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Landsskatteretten har i en ny afgørelse præciseret, at en skatteyder har krav 
på et uvildigt syn og skøn som bevismiddel i en skattesag om fast ejendom 
– og med fuld omkostningsdækning fra det offentlige. Og videre, at skatte-
ankenævnsmedlemmers (ikke professionelle) vurdering af en fast ejendom 
ikke kan erstatte et syn og skøn.  
 
Ikke sjældent kommer en borger i skattemyndighedernes søgelys, hvis der er sket over-

dragelse af aktier, fast ejendom eller andre aktiver til eksempelvis børn. Skattemyndig-

hederne vil her vurdere, om den anvendte værdiansættelse er korrekt – eller om der er 

snydt på vægten. Har en borger solgt aktiver til fremmede, vil skattemyndighederne 

interessere sig for fordelingen af overdragelsessummen på de solgte aktiver. Eksempel-

vis vil salg af en landbrugsejendom kunne medføre, at skattemyndigheder undersøger, 

om fordelingen af købesummen mellem stuehuset og driftsbygninger svarer til handels-

værdien, eller om prisen på stuehuset, der kan sælges skattefrit, er sat for højt og prisen 

på driftsbygningerne er sat for lavt. I praksis rejses der en del sager herom. 

 

Tilsidesætter SKAT de anvendte priser eller prisfordelingen, har borgeren kun meget få 

reaktionsmuligheder. En påstand om, at skattemyndighederne har taget fejl vil ikke have 

nogen effekt, hvis ikke borgeren kan sandsynliggøre sin påstand om, at prisen eller pris-

fordelingen var korrekt. Kan det ikke påvises, at skattemyndighederne ligefrem har be-

gået fejl, eksempelvis har troet, at stuehuset var væsentlig mindre, end det faktisk var, 
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kan borgeren kun få medhold, hvis der afholdes et syn og skøn, hvor en uafhængig vur-

deringsmand når frem til et ganske andet resultat end skattemyndighederne.  

 

Bevismidler 
Frem til 1968 var det ikke muligt at få et sådant syn og skøn.  Domstolene havde den 

opfattelse, at man ikke kunne blande sig i skattemyndighedernes skøn over f.eks. prisen 

på en ejendom. Hvis skatteyderen anfægtede skattemyndighedernes skøn, havde han 

bevisbyrden for, at skattemyndighederne tog fejl. Denne bevisbyrde kunne han kun løfte 

ved et syn og skøn ved en uafhængig vurderingsmand. Men det tillod domstolene ikke. 

Retssikkerhed var frem til 1968 på niveau med retssikkerheden i en bananrepublik, og i 

realiteten ikke-eksisterende i sådanne sager. 

 

 

Syn & skøn i skattesager 
I 1968 ændrede Højesteret kurs i en skattesag om værdiansættelse af nogle pantebreve. 

Skatteyderen fik her tilladelse til syn og skøn vedrørende værdien af disse pantebreve 

med den præmis fra domstolene om, at ”…det ikke på forhånd kunne udelukkes, at det 

begærede skøn kunne få betydning for sagen..” 

 

I de følgende næsten 20 år var det herefter nødvendigt at indbringe en skattesag for 

domstolene for at få syn og skøn. Borgeren kunne ikke få syn og skøn, mens sagen ver-

serede ved skatteadministrationen eller de administrative klageinstanser, dvs. skattean-

kenævn eller Landsskatteretten.  

 

Sidenhen er indført regler om mulighed for syn og skøn ved skatteankenævn og Lands-

skatteretten samt fuld omkostningsdækning ved et sådant syn og skøn, således at der 

blev åbnet mulighed for en langt hurtigere afgørelse, og dette uden at borgeren belastes 

med de ofte betydelige omkostninger, der udløses, når SKAT rejser sager om f.eks. pri-

ser og prisfordeling. 

 

Reglerne om syn og skøn vakte ikke jubel alle steder. Nogle steder i forvaltningen mød-

te man - i hvert fald for en årrække siden - en vis uvilje mod syn og skøn. Der var nok 
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en oplevelse af, at det var ubehageligt, at et af SKAT udøvet skøn nu kunne blive til-

sidesat af en fagkyndig, f.eks. en ejendomsmægler. 

 

Der ses fortsat tilfælde, hvor SKAT prøver at undgå en sådan uvildig vurdering til skade 

for borgeren. 

 

 

En konkret sag 
Landsskatteretten traf den 4. juli 2013 en afgørelse, hvor et skatteankenævn søgte at 

komme uden om et syn og skøn i en sag om prisfordeling til skade for en landmand. 

 

I denne sag var en blandet benyttet ejendom overdraget i 2009, og således at købesum-

men i henhold til salgsaftalen var fordelt med 2.200.000 kr. til stuehuset, mens 300.000 

kr. blev henført til erhvervsmæssige bygninger. 

 

Den lokale skatteforvaltning havde herefter ændret den skattemæssige fordeling af 

overdragelsessummen, således at der kun blev henført 950.000 kr. til det skattefrie salg 

af stuehuset i stedet for de 2.200.000 kr., som var aftalt mellem landmanden og køberen.  

