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Østre Landsret tog ved en kendelse af 14/12 2015 stilling til en række indsigelser mod et 

af SKAT udformet supplerende spørgetema.  

 

Med skattestyrelsesloven fra 1989, jf. lov nr. 824 af 19/12 1989, blev der efter en større 

debat i litteraturen for første gang som lovens § 30 optaget positive regler om adgang til 

isoleret bevisoptagelse i form et udenretligt syn og skøn i skattesager, der verserede for 

Landsskatteretten. Reglerne er i dag videreført i skatteforvaltningslovens § 47.   

 

Syn og skøn i skattesager, der verserer for de administrative klageinstanser eller Skatte-

rådet, afvikles efter retsplejelovens regler om udenretlige syns og skøn, jf. § 47, jf. rets-

plejelovens § 343, jf. kap. 19. 

 

Centralt for en syns- og skønsforretning står dels udformningen af syns- og skønstemaet, 

og dels valg af syns- og skønsmand.  

 

Syns- og skønstema 
Udformningen af syns- og skønsrekvisitionen og særligt syns- og skønstemaet, der kan 

få afgørende betydning for udfaldet af den materielle skattesag, er sædvanligvis omgær-

det af stor opmærksomhed fra parterne.  

 

Netop på dette punkt indebar reformen af syns- og skønsinstituttet, jf. lov nr. 737 af 25/6 

2014, flere grundlæggende ændringer af de hidtil gældende regler. 

 

http://www.v.dk/
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Med udgangspunkt i procesbesparende hensyn er det således efter bemærkningerne i 

forslaget til den senere lov nr. 737 af 25/6 2014 nu tanken, at rekvirenten for syns- og 

skønsforretningen i syns- og skønsbegæringen skal angive en overordnet ramme for 

det begærede syn og skøn, herunder hvad der er genstand for det pågældende syn og 

skøn, hvorfor der er behov for syn og skøn, og hvad det skal bevise, jf. nærmere retsple-

jelovens § 196, stk. 2. Efter motivudtalelserne skal begæringen således med andre ord 

som udgangspunkt angive en ramme, inden for hvilken spørgsmålene vil blive stillet, og 

rammen forudsættes at ligge indenfor de påstande og anbringender, der er anført i sagen.  

 

Indenfor den ramme, som retten på baggrund af rekvirentens begæring og en eventuel 

udtalelse fra modparten herefter lægger til grund for det konkrete syn og skøn, kan par-

terne efter motivudtalelserne som udgangspunkt hver især stille de spørgsmål, som de 

ønsker.  

 

Omvendt må der ikke stilles spørgsmål, som ligger uden for rammen for det pågældende 

syn og skøn, udenfor skønsmandens faglige kompetence eller som skønnes at være uden 

betydning, dvs. åbenbart overflødige spørgsmål, jf. § 197, stk. 2, 1. pkt. Ligeledes må 

der ikke stilles spørgsmål, som forudsætter, at skønsmanden skal udtale sig om spørgs-

mål, som det er op til retten at tage stilling til, eller spørgsmål, som på utilbørlig måde 

forsøger at lede skønsmandens svar i en bestemt retning, jf. § 197, stk. 2, 2. pkt. 

 

Det er præciseret i motivudtalelserne, at spørgsmål kan stilles til skønsmanden, selv om 

parterne ikke er enige om spørgsmålene, og at parterne derfor som udgangspunkt heller 

ikke kan gøre indsigelse over for hinandens spørgsmål. Finder en part, at et spørgsmål er 

af en karakter, der betyder, at spørgsmålet ikke må stilles, kan vedkommende part dog 

gøre indsigelse mod spørgsmålet og opfordre retten til at afvise spørgsmålet. 

 

 

SKM2016.2.ØLR 
Sagen ref. i SKM2016.2.ØLR drejede sig bl.a. om, hvorvidt der under et syn og skøn i 

en skattesag verserende for Landsskatteretten var grundlag for at tage skatteyderens ind-

sigelser vedrørende et af SKAT stillet spørgetema til følge.  
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Parterne var her enige om at gennemføre syn og skøn på grundlag af skatteyderen skøns-

tema samt SKATs supplerende spørgetema, men med visse undtagelser, jf. nærmere 

nedenfor. Endvidere var parterne enige om at indstille to navngivne personer som 

skønsmænd. 

 

Uenigheden i sagen drejede sig herefter om, hvorvidt dels et konkret afsnit i SKATs 

generelle indledning til SKAT´s spørgetema, og dels nærmere angivne indledninger til 

konkrete spørgsmål i SKAT´s supplerende spørgetema, skulle indgå fuldt ud i grundla-

get for syn og skøn.  

