At dommen nu er optaget i SKATs meddelelser kan i bedste fald anses for at være uden 
betydning for SKATs brevudsendelser. I værste fald risikeres den misforståelse, at dommen 
skulle være af betydning for SKATs afgørelser med det mulige resultat, at spørgsmålene om 
forsendelsesrisikoen og bevisvurderingen sammenblandes, hvorved langt flere borgere vil 
skulle gives medhold i, at et af SKAT afsendt brev ikke er (rettidigt) fremkommet. Dette vil 
næppe være en hensigtsmæssig retstilstand, jf. nærmere nedenfor pkt. 3 om overvejelser-
ne ved vurderingen af forsendelsesrisikoen for offentlige myndigheders brevforsendelser. 
 
3. Forsendelsesrisikoen for offentlige myndigheders brevforsendelser 
Det følger af aftalelovens § 40 at når nogen, som efter aftaleloven skal give meddelelse, 
har indleveret meddelelsen til befordring med telegraf, post eller andet forsvarligt befor-
dringsmiddel, går det ikke udover afsenderen, at meddelelsen forsinkes. Bestemmelsen, der 
omhandler pligtmæssige reklamationer, har paralleller i købelovens § 61, kommissionslo-
vens § 3 og forsikringsaftalelovens § 33, stk. 2. For de pligtmæssige reklamationer, der 

                                                
14 Det ligger uden for formålet med denne artikel at foretage en kategorisering af de forskellige retsområder, hvor 

spørgsmålet kan opstå, men der kan dog peges på, at diskussionen om forsendelsesrisiko i trykt praksis navnlig 

har været fremme i sager vedrørende lejelovgivningen (U2013.3325H, U2007.2728V, U2004.2186V, 

U2003.2560V), retsplejeloven (U2014.137H, U2013.849/1H, U2009.363H, U2004.2756/1H og U1999.722H) for-

valtningsafgørelser og -klager (U2007.2791H, U2000.1771H, FOB2004.425, FOB1982.104 og LSK j.nr. 09-00801) 

og ansættelsesret (U1980.338H, U2003.462Ø). Spørgsmålet har desuden været rejst i forskellige sammenhænge 

på det formueretlige område (U2013.165H og utrykt højesteretskendelse af 15. oktober 2012 begge vedrørende 

en forældelsesafbrydende påmindelse, U2010.1534H vedrørende en P-bøde og U1950.789S vedrørende fremsen-

delse af en slutseddel i erhvervssalg). Den eneste hovedregel der synes at kunne udledes af de citerede afgørelser 

er, at der ikke gælder en generel regel (anderledes muligvis Jens Ravnkilde, der i TfR.2001.613 argumenterer for 

en almengyldig hovedregel for alle formueretlige påbud).  
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omfattes af aftalelovens § 40 og tilsvarende regler, hviler forsendelsesrisikoen på modtage-
ren15. Uden for de tilfælde, der er omfattet af de nævnte bestemmelser, eller hvor der i 
øvrigt i lovgivningen er fastsat særlige regler om forsendelsesrisikoen16, gælder der ikke 
nogen klar hovedregel, og vurderingen af forsendelsesrisikoen varierer fra retsområde til 
retsområde. På det formueretlige område17 er der almindelig enighed om, at det er dansk 
rets almindelige udgangspunkt, at påbud først får retsvirkninger, når de er kommet frem til 
modtageren, og at afsenderen derfor bærer forsendelsesrisikoen for formueretlige påbud18. 
Bevisbyrden for påbuddets fremkomst påhviler afsenderen, i hvis magt det står at sikre sig 
bevis for, at påbuddet er kommet frem19. 
 
På det forvaltningsretlige område, må der – navnlig i forhold til bevisbedømmelsen – skel-
nes mellem breve afsendt af borgeren og breve afsendt af myndigheden. For borgerens 
klager over forvaltningens afgørelser påhviler forsendelsesrisikoen afsenderen (borgeren)20, 
og det er afsenderen, der har bevisbyrden for, at brevet (klagen eller andre reaktioner) er 
kommet frem til myndigheden. For breve og afgørelser afsendt fra en offentlig myndighed 
påhviler forsendelsesrisikoen ligeledes afsenderen (myndigheden)21. Det er imidlertid – ved 
beregning af klagefrister og søgsmålsfrister – praksis at anse afgørelser sendt fra en offent-
lig myndighed for, i overensstemmelse med sædvanlig postgang, at være kommet frem til 
adressaten dagen efter afsendelsen22. Bevisbyrden for brevets afsendelse – der påhviler 

