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Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?©  
 
 

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

www.v.dk 
  
Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en æn-
dring af reglerne om bindende svar, således at Skat i videre omfang end 
hidtil er forpligtet af et bindende svar. Formålet er at styrke borgerens stil-
ling overfor Skat. Den varslede lovændring er nu på vej, og et lovudkast 
herom er sendt i høring. 
 
Selv om ændringen vedtages, gælder det fortsat, at et bindende svar kun er 
”bindende” for Skat, hvis givne betingelser er opfyldt.   
 
I mange tilfælde er det ønskeligt eller hensigtsmæssigt og i nogle tilfælde måske lige-

frem nødvendigt at adspørge Skat om givne skattemæssige problemstillinger, som man 

møder som borger.  

 

Baggrunden herfor er indlysende: Reglerne og praksis om skat-, moms-, told- og afgifter 

er yderst omfattende og i mange tilfælde meget komplekse. Næppe nogen medarbejder 

hos Skat og næppe nogen sagkyndig udenfor Skat har et fuldt overblik over området. 

Det er ikke svært at forstå, hvorfor man som almindelig skatteborger kan føle sig som 

Moses ved det røde hav. Oveni kommer, at misforståelser kan få væsentlige økonomiske 

og i værste fald strafferetlige konsekvenser for den enkelte skatteborger. 

 

Et simpelt eksempel illustrerer problemet: Ønsker en skatteyder at overdrage sit som-

merhus til et barn som en gave, skal der betales gaveafgift af sommerhusets værdi med 

15 pct. af den del af værdien, der overstiger det årlige bundfradrag på 62.900 kr. (2017). 

http://www.v.dk/
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Er betingelserne i ”sommerhusreglen” for et skattefrit salg af sommerhuset ikke opfyldt, 

eksempelvis som følge af, at kravet om grundens maksimale størrelse ikke er opfyldt, 

skal skatteyderen oveni beskattes af fortjenesten ved gaveoverdragelsen, selv om der er 

tale om en gave, og skatteyderen således ikke får penge i kassen til at betale skatten ved 

overdragelsen. Det er en almindelig misforståelse, at hvis man giver noget væk, skal 

giveren ikke beskattes. Her vil en simpel misforståelse af reglerne om adgang til et skat-

tefrit salg, idet skatteyderen tror, at huset kan overdrages skattefrit, med andre ord kunne 

udløse et uventet og måske meget stort skattekrav.  

 

Havde skatteyderen derimod forespurgt hos Skat på forhånd, og her fået oplyst, at betin-

gelserne i sommerhusreglen ikke var opfyldt, havde skatteyderen måske disponeret an-

derledes. 

 

Et andet eksempel her fra Aarhus var et tilfælde, hvor en række parcelhusejere sammen 

havde en fælles jordlod. Efter nogle år besluttede parcelhusejerne at sælge jordlodden 

og forespurgte i den forbindelse en rådgiver, om jordlodden efter dagældende regler 

kunne sælges skattefrit. Det bekræftede rådgiveren. Jordlodden blev herefter solgt og 

pengene fordelt mellem ejerne. Hvad der kom som en stor overraskelse var, at selve 

fordelingen af pengene udløste personskat med den højeste marginale skattesats. Skat 

havde nemlig - med rette - lagt til grund, at jordlodden var ejet af en forening bestående 

af de pågældende parcelhusejere. Og udlodning fra en sådan forening beskattes fuldt ud, 

dvs. uden fradrag for den oprindelige anskaffelsessum. Lige her havde det været hen-

sigtsmæssigt med et bindende svar, som jo givetvis ville være, at salget og fordelingen 

af salgssummen udløste en skat, som var større og mere byrdefuld, end hvis der blot 

havde været tale om avancebeskatning ved salg af jordlodden. 

 

Især spørgsmål om værdiansættelse ved generationsskifte er et område, hvor der stedse 

er et stort behov for afklaring, før parterne disponerer.  

 

 

Bindende svar  
Som andre forvaltningsmyndigheder har Skat en almindelig vejledningsforpligtelse 

overfor borgerne, og Skat yder her en omfattende indsats.  
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En del af denne vejledningsindsats har form af bindende svar, hvor Skat på grundlag af 

en skriftlig henvendelse fra en borger tager stilling til en konkret skatteretlig problem-

stilling, som borgeren ønsker Skats vurdering af.  

