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Skatteforvaltningslovens § 29 - omgørelse - lagt klart frem - overtagel-
se af varelager efter likvidation og efterfølgende overdragelse til nyt 
selskab - SKM2016.218.BR,  jf. tidligere Landsskatterettens kendelse 

af 12/3 2014, jr. nr. 13-0096980© 

 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

Byretten tiltrådte ved en dom af 19/2 2016, ref. i SKM2016.218.BR, at en skatteyders 
overdragelse af et varelager, som skatteyderen havde overtaget efter likvidation af et 
tidligere ejet selskab og havde anset som et privat aktiv, til et amerikansk hovedaktio-
nærselskab med henblik på videresalg, ikke gav grundlag for omgørelse, da overdragel-
sen ikke ansås for lagt klart frem. Dette uanset at Retten bl.a. lagde til grund, at skatte-
yderen ikke havde forsøgt at skjule overdragelsen. 
 

Med hjemmel i skatteforvaltningslovens § 29, stk. 1 kan skattemyndighederne tillade, at 

en efterfølgende ændring af en privatretlig disposition tillægges virkning for skattean-

sættelsen, når visse, nærmere angivne betingelser er opfyldt, herunder at dispositionen 

skal have været lagt klart frem for myndighederne, jf. jf. § 29, stk. 1, nr. 3.  

 

Dispositionen lagt klart frem 
Forudsætningen om, at dispositionen skal have været lagt klart frem, har været under 

udvikling siden 1982, hvor der i denne henseende kun blev stillet meget lempelige krav. 

Af ligningsvejledningen 1982, afsnit SC.1.2.5.6, s. 77 er således anført som én af forud-

sætningerne for tilladelse, at dispositionen ”…ikke har været forsøgt tilsløret i regnska-

berne…”. 

 

Med SD-cirk. 1986–22 blev formuleringen ændret til følgende: ”Forholdet skal være 

lagt klart frem. Andrageren må således ikke have forsøgt at skjule transaktionen, såle-
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des at det var vanskeligt for myndighederne uden dybtgående undersøgelse af regn-

skabsmateriale at gennemskue forholdet”.  

 

Retssikkerhedsudvalget, hvor jeg havde sæde, behandlede i 1997 - dvs. forud for kodifi-

kationen af omgørelsesinstituttet i den dagældende skattestyrelseslovs § 37 C - betingel-

serne for omgørelse, og foreslog på denne baggrund det krav, at dispositionen skulle 

være lagt loyalt frem for ligningsmyndighedernes, jf. herved Retssikkerhedsudvalgets 

Redegørelse 1997, s. 97.  

 

Med skattestyrelseslovens § 37 C, der blev optaget i skattestyrelsesloven i 1999, og i 

2005 overført til skatteforvaltningslovens § 29, blev forudsætningen blot formuleret så-

ledes, at ”dispositionen skal være lagt klart frem for myndighederne”. Efter motiverne til 

skattestyrelseslovens § 37 C var tanken med bestemmelsen at begrænse adgangen til 

omgørelse til tilfælde, hvor ”…den disposition, der søges omgjort, fra begyndelsen har 

været lagt klart frem for den skatteansættende myndighed, således at der for myndighe-

derne ikke har været tvivl om dispositionens eksistens og indhold.” 

 

Motiverne til skattestyrelseslovens § 37 C angiver ingen begrundelse for den ændrede 

formulering i forhold til SD-cirk. 1986-22. Der var imidlertid næppe tilsigtet nogen ma-

teriel ændring. Det anføres således i Told- og Skattestyrelsens notat ref. i TfS 2000, 740, 

pkt. 3.3, at: ”Denne betingelse er helt tilsvarende betingelse nr. 2 i det hidtil gældende 

cirkulære 1986-22, dvs. parterne må ikke have forsøgt at skjule transaktionen, således at 

det er vanskeligt for myndighederne uden dyberegående undersøgelse af regnskabsma-

teriale at gennemskue forholdet. Ligningsrådets hidtidige afgørelsespraksis vil derfor 

have direkte betydning for forståelsen af denne betingelse.” Om den hidtidige praksis 

kan henvises til Tommy V. Christiansen, Nogle betragtninger om omgørelse efter Skat-

testyrelseslovens § 37 C, Festskrift til Ole Bjørn, København 2004, s. 117 – 121. 