                                                
15 Navnlig aftalelovens § 40 anvendes analogt uden for bestemmelsens direkte anvendelsesområde, jf. til eksempel 

U1996.580VLK, der kritiseres i U1999B.132 for at strække analogien for langt. Det er fra flere forfattere anført, at 

det gælder som en almindelig regel, at adressaten bærer forsendelsesrisikoen for alle ”pligtmæssige reklamation”, 

jf. eks. Gomard i ”Alm. Kontraktret” 2. udg. 1996, s. 102. (Se også Jens Ravnkilde i TfK2001.613 med henvisnin-

ger). 
16 Som eksempler på lovregulering kan nævnes lejelovens § 42, der forudsætter, at afsenderen (udlejer) bærer 

forsendelsesrisikoen ved fremsendelse af varmeregnskab til lejeren og boligreguleringslovens § 13, stk. 5, der 

forudsætter, at forsendelsesrisikoen for indsigelser vedrørende en varslet lejeforhøjelse påhviler afsenderen (lejer). 

En række spørgsmål vedrørende forsendelsesrisikoen på det lejeretlige område er behandlet af Bent Müller i artik-

len U.1999B.132 ”Skal udlejer i medfør af en analogi fra aftalelovens § 40 bære forsendelsesrisikoen for lejerens 

skriftlige indsigelse mod en lejeforhøjelse”. Også rentelovens § 3, stk. 2, der pålægger skyldneren forsendelsesrisi-

koen for (kreditors) fremsendelse af påkrav, er en praktisk vigtig undtagelse til den teoretiske hovedregel.  
17 Spørgsmålet om forsendelsesrisiko på det formueretlige område er behandlet af Jens Ravnkilde i ”Forsendelses-

risikoen for formueretlige påbud”, TfR 2001.613, hvor forfatteren præsenterer de gængse teorier i dansk litteratur, 

og forsøger at opstille en almindelig regel om forsendelsesrisiko for formueretlige påbud. Der henvises i det hele 

hertil for en gennemgang af den formueretlige forsendelsesrisiko. 
18 Jf. Gomard i ”Alm. Kontraktsret” 2. udg. 1996, s. 101. De omtalte regler om pligtmæssig reklamation kan ansku-

es som praktisk vigtige undtagelser fra denne hovedregel. At der er tale om undtagelser fra en hovedregel, har en 

vis støtte i præmisserne i SKM2014.150HR. 
19 Jf. Bent Müller i U.1999B.132. 
20 Jf. FOB1984.104 og fra det skatteretlige område Landskatterettens afgørelse  j.nr. 09-02786 og j.nr. 12-00664 
21 Jf. Karsten Loiborg m.fl. i ”Forvaltningsret” 2. udgave 2012 s. 974 f. og FOB2004.425 samt U2000.1771H 
22 Ibid. Hvis en skrivelse ikke er fremsendt som A-post, kan udgangspunktet ikke opretholdes. Retten vil i sådanne 

sager formentlig være tilbøjelig til at anse skrivelsen for fremkommet efter det antal dage, der sædvanligvis med-

går til fremsendelse i den pågældende form, jf. U2000.1771H. 
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myndigheden – kan efter praksis løftes ved, at myndigheden detaljeret redegør for proce-
dureren for afsendelse af post, idet brevet herefter må anses for at være kommet (rettidigt) 
frem, medmindre der foreligger oplysninger, der kan sandsynliggøre et andet forløb23.  
 
For forvaltningens brevudsendelser kan hovedreglen i overensstemmelse med det anførte 
formuleres således, at myndigheden bærer forsendelsesrisikoen, men at modtageren (bor-
geren) – i modsætning til, hvad der gælder på det formueretlige område – har bevisbyrden 
for, at brevet er bortkommet. Da borgeren kun sjældent kan sandsynliggøre, at et brev ikke 
er fremkommet, er retsstillingen i praksis den, at såfremt en offentlig myndighed kan løfte 
bevisbyrden for, at et brev er rettidigt afsendt, påhviler forsendelsesrisikoen i realiteten 
modtageren (borgeren). Det må antages, at de formulerede hovedregler tilsvarende gælder 
for SKAT som offentlig myndighed24. På det skatteretlige område er det derfor den prakti-
ske hovedregel, at skatteyderen bærer forsendelsesrisikoen for SKATs brevudsendelser, 
medmindre vedkommende kan sandsynliggøre, at brevet er gået tabt under forsendelse. 
 
