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Under behandlingen af sagen ref. i TfS 2009, 421BR om beskatning af 
pengeoverførsler mellem et ikke-samboende kærestepar ved Østre Lands-
ret har Skatteministeriet taget bekræftende til genmæle overfor skatteyde-
rens påstand om skattefrihed af pengeoverførslerne.    
 

I JUS 2009/11 har jeg omtalt Københavns Byrets dom af 16/1 2009, ref. i TfS 2009, 

421.  Sagen drejede sig om den skattemæssige behandling af pengeoverførsler mellem et 

ikke-samboende kærestepar.  

Regelgrundlaget for beskatning af overførsler mellem ugifte samlevende er her, at ve-

derlagsfri ydelser mellem ugifte samlevende som udgangspunkt beskattes efter statsskat-

telovens § 4, litra c som personlig indkomst, med mindre ydelsen er omfattet af boaf-

giftslovens §§ 22 eller 24 om gaver indenfor den afgiftspligtige personkreds. 

Jeg har tidligere i JUS 2000/50 omtalt spørgsmålet om beskatning af samlevende af frit 

underhold, dels hvor den ene samlevende helt eller delvist yder frit underhold til den 

anden samlevende, og dels hvor der overføres ydelser mellem ugifte samlevende som 

delvis betaling for underhold.  

Beskatningen af kontante overførsler var i en sag mellem samlevende uden fælles bopæl 

genstand for nærmere prøvelse i sagen afgjort ved Københavns Byrets dom af 16. januar 

2009.  

http://www.v.dk/
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I den pågældende sag var en dansk kvinde blevet kærester med en norsk SAS-pilot i 

1998. Året efter besluttede parret at købe et hus i København. Som følge af, at manden 

havde indledt en sag om skilsmisse fra sin daværende hustru i Norge, blev huset købt i 

den danske kvindes navn, men parterne var enige om, at huset var ejet af dem begge. 

Den danske kvinde og parrets barn, der blev født i 2000, boede i huset. Manden boede 

som følge af arbejdsforhold i Sverige sammen med 5 kollegaer i en lejet lejlighed, og 

senere i Norge som følge af skilsmissesagen. I maj 2006 flyttede manden og den danske 

kvinde sammen i huset i København og blev gift senere samme år.  

Parret havde fra etableringen af kæresteforholdet i 1998 etableret fælles økonomi. Bl.a. 

havde parterne en fælles budgetkonto, hvortil manden månedligt overførte 38.000 kr. og 

kvinden 15.000 kr. Budgetkontoen var oprettet i kvindens navn, men manden havde et 

hævekort til kontoen. Fra denne konto blev parternes respektive udgifter betalt, herunder 

udgifterne til boligen i København, og til en fælles billånskonto. 

SKAT beskattede kvinden for hvert af årene 2002 og 2003 af en gave på 444.000 kr., 

svarende til de årlige overførsler på i alt 456.000 kr., med fradrag af et skønnet beløb på 

12.000 kr. svarende til normalbidraget til børn. SKAT havde bl.a. begrundet afgørelsen 

med, at manden ikke kunne anses for medejer af ejendommen, når han ikke stod som 

tinglyst medejer, samt at kvinden havde haft et af SKAT skønnet negativt privatforbrug 

i de to år på henholdsvis 1 mio. kr. og 200.000 kr. Privatforbrugsopgørelsen led dog af 

væsentlige mangler, og blev ikke nærmere inddraget i den senere domstolsbehandling af 

sagen.  

SKAT´s afgørelse blev tiltrådt af Landsskatteretten, der dog fandt, at den skattepligtige 

overførsel til kvinden passende kunne fastsættes til 300.000 kr. pr. år.  

Landsskatterettens kendelse blev siden stadfæstet af Københavns Byret, der anførte, at 

der i et gavemiljø som det foreliggende var en formodning for, at overførte beløb var 

givet som gave, og at bevisbyrden for, at overførslen var begrundet i andre forhold, på-

hvilede kvinden. Efter rettens opfattelse havde kvinden ikke løftet denne bevisbyrde. 
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Kvinden indbragte dommen fra Københavns Byret for Østre Landsret, hvor Skattemini-

steriet nu har taget bekræftende til genmæle overfor kvindens påstand om ophævelse af 

beskatningen af de 300.000 kr. for hvert af de to indkomstår.  

Skatteministeriet har som begrundelse for at tage bekræftende til genmæle henvist til et 

nyt anbringende fra kvindens side om, at Danmark efter den nordiske dobbeltbeskat-

ningsoverenskomst om arv og gaver ikke havde beskatningsretten til de i sagen omhand-

lede beløb, jf. nærmere nedenfor om sagsomkostninger.  

Den materielle retsstilling for beskatning af overførsler, herunder gaver, mellem ikke-

samlevende kærester henstår således fortsat ikke ganske klar.  

I tilknytning til udmålingen af sagsomkostninger oplyste Kammeradvokaten, at kvinden 

først i forbindelse med sagens behandling ved landsretten havde gjort gældende, at Nor-

ge havde beskatningsretten til de i sagen omhandlede pengeoverførsler, ligesom kvinden 

først på dette tidspunkt havde fremlagt et af parterne i 1999 oprettet, gensidigt testamen-

te.  

Heroverfor anførte kvinden, at skattemyndighederne helt fra sagens start havde været 

bekendt med, at manden ikke var skattepligtig til Danmark, men derimod til Norge, og 

at skattemyndighederne derfor af egen drift burde have konstateret, at Danmark ikke 

havde beskatningsretten til de i sagen omhandlede beløb, jf. herved Den nordiske Dob-

beltbeskatningsoverenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår skatter 

af arv og gaver, art. 7.  

Kvindens synspunkt blev vél modtaget af Østre Landsret, der besluttede at tillægge 

kvinden sagsomkostninger for begge retter. Landsretten anførte herved, at ”… skatte-

myndighederne som offentlig myndighed har en selvstændig – og uafhængig af, hvorvidt 

borgeren har antaget rådgivning – pligt til at søge sagen oplyst, herunder inddrage alle 

relevante omstændigheder, der kan have betydning for sagens rette afgørelse. Skatte-

myndighederne har således som anført af appellanten under hele sagen været bekendt 

med [mandens] bopælsforhold.”  

Afgørelsen om udmåling af sagsomkostninger er baseret på det synspunkt, at SKAT i 

sin egenskab af offentlig myndighed har en - vedvarende - pligt til af egen drift at søge 
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skattesager oplyst i relevant og behørigt omfang, herunder også under sagens behandling 

for domstolene. Denne pligt består altså sideløbende med forhandlingsprincippet.  

Tilkendegivelsen fra landsretten må bl.a. medføre, at skattemyndighederne har pligt til 

af egen drift at undersøge, hvorvidt en given skatteansættelse harmonerer med admini-

strativ praksis på det relevante retsområde. Som et konkret eksempel kan her peges på 

sagen ref. i TfS 2007, 290 H (Askær), der følgelig næppe burde have været indbragt for 

domstolene.   

 
_______ o _______ 

 


