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Forord

Bogen omhandler tre hovedområder af den formelle skatteret: Skatteforvalt-
ning – Skatteproces – Skattekontrol. Bogen er derfor opdelt i tre hovedafsnit.

Fremstillingen retter sig mod den samlede skatteforvaltning, uanset om 
denne retter sig mod skatter eller afgifter, men bogen har særligt sigte på 
indkomstbeskatningen. Navnlig Del 1 om Skatteforvaltningens opbygning 
og kompetence og om sagsbehandlingsregler, herunder ansættelsesfrister og 
forældelse mv., er relateret til den almindelige forvaltningsret i det omfang, 
denne er relevant. Tilsvarende gælder, at Del 2 om Skatteprocessen omhand-
lende klage og domstolsprøvelse er relateret til henholdsvis den almindelige 
forvaltningsrets regler om administrativ rekurs og Retsplejelovens regler om 
den civile retspleje.

Bogen er skrevet som en hånd- og lærebog med fyldige henvisninger til 
anden litteratur og en omfattende angivelse af og analyse af praksis, navnlig 
domspraksis.

Bogen er forsynet med fyldigt stikordsregister og afgørelses- og doms-
register.

Bogen indgår som lærebog på faget: »Skatteforvaltning – Skattekontrol – 
Skattestrafferet« på den juridiske og erhvervsjuridiske kandidatuddannelse på 
Juridisk Institut. Det er håbet, at bogen kan finde anvendelse i undervisningen 
i den formelle skatteret på andre højere læreanstalter. Det er ligeledes håbet, 
at bogen kan anvendes som håndbog af praktikere, skattemyndigheder samt 
klagemyndigheder og domstole mv.

Bogen er med vanlig dygtighed samlet og renskrevet af Bente Schandorff 
Hansen, Aarhus Universitet, som jeg takker for eminent godt samarbejde.

Bogen er ajourført med lovgivning og praksis mv. pr. 1. januar 2020.

Aarhus, februar 2020 
Jan Pedersen
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KAPITEL 1

Skatteforvaltningsrettens 
overordnede systematik

 

Den formelle skatteret – også kaldet skatteforvaltningsretten – omfatter dels 
de forvaltningsretlige og processuelle regler, som normerer ansættelse, kontrol, 
opkrævning og håndhævelse af skattekravet med tilhørende klagebehandling, 
dels de kompetenceregler, som udgør forudsætningen for skattemyndighe-
dernes virke.

Retsgrundlaget for skatteforvaltningsretten udgøres navnlig af den ge-
nerelle skatteforvaltningsretlige lovgivning med tilhørende administrative 
forskrifter. Af betydning er især Skatteforvaltningsloven, der indeholder såvel 
de overordnede regler for skattemyndighedernes organisation og kompetence 
som reglerne for den nærmere gennemførelse af skatteretlige forvaltningsakter 
samt påklage og domstolsprøvelse heraf. Yderligere kan nævnes Skattekon-
trolloven, der fastlægger de skattepligtiges oplysningspligter med tilhørende 
ansvar og myndighedernes kontrolbeføjelser. Den generelle skatteforvalt-
ningsretlige lovgivning suppleres af en række mere eller mindre omfattende 
bestemmelser af skatteforvaltningsretlig karakter i den materielle lovgivning 
f.eks. Kildeskattelovens afsnit V-VII om opkrævning og inddrivelse mv. af 
skattekrav, Opkrævningsloven, Inddrivelsesloven etc.

Skatteforvaltningsretten henhører under den formelle skatteret, idet den 
ikke selv indeholder regler, der virker bestemmende for størrelsen af den skat-
tepligtige indkomst eller skattekravets størrelse. Sådanne regler indeholdes i 
den materielle skatteret omfattende dels den subjektive skatteret, hvor kredsen 
af skattepligtige angives (skatterettens subjekter), dels den objektive skatteret, 
hvor de skattepligtige indtægter og fradrag angives (skatterettens objekter).

Skatteforvaltningsretten henhører i systematisk henseende under forvalt-
ningsretten. Heraf følger, at den almindelige forvaltningsret som principielt 
udgangspunkt finder anvendelse, herunder navnlig Forvaltningsloven, Lov om 
offentlighed i forvaltningen, Lov om Folketingets Ombudsmand samt almin-

36138_skatteforvaltning_-proces_-kontrol_1u1o_155x230mm.indd   17 11-03-2020   15:33:46

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



18

Kapitel 1. Skatteforvaltningsrettens overordnede systematik

delige offentligretlige principper om myndigheders kompetence til udstedelse 
af administrative forskrifter, krav til sagsoplysning (officialprincippet), krav til 
sagsbehandling, iagttagelse af god forvaltningsskik etc. Sådanne almindelige 
principper suppleres navnlig i henseende til Forvaltningslovens regler om 
inhabilitet, begrundelse, klagevejledning etc. Ikke sjældent er den almindelige 
forvaltningsret dog fraveget ved selvstændig lovregulering, f.eks. reglerne 
om genoptagelse og revision af skatteansættelse i SFL §§ 26 og 27, reglerne 
om domstolsprøvelse i SFL §§ 47-50 etc. I andre tilfælde er den almindelige 
forvaltningsret blot suppleret af specielle bestemmelser i skatteforvaltnings-
retten, f.eks. SFL § 15 om habilitet for medlemmer af klageorganer og SFL 
§§ 19 og 20 om sagsfremstilling og »agterskrivelse«. Forholdet mellem den 
almindelige forvaltningsret og skatteforvaltningsretten kan udtrykkes såle-
des, at den almindelige forvaltningsret finder anvendelse, medmindre særlig 
undtagelse er foretaget i den særlige skatteforvaltningsretlige lovgivning.

