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Returadresse: Skatteforvaltningen, Nykøbingvej 76, 4990 Sakskøbing

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab  
Værkmestergade 2
    
Danmark 8000 Aarhus C

Att.: Per Bjerg Christensen

Bindende svar

I har den 2. marts 2022 som repræsentant for Aarhus Kommune bedt om bindende 
svar på følgende

Spørgsmål: 

Kan Skattestyrelsen bekræfte, at Byggefelt 2 skal anses som en momsfritaget fast 
ejendom jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, hvorfor købesummen ikke skal tillægges 
moms i forbindelse med den påtænkte overdragelse?

Svar: 

Ja, se dog Skattestyrelsens begrundelse for svaret nedenfor.

Faktiske forhold

I har i ansøgningen om bindende svar oplyst:

”Anmodningen vedrører den momsmæssige kvalifikation af ejendommen 
matr.nr. 12ab Århus Markjorder, beliggende Tage-Hansens Gade 14B, 8000 
Aarhus C (samlet benævnt ”Ejendommen”), nærmere bestemt ”byggefelt 2”, 
hvilket defineres senere i anmodningen. Vi har tidligere modtaget bindende 
svar i forhold til ”byggefelt 1”, hvor det var Skattestyrelsens opfattelse, at 
byggefeltet kan overdrages momsfrit. Det bindende svar vedlægges til orien-
tering som bilag 1.

SP 04 – Bindende svar selskaber

Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg

Telefon 72 22 18 18
Skat.dk

Jeres sagsnr. 029774-0769 
pec/ndh/mebr
Vores sagsnr. 22-0213078 

Cvr-nr. 55133018

 28. marts 2022
 

http://matr.nr/
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Matrikelkort, satellitkort og bygningskort over Ejendommen vedlægges som 
bilag 2-4. BBR-meddelelse og kort, der viser placeringen af de enkelte byg-
ninger med bygningsnumre vedlægges som bilag 5 og 6.

Ejendommen er det tidligere Amtssygehus i Aarhus, som Aarhus Kommune 
erhvervede ved købsaftale af 27. januar 2016 fra Region Midtjylland. Skøde 
er vedlagt som bilag 7.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland indgik i forbindelse med overdra-
gelsen en aftale om, at overtagelsesdagen blev udskudt indtil 1. januar 2019, 
hvorefter kommunen overtog Ejendommen. Regionen fortsatte driften af sy-
gehuset indtil ultimo september 2018, hvorefter regionen brugte de resterende 
måneder på at flytte ud af bygningerne.

Ejendommen er beliggende i byzone, og den er omfattet af lokalplan nr. 088, 
der vedrører driften af Amtssygehuset. Vedlagt som bilag 8 er ”Forslag til 
Udviklingsplan for Amtssygehuset”, der blev vedtaget den 1. december 2021 
af Aarhus Byråd. Den endelige version er imidlertid endnu ikke tilgængelig, 
da den er ved at blive konsekvensrettet.1 

Aarhus Kommune har efter sygehusets lukning stillet 400 parkeringspladser 
vederlagsfrit til rådighed på matriklen for byens borgere.

Aarhus Kommune påtænker nu at udstykke Ejendommen i en række bygge-
felter, der hver især vil få eget matrikelnummer og dermed bliver selvstæn-
dige ejendomme i momsmæssig forstand. Herefter skal disse sælges til uaf-
hængige købere, der skal videreudvikle området. Overdragelserne af bygge-
felterne påtænkes at skulle ske i en række transaktioner via flere udbudsrun-
der, og Aarhus Kommune ønsker derfor at sikre sig korrekt håndtering af 
momsen i forbindelse hermed.

Anmodningen vedrører overdragelsen af byggefelt 2 (herefter ”Byggefelt 2”) 
jf. bilag 9, hvor byggefeltet for en god ordens skyld er markeret med rødt. For 
en god ordens skyld vedlægges oversigt over området med bygningsnumre 
som angivet i BBR som bilag 10.

COWI A/S har foretaget en teknisk due diligence af en række bygninger på 
Ejendommen, og der vil i den nærmere beskrivelse af Byggefelt 2 blive hen-
vist til denne rapport (bilag 11).

