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Skatteproces - partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten – 
partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar 
efter selskabslovens §§ 140-143 - SKM2013.404.BR © 

 
Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

  
Retten i Lyngby fandt ved en dom af 6/3 2013, ref. i SKM2013.404.BR, at 3 personer - 

der gennem holdingselskaber var dels hovedaktionærer og dels bestyrelsesmedlemmer i 

et datterselskab, der var gået konkurs som følge af et skattekrav mod datterselskabet - 

ikke havde partsstatus i en sag ved Landsskatteretten om gyldigheden af det mod datter-

selskabet rejste skattekrav. Konkursboet havde anlagt erstatningssag mod de 3 holding-

selskaber og havde samtidig procestilvarslet de 3 personaktionærer i disses egenskab af 

bestyrelsesmedlemmer i datterselskabet. Retten i bemærkede i begrundelsen for at afvise 

partsstatus, at aktionærerne ikke var afskåret fra at anfægte rigtigheden af Landsskatte-

rettens kendelse under en eventuel erstatningssag.  

 

Retten i Lyngbys dom af 6/3 2013 drejer sig om den nærmere afgrænsning af partsbe-

grebet i skatteforvaltningslovens § 40´s forstand, og dermed om, hvem der kan påklage 

en given skatteansættelse for en fysisk eller juridisk person til skatteankenævn eller 

Landsskatteretten.  

 

Denne problemstilling er aktuel i de forskelligartede sager, hvor skattemyndighedernes 

afgørelse om en given skatteansættelse kan få betydning for andre parter end den fysiske 

eller juridiske person, som skatteansættelsen vedrører og som er adressat for ansættel-

sen.  

 

http://www.v.dk/
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I praksis har problemstillingen bl.a. været rejst i form af spørgsmålet om, hvorvidt en 

aktionær kan anses for klageberettiget i forhold til selskabets skatteansættelse, se herved 

JUS 2011-27 og JUS 2013-11.  

 

Problemstillingen er på ny kommet op til overfladen i sagen afgjort ved Retten i Lyng-

bys dom af 6/3 2013, hvor 3 personer, der gennem holdingselskaber var hovedaktionæ-

rer og bestyrelsesmedlemmer i et datterselskab, ønskede at påklage datterselskabets 

skatteansættelse til Landsskatteretten med henblik på efterprøvelse af et skattekrav, som 

havde ført til datterselskabets konkurs, efter selskabet var trådt i solvent likvidation.  

 

En klage til skatteankenævn eller Landsskatteretten kan efter henholdsvis skatteforvalt-

ningslovens § 36 og § 40 indgives af enhver, der har en væsentlig, direkte og individuel 

retlig interesse i den afgørelse, der klages over.  

 

De særlige bemærkninger til § 40, jf. bemærkningerne til § 36, indeholder kun en gan-

ske kortfattet omtale af kredsen af klageberettigede. Således anføres blot, at ”Efter stk. 1 

kan klage indgives af enhver, der har en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse 

i den afgørelse, der klages over. Det kan eksempelvis være 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 forbindelse med et skifte, medmindre der er særlig 

hjemmel herfor.” 

 

Professor Jan Pedersen antager i TfS 2012, 273, at partsbegrebet efter §§ 36 og 40 - der 

ikke nødvendigvis er sammenfaldende med partsbegrebet i relation til de øvrige partsbe-

føjelser i skatteforvaltningsloven - på den ene side blev udvidet i 2005 med skattefor-

valtningsloven i forhold til den samtidig hermed ophævede skattestyrelseslovs partsbe-

greb, men på den anden side må fortolkes indskrænkende. Synspunktet om en ind-

skrænkende fortolkning begrundes dels i et hensyn til adressatens indretning på den af-

gørelse, der er truffet vedrørende adressatens skatteansættelse, der således ikke bør kun-

ne anfægtes af andre, og dels i den omstændighed, at øvrige og direkte berørte ofte har 

modsatrettede interesser. På denne baggrund konkluderes videre, at en gensidig klage-

adgang således alene kan anerkendes i de tilfælde, hvor dette er eller tidligere var direk-

te hjemlet forud for udvidelsen af partsbegrebet med skatteforvaltningsloven, og at kla-
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geadgangen således må forbeholdes ægtefæller, gavegiver, gavemodtagere og parterne i 

en overdragelse af flere afskrivningsberettigede aktiver omfattet af EBL § 4, stk. 6, og 

AL § 45, stk. 5 – for så vidt svarende til de i motiverne til skatteforvaltningslovens §§ 

36 og 40 angivne eksempler.  