Det synes velbegrundet, at det for offentlige myndigheders brevudsendelser gælder som 
almindelig hovedregel, at breve afsendt af myndigheden anses for at være fremkommet til 
adressaten dagen efter afsendelsen, medmindre adressaten kan sandsynliggøre, at dette 
ikke er tilfældet25. Hovedreglen må ses som en generel afvejning af hensynet til myndighe-
den og til den enkelte adressat. Det er således almindeligt anerkendt, at ikke alle breve 
afsendt med almindelig post når frem til modtageren. En mindre del af de breve, der afsen-
des fra offentlige myndigheder, går tabt undervejs, hvorved borgeren ikke får kendskab til 
brevets indhold. Heroverfor står imidlertid, at en offentlig myndighed i praksis ikke har 
samme adgang til at sikre sig bevis for brevet fremkomst som private, idet anvendelse af 
eksempelvis anbefalet brev til enhver afsendelse fra offentlige myndigheder hverken prak-
tisk eller økonomisk er en hensigtsmæssig løsning26. SKAT fremsender, ligesom offentlige 
myndigheder i øvrigt, et stort enormt antal skrivelser med til borgerne, der har retsvirknin-
ger af den ene eller den anden karakter. Et krav om, at SKAT skulle bevise at disse skrivel-
ser var fremkommet, ville stille SKAT i en umulig situation, når en påstår ikke at have mod-
taget et brev. Der kan næppe etableres et driftsøkonomisk forsvarligt system til sikring af 
dette bevis, og en eventuel regning herfor ville under alle omstændigheder skulle betales af 
skatteborgerne, som en ekstra udgift til administrationen af SKAT. Der er således ved vur-
deringen af forsendelsesrisikoen – som på andre områder, hvor offentlige myndigheder 

                                                
23 Jf. FOB2004.425 samt SKM2011.596BR. I Landsskatterettens afgørelse  j.nr. 11-0301770 lagde Landskatteretten 

vægt på, at brevet var afsendt og ikke kommet retur, og at der ikke var oplyst om problemer med postbesørgelsen 

på tidspunktet for afsendelsen.  
24 Fsv. forsendelsesrisikoen for klager over SKATs afgørelser følger dette af Landsskatterettens afgørelse j.nr. 09-

00801 mens det for afgørelse sendt fra SKAT følger af U2000.1771H. 
25 Den formulerede bevisregel er generelt anerkendt i den forvaltningsretlige litteratur, og i myndighedernes og 

domstolenes praksis, jf. FOB2004.425 med henvisninger. 
26 Jens Frederik Andersen argumenterer i ”Anbefalet brev som bevismiddel” U.1989B.38 for, at anvendelsen af en 

”hvid afleveringsattest” opfylder det almindelige krav på formuerettens område. Ordningen, der i dag blot hedder 

en ”afleveringsattest”, koster pr. 1. januar 2014 54 kr. pr. brev, og er næppe en gangbar løsning på problemet. 
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handler – behov for en hensyntagen til de særlige forhold, der styrer offentlige myndighe-
der.  
 
På denne baggrund synes den af ombudsmanden formulerede formodningsregel at indebæ-
re en fornuftig afvejning af de involverede interesser. For SKAT medfører resultatet, at 
SKAT ikke konstant mødes med mere eller mindre begrundede indsigelser om, at en borger, 
der har klaget eller reageret for sent ikke har modtaget SKATs brev. For borgeren holdes 
samtidig en dør åben for, at konkrete omstændigheder, eksempelvis oplysninger om mere 
omfattende forsinkelser i postbesørgelsen eller strejke ved postvæsenet, kan afvise for-
modningen for brevets fremkomst dagen efter afsendelse.  
 