Vi henviser desuden til vedlagte billeder taget i april 2021, jf. bilag 12, som 
dokumentation for bygningernes stand. En række af bygningerne i området er 
desuden udlejet af Aarhus Kommune, og liste over lejemål udarbejdet af Aar-
hus Kommune vedlægges som bilag 13.

Byggefelt 2 udgøres af et grundareal med 4 bygninger (bygning nr. 1, 2, 6 og 
13).
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Bygning nr. 1 er opført i 1935, og der er tale om en bygning, der er registreret 
som hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign jf. BBR-meddelelse. Bygningen 
har indtil ultimo september 2018 været anvendt til hospitalsdrift, og bygnin-
gen har herefter stået delvis ubenyttet hen. I forhold til bygningens stand hen-
vises til rapporten fra COWI A/S, s. 12, jf. bilag 11, hvor følgende er konklu-
deret vedrørende bygning nr. 1: ”Samlet set vurderes bygningens tilstand som 
rimelig, da bygningen kun har mindre fejl, som ikke påvirker sikkerheden el-
ler holdbarheden, bygningens alder taget i betragtning. Alt i alt en sund byg-
ning med en tagkonstruktion der fremstår i middel stand, godt og sundt mur-
værk.”

Bygning nr. 2 er opført i 1935, og der er tale om en bygning, der er registreret 
som hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign jf. BBR-meddelelse. Bygningen 
har indtil ultimo september 2018 været anvendt til hospitalsdrift, og bygnin-
gen har herefter stået delvis ubenyttet hen.

Bygning nr. 6 er opført i 1967, og der er tale om en bygning, der er registreret 
som hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign jf. BBR-meddelelse. Bygningen 
har indtil ultimo september 2018 været anvendt til hospitalsdrift, og bygnin-
gen har herefter stået delvis ubenyttet hen.

Bygning nr. 13 er opført i 1975, og der er tale om en bygning, der er registre-
ret som hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign jf. BBR-meddelelse. Bygningen 
har indtil ultimo september 2018 været anvendt til hospitalsdrift, og bygnin-
gen har herefter stået delvis ubenyttet hen.

Det bemærkes, at en del af bygningerne har været udlejet i perioden maj 2019 
til november 2019 jf. bilag 13. Vi henviser desuden til vedlagte billeder, jf. bi-
lag 12, som dokumentation for bygningernes stand.

Det skal desuden bemærkes, at der er tilknyttet vicevært, der sikrer løbende 
vedligehold af bygningen, ligesom Securitas tilser bygningen både indvendigt 
og udvendigt.

Skattestyrelsen kan i øvrigt lægge til grund, at:

 Aarhus Kommune handler som en momspligtig person.
 Aarhus Kommune deltager ikke i eventuelt nedrivnings-/ombygnings-

arbejde, hverken før eller efter leveringstidspunktet.
 Vejarealerne på Ejendommen er fuldt funktionsdygtige i den forstand, 

at de bruges til almindelig, offentligt tilgængelig færdselsvej.
 Vejarealerne, såvel som bygningerne på Byggefelt 2, er mere end fem 

år gamle, når de overdrages til en eventuel køber.
 Bygningerne på Byggefelt 2 er ikke blevet væsentlig ombygget inden 

for de seneste fem år.
 Ejendommen vil være ejet af Aarhus Kommune inden de påtænkte 

overdragelser.
1 https://amtssygehuset.dk/om-amtssygehuset/udviklingsplan/ 

https://amtssygehuset.dk/om-amtssygehuset/udviklingsplan/
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Jeres opfattelse og begrundelse
 
I mener, at spørgsmål 1 skal besvares med ”Ja” og begrunder det således:

”Levering af fast ejendom er fritaget for moms, jf. momslovens (”ML”) § 13, 
stk. 1, nr. 9, forudsat, at der ikke er tale om enten salg af ”nye” bygninger el-
ler byggegrunde.

Ny bygning

Da vejanlæg og bygninger på Byggefelt 2 er mere end fem år gamle på tids-
punktet for indgåelse af købsaftalen, og dermed også på leveringstidspunktet, 
vil der efter spørgers opfattelse ikke være tale om ”nye bygninger” i moms-
mæssig forstand.