 

Som det ses, svinger forudsætningen fra et krav om, at andrageren ikke må have søgt at 

skjule forholdet til, at der skal gøres positive anmærkninger om dispositionen. 

 

Højesteret fastslog sidenhen i sagen ref. i SKM2011.769.HR, at: ”Efter Højesterets op-

fattelse må omgørelse som udgangspunkt forudsætte, at den pågældende disposition 
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fremgår eller kan udledes af de relevante selvangivelser. Det giver sig selv, at skatteyde-

ren ikke på noget tidspunkt må have forsøgt at skjule dispositionen eller dens indhold, 

således at det er gjort vanskeligt for myndighederne uden dybtgående undersøgelse af 

regnskabsmateriale at gennemskue forholdet.” 

 

Højesterets førstnævnte synspunkt, nemlig at omgørelse som udgangspunkt må forud-

sætte, at den pågældende disposition fremgår eller kan udledes af de relevante selvangi-

velser, blev anført på ny det følgende år i sagen ref. i SKM2012.209.HR, hvor omgørel-

se blev afvist vedrørende en udbytteudlodning på 37 mio. kr. til et moderselskab i et 

tilfælde, hvor udlodningen så at sige var foretaget ét regnskabsår for tidligt og dermed 

blev skattepligtigt.  

 

Højesteret konstaterede her, at ”Søbohus Holding ApS' selvangivelse for 1992/93 inde-

holder oplysning om, at dette selskab har modtaget et skattefrit udbytte på 37 mio. kr. 

fra Textil Holding. Udbyttet fremgår imidlertid ikke klart af Søbohus Holdings årsregn-

skab for samme periode, der var vedlagt dette selskabs selvangivelse. Af årsregnskabet 

for Textil Holding for perioden 1. maj 1992-30. september 1993, der er dateret den 30. 

november 1993, fremgår, at der foreslås et udbytte på 37 mio. kr. for dette regnskabsår. 

Der fremgår ikke noget om, at udbyttet skulle være blevet udbetalt i regnskabsåret. 

Textil Holdings udbytteerklæring, udbytteattesten og revisorerklæringen efterlader lige-

ledes det indtryk, at udbyttet først er udbetalt efter generalforsamlingen den 22. decem-

ber 1993, dvs. i regnskabsåret 1993/94.” 

 

Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at dispositionen den 30. september 1993 

ikke havde været lagt klart frem for skattemyndighederne. 

 

Afgørelsen forekommer ganske streng, da udbytteudlodningen efter det oplyste rent fak-

tisk fremgik af det relevante skattesubjekts selvangivelse.  

 

Omgørelse ved retsvildfarelse 
Særlige problemer opstår, hvor en skatteyder i regnskab og selvangivelse har behandlet 

en given indkomst eller et givet forhold i overensstemmelse med, hvad skatteyderen selv 

mener er gældende ret, dvs. i overensstemmelse med den retsvildfarelse, skatteyderen 
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befandt sig i ved udarbejdelse af regnskab og selvangivelse, og posteringen i øvrigt er 

sket i overensstemmelse med god regnskabsskik, eller i hvert fald ikke strider mod god 

regnskabsskik. 

 

Problemstillingen er nærmere behandlet af Tommy V. Christiansen i TfS 2006, 632, 

”Omgørelse i sager om rette indkomstmodtager”. Som her anført bør den, der svæver i 

en retlig vildfarelse og foretager posteringen helt og fuldt i overensstemmelse med god 

regnskabsskik, i sagens natur ikke udelukkes fra muligheden for omgørelse med henvis-

ning til, at forholdet ikke er lagt klart frem. En modsat fortolkning vil således kunne 

udelukke omgørelse i tilfælde, hvor skatteyderen har været i god tro og omvendt give 

mulighed for omgørelse i forhold til skatteydere, der utvivlsom har været i ond tro. 

