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Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

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

  
Ved en kendelse af 10/9 2013 stadfæstede Landsskatteretten en afgørelse truffet af 

SKAT, hvorefter en dansk bank - under trussel om tvangsbøder - blev anmodet om at 

udlevere oplysninger om en i Australien bosat skatteyders konto og fuldmagtsforhold til 

denne konto.  

 

I JUS 2012/25, JUS 2013/34 samt TfS 2013, 559 er omtalt to successive kendelser i 

samme sagskompleks, ref. i henholdsvis SKM2012.335.LSR og SKM2013.458.LSR. 

Sagen drejer sig om de danske skattemyndigheders adgang til at kræve oplysninger om 

en udlandsdanskers indestående i et dansk pengeinstitut, dels fra ejeren personligt og 

dels fra det pågældende pengeinstitut. Sagen er en udløber af Projekt Money Transfer, 

hvor en række pengeoverførsler fra udlandsdanskeren til pengeinstituttet var blevet re-

gistreret af de danske skattemyndigheder.  

 

Landsskatterettens seneste kendelse ref. i SKM2013.698.LSR er den 3. kendelse i dette 

sagskompleks. Den nye kendelse giver ikke anledning til mindre bekymring end de to 

forudgående kendelser fra Landsskatteretten i samme sag. Med denne kendelse er såle-

des nu giver grønt lys for, at skattemyndighederne uden nævneværdige begrænsninger 

kan - som det så deskriptivt anføres af skatteyderen i dennes klage til Landsskatteretten 

- gå på ”fisketur” hos danske pengeinstitutter uden anden begrundelse, end at der er 

registreret en ikke uvæsentlig pengeoverførsel mellem Danmark og udlandet.  

http://www.v.dk/
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De nu tre kendelser fra Landsskatteretten i samme sag drejede sig om en dansker bosat i 

Australien. Danskeren var efter det oplyste udrejst fra Danmark i 1997 og havde ikke 

siden haft bopæl i Danmark. I perioden fra 2004 – 2008 havde han overført successivt i 

alt godt 2 mio. kr. til et dansk pengeinstitut. 

 

Ved brev af 3/10 2011 anmodede SKAT med henvisning til skattekontrollovens § 8 D 

skatteyderens pengeinstitut om at fremsende kontoudskrifter for udlandsdanskerens 

konto for 2004 – 2008 samt oplyse, hvilke personer, der havde fuldmagt til kontoen.  

 

Udlandsdanskeren, der i forbindelse med ophold i Danmark gennem pengeinstituttet 

blev bekendt med denne skrivelse, henvendte sig herefter selv til SKAT ved skrivelse af 

den 12/10 2011 og udbad sig en forklaring på det passerede. Ved brev af 19/10 2011 

anmodede SKAT med henvisning til skattekontrollovens § 1 herefter udlandsdanskeren 

om at fremsende kontoudskrifter fra pengeinstituttet for 2004 – 2008. SKAT oplyste i 

den forbindelse bl.a., at man pr. 1/1 2011 var begyndt at undersøge overførsler mellem 

udenlandske og danske banker med henblik på at afdække, om kontoindehaverne even-

tuelt kunne være skattepligtige til Danmark, og at man havde bedt om kontoudtogene i 

skatteyderens pengeinstitut, da man havde oplysninger om, at udlandsdanskeren havde 

overført ca. 2 mio. kr. til kontoen.  

 

Der udspandt sig nu en korrespondance mellem udlandsdanskeren og SKAT, hvor ud-

landsdanskeren bl.a. bad om aktindsigt, hvilket SKAT imødekom.  

 

Endvidere bad SKAT den 15/12 2011 på ny pengeinstituttet om at fremsende de om-

handlede kontoudtog samt oplyse, hvilke personer, der havde fuldmagt til kontoen. Som 

hjemmel henviste SKAT til skattekontrollovens § 8 D. 