Byggegrund

Ved en byggegrund forstås efter momsbekendtgørelsens § 56, stk. 1, et ube-
bygget areal, som efter lov om planlægning (planloven) eller forskrifter ud-
stedt i medfør heraf, er udlagt til formål, som muliggør opførelse af bygnin-
ger.

Det følger således modsætningsvis heraf, at bebyggede arealer som udgangs-
punkt ikke kan anses som byggegrunde i momsmæssig forstand. ”Bebyg-
gelse” er i momsbekendtgørelsen § 54, stk. 1 defineret som ”grundfaste kon-
struktioner”.

Dette følger også udtrykkeligt af KPC-dommens præmis 54, hvor EU-dom-
stolen fastslår meget klart, at der med ”bygning” i momsmæssig forstand for-
stås ”enhver grundfast konstruktion”, og at rækkevidden af begrebet ”bygge-
grund” er begrænset af bygningsbegrebet (”enhver grundfast konstruktion”), 
hvilket således betyder, at arealer med enhver form for grundfaste konstruk-
tioner ikke kan anses for byggegrunde:

”Som generaladvokaten har anført i punkt 59 i forslaget til afgørelse, er 
medlemsstaternes skønsmargen med hensyn til definitionen af begrebet 
»byggegrund« ligeledes begrænset af rækkevidden af begrebet »byg-
ning«, som EU-lovgiver har defineret meget bredt i artikel 12, stk. 2, 
første afsnit, i direktiv 2006/112 som omfattende »enhver grundfast kon-
struktion«.”

I KPC-dommen blev det yderligere slået fast, at en transaktion, der består i le-
vering af en grund, hvorpå der allerede er opført en bygning, ikke kan kvalifi-
ceres som salg af en byggegrund uanset købers hensigt med ejendommen, jf. 
KPC-dommens præmis 63:
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”Det følger af samtlige ovenstående betragtninger, at det forelagte 
spørgsmål skal besvares med, at artikel 12, stk. 1, litra a) og b), og arti-
kel 12, stk. 2 og 3, samt artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i direktiv 
2006/112 skal fortolkes således, at en transaktion i form af levering af 
en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, ikke 
kan kvalificeres som levering af en »byggegrund«, når denne transak-
tion er økonomisk uafhængig af de øvrige ydelser og ikke sammen med 
disse udgør én enkelt transaktion, selv om det er parternes hensigt, at 
bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny byg-
ning.”

I relation til nærværende anmodning betyder det efter spørgers opfattelse, at 
Byggefelt 2, hvorpå der er placeret ”bygninger” i momsmæssig forstand (en-
hver grundfast konstruktion), der er mere end fem år gammel, kan sælges 
momsfrit.

Funktionsdygtighed

Som nævnt i beskrivelsen af Byggefelt 2 er der på byggefeltet placeret 
”gamle” bygninger.

I Skattestyrelsens styresignal, der blev udarbejdet i forlængelse af KPC-dom-
men, har Skattestyrelsen udledt et krav om funktionsdygtighed af KPC-dom-
men, hvorefter der skal være placeret en funktionsdygtig bygning på den ejen-
dom, der ønskes overdraget, for at overdragelsen kan gennemføres momsfrit.

Dette er efter spørgers opfattelse er overfortolkning af KPC-dommen, der ikke 
har støtte i dommens præmisser.

Det er korrekt, at EU-domstolen i præmis 62 bemærker, at der i sagen var tale 
om en funktionsdygtig bygning, og herefter slår fast, at ejendommen ikke kan 
kvalificeres som en byggegrund. Det følger imidlertid af den afsluttende præ-
mis 63, hvor EU-domstolen afgiver sit endelige svar på det forelagte fortolk-
ningsspørgsmål, at EU-domstolen ikke adopterer sagens konkrete omstændig-
heder i form af et krav om ”funktionsdygtighed” i den generelle fortolkning af 
bestemmelsen, idet man alene slår fast, at der skal være tale om en ”bygning”:

