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advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
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Højesteret tiltrådte ved en dom af 22/3 2013, at der kunne ske ”nulstilling” af indeholdt 

udbytteskat for en hovedanpartshaver på samme måde som nulstilling af indeholdt A-

skat, jf. UfR 1981.473 H. Der kunne endvidere ske nulstilling vedrørende indeholdt A-

skat for eneanpartshaverens ægtefælle, der var ansat i selskabet.  

 

Efter kildeskattelovens § 60, stk. 1 modregnes i den slutskat, der for et år udskrives for 

den skattepligtige, bl.a. følgende beløb vedrørende samme år: 

a) Foreløbige skattebeløb, som er indeholdt i A-indkomst og arbejdsmarkedsbi-

dragspligtig indkomst, der skal medregnes ved den skattepligtiges ansættelse til 

slutskat. 

b) Foreløbige skattebeløb, som har skullet indbetales efter § 68. 

c) …. 

d) De i § 67, stk. 1, 1. pkt., nævnte beløb. 

 

Af § 68 fremgik fra kildeskattelovens vedtagelse og frem til indkomståret 2010, at var 

der i A-indkomst, erhvervet af en her i landet skattepligtig person, ikke sket indeholdel-

se af A-skat, eller var indeholdelse sket med for lavt beløb, skulle erhververen straks 

indbetale det manglende beløb til det offentlige. Med virkning for indkomståret 2011 

blev bestemmelsen udvidet til at omfatte tillige modtagere af arbejdsmarkedsbidrags-

pligtig indkomst, jf. lov nr. 521 af 12/6 2009. 

http://www.v.dk/
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§ 67, stk. 1, 1. pkt. drejer sig om indeholdt udbytteskat. 

 

Bestemmelsen i § 60 indebærer, at de angivne beløb skal modregnes ved opgørelsen af 

skatteyderens slutskat, uanset om de pågældende beløb er afregnet overfor skattemyn-

dighederne.  

 

Til bestemmelsen knytter sig imidlertid den såkaldte praksis om ”nulstilling af indeholdt 

A-skat”, der blev etableret ved Højesterets dom ref. i UfR 1981, 473 H, se herved om 

praksis Tommy V. Christiansen, Rev. & Regn. 1983, Skatteretspraksis, s. 492, og Rev. 

& Regn. 1985, Skatteretspraksis, s. 279 ff.  

 

Sagen ref. i UfR 1981, 473 H drejede sig bl.a. om, hvorvidt hovedaktionæren, der var 

direktør i selskabet, kunne pålægges at betale ikke-afregnet A-skat af egen løn. Højeste-

ret udtalte om dette spørgsmål, at: 

”Efter sagens oplysninger må det lægges til grund, at indstævnte var enerådende i 

selskabet og havde den væsentligste økonomiske interesse i dette, at han fra slutnin-

gen af 1971 måtte vide, at der ikke var penge til at dække selskabets forpligtelser til 

indbetaling af A-skat, og at han - navnlig efter den alvorlige revisionsberetning af 25. 

november 1971 og de talrige udlæg og udpantninger - måtte være klar over, at der 

heller ikke var udsigt til, at selskabet senere kunne dække disse forpligtelser.  

Under disse omstændigheder finder samtlige dommere, at skattemyndighederne med 

rette har bortset fra de foretagne posteringer i selskabets regnskab af indeholdt A-

skat af lønnen til indstævnte for det pågældende tidsrum. Han kan derfor ikke som 

lønmodtager anses frigjort for dette skattetilsvar efter reglerne i kildeskattelovens 60, 

stk. 1, og hæfter således personligt for det, jfr. herved lovens § 68.” 