 

Som nævnt indledningsvist har i praksis flere gange været rejst spørgsmålet om, hvor-

vidt en hovedaktionær kan anses for klageberettiget i forhold til selskabets skatteansæt-

telse.  

 

Ved Landsskatterettens kendelser ref. i TfS 2007, 620 LSR blev fastslået, at en hoved-

anpartshaver ikke kunne anses som klageberettiget vedrørende selskabets momsansæt-

telse i et tilfælde, hvor selskabet var blevet opløst efter en konkursbehandling. Uanset at 

hovedanpartshaverens interesse i en klagebehandling af selskabets momsansættelse var 

affødt af, at ansættelsen fik afledte strafferetlige konsekvenser for hovedanpartshaveren, 

fandt Landsskatteretten ikke, at hovedanpartshaveren kunne anses som klageberettiget, 

da han ikke havde en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i afgørelsen. Dette 

synspunkt uddybede Landsskatteretten derhen, at hovedanpartshaverens interesse i at 

kunne påklage afgørelsen måtte anses som afledet og indirekte, jf. til eksempel den i 

FOB 2003.345 gengivne udtalelse, ligesom Landsskatteretten henså til, at hovedan-

partshaveren ved behandlingen af et eventuelt hæftelses- og strafansvar havde mulighed 

for at fremkomme med de indsigelser, som han måtte have mod skattemyndighedernes 

afgørelse vedrørende momstilsvaret. Et tilsvarende resultat nåede Landsskatteretten 

frem til i sagen ref. i TfS 2011, 655 LSR vedrørende et selskabs skatteansættelser.  

 

Denne praksis er opretholdt af Østre Landsret i sagen ref. i TfS 2008, 494 ØL, hvor 

hovedanpartshaveren, der tillige havde været direktør for selskabet, ikke kunne anses 

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

at ikke-bogførte midler var kommet hovedanpartshaveren til gode. Landsretten lagde 

ved afgørelsen af denne sag til grund, at afgørelsen vedrørende selskabet ikke havde 

bindende virkning for hovedanpartshaveren, at der efter afgørelsen vedrørende selskabet 

var truffet en afgørelse vedrørende hovedanpartshaveren, hvilken afgørelse for så vidt 

angik bedømmelsen af sagens omstændigheder, var i overensstemmelse med den tidlige-

re afgørelse vedrørende selskabet, og at hovedanpartshaveren under den verserende kla-

http://sogprev.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1982_247_par4x_lopnr61
http://sogprev.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_1998_433_par45x_lopnr62
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gesag vedrørende skatteansættelsen for ham personligt således ikke var afskåret fra at 

anfægte bedømmelsen, hverken med hensyn til vurderingen af bevislighederne eller med 

hensyn til retsanvendelsen. På denne baggrund nåede landsretten frem til, at hovedan-

partshaveren ikke kunne anses for at være berørt af den afgørelse, der var truffet vedrø-

rende selskabet, på en sådan måde, at han i medfør af skatteforvaltningslovens § 40 var 

berettiget til at klage herover. 

 

I modsætning til de ovennævnte sager nåede Landsskatteretten ved en kendelse af 8/2 

2013, jr. nr. 12-0259376, omtalt i JUS 2013/11, frem til, at hovedanpartshaveren i et 

selskab, der var opløst ved betalingserklæring fra hovedanpartshaveren efter selskabslo-

vens § 216, var klageberettiget vedrørende selskabets skatteansættelse.  

 

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. 

 

Som begrundelse for at anse hovedanpartshaveren som klageberettiget henviste Lands-

skatteretten til, at hovedanpartshaveren hæftede for al selskabets eventuelle gæld over-

for SKAT, og at hovedanpartshaveren på denne baggrund fandtes at have en væsentlig, 

direkte og individuel interesse i SKAT´s afgørelse vedrørende selskabet.  

 

Problemstillingen om aktionærers adgang til at påklage selskabets skatteansættelse er, 

som allerede nævnt, nu på ny kommet op til overfladen i sagen afgjort ved Retten i 

Lyngbys dom af 6/3 2013, ref. i SKM2013.404.BR.  
 