”Det følger af samtlige ovenstående betragtninger, at det forelagte 
spørgsmål skal besvares med, at artikel 12, stk. 1, litra a) og b), og arti-
kel 12, stk. 2 og 3, samt artikel 135, stk. 1, litra j) og k), i direktiv 
2006/112 skal fortolkes således, at en transaktion i form af levering af 
en grund, hvorpå der på leveringstidspunktet er opført en bygning, ikke 
kan kvalificeres som levering af en »byggegrund«, når denne transak-
tion er økonomisk uafhængig af de øvrige ydelser og ikke sammen med 
disse udgør én enkelt transaktion, selv om det er parternes hensigt, at 
bygningen skal rives helt eller delvist ned for at gøre plads til en ny byg-
ning.” (min understregning)
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Dette underbygges desuden af Landsskatterettens afgørelse af 6. maj 2021 
(Journalnr. 19-0002983), hvor Landsskatteretten fandt, at der ikke var grund-
lag for at kvalificere en overdragelse af ejendom som levering af en bygge-
grund, da der på tidspunktet for overdragelsen var tale om en bebygget fast 
ejendom. Landsskatteretten fandt således, at overdragelsen af den faste ejen-
dom var momsfritaget, allerede fordi det kunne lægges til grund, at der var 
tale om en bebygget fast ejendom, og Landsskatteretten bemærker i den for-
bindelse intet omkring bygningernes funktionsdygtighed.

Ikke desto mindre er det spørgers opfattelse, at bygningerne på Byggefelt 2 er 
funktionsdygtige, hvorfor den beskrevne fortolkningsuenighed alene bliver 
aktuel, såfremt Skattestyrelsen måtte mene anderledes om bygningernes 
stand.

Det følger af styresignalet, at man vil anse en bygning for funktionsdygtig i 
følgende tilfælde:

”Hvis en bygning skal omfattes af momsfritagelsen for levering af 
gamle bygninger, må der således med dommen stilles krav om, at byg-
ningen på leveringstidspunktet er fuldt funktionsdygtig og reelt kan an-
vendes som bygning.”

Det bemærkes i denne forbindelse, at det ikke er afgørende, om bygnin-
gen anvendes til det formål, som den oprindeligt var bestemt til. Det er 
dog klart, at hvis en bygning ikke længere kan anvendes til det oprinde-
lige formål, og hvis den i øvrigt ikke kan anvendes som bygning til an-
dre formål, må den anses for ikke at være funktionsdygtig.

Det beror på en konkret vurdering, om en bygning er funktionsdygtig. 
Vurderingen tager udgangspunkt i, om bygningen kan anvendes som 
bygning. 

Ved vurderingen af om bygningen er fuldt funktionsdygtig, lægges der 
vægt på bygningens anvendelse op til leveringstidspunktet. Ved vurde-
ringen skal der således ses bort fra, om køber har planlagt, at bygnin-
gen efter leveringen skal rives ned.

Har bygningen på lovlig vis været anvendt som bygning frem til leverin-
gen, må bygningen anses for at have været fuldt funktionsdygtig på leve-
ringstidspunktet. Dette gælder uanset, at bygningen i forbindelse med 
salget kan have stået ubenyttet umiddelbart inden leveringen, fx fordi 
udlejer ikke har fornyet erhvervslejemål på grund af det forestående 
salg.

Det kan således udledes af styresignalet, at begrebet funktionsdygtig, efter 
Skattestyrelsens opfattelse, indebærer, at bygningen kan anvendes som byg-
ning.



Skattestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen  Side 7 / 10

Bemærkninger vedrørende Byggefelt 2

Byggefelt 2 er bebygget med 4 bygninger (bygning nr. 1, 2, 6 og 13). Bygnin-
gerne vurderes som funktionsdygtige, da de kan anvendes som bygninger, 
hvilket understøttes af vedlagte billeder samt det forhold, at bygningerne tidli-
gere har været udlejet. Derudover er der beliggende et vejanlæg.

Da der således på byggefeltet er placeret funktionsdygtige bygninger, er det 
vores opfattelse, at byggefeltet kan overdrages momsfrit, jf. ML § 13, stk. 1, 
nr. 9, hvorfor spørgsmål 1 skal besvares bekræftende.”

Skattestyrelsens begrundelse for svaret

I ønsker det bekræftet, at Byggefelt 2 skal anses som en momsfritaget fast ejendom 
jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, hvorfor købesummen ikke skal tillægges moms i 
forbindelse med den påtænkte overdragelse.

Skattestyrelsen er enig med jer. Se dog begrundelsen nedenfor.