 

Denne problemstilling bliver end mere udtalt i tilfælde, hvor en given disposition invol-

verer en indkomst hidrørende fra privatsfæren, som skatteyderen antager er skattefri og 

følgelig ikke finder anledning til at omtale i selvangivelsen, og ejheller i et eventuelt 

virksomhedsregnskab. Som et simpelt eksempel kan nævnes en skatteyders salg af en 

ejerbolig til et barn, hvor skatteyderen fejlagtigt antager, at ejerboligen er omfattet af 

parcelhusreglen.  

 

SKM2016.218.BR 
En sådan situation forelå i sagen afgjort ved Retten i Lyngbys dom af 19. februar 2016, 

ref. i SKM2016.218.BR.  

 

Sagen rejste flere spørgsmål, men drejede sig i relation til spørgsmålet om omgørelse 

om, hvorvidt en overdragelse af et varelager fra skatteyderen til dennes amerikanske 

selskab kunne omgøres.  

 

Sagen drejede sig nærmere om en tandlæge, som i 1993 udviklede en ”antisnorkeskin-

ne” af plast, som hun fik europæisk patent på. I 1994 fik tanlægen produceret ca. 8 – 

10.000 skinner, som tandlægen solgte dels til patienter gennem sin tandlægevirksomhed 

og dels ved et postordresalg gennem en af hende, sideløbende med klinikvirksomheden, 

oprettet virksomhed.  

 



- 5 – 
 

Offentliggjort d. 7. juni 2016 
 
 

 
  tommy@v.dk 

www.v.dk 
Tlf.     70 150 800 
Mob.  40 100 800 

Bodil Christiansen 
Advokat (L) 

Tommy V. Christiansen 
Advokat (H), cand. merc. (R) 

I 1995 etablerede hun et samarbejde med en amerikaner, der var interesseret i at investe-

re i klagerens skinner med henblik på salg på det amerikanske marked. Parterne oprette-

de et fælles selskab til formålet og fik produceret 100.000 skinner til en samlet pris på 

100.000 $. Efter det oplyste forsvandt amerikaneren imidlertid efter produktionen af de 

100.000 skinner, og tandlægen fik i 1996 kendskab til, at amerikaneren var en svindler. 

Selskabet blev herefter likvideret i 2002, og tandlægen overtog i denne forbindelse vare-

laget af skinner.  

 

I 2004 begyndte tandlægen at sælge skinnerne, og omsætningen steg herefter jævnt år 

for år fra knap 300.000 i 2004 til godt 2 mio. kr. i 2010. Tandlægen anså salget af skin-

nerne som salg af private ejendele og selvangav ikke avancer i perioden 2004 – 2009.  

 

I 2009/2010 oprettede hun - efter det oplyste af flere grunde - et amerikansk selskab og 

overførte restlageret af skinner til selskabet. Det var oplyst, at tandlægen som betaling 

for overdragelsen modtog en fordring på selskabet, men vilkårene for fordringen var 

ikke nærmere oplyst. Denne overdragelse blev ikke selvangivet. 

 

Den største aftager af skinnerne ville imidlertid ikke handle med det amerikanske sel-

skab, og salg til denne kunde blev derfor viderefaktureret til en af tandlægen drevet sær-

skilt virksomhed, som herefter solgte skinnerne til kunden. 

 

Efter overdragelsen til det amerikanske selskab antog tandlægens revisor efter oplysnin-

ger fra tandlægen, at mellemhandlersalget gennem virksomheden med salg af skinner 

var skattepligtigt, og avancen fra salget af skinnerne blev derfor selvangivet fra og med 

2010. SKAT og tandlægen var enige om, at fortjenesten fra salget af skinnerne og indgik 

i skatteyderens selvangivelse fra og med 2010, men var uenige om, hvorvidt det fremgik 

af selvangivelserne, at en del af omsætningen i virksomheden hidrørte fra salg af skin-

ner.  