 

Praksis om nulstilling har tidligere været behandlet i SKAT´s vejledning om indeholdel-

se af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag, afsn. K.4.1. Frem til og med vejledningen 2009-

2 fremgik heraf, at praksis om nulstilling omfattede A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag, og 

at ”SKATs praksis vedrørende nulstilling var dannet på grundlag af en Højesteretsdom 

refereret i UfR 1981, 473 og AMFLbek. § 15 og ATP-lovens § 17 g, hvorefter AM-

bidrag og SP-bidrag reguleres ved årsopgørelsen på samme måde som personskatter.” 
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Praksis om nulstilling blev imidlertid udvidet med vejledningen 2010-1, idet det nu 

fremgik, at ”SKATs praksis vedrørende nulstilling er dannet på grundlag af en Højeste-

retsdom refereret i UfR 1981, 473 og AMFLbek. § 15 og ATP-lovens § 17 g, hvorefter 

AM-bidrag og SP-bidrag reguleres ved årsopgørelsen på samme måde som personskat-

ter. […] Landsskatteretten har i SKM2009.575.LSR afvist en nulstilling af udbytteskat, 

men afgørelsen beror på en urigtig forståelse af førnævnte højesteretsdom og er ind-

bragt for domstolene. Der vil således også kunne ske nulstilling af udbytteskat, der er 

blevet indeholdt efter KSL § 65, stk. 1, men ikke afregnet, hvis anpartshaveren eller ak-

tionæren som den i selskabet dominerende person var klar over, at der ikke ville være 

realitet bag den formelle indeholdelse af udbytteskatten.” 

 

Det pågældende afsnit er nu overført til Den Juridiske Vejledning, afsn. G.A.3.3.8, 

hvoraf bl.a. fremgår, at ”Vestre Landsret har i SKM2011.261.VLR afgjort, at der også 

kan ske nulstilling af udbytteskat, der korrekt er blevet indeholdt, men ikke afregnet. 

Dermed blev Landsskatterettens afgørelse herom i SKM2009.575.LSR omstødt. Lands-

retten fandt endvidere, at der kunne statueres identitet mellem de to ægtefæller, så nul-

stilling kunne ske over for selskabets direktørs hustru. Landsskatteretten var nået til 

samme resultat. Dommen er anket til Højesteret.” 

 

Det er netop den i det citerede uddrag omtalte sag ref. i SKM2011.261.VLR (TfS 2011, 

470 VL), jf. tidligere  SKM2009.575.LSR (TfS 2009, 1026 LSR), der nu har været fore-

lagt for Højesteret.  

 

Højesteret stadfæstede her Vestre Landsrets dom, hvorefter der – på tilsvarende vis som 

for A-skatter – kunne ske nulstilling vedrørende indeholdt, men ikke-afregnet udbytte-

skat. 

 

Sagen drejede sig i korte træk om et selskab, hvor eneanpartshaveren og dennes ægte-

fælle begge var ansat. Selskabet udloddede i regnskabsårene 2002/2003 og 2003/2004 

henholdsvis knap 85.000 kr. og 30.000 kr. til eneanpartshaveren. Udlodningen blev bog-

ført på mellemregningskontoen mellem selskab og anpartshaver. Indeholdt udbytteskat 

heraf blev bogført i selskabet, men ikke afregnet til skattemyndighederne. A-skatter og 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1832887&chk=202783
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1944168&chk=206519
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1832887&chk=206519
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1944168&chk=206519
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1832887&chk=202783
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AM-bidrag vedrørende ægtefællens lønindkomst fra selskabet blev bogført, men kun i 

begrænset omfang afregnet.  

 

Spørgsmålene i sagen var nu, dels om praksis om nulstilling kunne udstrækkes til at 

omfatte indeholdte, men ikke afregnede udbytteskatter, og dels om der var grundlag for 

at identificere hustruen med eneanpartshaveren vedrørende ikke-afregnet A-skat m.v. 

 

Vedrørende den første problemstilling, tilkendegav Landsskatteretten ved kendelsen ref. 

i TfS 2009, 1026 LSR, at der ikke var grundlag for at udvide anvendelsesområdet for 

Højesterets dom af 26/5 1981 til udbytteskat.  