 

Ofte vil der være tale om dispositioner, som borgeren overvejer, men ikke ønsker at 

gennemføre, før borgeren har vished for, hvilke skattemæssige konsekvenser dispositio-

nen vil give anledning til. Efter de gældende regler er det dog også muligt at spørge til 

de skattemæssige konsekvenser af dispositioner, som borgeren allerede har foretaget.  

 

 

Bindende virkning 
Det centrale for bindende svar er, at Skats svar på en borgers henvendelse - som navnet 

indikerer - som udgangspunkt er ”bindende” for Skat.  

 

Borgeren kan altså som udgangspunkt regne med, at den beskatning, som Skat skitserer 

i et bindende svar, er den beskatning, som siden vil blive lagt til grund ved ligningen af 

ham.  

 

Borgeren selv er derimod ikke bundet af det ”bindende svar”. Det står således i princip-

pet borgeren frit for at selvangive på en anden måde, end hvad der fremgår af det bin-

dende svar. Men i en sådan situation bør borgeren i sagens natur på klar og tydelig måde 

gøre Skat opmærksom på, at borgeren har selvangivet noget andet, end hvad der fremgår 

af Skats svar.  

 

Sagen er jo den, at hvis Skats svar er korrekt, vil borgerens selvangivelse i strid med det 

oplyste – f.eks. at skatteyderen undlader en selvangive en indkomst, som Skat har oplyst 

er skattepligtig – være udtryk for, at skatteyderen mod bedre vidende udeholder indtæg-

ter.  

 

 

Betingelser for ”bindende” virkning 
I skattelovgivningen er fastsat detaljerede regler om og rammer for, hvornår et bindende 

svar er ”bindende” på den skitserede måde.  
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Reglerne skal bl.a. sikre klarhed omkring, hvad der spørges om, hvad der svares på, og 

hvad der er baggrunden og forudsætningerne for henholdsvis skatteyderens spørgsmål 

og Skats svar herpå.  

 

 

Korrekte oplysninger om sagens forhold 
Det er således bl.a. en betingelse for at få et korrekt og bindende svar, at skatteyderens 

anmodning - som det anføres i loven - indeholde alle de oplysninger af betydning for 

svaret, som står til rådighed for skatteyderen.  

 

Centralt er i denne sammenhæng, at skatteyderen på loyal og fyldestgørende måde fore-

lægger skattemyndighederne alle de oplysninger, som kan have betydning for skatte-

myndighedernes vurdering af sagen.  

 

Viser det sig efterfølgende, at skatteyderen på illoyal måde har forholdt skattemyndig-

hederne sådanne oplysninger, kan resultater blive, at myndighederne ikke er bundet af 

det tidligere givne bindende svar.  

 

Det er ikke sjældent set, at en skatteyder, der forhandler om salg af et givet aktiv, f.eks. 

en ejendom eller virksomhed, til en eksterne person til en meget fordelagtig pris, får en 

meget kreativ idé. Hvis han nu skynder sig at overdrage aktivet til sine børn til den ak-

tuelle lave skattemæssige værdi uden at oplyse, at der forhandles om salg af aktivet til 

en langt højere værdi, vil der ske en skattefri formueoverførsel til børnene af en denne 

forventede merværdi, dog med fradrag af avancebeskatningen. Det gælder imidlertid 

utvivlsomt, at indhenter skatteyderen et bindende svar om værdiansættelsen, men undla-

der skatteyderen at oplyse om disse forhandlinger, der selvsagt har betydning for pris-

fastsættelse ved overdragelse til børnene, er det bindende svar ikke bindende, og det kan 

ikke udelukkes, at der tillige er udsigt til en skattestraffesag, hvis den påtænkte disposi-

tion gennemføres. 

 

Er spørgsmålet efter Skats eller Skatterådets opfattelse ikke tilstrækkeligt oplyst, kan 

myndighederne ganske vist anmode skatteyderen om yderligere oplysninger eller doku-

mentation. Men i sidste ende har skatteyderen selv ansvaret for, at alle relevante oplys-
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ninger bringes frem, og ikke blot de oplysninger, som Skat rent faktisk beder skatteyde-

ren om at fremlægge.  

 

 

Ændrede forudsætninger  
Det er ligeledes en betingelse for at bibeholde svarets bindende virkning, at skatteyderen 

disponerer i overensstemmelse med, hvad skatteyderen har beskrevet i anmodningen om 

det bindende svar.  