 

Dette var blevet afvist af byretten, og SKAT havde herefter kæret byrettens kendelse til 

Østre Landsret.  

 

SKAT anførte herved, at det supplerende skønstema burde godkendes i sin helhed, og at 

det i en note til det supplerende skønstema kunne tilføjes, at ”indledningerne” i det sup-

plerende skønstema ikke nødvendigvis var dækkende for skatteyderens opfattelse af 

sagen. 

 

Skatteyderen fremkom herover med indsigelser af forskellig karakter, herunder at 

SKAT på nærmere angivne steder angav, at der forelå enighed mellem parterne om fak-

tiske forhold, som var bestridt fra skatteyderens side, at der, bl.a. i indledningen til et 

konkret spørgsmål, var omtalt efterfølgende faktiske omstændigheder, som var uden 

betydning for den værdiansættelse på overdragelsestidspunktet, som spørgsmålet ved-

rørte, og at SKAT´s formuleringer i indledningen til to andre konkrete spørgsmål efter-

lod det indtryk, at skatteyderen havde den opfattelse, at en konkret værdiansættelsesme-

tode kunne anvendes ved værdiansættelsen.  

 

Østre Landsrets kendelse 
Efter en omtale af retsgrundlaget for rettens afvisning af spørgsmål, jf. retsplejelovens § 

197, stk. 2, bemærkede landsretten, at retsplejelovens § 197 som affattet ved lov nr. 737 

af 25. juni 2014 ikke fandtes at afskære retten fra at afvise formuleringer i en parts 

skønstema, der angiver, at parterne er enige om et faktuelt forhold, når en sådan enighed 

er bestridt. 
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Landsretten afviste herefter sådanne to konkrete formuleringer i SKAT´s spørgetema.  

 

Om skatteyderens øvrige bemærkninger anførte landsretten, at: ”Det, som {skatteyde-

ren} herudover har anført om SKAT´s supplerende spørgetema, giver ikke grundlag for 

i medfør af retsplejelovens § 197 at afvise de omtvistede dele af spørgetemaet, idet 

landsretten herved navnlig bemærker, at SKAT ikke med de omhandlede passager findes 

på en utilbørlig måde at forsøge at lede skønsmændene i en bestemt retning.” 

 

Det forekommer - af flere grunde - indlysende, at en part naturligvis må være afskåret 

fra i et spørgetema at tilkendegive, at der foreligger enighed om faktiske forhold, som 

bestrides af modparten.  

 

Herudover synes der at være lagt an til relativt vide rammer for, hvilke oplysninger, der 

kan videregives til en skønsmand ved omtale i syns- og skønstemaet og dettes indleden-

de bemærkninger. 

 

For så vidt angår særligt skatteyderens synspunkt om afvisning vedrørende oplysninger 

om efterfølgende faktiske omstændigheder, synes kendelsen dog på det foreliggende 

grundlag at ligge i forlængelse af hidtidig praksis, jf. herved SKM2010.375.HKK, om-

talt i JUS 2010/26. 

 

Supplerende kan bemærkes, at afgrænsningen af, hvilke spørgsmål, der kan stilles til 

skønsmanden, eller, som i den foreliggende sag, hvilke oplysninger om faktiske forhold, 

der kan videregives til skønsmanden, endnu på ingen måde ligger fast.  

 

Dette gælder eksempelvis i forhold til bestemmelsen i retsplejelovens § 197, stk. 2, 2. 

pkt. om afvisning af spørgsmål, ”som forudsætter, at skønsmanden tager stilling til 

spørgsmål, som det er op til retten at tage stilling til.” Eksempelvis kan nævnes toldom-

rådet, hvor det i visse sagstyper kan være relevant at spørge en sagkyndig om, hvorvidt 

et givet produkt opfylder de tekniske specifikationer m.v., der kræves for at henføre 

produktet til en given toldbestemmelse. For en umiddelbar betragtning kan et sådant 

spørgsmål forekomme at måtte kvalificeres som et spørgsmål, som det er op til retten at 

tage stilling til. Omvendt kan det kræve særlige faglige forudsætninger at vurdere, om 
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produktet rent faktisk er et produkt som omhandlet i en given toldbestemmelse. Her har 

SKAT så vidt det vides – og i hvert fald tidligere - indtaget det synspunkt, at der i alle 

tilfælde er tale om en retlig subsumption, hvilket bl.a. indebærer, at det er meget van-

skeligt eller udelukket at opnå et forhåndstilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til et 

syn og skøn i sagen.  

 
_______ o _______ 

 
 
 
 


