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Østre Landsret fandt ved en dom af 15/6 2011 ikke grundlag for at tillade 
omgørelse, således at anskaffelsestidspunktet for en ejendom blev rykket 1 
år tilbage i tid med henblik på at muliggøre genanbringelse. 
 

Med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 29, stk.1 kan skattemyndighederne tillade, at 

en efterfølgende ændring af en privatretlig disposition tillægges virkning for skattean-

sættelsen, når visse, nærmere angivne betingelser er opfyldt, jf. § 29, stk. 1, nr. 1 -5. 

 

Østre Landsrets dom af 15/6 2011 drejer sig om, hvorvidt en ændring af en købsaftale 

om en fast ejendom, således at anskaffelsestidspunktet for ejendommen blev rykket 1 år 

tilbage i tid, var omfattet af omgørelsesinstituttet. Dommen drejer sig således om, hvor-

når en disposition kan anses at være en efterfølgende ændring af en privatretlig disposi-

tion.  

 

Som jeg anførte i min artikel i Festskrift til Ole Bjørn, 2003, er begrebet ”privatretlig 

disposition” ikke nærmere uddybet, hverken i ordlyden af eller forarbejderne til skatte-

styrelseslovens § 37 C, stk. 1, nu skatteforvaltningslovens § 29. Den manglende op-

mærksomhed omkring begrebet skal muligvis ses i lyset af, at kriteriet så vidt ses aldrig 

tidligere havde ført til afvisning af tilladelse til omgørelse.  
 

Begrebet ”privatretlig disposition” har hverken i civilretten eller skatteretten et nærmere 

defineret indhold. Der er dog næppe tvivl om, at der med begrebet ”privatretlig disposi-
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tion” er sigtet til en vid afgrænsning af de retshandler af privatretlig karakter, som det 

vil kunne komme på tale at tillade omgjort.  
 
Med afgørelsen ref. i TfS 2002, 529 tilsluttede Ligningsrådet sig en vid afgrænsning af 
begrebet. Således tilkendegav Ligningsrådet om afgrænsningen af § 37 C, at: 

”Den generelle hjemmel til omgørelse fremgår af skattestyrelseslovens § 37 C. Be-

stemmelsen er efter sin ordlyd beregnet på at omgøre skatteansættelser, der hviler 

på en privatretlig disposition. Det betyder, at de skattemæssige virkninger, som be-

stemmelsen er indsat for at regulere, skal være af en sådan karakter, at de kan siges 

at være direkte afledt af den retlige disposition. En retlig disposition også kaldet en 

retshandel er udtryk for en råden, dvs. en handlen, hvis formål det er at fremkalde 

en retsvirkning. Som eksempel kan nævnes et løfte, som er en ensidig erklæring fra 

en person til en anden om at forpligtige sig. En retlig disposition er således kende-

tegnet ved, at dens formål er at stifte, forandre eller ophæve en rettighed.” 

 

I en senere offentliggjort afgørelse, ref. i TfS 2003, 894, tilføjede Ligningsrådet, at ”Det 

indgår således i selve definitionen af omgørelsesbegrebet, at der skal være foretaget en 

privatretlig disposition, og at denne ændres.” Dette synspunkt går igen i flere senere 

afgørelser. Videre anføres i TfS 2003, 894, at ”Formålet med omgørelse er at undgå 

tilfælde, hvor en skattepligtig beskattes på grundlag af en privatretlig disposition, der 

har uforudsete skattemæssige virkninger, der er væsentlige og uheldige. Meningen med 

omgørelse er således, at den skattepligtige ved at ændre den oprindelige privatretlige 

disposition helt eller delvis skal kunne opnå at blive stillet skattemæssigt, som om di-

sposition enten slet ikke var foretaget (fuldstændig omgørelse), eller som om dispositio-

nen ganske vist var foretaget, men på andre vilkår end de én gang aftalte (såkaldt "re-

parationsomgørelse"). Jf. herved Processuelle regler på ToldSkats område 2003-1, af-

snit O.1, "Generelt om omgørelse", s. 348 øverst…… Hidtidig administrativ praksis 

anerkender både fuldstændig omgørelse og "reparationsomgørelse", hvorimod tilladel-

se til omgørelse er nægtet i tilfælde, hvor det er umuligt at ændre den oprindelige di-

sposition, jf. TfS 1993, 310 LR, hvor en ejendomsoverdragelse mellem en hovedaktio-

nær og hans selskab ønskedes omgjort, men hvor det selskab, der oprindelig var hand-

let med, ikke længere ejedes af hovedaktionæren. Hovedaktionæren ønskede i stedet, at 

et andet af ham kontrolleret selskab skulle indgå i overdragelsen, men Ligningsrådet 
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nægtede tilladelse til omgørelse, fordi den nye disposition ikke kunne foregå mellem de 

oprindelige parter.” 