Skatteansættelse, opkrævning og håndhævelse af skattekravet er utvivl-
somt samfundets mest omfattende og krævende forvaltningsopgave. Den 
indebærer ikke blot en masseforvaltning, der retter sig mod landets samlede 
millionbefolkning og hundredetusindtal af skattepligtige juridiske personer, 
men også en stillingtagen til hver enkelt skattesubjekts mangfoldige og egen-
artede indtægts- og udgiftsposter. Hertil kommer, at masseadministrationen 
foretages på grundlag af den omfattende og særdeles komplicerede skatte-
lovgivning. Yderligere indebærer skatteforvaltningen afgørelser, der ofte er 
af afgørende betydning for skattesubjekternes privatøkonomi og dermed for 
befolkningens velfærd. Endelig er det et faktum, at skatteområdet har en 
sådan nationaløkonomisk betydning, at beskatningens gennemførelse er en 
forudsætning for velfærdsstatens hele eksistens. Skatteforvaltningsopgaven 
er følgelig undergivet en betydelig politisk, økonomisk og samfundsmæssig 
opmærksomhed.

I sammenligning med andre forvaltningsområder, hvor der foretages en 
masseforvaltning på grundlag af en kompliceret lovgivning – f.eks. social-
retten – er det kendetegnende, at skatterettens indhold og grænser bestandigt 
prøves ved klageinstanser og domstole. Den omstændighed, at beskatningen 
omfatter betydelige beløb for den enkelte skattepligtige, medfører, at det ofte 
er formålstjenligt at ofre udgifter til skatteadvokater og revisorer for at sikre, at 
myndighedernes skattekrav har den fornødne hjemmel og er opgjort korrekt. 
Samtidig indeholder lovgivningen om omkostningsdækning i skattesager i 
SFL §§ 52-61 favorable vilkår for skatteprocesser. Det er derfor vanskeligt for 
skatteforvaltningen at nedprioritere kravene til hjemmel og legalitet til fordel 
for rent praktiske administrative hensyn.
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En række betydelige og ofte modsatrettede skattepolitiske hensyn er så-
ledes bestemmende for skatteforvaltningsrettens nærmere indhold.

Opgaverne for den samlede skatteforvaltning omfatter en række forskellige 
funktioner. Som det fremgår af SFL § 1, varetager told- og skatteforvaltningen 
– der er den overordnede lovmæssige myndighedsbetegnelse – forvaltningen 
af skatter, dvs. ikke blot indkomstskatten, men også alle afgifter i de talrige 
afgiftslove. Sidstnævnte omfatter navnlig bo- og gaveafgift, merværdiafgift 
(moms), motor og forsikringsafgifter (f.eks. registreringsafgift og vægtaf-
gift på motorkøretøjer), energi- og miljøafgifter (f.eks. elafgift, benzinafgift, 
affaldsafgift), forbrugsafgifter (f.eks. ølafgift, vinafgift, spiritusafgift, to-
baksafgift) og kasino- og lotteriafgift. I henseende til indkomstbeskatningen 
er den helt centrale opgave naturligvis selve skatteansættelsen bestående af 
opgørelsen af den skattepligtige indkomst og herpå følgende skatteberegning.1 
På grundlag heraf skal de opgjorte skattekrav indkræves, hvad enten dette 
sker ved de skattepligtiges frivillige indbetalinger af foreløbige acontoskatter, 
efterbetalinger eller ved myndighedernes tvangsinddrivelse gennem udlæg, 
lønindeholdelse, universalforfølgning, modregning etc. For så vidt angår acon-
toskatter (A-skat, B-skat, aconto-selskabsskat mv.), er disse i vidt omfang 
fastsat forud ved en såkaldt forskudsregistrering.

Det er kendetegnende, at skatteansættelsen sker digitalt ved indgående 
anvendelse af IT og i betydelig grad, for så vidt angår fysiske personer, på 
grundlag af oplysninger om indkomstforhold, som myndighederne allerede 
er i besiddelse af i kraft af Skatteindberetningsloven (SIL). Det er tillige ken-
detegnende, at en skatteansættelse kan ændres både til gunst og til skade for 
den skattepligtige. Alene fristreglerne i SFL §§ 26-27 medfører en skattean-
sættelses endelighed, hvorfor disse regler har en central betydning. Skattean-
sættelsen præges således af et princip om materiel korrekthed.