Begrundelse

Det fremgår, at Aarhus Kommune påtænker at udstykke grunden matr.nr. 12ab År-
hus Markjorder, beliggende Tage-Hansens Gade 14B, 8000 Aarhus C, med henblik 
på at sælge disse. I har oplyst, at salget skal ske over flere udbudsrunder. I har frem-
sendt udkast til en udviklingsplan for området, som er under udarbejdelse. Af ud-
viklingsplanen fremgår, at det er hensigten, at der skal udvikles et nyt bykvarter på 
grunden. I den forbindelse skal byggefelt 2 udstykkes forinden salget. I har frem-
sendt oversigt over den påtænkte udstykning. 

I har oplyst, at Byggefelt 2 udgøres af fire bygninger (Bygning nr. 1, 2, 6 og 13). 
Bygningerne er opført i 1935, 1967 og 1975. Bygningen har indtil ultimo september 
2018 været anvendt til hospitalsdrift, og bygningerne har herefter stået delvis ube-
nyttet hen. 

I har henvist til billeder taget i april 2021 som dokumentation for bygningernes 
stand. I har endvidere henvist til rapport fra COWI fra december 2018 om bygnin-
gernes stand.

Vi har forstået jeres oplysninger sådan, at der er tilknyttet vicevært, der sikrer lø-
bende vedligehold af bygningerne, ligesom Securitas tilser bygningerne både ind-
vendigt og udvendigt.

I har videre oplyst, at Skattestyrelsen i øvrigt kan lægge følgende til grund:

 Aarhus Kommune handler som en momspligtig person.
 Aarhus Kommune deltager ikke i eventuelt nedrivnings-/ombygnings-

arbejde, hverken før eller efter leveringstidspunktet.
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 Vejarealerne på Ejendommen er fuldt funktionsdygtige i den forstand, 
at de bruges til almindelig, offentligt tilgængelig færdselsvej.

 Vejarealerne, såvel som bygningerne på Byggefelt 2, er mere end fem 
år gamle, når de overdrages til en eventuel køber.

 Bygningerne på Byggefelt 2 er ikke blevet væsentlig ombygget inden 
for de seneste fem år.

 Ejendommen vil være ejet af Aarhus Kommune inden de påtænkte 
overdragelser.

Skattestyrelsen har lagt disse oplysninger uprøvet til grund for besvarelsen.

Det fremgår af momsloven § 13, stk. 1, nr. 9, at levering af fast ejendom er fritaget 
for moms. Dog er levering af en ny bygning eller en ny bygning med tilhørende 
jord, og levering af en byggegrund, uanset om den er byggemodnet, og særskilt le-
vering af en bebygget grund ikke momsfritaget, jf. § 13, stk. 1, nr. 9, litra a) og b).

Det fremgår af momsbekendtgørelsen § 53, stk. 1, at der ved begrebet ”bygning” i 
momslovens § 13, stk. 1, nr. 9, litra a, forstås grundfaste konstruktioner, som er fær-
diggjorte til det formål, de er bestemt til. Levering af dele af en sådan bygning anses 
ligeledes for at være levering af en bygning. Det kan udledes af stk. 2, at en bygning 
er ny, når der ikke er sket indflytning, eller bygningen er yngre end fem år.

Det fremgår af momsbekendtgørelsen § 55, at ved en ”byggegrund” i momslovens § 
13, stk. 1, nr. 9, litra b, forstås et ubebygget areal, som efter lov om planlægning el-
ler forskrifter udstedt i medfør heraf er udlagt til formål, som muliggør opførelse af 
bygninger, jf. § 53 i denne bekendtgørelse.

Det fremgår af sagen, at der er tale om salg af et byggefelt, hvorfor salget vil være 
et salg af en grund med bygninger bestemt til nedrivning.

Levering af en grund, hvorpå der er opført en bygning på leveringstidspunktet, vil 
som udgangspunkt være omfattet af momsfritagelsen for fast ejendom og skal ikke 
anses som en momspligtig levering af en byggegrund. Se ML § 13, stk. 1, nr. 9, og 
C-71/18, KPC Herning.

Momshåndteringen skal foretages på baggrund af objektive kriterier og ikke parter-
nes hensigt. Derfor gælder momsfritagelsen for grunde med bygninger på leverings-
tidspunktet, uanset at parternes hensigt er, at bygningen på grunden helt eller delvist 
skal rives ned for at gøre plads til en ny bygning. 

