
 

 

 

 

 

 

 

 

   18. februar 2019 

Høring over J. nr. 2018 5006 - forslag til lov om ændring af skatteforvalt-
ningsloven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gen-
nem klagesystemet, Retssikkerhedspakke IV) 

SEGES takker for at have modtaget ovennævnte lovforslag i høring. 

 

Lovforslagets formål er at styrke borgernes og virksomhedernes retssikkerhed. Det er dog umid-

delbart SEGES opfattelse, at lovforslaget rent materielt indeholder en række begrænsninger i for-

hold til borgernes retssikkerhed. 

 

Bortfald af fritvalgsordningen 

Klagestrukturen på skatteområdet blev evalueret af Deloitte, og evalueringen blev fremlagt for 

Skatteudvalget 2017-2018 ved SAU Alm. del bilag 209, offentligt. 

 

Det fremgår af evalueringens side 24, at det igennem samtlige interview med professionelle re-

præsentanter og brancheorganisationer er blevet gjort klart, at man næsten altid rådgiver om at få 

sagen afgjort ved Landsskatteretten, hvor tilliden til den faglige kvalitet er større end for anke-

nævnene. Det fremgår videre, at ankenævn primært vælges, hvis klager har et særligt tilhørsfor-

hold, eller hvis chancerne for medhold vurderes højere. 

 

SEGES deltog i et interview på Landbrug & Fødevares vegne, og SEGES fremførte de samme 

argumenter, som skitseret ovenfor baseret på vores mangeårige erfaring som professionel parts-

repræsentant i skattesager for landmænd. 

 

På side 30 i evalueringen fremgår følgende: 

 

… 

”Næsten alle interviewede interessenter med undtagelse af repræsentanter for skatteankenæv-

nene har påpeget, at skatteankenævnene ikke opleves som relevante i den nuværende klage-

struktur. Ifølge dem skyldes det særligt, at andelen af sager med udpræget skøn og fastlagt prak-

sis er begrænset, og samtidig er der for få sager i de enkelte ankenævn til, at ankenævnsmed-

lemmerne kan opbygge og vedligeholde erfaring og kompetencer. Samtidig påpeger flere profes-

sionelle repræsentanter også, at lokalkendskab kan have den modsatte effekt i personskattesa-

ger, hvor der blandt klagere kan være en modvilje mod, at nævnsmedlemmer i lokalområdet får 

indgående kendskab til personlige skatteforhold.” 

… 

 Skatteministeriet  

Att.: Claus Bergelius Hvii 

 lovgivningogoekonomi@skm.dk og  

 cbh@skm.dk  

mailto:lovgivningogoekonomi@skm.dk
mailto:cbh@skm.dk
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På den baggrund synes det overordentligt retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at den foreslåede 

lovændring i høj grad vil afskære fysiske personer og dødsboer muligheden for at få deres skatte-

sag prøvet ved Landsskatteretten. 

Umiddelbart er der således ingen saglig begrundelse for at opretholde både Landsskatteretten og 

Skatteankenævnene, og henset til de forhold, der er fremført under interviewrunden i forbindelse 

med evalueringen af klagestrukturen, går lovforslaget direkte imod det, der er fremført fra faglige 

organisationer og professionelle partsrepræsentanter. 

Ønskes en lettere sagsgang for klagebehandling, kan man overveje at nedlægge skatteankenæv-

nene og lave en fast afdeling af Landsskatteretten i Jylland, hvilket vil smidiggøre sagsbehandlin-

gen betydeligt. I øjeblikket kan man tildeles retsmøde i Silkeborg en dag om måneden. Ideelt set 

bør det være muligt at afholde daglige retsmøder såvel i København som i Silkeborg. Evt. kunne 

antallet af daglige retsmøder i København udvides som følge af ressourcefrigivelse ved nedlæg-

gelsen af skatteankenævnene. 

Den lange sagsbehandlingstid skyldes efter SEGES opfattelse i øvrigt antallet af ansatte i Skatte-

ankestyrelsen og ikke, om der sker påklage til et skatteankenævn eller Landsskatteretten. Det er 

udelukkende, hvis der ønskes retsmøde i Silkeborg, det efter vores opfattelse kan medføre en 

forsinkelse af tidspunktet for sagens afgørelse. I den forbindelse bemærkes, at Skatteankestyrel-

sen jo yder sekretariatsbistand til både skatteankenævn og Landsskatteretten.  