Sagen var indbragt for domstolene af 3 personaktionærer, der i 2008 var bestyrelses-

medlemmer for og gennem 100 pct. ejede holdingselskaber tillige aktionærer med hver 

20 pct. af aktiekapitalen i et datterselskab, der vedtog og påbegyndte en solvent likvida-

tion i juni 2010, men sidenhen, i december 2010, blev erklæret konkurs.  

 

http://sogprev.magnus.dk/tigerdyr/template.htm?view=dogoto&ref=xmi_lov_2005_427_par40x_lopnr10
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Spørgsmålet i sagen var nu, om de 3 bestyrelsesmedlemmer havde partsstatus og var 

berettiget til omkostningsgodtgørelse i en skattesag for Landsskatteretten vedrørende 

en ansættelse af datterselskabets indkomst, der havde resulteret i et skattekrav på 9,4 

mio. kr. mod boet. 

 

Skattekravet på de 9,4 mio. kr. havde kurator rejst mod de 3 bestyrelsesmedlemmers 

holdingselskaber ved en stævning fra maj 2011. Samtidig procestilvarslede kurator de 3 

bestyrelsesmedlemmer i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer i det konkursramte 

datterselskab, for så vidt de 3 holdingselskaber ikke kunne betale det rejste krav, idet 

kravet i så fald ville blive rettet mod disse og selskabets revisor. Efter kurators forme-

ning var de 3 bestyrelsesmedlemmer således personligt, direkte og solidarisk ansvarlige 

efter reglerne i selskabslovens §§ 140 – 143 som medvirkende til bl.a. datterselskabets 

tidligere udlodninger mv. til de 3 holdingselskaber. Kurator havde i tilknytning hertil 

oplyst, at den pågældende sag ville bortfalde, såfremt de 3 bestyrelsesmedlemmer fik 

medhold ved Landsskatteretten, da stævningen alene var baseret på det skattekrav på 9,4 

mio. kr., der var affødt af skattemyndighedernes ansættelse af datterselskabets indkomst.  

 

Hverken Landsskatteretten eller Retten i Lyngby fandt grundlag for at anerkende parts-

status for de 3 bestyrelsesmedlemmer. 

 

Retten i Lyngby, der var beklædt med 3 dommere, konkluderede for det første, at de 3 

bestyrelsesmedlemmer ikke havde en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i 

sagens udfald, således som det udtrykkeligt fremgår af skatteforvaltningslovens § 40, 

stk. 1. Retten bemærkede i denne forbindelse, at hverken ordlyden af skatteforvaltnings-

lovens § 40, stk. 1 henholdsvis forarbejderne til bestemmelsen eller reglerne om om-

kostningsdækning i skatteforvaltningslovens § 53 henholdsvis forarbejderne til denne 

bestemmelse uden videre kunne føre til, at de 3 bestyrelsesmedlemmer burde tillægges 

partsstatus i forbindelse med Landsskatterettens behandling af sagen vedrørende skatte-

ansættelsen i indkomståret 2008 i datterselskabet. 

 

Det næste spørgsmål i sagen var efter Retten i Lyngbys opfattelse, om de 3 bestyrelses-

medlemmer i øvrigt måtte anses for at have en sådan afledet interesse i skattesagens 

udfald, at de burde tillægges partsstatus. Om denne problemstilling konstaterede Retten, 
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at det krav, som kurator havde rejst mod de 3 bestyrelsesmedlemmer, var et subsidiært 

erstatningskrav som følge af, at de pågældende angiveligt havde tilsidesat deres forplig-

telser som bestyrelsesmedlemmer i datterselskabet. Retten fandt, at bestyrelsesmedlem-

merne ikke på denne baggrund havde en gennem skatteforvaltningslovens § 40, stk. 1 

værnet afledet interesse i skattesagens udfald af en sådan intensitet, at der kunne være 

grundlag for at tillægge dem partsstatus. Ved denne vurdering indgik bl.a., at bestyrel-

sesmedlemmerne ikke var afskåret fra at anfægte rigtigheden af skattemyndighedernes 

afgørelse om skatteansættelsen for datterselskabet under konkurs, hvis konkursboet måt-

te vælge at anlægge en retssag om erstatningsansvar mod dem. Og det kunne efter ret-

tens opfattelse ikke føre til en anden vurdering, at erstatningskravet ville svare til det 

skattekrav, som SKAT har gjort gældende over for datterselskabet som led i forhøjelsen 

af datterselskabets skattepligtige indkomst for indkomståret 2008. Retten bemærkede 

endelig, at den omstændighed, at SKAT havde imødekommet en begæring fra bestyrel-

sesmedlemmerne om aktindsigt efter forvaltningslovens regler om partsaktindsigt, efter 

rettens opfattelse ikke kunne føre til anden vurdering af sagen. 