 

Som begrundelse for denne vurdering henviste Landsskatteretten til, at det af kildeskat-

telovens § 67, stk. 1, nr. 1 fremgår, at når en skattepligtig har erhvervet udbytte, hvori 

der efter kildeskattelovens § 65 er indeholdt udbytteskat, skal udbytteskatten modregnes 

i slutskatten, jf. kildeskattelovens § 60, stk. 1, og videre til, at efter cirkulære nr. 135 af 

4/11 1988 til kildeskatteloven, pkt. 100 og 106, foretages modregning af udbytteskat, 

uanset om det indeholdelsespligtige selskab har indbetalt udbytteskatten eller ej. 

 

Landsskatteretten konstaterede dernæst, at der ikke var en til kildeskattelovens § 68 sva-

rende regel for så vidt angår udbytteskat. 

 

Om Højesterets dom ref. i UfR 1981, 473 H bemærkede Landsskatteretten, at dommen 

måtte anses som en undtagelse til hovedreglen i kildeskattelovens § 60, hvorefter de deri 

opremsede beløb skal modregnes ved opgørelsen af den skattepligtiges slutskat på års-

opgørelsen, uanset om disse beløb faktisk er afregnet over for (nu) SKAT, og videre, at 

denne undtagelse måtte anses for begrundet i kildeskattelovens § 68. 

 

Efter Landsskatterettens opfattelse indebar højesteretsdommen, at SKAT ved en admini-

strativ afgørelse hos en modtager af A-indkomst kan inddrive A-skat, som ellers kun 

ville kunne inddrives hos arbejdsgiveren eller eventuelt via et erstatningssøgsmål mod 

A-indkomstmodtageren. Ved denne fremgangsmåde overvæltes procesbyrden således på 

A-indkomstmodtageren, hvorved han efter Landsskatterettens opfattelse stilles retssik-

http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1967_100_par67x_lopnr9
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1967_100_par67x_lopnr9
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1967_100_par65x_lopnr10
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1967_100_par60x_lopnr11
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_cir_1988_135x_lopnr12
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_cir_1988_135x_lopnr12
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1967_100_par68x_lopnr13
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1967_100_par60x_lopnr14
http://sog.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1967_100_par68x_lopnr15
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kerhedsmæssigt ringere, end hvis SKAT alene kunne inddrive beløbet hos ham via sags-

anlæg.  

 

Landsskatteretten anførte dernæst, at en undtagelse til en hovedregel efter almindelige 

fortolkningsprincipper ikke kunne fortolkes udvidende, hvilket efter Landsskatterettens 

opfattelse i særdeleshed måtte antages at gælde i tilfælde, hvor den skattepligtige blev 

stillet ringere ved anvendelse af undtagelsen end ved anvendelse af hovedreglen. 

 

På denne baggrund var der som allerede nævnt efter Landsskatterettens opfattelse ikke 

grundlag for at udvide anvendelsesområdet for Højesterets dom af 26/5 1981 til udbytte-

skat.  

 

Denne afgørelse indbragte Skatteministeriet for domstolene, hvor landsretten konklude-

rede, at der ikke var anført grunde til, at landsretten skulle foretage en anden vurdering i 

forhold til indeholdt, men ikke afregnet udbytteskat, end hvis der var tale om indeholdt, 

ikke afregnet A-skat. Nulstillingsprincippet kunne derfor, hvis betingelserne herfor i 

øvrigt var opfyldt, finde tilsvarende anvendelse på indeholdt, men ikke afregnet udbyt-

teskat.  