 

Er der således sket ændring af de forudsætninger, som skattemyndighederne har lagt til 

grund i det bindende svar, og var disse forudsætninger afgørende for skattemyndighe-

dernes besvarelse, er Skat heller ikke bundet af svaret.  

 

Hvis skatteyderen efter at have modtaget et bindende svar således beslutter sig for at 

disponere på en anden måde, end han oprindeligt havde forestillet sig, og som han havde 

tilkendegivet overfor skattemyndighederne, kan det altså være nødvendigt at anmode 

om et nyt bindende svar vedrørende den nye disposition.  

 

Det samme gælder, hvis der er sket ændringer af den lovgivning, som skattemyndighe-

derne har lagt til grund for svaret. Heller ikke i en sådan situation vil det bindende svar 

være bindende for Skat. 

 

 

I visse tilfælde er et ”bindende svar” ikke bindende.  
Endelig blev i april 2015 vedtaget en særregel for bindende svar om værdiansættelsen af 

et aktiv - f.eks. værdiansættelsen af et sommerhus ved overdragelse fra far til søn eller 

værdiansættelsen af goodwill ved overdragelse af en virksomhed mellem koncernfor-

bundne selskaber.  

 

Efter denne særregel er et bindende svar om værdiansættelsen af et aktiv alligevel ikke 

bindende, hvis det på baggrund af oplysninger ud fra et efterfølgende direkte eller indi-

rekte salg af aktivet eller ud fra størrelsen af det efterfølgende afkast på aktivet kan be-
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grundes, at aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg 

mindst 30 pct. og mindst 1 mio. kr. fra værdien i det bindende svar. 

 

I regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen imidlertid en ophævelse af 

denne særregel, og Skatteministeriet har den 23. august 2017 offentliggjort et udkast til 

et lovforslag om ophævelse af reglen. Et bindende svar vil således som udgangspunkt 

være bindende, selv om det senere viser sig, at den reelle værdi af et aktiv på tidspunktet 

for Skats afgivelse af det bindende svar var væsentligt anderledes end forudsat i det bin-

dende svar.    

 

 

Hvordan anmodes om bindende svar? 
En anmodning om et bindende svar skal indgives til Skat. På Skats hjemmeside har Skat 

oprettet en blanket, der gør det enkelt at sende anmodningen. Samtidig med indgivelse 

af en anmodning om et bindende svar skal der betales et gebyr på 400 kr. 

 

En anmodning om et bindende svar har form af en anmodning om svar på et konkret 

spørgsmål. Skatteyderen skal således stille et konkret spørgsmål, som i princippet kan 

besvares med et ”ja” eller et ”nej” – f.eks. på følgende måde: Kan jeg sælge mit som-

merhus beliggende Skagensvej nr. 100, Skagen, skattefrit?   

 

Dernæst skal skatteyderen redegøre for sagens omstændigheder. På Skats hjemmeside er 

nævnt en række eksempler på, hvilke forhold og dokumenter, der typisk vil være rele-

vante at nævne eller fremsende. Men det er fortsat skatteyderens ansvar, at alle relevante 

oplysninger er givet. 

 

Anmodningen om bindende svar behandles som udgangspunkt af Skat.  

 

I visse tilfælde skal Skat imidlertid forelægge sagen for Skatterådet, der herefter træffer 

afgørelse i sagen. Det drejer sig bl.a. om tilfælde, hvor svaret vil kunne få konsekvenser 

for et større antal skatteydere, hvor svaret vedrører større økonomiske værdier, eller 

hvor svaret angår fortolkning af væsentlig betydning for lovgivningen.  
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Uanset om sagen er blevet behandlet af Skat eller af Skatterådet, vil skatteyderen kunne 

påklage svaret til Landsskatteretten, der herefter tager stilling til anmodningen. En sådan 

klage kan kun omfatte behandling af det eller de spørgsmål, der blev stillet til Skat i 

første fase. Det er således ikke muligt at stillede ændrede eller yderligere spørgsmål i 

forbindelse med klagebehandlingen ved Landsskatteretten; heller ikke selv om dette i 

nogle tilfælde kunne være nærliggende.  

 

Et bindende svar er bindende for skattemyndighederne ved behandlingen af det be-

skrevne forhold i 5 år regnet fra spørgerens modtagelse af svaret.  

 

 
_______ o _______ 

 

  

 
 