 

Som det fremgår, har domstolene anlagt en ganske snæver afgrænsning af den person-

kreds, der kan anses som klageberettiget efter skatteforvaltningslovens § 40. Foreløbig 

er det således efter praksis alene den i § 216, stk. 4, 1. pkt. hjemlede personligt, solida-

risk og ubegrænsede hæftelse for kapitalejeren ved opløsning ved betalingserklæring, 

der kan give grundlag for partsstatus for en aktionær. 

 

Det er imidlertid samtidig iøjnefaldende, at Retten i Lyngby til kredsen af klageberetti-

gede henfører dels personer med en væsentlig, direkte og individuel retlig interesse i 

sagens udfald, og dels personer, der ”i øvrigt” må anses for at have en sådan afledet in-

teresse i skattesagens udfald, at de bør tillægges partsstatus. Dette led i rettens præmis-

ser rejser spørgsmålet om, hvorvidt partsbegrebet i skatteforvaltningslovens §§ 36 og 

40, der tillige i selve ordlyden indeholder kriteriet ”direkte”, overhovedet kan rumme 

personer med en sådan ”afledet” interesse i sagens udfald, at interessen ikke kan beteg-

nes som væsentlig, direkte og individuel. 

 

Som det videre fremgår, har det indgået som et led i præmisserne for de hidtidige afgø-

relser på området - og også i præmisserne for den foreliggende sag - at den person, der 
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ønsker, men afskæres fra partsstatus, ikke er afskåret fra at anfægte rigtigheden af skat-

temyndighedernes afgørelse om skatteansættelsen under en senere sag vedrørende denne 

parts forhold.  

 

Denne præmis er besnærende. Man kan dog udmærket forestille sig, at den person, der 

afskæres fra partsstatus på denne baggrund, blot har en behersket begejstring til overs 

for præmissen. Som det anføres af Jan Pedersen i TfS 2012, 273, er der ”..en tendens til, 

at ikke mindst den faktiske bevisførelse og bedømmelsen heraf i sag 1 uvilkårligt vil ha-

ve en særlig vægt i sag 2. Er sag 1 afgjort i et klageorgan, vil dette i højere grad være 

tilfældet. Det må også være et væsentligt retspolitisk mål, at de to sager afgøres på 

samme faktiske og retlige grundlag med overensstemmende resultater, som er materielt 

korrekte. Der vil derfor ofte være et berettiget behov for, at en berørt part 2 så tidligt 

som muligt inddrages i part 1’s sag. Herved skabes bedst mulig sikkerhed for, at begge 

afgørelser er materielt korrekte, ligesom det sikres, at bevisbedømmelser sker under 

hensyntagen til part 2’s ofte modstående interesser i forhold til part.” 

 

For så vidt og i det omfang det kan lægges til grund, at konkursboet og de 3 bestyrel-

sesmedlemmers interesser i den materielle sag er sammenfaldende, ses heller ikke reale 

hensyn at kunne begrunde, at de 3 bestyrelsesmedlemmer afskæres fra partsstatus. Både 

selskabet og de 3 bestyrelsesmedlemmer har således en legitim interesse i at sagen oply-

ses bedst muligt.  

 

Skattemyndighederne må på sin side ligeledes antages at have en interesse i, at der på et 

så tidligt tidspunkt som muligt i processen træffes en materielt korrekt afgørelse om 

skattetilsvaret, herunder at skattemyndighedernes beviser og synspunkter i forhold til de 

3 bestyrelsesmedlemmer indgår, når der træffes afgørelse om det materielle spørgsmål.  

 

Under disse forudsætninger forekommer den valgte afgrænsning af partsbegrebet min-

dre hensigtsmæssig og da slet ikke procesbesparende.  

 
_______ o _______ 

 
 