Samtidig blev den skattemæssige pris for driftsbygningerne, hvor der blev udløst skat 

ved salget, forhøjet fra 300.000 kr. til 1.550.000 kr.  

 

Skatteankenævnet var enig med den lokale skatteforvaltning i, at der var grundlag for at 

ændre den prisfordeling, som landmanden og køberen havde aftalt. Herefter foreslog 

skatteankenævnet, at overdragelsessummen blev fordelt med halvdelen til hvert aktiv, 

således at 1.250.000 kr. af købesummen blev henført til stuehuset og samme beløb, 

d.v.s. 1.250.000 kr., blev henført til driftsbygningerne.  

 

Skatteankenævnets sagsbehandling var imidlertid langt fra optimal. 

 

Grundlaget for skatteankenævnets afgørelse om fordeling af overdragelsessummen med 

halvdelen til stuehuset og halvdelen til driftsbygninger, var en besigtigelse af ejendom-

men foretaget af skatteankenævnets medlemmer, der, ifølge det oplyste, ikke havde fag-

lige forudsætninger for denne vurdering, men ”kendte området”. Der var dog kun er tale 
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om en udvendig besigtigelse, idet de medlemmer, der deltog i besigtigelsen, ikke besig-

tigede ejendommen indvendigt. Endelig bemærkes, at skatteyderen - i strid med den 

normale procedure ved et syn og skøn  -  ikke var indkaldt til syns- og skønsforretnin-

gen. 

 

Skatteyderen anmodede herefter skatteankenævnet om omkostningsdækning til et syn 

og skøn efter de gældende regler. 

 

Skatteankenævnet afviste imidlertid skatteyderens anmodning om omkostningsdækning 

til syn og skøn. Skatteankenævnet mente ikke, at det var nødvendigt at få en person med 

særligsagkyndig indsigt (en skønsmand) til at udtale sig om værdifordelingen. Det siges 

således i skatteankenævnets afgørelse: “ Ankenævnet er ikke enig i, at afholdelse af syn 

og skøn vil kunne tilføre sagen væsentlige nye oplysninger. Nævnet vil derfor ikke in-

den afholdelse af syns- og skønsforretning give tilsagn om, at omkostningerne skal 

dækkes fuldt ud af det offentlige. .” 

 

 

Landsskatteretten 
Landsskatteretten var af en ganske anden opfattelse. 

 

Efter en særdeles udførlig gennemgang af reglernes forhistorie vedrørende syn og skøn 

samt omkostningsdækning, konkluderede Landsskatteretten, at de grundlæggende hen-

syn bag adgangen til syn og skøn og omkostningsgodtgørelse hertil baserer sig på, at der 

tidligst muligt skal ske en bevismæssig afklaring i en given sag. 

 

Landsskatteretten fremhævede videre, at et syn og skøn forekommer at være en både 

relevant og nærliggende måde at belyse disse faktiske forhold nærmere på, samt at der 

ikke umiddelbart kan peges på et alternativ. Endelig bemærkede Landsskatteretten, at en 

udvendig besigtigelse, foretaget af nogle af skatteankenævnets medlemmer, ikke kan 

erstatte eller træde i stedet for et syn og skøn. En sådan besigtigelse kan ikke tilnærmel-

sesvist give samme faktuelle oplysninger af samme kvalitet, som et egentligt syn og 

skøn kan bidrage med. 
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Landsskatteretten kendelse er således en alvorlig begmand til et skatteankenævn, der 

uberettiget søger at afskære borgeren fra omkostningsdækning ved et syn og skøn ved et 

sende nogle ikke-professionelle medlemmer ud for at se på ejendommen – og vel et 

mærke kun udefra.  

 

 

Flere syn & skøn 
Landsskatterettens kendelse må forventes at medføre, at adgangen til syn og skøn samt 

omkostningsdækningen hertil får bedre kår. 

 

Supplerende kan tilføjes, at langt de fleste skatteankenævn er interesseret i at nå frem til 

den korrekte afgørelse – og dette gennem et sagkyndigt syn og skøn. Men kommer en 

skatteyder i klemme med en sådan sag, bør der sættes hårdt mod hårdt. 

 

Tilbage står herefter en ikke forklarlig praksis vedrørende toldsager, hvor der stort set 

undtagelsesfrit nægtes adgang til omkostningsdækning ved syn og skøn. Så vidt det ses 

kører en given afdeling i Landsskatteretten tilsyneladende sit eget løb på dette punkt. 

Forhåbentlig vil én sådan denne praksis indenfor en overskuelig periode blive prøvet 

ved domstolene. 

 

Endelig kan peges på den retsusikkerhed, der knytter sig til valg af syn og skønsmanden, 

når det drejer sig om landbrug, hvor selve valget af syn og skønsmand er særdeles kriti-

sabelt. Forhåbentligt kommer der en snarlig reaktion fra landbrugsorganisationernes side 

på denne højst utilfredsstillende retstilstand, hvor uskyldige landmænd efter min opfat-

telse udsættes for en urimelig skattemæssig behandling. Der henvises til Spørg om Pen-

ge den 30. marts 2013.  

 

 
_______ o _______ 
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