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Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksom-

hedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - 

SKM2016.468.LSR  © 
 
 

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

www.v.dk 
  

Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 15/9 2016 selvangivelsesom-
valg fra anvendelse af kapitalafkastordningen til anvendelse af virksom-
hedsskatteordningen, da grundlaget for skatteyderens oprindelige beslut-
ning om anvendelse af kapitalafkastordningen var uændret, når bortset fra 
en meget beskeden ændring af den opgjorte virksomhedsindkomst.  
 

Efter skatteforvaltningslovens § 30, stk. 1 kan SKAT tillade, at en skattepligtig ændrer 

et valg af selvangivne oplysninger, i det omfang skattemyndighederne har foretaget en 

ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, der har betydning for valget, og valget 

som følge heraf har fået utilsigtede skattemæssige konsekvenser. 

 

Efter forarbejderne til bestemmelsens forløber i skattestyrelseslovens § 37 D, jf. lov nr. 

410 af 2/6 2003, har bestemmelsen til formål at afbøde de urimeligheder, der måtte op-

stå, hvor et af skatteyderen truffet valg i forbindelse med selvangivelsen får uhensigts-

mæssige skattemæssige virkninger som følge af skattemyndighedernes tilsidesættelse af 

selvangivelsen.  

 

Ligeledes ifølge motiverne til § 37 D finder bestemmelsen anvendelse ved siden af de 

regler, hvorefter den skattepligtige hidtil havde kunnet ændre et tidligere foretaget valg 

på selvangivelsen. Bestemmelsen er dog uanvendelig, hvis materielle regler i anden 

lovgivning ligefrem forhindrer et ændret valg.  

 

http://www.v.dk/
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Såvel efter ordlyden af § 37 D som efter forarbejderne til bestemmelsen skal der fore-

ligge en sammenhæng mellem på den ene side skattemyndighedernes skatteansættelse, 

og på den anden side det valg i selvangivelsen, som skatteyderen ønsker ændret. I de 

særlige bemærkninger til § 37 D anføres i den forbindelse, at ”… Det er en betingelse 

for tilladelse til ændring efter bestemmelsen, at det tidligere trufne valg som følge af 

myndighedernes korrektion eller ændring af skatteansættelsen ikke har de skattemæssi-

ge virkninger, der var forudsat, da valget blev truffet, og at den skattepligtige kan godt-

gøre, at det vil have økonomiske konsekvenser, såfremt valget opretholdes…”  

 

Som et eksempel, hvor en skatteyder kan gøre brug af ændringsadgangen i § 37 D, er i 

de særlige bemærkninger til § 37 D peget på det tilfælde, at skattemyndighederne - i 

modsætning til skatteyderen - finder, at en bil placeret i virksomhedsskatteordningen 

udelukkende er anvendt privat. Skatteyderen kan herefter på baggrund af myndigheder-

nes ansættelse ændre sit oprindelige valg, således at bilen placeres uden for virksom-

hedsordningen.  

 

Netop i forhold til skatteyderes disponering vedrørende biler i forhold til virksomheds-

skatteordningen anlagde det daværende Ligningsråd en relativt liberal praksis, se herved 

TfS 2004, 172 og 221 om skatteyderes fejlagtige placering af biler i virksomhedsskatte-

ordningen. Se tillige TfS 2004, 402. 

 

Men med sagen ref. i TfS 2004, 689 LR konstaterede Ligningsrådet på et andet retsom-

råde, at en manglende sammenhæng mellem på den ene side den stedfundne ansættel-

sesændring og den ønskede ændring af et valg i selvangivelsen udelukkede et selvangi-

velsesomvalg. I den her nævnte sag omfattede myndighedernes ansættelsesændring en 

beskeden ændring af opgjort avance ved afståelse af goodwill og driftsmidler ved delaf-

ståelse af en lægepraksis, medens skatteyderen ønskede en selvangivelse af salgssum-

men som et privat aktiv ændret til selvangivelse af beløbet som et virksomhedsaktiv. 

Dette omvalg - dvs. omplacering af afståelsessummen - blev afslået af Ligningsrådet, da 

ansættelsesændringen efter rådets opfattelse ikke relaterede sig til det valg, som skatte-

yderen nu ønskede at ændre. Ansættelsesændringen havde således efter rådets opfattelse 

ikke betydning for den skattemæssige virkning og/eller hensigtsmæssigheden af det fo-

retagne valg.  
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SKM2016.468.LSR 
I sagen ref. i SKM2016.468.LSR forelå heller ikke den fornødne sammenhæng mellem 

på den ene side den ændrede skatteansættelse og på den anden side det ønskede omvalg.  

 

I den pågældende sag havde skatteyderen valgt beskatning af et virksomhedsoverskud 

på 1,065 mio. kr. før renter efter kapitalafkastordningen. Kapitalafkast blev beregnet til 

166.188 kr.  

 

Som følge af en fejl fra revisors side ved konverteringen fra skatteregnskabet til selvan-

givelsen blev kapitalafkast imidlertid fratrukket to gange ved opgørelsen af skatteyde-

rens personlige indkomst. Endvidere var renteudgifter på 26.169 kr. fratrukket to gange, 

ligesom ikke-fradragsberettigede låneomkostninger på 3.000 kr. var fratrukket. Endelig 

havde SKAT godkendt et yderligere fradrag for afskrivning på goodwill med 1.839 kr.   