Et argument, der af ombudsmanden har været fremført til støtte for rimeligheden af, at det 
for klager er borgeren (klageren) der bærer forsendelsesrisikoen, er, at offentlige myndig-
heder som udgangspunkt kan meddele oprejsningsbevilling, når omstændighederne taler 
herfor27. Muligheden for meddelelse af oprejsningsbevilling, der på det skatteretlige område 
bl.a. er hjemlet i skatteforvaltningslovens genoptagelsesregler, kan således efter Ombuds-
mandens opfattelse afhjælpe de tilfælde, hvor det i den konkrete sag har ført til et uhen-
sigtsmæssigt resultat, at forsendelsespligten påhviler borgeren28. Oprejsningsbevilling kan i 
sådanne tilfælde navnlig komme på tale, hvis den manglende (rettidige) fremkomst skyldes 
forsinkelser ved postbesørgelsen. 
 
Det kan overvejes, om tilsvarende betragtninger må føre til, at SKAT, ved vurderingen af 
om der i sager, hvor klager har overskredet en forskrevne klagefrist, bør meddele oprejs-
ningsbevilling med henvisning til, at langsom postforsørgelse eller andre tilsvarende hin-
dringer har forsinket fremkomsten af SKATs skrivelse. Problematikken kan eksempelvis 
opstå i sager, hvor SKAT afsender en skrivelse, der ved anvendelse af formodningsreglen vil 
anses for fremkommet dagen efter, men hvor forsinkelser i postbesørgelsen har medført, at 
brevet først fremkommer 4 dage efter afsendelse. Hvis borgeren da klager 27 dage efter 
modtagelsen, vil klagen, hvis fristen beregnes fra dagen efter afsendelse, være for sent 
indgivet, mens den, hvis der regnes fra modtagelsen, vil være rettidig. Det er SKATs faste 
praksis, at adgangen til at bevillige oprejsningsbevilling administreres meget restriktivt. I 
sager, hvor en kortere forsinkelse skyldes forhold i postgangen, som måske nok hører un-
der borgerens forsendelsesrisiko, taler meget imidlertid for, at SKAT meddeler oprejsnings-
bevilling. 
 
4. Opsamling og konklusion 
 
Uagtet, at SKATs offentliggørelse af Højesterets dom af 25. februar 2014, som SKM 
2014.150H under overskriften "Forsendelsesrisiko - betydning for SKATs brevudsendelser" 
kan opfattes som en tilkendegivelse om, at dommen har betydning for fastlæggelse af for-
sendelsesrisikoen i forbindelse med SKATs brevudsendelser, er det forfatternes opfattelse, 

                                                
27 Jf. FOB1984.104 
28 Jf. FOB1984.104, hvori det anføres, at mange oprejsningsbevillingsregler administreres således, at klager, der er 

poststemplet inden en klagefrists udløb, anses for rettidige. 
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at dommen ikke har nogen betydning for fastlæggelsen af forsendelsesrisikoen i forbindelse 
med SKATs brevudsendelser. 
 
Dommen tager således ikke stilling til de for skatteområdet vigtige overvejelser om bevis-
byrde og beviskrav, eller til spørgsmålet om oprejsningsbevilling og samspillet med forsin-
kelser/bortkomst under postforsendelser. 
 
Det konkluderes, at forsendelsesrisikoen for SKATs brevforsendelser principielt påhviler 
SKAT, men at SKAT som udgangspunkt, ved at redegøre for postbesørgelsen den pågæl-
dende dag, kan skabe en – som oftest – uigendrivelig formodning for, at brevet er frem-
kommet til borgeren. 
 
For klager eller andre reaktioner fra borgeren vil det omvendt være praktisk talt umuligt at 
bevise, at et brev er fremkommet, såfremt der er uenighed herom. 
Virkningen er, at enhver forsinkelse i postbesørgelse rammer borgeren, med den virkning, 
at en klage eller andre reaktioner, der af borgeren opfattes som rettidige, risikerer at være 
anset for fremkommet efter klagefristens eller reaktionsfristens udløb. 
 
Det konkluderes, at de bevisproblemer, der kan opstå for borgere, der på grund af forsin-
kelse ved postvæsenet indgiver en for sen klage eller anden reaktion, kan løses under an-
vendelse af afleveringsattester, og at Ombudsmanden forudsætter, at reglerne om medde-
lelse af oprejsningsbevilling kan medvirke til at skabe den fornødne afbalancering af forsen-
delsesrisikoen mellem forvaltning og borger. En restriktiv praksis vedrørende meddelelse af 
oprejsningsbevilling i sager om forsendelsesrisikoens fordeling mellem forvaltning og borger 
må således forudses ikke at kunne opretholdes. 


