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Retlig interesse - klageberettigelse for hovedaktionæren for 
selskabets skatteansættelse efter opløsning ved betalingser-
klæring – Landsskatterettens kendelse af 8/2 2013, jr. nr. 12-
0259376  © 

 
 

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

www.v.dk 
  
 
Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 8/2 2013, at en hovedaktionær, der havde 

afgivet en betalingserklæring efter selskabslovens § 216, måtte anses for klageberettiget 

vedrørende selskabets skatteansættelse.  

 

Landsskatterettens kendelse af 8/2 2013 drejer sig om en hovedaktionærs adgang til at 

påklage selskabets skatteansættelse. I modsætning til tidligere afgørelser på området, 

hvor selskabet var gået konkurs, fandt Landsskatteretten i denne sag, at en hovedaktio-

nær måtte anses for klageberettiget vedrørende selskabets skatteansættelse, da selskabet 

var opløst ved en betalingserklæring efter selskabslovens § 216. Praksis på området har 

ellers hidtil været ganske streng, se herved TfS 2007, 620 LSR, TfS 2008, 494 ØL og 

TfS 2011, 655 LSR, alle omtalt i JUS 2011/27. 

 

Tvisten i de pågældende sager drejer sig nærmere om rækkevidden af skatteforvalt-

ningslovens § 40, hvorefter ”En klage til Landsskatteretten kan indgives af enhver, der 

har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i den afgørelse, der klages over.” 

 

Ordlyden af § 40 svarer til den traditionelle forvaltningsretlige definition af begrebet 

”retlig interesse” som det almindelige udgangspunkt for afgrænsningen af en part efter 

forvaltningsloven.  

http://www.v.dk/
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Efter de særlige bemærkninger til § 40, jf. § 36, omfatter kredsen af klageberettigede 

”…eksempelvis … en ægtefælle, en part i en overdragelsesaftale eller en gavemodtager. 

Klage kan ikke indgives af en, der indirekte bliver påvirket af afgørelsen, f.eks. i forbin-

delse med et skifte, medmindre der er særlig hjemmel herfor.” 

 

I praksis har flere gange været rejst spørgsmålet om, hvorvidt en hovedaktionær kan 

anses for klageberettiget i forhold til selskabets skatteansættelse.  

 

Ved Landsskatterettens kendelser ref. i henholdsvis TfS 2007, 620 LSR og TfS 2011, 

655 LSR blev fastslået, at en hovedaktionær ikke kunne anses som klageberettiget ved-

rørende selskabets momsansættelse henholdsvis skatteansættelse i tilfælde, hvor selska-

bet var blevet opløst efter en konkursbehandling.  

 

Sagen ref. i TfS 2007, 620 LSR drejede sig om et selskab, der i februar 2003 blev taget 

under konkursbehandling. I juli 2003 forhøjede skattemyndighederne selskabets moms-

tilsvar, og i september 2004 blev selskabet opløst. I november 2004 anmodede skatte-

myndighederne politiet om at rejse tiltale mod hovedanpartshaveren vedrørende over-

trædelse af momsloven og straffeloven. I november 2005 anmodede hovedanpartshave-

ren om genoptagelse af selskabets og egne afsluttede momssager. I maj 2006 afviste 

skattemyndighederne at genoptage afgørelsen for hovedanpartshaveren. Selskabets 

momsansættelse fra 2003 blev derimod genoptaget og nedsat med et mindre beløb ved 

en kendelse fra juli 2006.  

 

Hovedanpartshaveren indbragte denne sag for Landsskatteretten, men retten afviste kla-

gen. Landsskatteretten anførte, at selskabet som følge af opløsningen i september 2004 

ikke eksisterede længere, og tilkendegav herefter, at hovedanpartshaveren ikke kunne 

anses som klageberettiget, da han ikke havde en væsentlig, direkte og individuel retlig 

interesse i afgørelsen. Dette synspunkt uddybede Landsskatteretten derhen, at hovedan-

partshaverens interesse i at kunne påklage afgørelsen måtte anses som afledet og indi-

rekte, jf. til eksempel den i FOB 2003.345 gengivne udtalelse, ligesom Landsskatteret-

ten henså til, at hovedanpartshaveren ved behandlingen af et eventuelt hæftelses- og 

strafansvar havde mulighed for at komme med de indsigelser, som han måtte have mod 

skattecentrets afgørelse vedrørende selskabets momstilsvar. 
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Sagen ref. i TfS 2011, 655 LSR er afgjort med lignende præmisser.  

 

En lignende sag er refereret i TfS 2008, 494 ØL, hvor en ansat direktør ikke kunne anses 

som klageberettiget i en sag om selskabets skatteansættelse, hvor det var lagt til grund, 

at ikke-bogførte midler var kommet direktøren til gode. 

 

Den sag, der nu er afgjort ved Landsskatterettens kendelse af 8/2 2013, drejede sig – i 

modsætning til de ovenomtalte sager – om en situation, hvor selskabet var blevet opløst 

i januar 2012 ved betalingserklæring fra hovedanpartshaveren efter selskabslovens § 

216.  

 

Efter selskabslovens § 216 kan opløsning af kapitalselskaber, hvor alle kreditorer er 

betalt, ske derved, at kapitalejerne over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen afgiver en 

erklæring om, at al gæld, forfalden som uforfalden, er betalt, og at det er besluttet at 

opløse kapitalselskabet. Opløsning ved betalingserklæring indebærer efter § 216, stk. 4, 

1. pkt., at kapitalejerne hæfter personligt, solidarisk og ubegrænset for gæld, forfalden 

som uforfalden eller omtvistet, som bestod på tidspunktet for erklæringens afgivelse. 

Videre fremgår af § 216, stk. 4, 2. pkt., at overskydende midler fordeles blandt kapital-

ejerne. 

 

Ved en afgørelse af 1/11 2012 forhøjede SKAT selskabets skatteansættelse for 2006 

med yderligere avance ved salg af tegningsrettigheder på godt 800.000 kr. 

 

Denne afgørelse indbragte hovedanpartshaveren for Landsskatteretten, hvor sagen efter 

en lynekspedition blev afgjort ved kendelsen af 8/2 2013.  

 

Landsskatteretten konstaterede i kendelsen, at hovedanpartshaveren havde afgivet en 

betalingserklæring i henhold til selskabslovens § 216, stk. 1 og 4, og at selskabet var 

tvangsopløst [anvendelsen af formuleringen ”tvangsopløst” er efter det oplyste ikke til-

sigtet, og skal antageligt blot forstås som ”opløst”], således at hovedanpartshaveren hæf-

tede for al selskabets eventuelle gæld overfor SKAT. På denne baggrund fandtes hoved-

anpartshaveren at have en væsentlig, direkte og individuel interesse i SKAT´s afgørelse 

af 1/11 2012 vedrørende selskabet.  
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Set i lyset af den i selskabslovens § 216 hjemlede hæftelse for kapitalejerne kunne 

Landsskatteretten næppe være nået frem til et andet resultat. Snarere må rejses spørgs-

målet, hvorfor spørgsmålet blev genstand for tvist mellem hovedanpartshaveren og skat-

temyndighederne.   

 

Sagen giver i øvrigt anledning til at pege på det tilbagevendende spørgsmål om rets-

grundlaget for gennemførelse af en ændring af et selskabs skatteansættelse efter selska-

bets opløsning, men uden at reassumere selskabet, se herom nærmere JUS 2011/27. 

 
_______ o _______ 

 
 