 

 

1. klagesag – henvendelse til skatteyderen  

Udlandsdanskeren påklagede for det første SKAT´s anmodning af 19/10 2011 til ham 

selv om udlevering af kontoudskrifter til Landsskatteretten med påstand om, at SKAT´s 

anmodning af 19/10 2011 måtte anses for ugyldig, da SKAT efter skatteyderens opfat-

telse ikke havde hjemmel til at kræve oplysningerne udleveret. 
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Landsskatteretten afviste imidlertid ved en kendelse ref. i SKM2012.335.LSR denne 

klage med henvisning til, at SKAT´s anmodning om udlevering af kontoudskrifter ikke 

kunne anses som en forvaltningsretlig afgørelse, men måtte anses som en processuel 

beslutning vedrørende sagens oplysning, der ikke kunne indbringes for Landsskatteret-

ten. Videre fremhævede Landsskatteretten, at den omstændighed, at SKAT muligvis 

kunne og ville forsøge at fremskaffe de omhandlede oplysninger på anden vis, herunder 

ved at foretage tvangsindgreb overfor udlandsdanskerens pengeinstitut, ikke kunne til-

lægges betydning overfor udlandsdanskeren i forhold til klagen over SKATs brev af 

19/10 2011. Afgørelsen er nærmere omtalt i JUS 2012/25.  

 

2. klagesag – henvendelse til banken 
Skatteyderen indbragte endvidere SKAT´s henvendelser til banken for Landsskatteret-

ten med påstand om, at SKAT´s afgørelser af henholdsvis den 3/10 2011 og den 15/12 

2011 måtte anses som ugyldige, da SKAT efter skatteyderens opfattelse ikke havde 

hjemmel til at kræve oplysningerne udleveret.  

 

Som begrundelse for klagen henviste skatteyderen til, at skattekontrollovens § 8 D ikke 

omfattede en situation som den foreliggende, da § 8 D alene hjemlede udlevering af 

oplysninger af væsentlig betydning for skatteligningen, og at oplysningerne ikke sås at 

have betydning for ligningen af skatteyderen, der hverken var fuldt eller begrænset skat-

tepligtig til Danmark.  

 

Landsskatteretten nåede i kendelsen ref. i SKM2013.458.LSR frem til, at SKATs breve 

af 3/10 2011 og 15/12 2011 til banken med anmodning om udlevering af kontoudskrif-

ter og oplysninger måtte anses som en processuel beslutning vedrørende sagens oplys-

ning - og at der følgelig ikke var tale om en forvaltningsretlig afgørelse. Landsskatteret-

tens kendelse er nærmere omtalt i JUS 2013/34 og TfS 2013, 559. 

 

Landsskatteretten konstaterede herved, at der ikke var hjemmel i skattekontrollovens § 

8 D til at foretage tvangsindgreb overfor banken med henblik på at fremskaffe de om-

handlede kontoudskrifter og oplysninger, og videre, at det derimod fremgik udtrykkeligt 

af lovens § 9, stk. 1, at såfremt nogen vægrer sig ved at efterkomme bestemmelsen i § 8 
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D, afgør told- og skatteforvaltningen, hvorvidt vedkommende er pligtig dertil, og kan 

om fornødent fremtvinge pligtens efterkommelse ved pålæg af en daglig bøde. 

 

Landsskatteretten konstaterede på denne baggrund, at SKATs breve af 3/10 og 15/12 

2011 til banken således ikke indeholdte en beslutning, der ensidigt fastlagde, hvad der 

var eller skulle være ret i det konkrete tilfælde, og SKATs breve ansås herefter ikke for 

at være en forvaltningsretlig afgørelse. 

 

Den omstændighed, at SKAT kunne og eventuelt ville forsøge at fremskaffe de om-

handlede oplysninger ved at træffe afgørelse efter skattekontrollovens § 9, stk. 1, kunne 

efter Landsskatterettens opfattelse ikke tillægges betydning i forhold til SKAT´s an-

modning om udlevering af kontoudtog og oplysninger med henvisning til skattekontrol-

lovens § 8 D, da anvendelsen af bestemmelsen i § 9, stk. 1, fordrer, at der træffes en 

særskilt afgørelse herom. 

 

3. klagesag – Pålæg om dagbøder til banken 
Efter fremkomsten af Landsskatteretskendelsen i sag nr. 2 vedrørende banken anmode-

de SKAT ved en afgørelse af 15/4 2013 med henvisning til skattekontrollovens § 8 D på 

ny banken om at udlevere oplysninger om skatteyderens konto og fuldmagtsforhold. 

Samtidig meddelte SKAT, at hvis ikke anmodningen blev imødekommet inden 14 dage, 

ville banken blive pålagt dagbøder efter skattekontrollovens § 9 fra den 1/5 2013.  