 

Ved dommen ref. i TfS 2006, 925 H, omtalt i JUS 2006/44 fik også Højesteret lejlighed 

til at tage stilling til indholdet af begrebet privatretlig disposition. Sagen drejede sig om 

ændring af vilkårene for generationsskifte af en landbrugsejendom fra far til søn, såle-

des at kun nogle af de overdragne aktiver blev overdraget med succession. Højesteret 

anså betingelserne for omgørelse for opfyldt. Af præmisserne fremgik indledningsvist., 

at ”Højesteret tiltræder, at der foreligger en privatretlig disposition i form af en aftale 

om overdragelse af en landbrugsejendom, hvor der var aftalt fuld succession, og hvor 

parterne i fællesskab havde forudsat, at køber kunne anvende etableringsfondsmidler 

uden beskatning til betaling af den kontante del af købesummen.” Videre fremgår af 

præmisserne vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt betingelse nr. 2 var opfyldt, at ”Hø-

jesteret finder, at bestemmelsen efter sin ordlyd må forstås således, at der ikke i nr. 2 er 

hjemmel til at betinge omgørelse af andet og mere end, at den privatretlige disposition 

blev foretaget, uden at de skattemæssige virkninger, som indtræder, var forudset på 

dispositionstidspunktet.” 

 

Den vide afgrænsning af omgørelsesinstituttet, der afspejles i praksis, er da også bag-

grunden for, at man i praksis har accepteret omgørelse med inddragelse af andre parter 

end de oprindelige, se herved TfS 2009, 509 ØL, hvor landsretten accepterede omgørel-

se af en aktieoverdragelse, således at der med skatteretlig virkning skete overdragelse af 

aktierne til to holdingselskaber i stedet for, som oprindeligt vedtaget, til sagsøgerne per-

sonligt. 

 

Spørgsmålet om, hvorvidt ændring af tidspunktet for foretagelse af en privatretlig di-

sposition kan rummes af omgørelsesinstituttet, er bl.a. behandlet i det daværende Lig-

ningsråds afgørelse ref. i TfS 2004, 340 LR. I den pågældende sag havde en hovedakti-

onær anmodet om tilladelse til omgørelse, således at en bil ved overdragelse fra hoved-

aktionæren til dennes selskab skulle anses for solgt til selskabet 16 dage senere end den 

faktisk skete overdragelse, da bilen først på dette tidspunkt var 3 år gammel. Lignings-

rådet afviste imidlertid omgørelse, da rådet ikke fandt, at en ændring af en dato for en 

civilretlig overdragelse var omfattet af reglerne i skattestyrelseslovens § 37 C. Datoen 
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for overdragelsen var således efter Ligningsrådets opfattelse ikke et vilkår, men et fak-

tum, der knyttede sig til aftalen. 

 

Ved en senere afgørelse fra Landsskatteretten ref. i TfS 2009, 120 LSR antog Lands-

skatteretten, at der ikke kunne opnås tilladelse til omgørelse med henblik på ændring af 

likvidationsdatoen for et datterselskab, således at en likvidationsudlodning kunne blive 

skattefri for moderselskabet, da det ikke var godtgjort, at den privatretlige disposition 

havde haft utilsigtede skattemæssige virkninger. Ved behandlingen og afgørelsen af 

sagen sættes imidlertid på intet tidspunkt spørgsmålstegn ved, om en omgørelse af den-

ne karakter må anses som en ændring af en privatretlig disposition. Landsskatteretten 

synes med andre ord at have lagt til grund, at en ændring af likvidationsdatoen måtte 

anses som en ændring af en privatretlig disposition.  

 

Med Østre Landsrets dom af 15/6 2011 såes imidlertid nu en vis tvivl om afgrænsnin-

gen af privatretlige dispositioner omfattet af omgørelsesinstituttet. Sagen drejede sig om 

et selskab, der havde solgt en erhvervsmæssigt anvendt ejendom ultimo 2005 til overta-

gelse primo 2006, og erhvervet en ny ejendom ultimo 2007. Selskabet havde forventet 

at kunne genanbringe avancen ved afståelse af den solgte ejendom i anskaffelsessum-

men for den købte ejendom, da selskabet fejlagtigt havde antaget, at tidsfristerne for 

genanbringelse efter ejendomsavancebeskatningslovens § 6 B var overtagelsesdatoen i 

2006 og ikke afståelsestidspunktet i 2005. Da den nye ejendom først blev erhvervet ul-

timo 2007, var genanbringelse dermed som udgangspunkt afskåret.  