 

Efter en konkret vurdering fandt landsretten, at eneanpartshaveren på udlodningstids-

punkterne vidste eller burde have vidst, at selskabet ikke kunne opfylde forpligtelsen til 

at betale indeholdt udbytteskat, og at han vidste eller burde have vidst, at der heller ikke 

var udsigt til, at selskabet senere ville kunne dække forpligtelsen. Efter landsrettens op-

fattelse havde skattemyndighederne på denne baggrund med rette bortset fra de foretag-

ne posteringer i selskabets regnskaber af indeholdt udbytteskat af det udloddede udbytte 

til eneanpartshaveren, der derfor ikke kunne modregne den indeholdte udbytteskat i 

slutskatten og herefter ikke kunne anses frigjort for dette skattetilsvar efter reglerne i 

kildeskattelovens § 60, stk. 1.   

 

Denne afgørelse er nu blevet stadfæstet af Højesteret ved dommen af 22/3 2013 med 

bemærkning om, at Højesteret fandt, at de hensyn, der begrundede den praksis om nul-

stilling af indeholdt A-skat, der blev etableret med Højesterets dom ref. i UfR 1981.473, 

gjorde sig tilsvarende gældende for udbytteskat.  
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Vedrørende spørgsmålet, om der i den konkrete sag var grundlag for nulstilling, fandt 

Højesteret af de af landsretten anførte grunde, at skattemyndighederne med rette havde 

set bort fra posteringen i selskabets regnskab af indeholdt udbytteskat af det udloddede 

udbytte til eneanpartshaveren. Han kunne derfor ikke modregne den indeholdte udbytte-

skat i slutskatten og kunne herefter ikke anses frigjort for skattetilsvaret efter reglerne i 

kildeskattelovens § 60, stk. 1.   

 

Vedrørende den anden problemstilling, dvs. om der var grundlag for identificere hustru-

en med eneanpartshaveren vedrørende ikke-afregnet A-skat m.v., fandt såvel Landsskat-

teretten som Vestre Landsret, at hustruen måtte identificeres med eneanpartshaveren. 

Også denne del af afgørelsen blev stadfæstet af Højesteret, der på baggrund af det oply-

ste om ægtefællernes forhold tiltrådte, at eneanpartshaverens viden på tidspunktet for 

lønudbetalingen til hustruen måtte føre til, at skattemyndighederne med rette havde set 

bort fra de foretagne posteringer i selskabets regnskaber af indeholdt, men ikke afregnet 

A-skat og AM-bidrag. Hustruen var som lønmodtager herefter ikke frigjort for skattetil-

svaret efter reglerne i kildeskattelovens § 60, stk. 1.  

 

Uanset om de hensyn, der begrundede praksis om nulstilling af indeholdt A-skat, jf. UfR 

1981.473 H, måtte gøre sig tilsvarende gældende for udbytteskat, synes det at kunne 

give anledning til en vis undren, at praksis om nulstilling af A-skat udvides på et rets-

grundlag, der trods flere successive ændringer af kildeskattelovens §§ 60 og 68 er uæn-

dret i henseende til udbytteskat.  

 

I et videre perspektiv giver hændelsesforløbet for det første anledning til at rejse 

spørgsmålet om rigtigheden af det af SKAT i vejledningen 2010-1 angivne standpunkt, 

hvorefter ”Landsskatteretten har i SKM2009.575.LSR afvist en nulstilling af udbytte-

skat, men afgørelsen beror på en urigtig forståelse af førnævnte højesteretsdom og er 

indbragt for domstolene. Der vil således også kunne ske nulstilling af udbytteskat, der er 

blevet indeholdt efter KSL § 65, stk. 1…” Realiteten af dette udsagn er således, at der 

med udsagnet initieres en praksisændring, uanset at skattemyndighedernes ændrede 

retsopfattelse ved den pågældende kendelse fra Landsskatteretten ikke var blevet tiltrådt 

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1832887&chk=202783
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– men tværtimod underkendt. En yderst kritisabel retsstilling, der er uforenelig med 

grundlæggende retssikkerhedsprincipper. 

 
_______ o _______ 

 
 
 