Ligeledes til varetagelse af hensynet til en korrekt og ensartet skattean-
sættelse indeholder skatteforvaltningsretten udførlige regler om den skatte-
pligtiges klageadgang og ret til domstolsprøvelse. Klage over told- og skatte-
forvaltningens afgørelser, uanset om disse relaterer sig til indkomstskat eller 
afgifter, indgives til Skatteankestyrelsen til forberedelse og evt. visitering til 
afgørelse af et ankenævn eller Landsskatteretten.

1. Synonymt med udtrykket skatteansættelse er udtrykket ligning, som tidligere anvend-
tes i videre omfang, men som nu ofte anvendes i flæng med udtrykket skatteansættelse. 
I nyere lovgivning anvendes dog alene udtrykket skatteansættelse eller ansættelse af 
indkomstskat, jf. f.eks. SFL § 5, stk. 1, nr. 2, om skatteankenævnets kompetence ved 
klagebehandling af fysiske personers »Ansættelse af indkomstskat«.
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Foruden den væsentlige opgave bestående af skatteansættelse af juridiske 
og fysiske personer indebærer skatteforvaltningen et væld af øvrige opgaver. 
Mangfoldige steder i den materielle skattelovgivning er told- og skatteforvalt-
ningen givet hjemmel til meddelelse af tilladelser og dispensationer. Hertil 
kommer den overordnede administration af hele skatteforvaltningsopgaven 
samt opkrævning af skattetilsvar mv.

En systematisering af de mangfoldige opgaver, som er pålagt skattemyndig-
hederne i henseende til indkomstskat, kan foretages på flere måder. En funktions-
bestemt systematisering resulterer i, at opgaverne kan opdeles i 8 hovedgrupper:

1. Skatteansættelse med forudgående forskudsansættelse af aconto-
skatter

2. Skattekontrol af tidligere foretagne ansættelser
3. Gennemførelse af øvrige skatteforvaltningsretlige afgørelser, her-

under meddelelse af dispensationer og tilladelser hjemlet i skattelov-
givningen

4. Administration og styring af skatteforvaltningsopgaven samt op-
krævning mv. af skattetilsvar

5. Klagebehandling
6. Meddelelse af bindende svar
7. Vejledning og besvarelse af forespørgsler
8. Parlamentarisk funktion og regeludstedelse, herunder udarbejdelse af 

lovgivning, og administrative regler, herunder bekendtgørelse, Den 
Juridiske Vejledning, SKM-meddelelser mv.

Ved Skatteforvaltningsloven af 2005 er etableret en enhedsforvaltning, den 
statslige told- og skatteforvaltning, benævnt Skatteforvaltningen, som ud-
øver den samlede forvaltning af lovgivningen af skatter, ligesom Skattefor-
valtningen er kompetent i henseende til Lov om vurdering af landets faste 
ejendomme samt registrering af biler.2 Skatteforvaltningen er organisatorisk 
opdelt i 7 styrelser: Administrations- og Servicestyrelsen, Gældsstyrelsen, 
Motorstyrelsen, Skattestyrelsen, Toldstyrelsen, Udviklings- og Forenklings-
styrelsen samt Vurderingsstyrelsen. Centralt i skatteforvaltningen står Skat-
testyrelsen, der varetager ansættelse og kontrol af indkomstskat og afgifter.

Herudover behandles klager af uafhængige klageorganer (Skatteanke-
forvaltningen (Skatteankestyrelsen) med tilhørende skatte-, vurderings- og 
motor ankenævn samt Landsskatteretten), ligesom Skatterådet bistår ved 
forvaltningen og kan afgøre sager, som Skattestyrelsen forelægger. Den 

2. Se hertil Bkg. 2018.804 om varetagelsen af told- og skatteforvaltningens opgaver.
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kommunale kompetence i skatteforvaltningen – der blev etableret ved Stats-
skattelovene – er helt fjernet ved Skatteforvaltningsloven, dog således at 
kommunalbestyrelsen varetager en kommunal borgerservice omfattende råd 
og vejledning også om skattespørgsmål. Denne service omfatter dog ikke 
kompetencen til at afgøre nogen form for forvaltningsafgørelser, men er be-
grænset til en faktisk forvaltningsvirksomhed omfattende råd og vejledning 
på generelt niveau. Endelig er Folketingets Ombudsmand efter de almindelige 
regler i Ombudsmandsloven tillagt kompetence i henseende til, om skattefor-
valtningen sker i strid med gældende ret, eller om der på anden måde er sket 
fejl eller forsømmelse.

Organisationsplanen for den samlede skatteforvaltning med tilhørende 
klagemyndigheder og domstolsprøvelse kan skitseres således:  
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     Højesteret 
 
 
 
 
     Landsret 
    RPL   RPL 
    § 226,   §  226

    stk. 1   stk. 1
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  § 48-49    
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 SFL § 11 SFL §§ 5-7 
   
 
   Grl. § 63   
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  SFL § 48, stk. 1 
 
     Skatteanke- 
     styrelsen 
     SFL § 4 a 
 
 
 Kommunal- SKM 2018. Skatterådet 
 bestyrelse 349 SFL § 2 
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 SFL § 16, stk. 1 
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SFL § 1 
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