 

Det er denne afgørelse, der nu har været prøvet ved Landsskatteretten, og er afgjort ved 

rettens kendelse ref. i SKM2013.698.LSR. Skatteyderen gjorde under denne klagesag 

gældende, for det første, at han var part i sagen, uanset adressaten for afgørelsen var 

banken. Han havde derfor krav på en individuel underretning, begrundelse og klagevej-

ledning, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor afgørelsen var ugyldig. Særligt 

henviste klageren til, at SKAT ikke havde oplyst skatteyderen om, hvilken lignings-

mæssig interesse – som krævet efter skattekontrollovens § 8 D – der førte frem til, at 

banken kunne afkræves oplysninger om skatteyderens forhold. Efter skatteyderens op-

fattelse konstituerede SKAT´s generelt holdte henvisning til, at SKAT ønskede at un-

dersøge, om der eventuelt forelå skattepligt til Danmark, ikke en sådan tilstrækkelig 

begrundelse. 
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Skatteyderen henviste dernæst til, at der ikke forelå en reel ligningsmæssig begrundelse 

for udlevering af de omhandlede oplysninger. Dels forelå der ikke forhold, der kunne 

føre frem til, at skatteyderen var fuldt eller begrænset skattepligtig til Danmark. Dels 

var der forespurgt til oplysninger vedrørende indkomstårene 2004 – 2008, hvor der ale-

ne kunne ske genoptagelse af skatteansættelserne for indkomstårene 2004 – 2007 efter 

reglerne om ekstraordinær genoptagelse. Da en sådan genoptagelse alene kunne finde 

sted, for så vidt der forelå et forsætligt eller groft uagtsomt forhold, jf. skatteforvalt-

ningslovens § 27, stk. 1, nr. 5, og set i lyset af, at SKAT havde meddelt, at SKAT ikke 

havde en konkret begrundet mistanke på nuværende tidspunkt, var der med andre ord 

efter skatteyderens opfattelse ikke grundlag for ekstraordinær genoptagelse og dermed 

heller ingen ligningsmæssig interesse i en uudlevering af de omhandlede oplysninger.  

 

Skatteyderen påpegede i den forbindelse, at havde der rent faktisk foreligget en mistan-

ke om skattesvig, ville SKAT efter retssikkerhedslovens §§ 9 og 10 allerede af denne 

grund være afskåret fra at kræve de omhandlede oplysninger udleveret mod skatteyde-

rens ønske. Skatteyderen henviste herunder til § 10, stk. 2, hvorefter bestemmelser i 

lovgivningen m.v. om pligt til at meddele oplysninger i forhold til andre end den mis-

tænkte gælder i det omfang oplysningerne søges tilvejebragt til brug for behandlingen af 

andre spørgsmål end fastsættelse af straf.  

 

Overfor disse synspunkter anførte SKAT - der ved behandlingen af sagen ved Lands-

skatteretten var repræsenteret ved Kammeradvokaten - vedrørende spørgsmålet om 

ugyldighed, at banken var adressat for bødepålægget, og det ikke var SKATs opgave at 

give en begrundelse eller klagevejledning til eventuelle andre interesserede parter.  

 

Vedrørende spørgsmålet om udlevering fremførte Kammeradvokaten, at en situation 

som den foreliggende, hvor der over en periode på 5 år var overført mere end 2 millio-

ner kr. til den danske bank af en dansker, der hævdede at være fraflyttet landet flere år 

tidligere, gav rimeligt grundlag for tvivl om rigtigheden af skatteyderens oplysninger 

om, at han ikke længere var skattepligtig her til landet. Videre blev henvist til, at formå-

let med indhentelse af oplysninger ikke var fastsættelser af straf, men derimod afklaring 

af, om klageren var skattepligtig. Efter Kammeradvokatens opfattelse var det således 

ikke i strid med retssikkerhedsloven at bede banken om oplysninger, som eventuelt 
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kunne afsløre, at klageren snød i skat og havde givet myndighederne urigtige oplysnin-

ger om sine bopælsforhold. 

 

Landsskatteretten stadfæstede SKAT´s afgørelse med præmisser, der lå ganske tæt på 

SKAT´s synspunkter i sagen:  

 

Vedrørende formalitetsspørgsmålet anførte Landsskatteretten, at allerede fordi skatte-

yderen havde fået kendskab til afgørelsen, rettidigt påklagede den til Landsskatteretten 

og løbende havde været i dialog med SKAT om baggrunden for SKATs anmodning om 

udlevering af oplysninger, var der ikke grundlag for at anse den påklagede afgørelse for 

ugyldig.  