 

Skatteyderen anmodede på den baggrund om genoptagelse samt om omvalg fra anven-

delse af kapitalafkastordningen til anvendelse af virksomhedsskatteordningen.   

 

En beskatning under de nu oplyste forhold efter kapitalafkastordningen ville resultere i 

en samlet skat på 276.382 kr., medens en beskatning efter virksomhedsskatteordningen 

ville udgøre 205.541 kr. med en beregnet udskudt skat på 55.100 kr.  

 

SKAT afviste anmodningen om selvangivelsesomvalg, da ansættelsesændringen baseret 

på de ændrede oplysninger efter SKAT´s opfattelse ikke bevirkede, at der oprindeligt 

ville være blevet truffet et andet valg, hvis skatteyderen havde haft kendskab til ændrin-

gen. SKAT henviste herved nærmere til, at skatteyderen oprindeligt havde valgt at blive 

beskattet efter kapitalafkastordningen på grundlag af et overskud af virksomhed før ren-

ter på 1.065.035 kr., og at ansættelsesændringen bevirkede et overskud af virksomhed 

før renter på 1.063.196 kr. (reduktionen svarende til afskrivningen på goodwill på 1.839 

kr.). Denne ændring kunne efter SKAT´s opfattelse ikke anses for at have haft betydning 

for valget og kunne ikke anses for at have haft utilsigtede skattemæssige konsekvenser.   
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SKAT bemærkede i samme forbindelse, at skatteforvaltningslovens § 30 ikke var tænkt 

som en reparationsmulighed, når det oprindeligt foretagne valg ikke havde været opti-

malt. 

 

Skatteyderen påklagede denne afgørelse til Landsskatteretten, der fastholdte SKAT´s 

afgørelse.  

 

Landsskatteretten lagde til grund, at SKAT havde foretaget en væsentlig beløbsmæssig 

forhøjelse/ændring af skatteansættelsen for det pågældende indkomstår, 2009, og at an-

modningen om omvalg var modtaget inden for 6 måneders fristen i skatteforvaltningslo-

vens § 30. Videre konstaterede retten, at der var fremsendt beregninger på, at der ved et 

eventuelt omvalg ville være en skattebesparelse ved valg af virksomhedsordningen frem 

for kapitalafkastordningen.  

 

Efter Landsskatterettens opfattelse var spørgsmålet herefter, om ændringen havde haft 

betydning for valget på selvangivelsestidspunktet, og valget som følge heraf havde fået 

utilsigtede skattemæssige konsekvenser. 

 

Dette fandt Landsskatteretten ikke var tilfældet.  

 

Landsskatteretten lagde herved til grund, at skatteyderen havde truffet valget om anven-

delse af kapitalafkastordningen på grundlag af de på selvangivelsestidspunktet forelig-

gende regnskabsspecifikationer, herunder virksomhedens skattemæssige resultat på 

1.065.035 kr. før renter, renteudgifter i virksomheden på 333.390 kr., og et kapitalafka-

stet på 166.188 kr. – og dermed altså på grundlag af et virksomhedsresultat, der var 

1.839 kr. højere end det resultat, som den nye revisor havde beregnet som grundlag for 

anmodningen om selvangivelsesomvalg.  

 

Landsskatteretten konstaterede dernæst, at den væsentligste ændring af skatteansættel-

sen for indkomståret 2009 skyldtes, at den tidligere revisor ved konvertering fra skatte-

regnskabet til selvangivelsen fejlagtigt havde fratrukket kapitalafkastet på 166.188 kr. to 

gange ved opgørelsen af den personlige indkomst. 
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Da den tidligere revisors skatteregnskab havde været til rådighed for valg af beskat-

ningsform, var det efter Landsskatterettens opfattelse ikke godtgjort at skatteyderen som 

følge af ændringen ville have valgt en anden beskatningsform på selvangivelsestids-

punktet, som havde fået utilsigtet skattemæssig virkning.  

 

På denne baggrund fandt Landsskatteretten, at betingelserne for et omvalg efter skatte-

forvaltningslovens § 30 ikke var opfyldt.  

 

Eller med andre ord: Der var ganske vist foretaget en ansættelse. Men da grundlaget for 

beslutningen om anvendelse af kapitalafkastordningen var uændret, havde skatteyderen 

ikke godtgjort, at han ville have truffet et andet valg. § 30 gav derfor ikke mulighed for 

omvalg.  

 

Skatteyderen havde heller ikke godtgjort, at forhøjelsen af kapitalindkomsten med 

29.169 kr., og nedsættelsen af honorar med 3.148 kr. havde haft betydning for valg af 

beskatningsform på selvangivelsestidspunktet, og at valget havde haft utilsigtede skat-

temæssige konsekvenser. Disse ændringer fandtes derfor heller ikke at kunne føre til et 

omvalg.  

 

Med kendelsen er lagt an til en meget stringent vurdering af, om en stedfunden ændring 

har haft betydning for beslutningsgrundlaget for det valg, der er truffet på selvangivel-

sestidspunktet.  

 

 
_______ o _______ 

 

 

 

 
 