 

Selskabet anmodede på denne baggrund om omgørelse, således at selskabets erhvervel-

se af den ny ejendom ultimo 2007 ansås for sket ultimo 2006. Denne ændring havde 

sælgeren af den nye ejendom accepteret at foretage. Sagsreferatet indeholder ingen op-

lysninger om eller beskrivelse af, hvordan parterne havde forestillet sig, at omgørelsen 

civilretligt skulle foretages, men alene nogle bemærkninger om ændringer af tidligere 

afskrivninger på den nye ejendom.  

 

Østre Landsret afviste at give adgang til omgørelse, idet retten bl.a. anførte følgende:  

”… Det fremgår af SKATs juridiske vejledning 2011-1, afsnit A.A.14.1.1., at omgø-

relse omfatter de tilfælde, hvor parternes ansættelse skal foretages som om, den pri-

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1898611
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vatretlige disposition aldrig har fundet sted, det vil sige at en disposition fuldstæn-

digt ophæves, eller hvor dispositionen oprindeligt havde fundet sted på de nu æn-

drede vilkår, det vil sige når alle vilkår i den oprindelige disposition ændres.  

[Selskabet] ønsker en omgørelse således, at købsaftalen vedrørende ejendom 2 skal 

bestå, men med den ændring, at aftalen skattemæssigt anses for at være indgået den 

31. december 2006 i stedet for den 28. december 2007, hvor aftalen blev underskre-

vet.  

En ændring af datoen for ejendommens erhvervelse, det vil sige tidspunktet for afta-

lens indgåelse, er et faktum og ikke et vilkår, hvorfor reglen om omgørelse i skatte-

forvaltningslovens § 29 ikke finder anvendelse. Det må endvidere anses for at være 

et grundlæggende princip i skatteretten, at de skatteretlige konsekvenser i forbindel-

se med stiftelse og overdragelse indtræder på det tidspunkt, hvor den endelige aftale 

herom indgås.”  

 

Selskabets håndtering af sagen lider tilsyneladende af den svaghed, at andragendet om 

omgørelse synes reduceret til et spørgsmål om ændring af de skattemæssige konsekven-

ser af den disposition, der ønskes omgjort, nemlig erhvervelsestidspunktet for den nye 

ejendom.  

 

I hvert fald må konstateres, at landsretten har lagt til grund, at ”[Selskabet] ønsker en 

omgørelse således, at købsaftalen vedrørende ejendom 2 skal bestå, men med den æn-

dring, at aftalen skattemæssigt anses for at være indgået den 31. december 2006 i stedet 

for den 28. december 2007, hvor aftalen blev underskrevet.” 

 

Dette fører videre frem til den – ejendommelige – konklusion, at tidspunktet for aftalens 

indgåelse er et faktum og ikke et vilkår, der kan være genstand for omgørelse.  

 

Set i lyset af lovens ordlyd og den hertil knyttede administrative praksis og domstols-

praksis, herunder TfS 2002, 529 LR og TfS 2006, 925, er det imidlertid meget vanske-

ligt at se, hvorfor en civilretlig ændring af overdragelsestidspunktet for en ejendom med 

de heraf flydende konsekvenser ikke skulle kunne anses som en ”ændring af en privat-

retlig disposition”.  
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Der er herunder grund til at fremhæve, at der ikke ses at foreligge noget grundlag for at 

begrænse omgørelse til alene at omfatte en ”reparationsomgørelse” eller en ”fuldstæn-

dig omgørelse”. Begreberne ”reparationsomgørelse” og ”fuldstændig omgørelse”, der 

bl.a. ses anvendt i TSS-meddelelse af 31. august 2000 om betalingskorrektion og omgø-

relse samt i Ligningsvejledningen, er alene hjælpebegreber uden noget fundament i lo-

ven og uden nogen retlig betydning. Skatteforvaltningsloven udtaler sig ikke om omgø-

relsens form, og en begrænsning af denne karakter kendes heller ikke fra den tidligere 

administrative praksis knyttet til det gamle SD-cirk. 1986-22 om omgørelse af hovedak-

tionærdispositioner.  

 

Det kan endelig tilføjes, at landsrettens synspunkter heller ikke harmonerer med den 

karakteristik, der i Retssikkerhedsudvalgtes Redegørelse fra juni 1997 anføres om om-

gørelsesinstituttet, nemlig at reglerne om omgørelse er ”…et udtryk for, at de centrale 

skattemyndighederne kan dispensere fra offentligretligt dispositive regler om retser-

hvervelsestidspunktet.” 

 

Man kan håbe, at Østre Landsrets dom ankes til Højesteret, da den pågældende skatte-

yder næppe er hverken den første eller sidste, der oversidder eller misforstår givne fri-

ster for at opnå en lovhjemlet retsposition. 

 

 
_______ o _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 