 

Landsskatterettens afgørelse af dette spørgsmål implicerer en række overvejelser om 

skatteforvaltningslovens partsbegreb, se herom nærmere Jan Pedersen i TfS 2012, 273, 

som det vil fore for vidt at kommentere på nærværende sted. 

 

Vedrørende spørgsmålet om udlevering af oplysninger tilkendegav Landsskatteretten, 

at oplysningen om, at skatteyderen i perioden fra 2004 til 2008 overførte ca. 2 millioner 

kr. til sin konto i banken i Danmark, måtte anses for at være tilstrækkeligt grundlag for, 

at SKAT kunne anmode om udlevering af oplysninger vedrørende skatteyderens konto i 

banken med henblik på at undersøge klagerens eventuelle skattepligt til Danmark. 

Landsskatteretten bemærkede i denne forbindelse, at indhentelse af oplysninger vedrø-

rende skatteyderens konto måtte anses for at være af væsentlig betydning for undersø-

gelsen af klagerens eventuelle skattepligt og dermed skatteligningen, da der på det fore-

liggende grundlag ikke sås at være andre forhold, der indikerede, at klageren eventuelt 

er eller har været skattepligtig til Danmark. Da endvidere hverken skattekontrolloven 

eller dennes forarbejder gav grundlag for at antage, at oplysningspligten efter skattekon-

trollovens § 8 D var begrænset til indkomstår, der kunne ændres inden for de almindeli-

ge fristregler, forelå der efter Landsskatterettens opfattelse ikke grundlag for at ind-

skrænke anmodningen om udlevering af oplysninger til 2008. 

 

Vedrørende særligt forholdet til retssikkerhedsloven, herunder forbuddet mod selv-

inkriminering, antog Landsskatteretten på grundlag af ordlyden af og forarbejderne til 
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§ 10, stk. 2, at SKAT kunne anvende oplysningspligten i skattekontrollovens § 8 D over 

for skatteyderens bank, uanset om der forelå en konkret mistanke om en lovovertrædel-

se eller ej, så længe oplysningerne alene søges tilvejebragt med henblik på andre 

spørgsmål end fastsættelse af straf. 

 

Som det helt centrale udtalte Landsskatteretten herefter, at det - i overensstemmelse 

med det af SKAT anførte - lagdes det til grund, at oplysningerne søgtes tilvejebragt til 

brug for en vurdering af klagerens eventuelle skattepligt til Danmark. Oplysningerne sås 

således ikke søgt tilvejebragt med henblik på fastsættelse af straf, og der kunne - efter 

Landsskatterettens opfattelse - heller ikke anses at være en sådan sammenhæng mellem 

vurderingen af skattepligtspørgsmålet og en eventuelt efterfølgende fastsættelse af straf, 

at SKAT var afskåret fra at anvende oplysningspligten. 

 

Med denne kendelse synes alle væsentlige barrierer for SKAT´s adgang til at indkræve 

oplysninger hos tredjemand at være fjernet.  

 

Med kendelsen synes loven at være udstrakt til det yderste, hvis buen da ikke allerede er 

knækket. En sondring mellem på den ene side en undersøgelse af, om en konkret skat-

teyder var skattepligtig for en given periode tilbage i tid, og på den anden side en fast-

sættelse af straf for udeholdelse af indtægter for samme periode synes ikke at give me-

gen mening, hverken for teoretikeren, praktikeren eller den skatteyder, der i kraft af en 

pengeoverførsel til Danmark - ikke et forbrug i Danmark af midler på en konto i udlan-

det, men en gemen pengeoverførsel - hvirvles ind i en nærmere skattemæssig undersø-

gelse af forhold mange år tilbage i tid. Det er således ganske svært at se forskellen på 

denne situation og eksempelvis den situation, hvor politiet - men da kun med fornøden 

retskendelse - ransager en ejendom for våben og følger eventuelle våbenfund op med en 

straffesag for ulovlig våbenbesiddelse.  

  

Enhver udenlandsk investor med interesse for placering af likvide midler i Danmark må 

med denne kendelse se frem til en snarlig pas de deux med de danske skattemyndighe-

der for nærmere undersøgelser af spørgsmålet om skattepligt til Danmark.  

 
_______ o _______ 