Det er dog en forudsætning for momsfritagelse, at der ikke er tale om en ny byg-
ning. Se ML § 13, stk. 1, nr. 9, litra a. Ligeledes skal bygningen være fuldt funk-
tionsdygtig. Se C-71/18, KPC Herning.

Levering af en grund med bygninger til nedrivning kan dog efter omstændighederne 
anses for momspligtig levering af en byggegrund, hvis leveringen af den faste ejen-
dom er så nært forbundet med sælgers levering af andre ydelser, eksempelvis ne-
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drivning, hvormed de sammensatte leverancer udgør én enkelt transaktion. Se C-
461/08, Don Bosco. I har oplyst, at Aarhus Kommune ikke vil deltage i nedrivning.

På baggrund af de fremlagte oplysninger er det Skattestyrelsens opfattelse, at Aar-
hus Kommunes påtænkte salg af byggefelt 2 vil være et salg af en grund med funk-
tionsdygtige gamle bygninger. 

Det er derfor Skattestyrelsens opfattelse, at byggefelt 2 kan overdrages momsfrit, jf. 
ML § 13, stk. 1, nr. 9.

Svaret på spørgsmålet er derfor ”Ja, se dog Skattestyrelsens begrundelse for svaret 
nedenfor”.

Vær opmærksom på

Det bindende svar er bindende for Skattestyrelsen i 5 år regnet fra starten af den af-
giftsperiode, hvori I modtager dette brev. Se skatteforvaltningslovens § 25, stk. 1.

Svaret gælder kun for spørgerens momsmæssige forhold.

Svaret er ikke bindende, hvis der er sket ændringer i de forudsætninger eller regler, 
der ligger til grund for svaret, eller hvis svaret er givet på grundlag af ukorrekte op-
lysninger. Det samme gælder i det omfang svaret viser sig at være i strid med EU-
retten. Se skatteforvaltningslovens § 25, stk. 2.

Hvis I vil klage
Så kan I enten klage over afgørelsen til Skatteankestyrelsen eller indbringe afgørel-
sen for domstolene.

Hvis I vil klage til Skatteankestyrelsen
Så skal I skrive til Skatteankestyrelsen, som skal have modtaget klagen senest tre 
måneder efter den dag, hvor I har fået denne afgørelse. Skatteankestyrelsen er se-
kretariat for Landsskatteretten og ankenævnene.

Skriv alle de punkter, I vil klage over, og begrund for hvert punkt, hvorfor I mener, 
afgørelsen er forkert. Vedlæg afgørelsen. Hvis I har dokumenter, som støtter og 
underbygger jeres klage, beder vi jer også sende dem med. Ønsker I et møde med 
en sagsbehandler i Skatteankestyrelsen, skal I skrive jeres telefonnummer i klagen.

Det koster 1.100 kr. at klage. Hvis I får helt eller delvist ret i jeres klage, får I pen-
gene tilbage.

Sådan sender I klagen og betaler 
I skal sende klagen elektronisk via Skatteankestyrelsens klageformular på skattean-
kestyrelsen.dk, hvor I samtidig skal betale med betalingskort eller MobilePay.

Hvis I vil indbringe afgørelsen for domstolene

https://skatteankestyrelsen.dk/klager/
https://skatteankestyrelsen.dk/klager/
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I kan også vælge at indbringe afgørelsen for domstolene senest tre måneder efter 
afgørelsens dato. I skal sende stævningen til den byret, som spørgers 
bopæl/adresse hører under. Byrettens adresse fremgår af domstolenes hjemmeside 
domstol.dk. Har spørger ikke bopæl/adresse her i landet, skal I sende stævningen 
til Københavns Byret.

Stævningen skal udtages mod Skatteministeriet, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 
København K. I kan finde mere vejledning om sagsanlæg på domstol.dk.

I kan søge om omkostningsgodtgørelse
Det er muligt at søge om godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand i klagesager/ 
retssager. I kan læse mere om denne mulighed på skat.dk/omkostningsgodtgørelse.

Venlig hilsen

Helene Østerberg   
Specialkonsulent
Direkte telefon 72 38 81 32
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