 

Efter en henvendelse fra SKAT af 2/11 201, oplyste tandlægen ved et brev af 9/1 2012 

SKAT om overdragelsen af skinnerne til det amerikanske selskab, og hun fremlagde den 

23. april 2012 balance for det amerikanske selskab og eksempler på gennemfakturering 

til virksomheden tandlægens danske virksomhed.  
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I juli 2012 traf SKAT afgørelse om, at salgene af skinnerne var skattepligtigt, herunder 

overdragelsen af restlageret til det amerikanske selskab i 2010, og SKAT forhøjede på 

denne baggrund tandlægens virksomhedsindkomst for 2010 med 4,3 mio. kr. fra salget 

af det resterende lager af skinner til det amerikanske selskab. Endvidere forhøjede 

SKAT tandlægens virksomhedsindkomst for 2004 – 2009 med indtægterne fra salget af 

skinner de pågældende år.  

 

Ved en senere afgørelse fra januar 2013 afviste SKAT omgørelse af dispositionen vedrø-

rende overdragelsen af restlageret til det amerikanske selskab.  

 

Denne afgørelse blev fastholdt af Landsskatteretten og siden af Retten i Lyngby ved 

dommen af 19/2 2016.  

 

Retten i Lyngbys dom 
Ved vurderingen af sagen tog Retten udgangspunkt i Højesterets synspunkter, hvorefter 

omgørelse som udgangspunkt må forudsætte, at den pågældende disposition fremgår 

eller kan udledes af de relevante selvangivelser. 

 

Vedrørende den konkrete sag lagde Retten til grund, at overdragelsen af skinnerne den 

1/1 2010 ikke blev selvangivet.  

 

Herefter bemærkede retten, at uanset at tandlægen ikke havde forsøgt at skjule overdra-

gelsen, og uanset at avancen fra salg af skinner, der blev solgt gennem tandlægens i per-

sonligt regi drevne virksomhed, blev selvangivet for virksomheden, havde overdragelsen 

den 1/1 2010 efter rettens opfattelse ikke været lagt klart frem fra begyndelsen. Retten 

lagde herved vægt på, at det alene fremgik af tandlægens indkomst- og formueopgørelse 

for 2010, at hun ejede egenkapital i det amerikanske selskab, som ikke var vurderet og 

derfor medtaget til 0 kr., og at den personligt drevne virksomhed med salg af skinner 

havde en samlet omsætning på 2.100.975 kr. med angivelse af delomsætning, men uden 

angivelse af nærmere om omsætningen samt årets resultat på 26.646 kr., og at det ikke af 

disse oplysninger kunne udledes, at der den 1/1 2010 fandt en overdragelse af skinner 

sted til det amerikanske selskab. 
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Herefter, og da det ikke kunne føre til et andet resultat, at tandlægen var i en vildfarelse 

om sine dispositioner, ligesom det ikke kunne føre til et andet resultat, at tandlægen ef-

terfølgende fremsendte oplysninger om overdragelsen mv. til SKAT på SKAT´s fore-

spørgsel, blev omgørelse afvist.  

 

Kommentar  
Det er åbenbart, at Højesterets kriterium - at en omgørelse som udgangspunkt må forud-

sætte, at den pågældende disposition fremgår eller kan udledes af de relevante selvangi-

velser - er vanskeligt anvendeligt og i hvert meget problematisk i forhold til vurderingen 

af, om betingelserne for omgørelse er opfyldt i tilfælde, hvor skatteyderen - i god tro - 

håndterer en given disposition som skattefri.   

  

Ganske vist har Højesteret anvendt modifikationen ”som udgangspunkt”, men denne 

modifikation fandtes, som det fremgår, ikke relevant i denne sag.  

 

Det har dog næppe været tanken, at omgørelse skulle være udelukket i disse tilfælde.  

 
_______ o _______ 

 
 

 