 

Sammensætningen og sagsbehandlingen i skatteankenævn: 

Det anføres i lovforslaget, at der skal udpeges 10 særligt skattekyndige personer til skatteanke-

nævnene for at styrke skatteankenævnenes skattefaglighed. Disse 10 personer skal betjene 22 

skatteankenævn, og udgør ifølge lovforslaget side 5 godt 5 % af samtlige medlemmer i skattean-

kenævnene. 

 

Det fremgår ikke nærmere af lovudkastet, hvorledes de skattekyndige personers kompetencer 

skal udnyttes. 

 

Ifølge den nugældende forretningsorden for skatteankenævn mv. § 9, stk. 3 fremgår det, at det er 

mødelederens stemme, der er afgørende, hvis der er stemmelighed i et skatteankenævn.  

 

Hvis denne struktur opretholdes, og der således er stemmelighed blandt nævnenes medlemmer, 

og mødelederen, der ikke er særligt skattekyndig, er uenig med den særligt skattekyndige per-

son, virker det ikke plausibelt, at det skulle influere på kvaliteten af skatteankenævnenes afgørel-

ser, at en særligt skattekyndig person sidder med ved mødet. 

 

I tilfælde af stemmelighed i Landsskatteretten, er det retsformanden, der har den afgørende 

stemme. Retsformanden er en særligt skattekyndig person, hvorfor det set ud fra et retssikker-

hedsmæssigt synspunkt, giver god mening, at retsformandens stemme er afgørende ved stem-

melighed. Det bør tilsvarende være gældende i et skatteankenævn, at den særligt skattekyndige 

person har den afgørende stemme, hvis man ønsker at bevare skatteankenævnene. 
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Skatteministeriet bedes besvare, om det er tanken, at en særligt skattekyndig person skal deltage 

i alle ankenævnsmøder? Hvis dette ikke er tilfældet, bedes Skatteministeriet nærmere redegøre 

for, hvilke kriterier, der vil være afgørende for, om en særligt skattekyndig person skal deltage i et 

ankenævnsmøde. 

Skatteministeriet bedes ligeledes nærmere redegøre for den særligt skattekyndiges kompetence 

på ankenævnsmødet. 

 

Sagstyperne, der skal sagsbehandles i skatteankenævn 

Hvis skatteankenævnene bibeholdes som lovudkastet lægger op til, er SEGES, uanset svarene 

på ovennævnte spørgsmål, betænkelig ved, at skatteankenævnene ifølge lovforslaget skal fore-

tage klagebehandling af afgørelser indenfor komplicerede sagsområder som generationsskifte 

med og uden succession af personligt drevet virksomhed, virksomhedsskatteloven, ejendoms-

avancebeskatningsloven, der i parentes bemærket er overordentligt kompleks, når der er tale om 

anskaffelse og afståelse af landbrugs-, skovbrugs- og minkejendomme samt skønsmæssige an-

sættelser af moms for fysiske personer og dødsboer mv. Skatteankenævnene har da heller aldrig 

tidligere været bemyndiget til at varetage klagebehandling i momssager.  

 

Når sager vedrørende afskrivningsloven, ligningsloven, statsskatteloven mv. fremadrettet skal 

sagsbehandles både i de lokale skatteankenævn og i Landsskatteretten gør vel i øvrigt begge in-

stanser mindre kompetente til at træffe en korrekt afgørelse. Det forhold at principielle sager skal 

klagebehandles i Landsskatteretten vil efter SEGES opfattelse ikke ændre herpå. Hertil bemær-

kes, at det må forventes, at selve visiteringen af sager i forhold til, hvilke der er principielle vil 

medføre en yderligere forsinkelse af sagsbehandlingen, hvis Skatteankestyrelsen og klager ikke 

er enige om, hvorvidt sagen er principiel 

Det bemærkes i den forbindelse, at det forekommer retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at klage-

sager over fysiske personers generationsskifte af selskab, i form af overdragelse af aktier i et sel-

skab, er et sagsområde, der skal behandles af Landsskatteretten, hvorimod klagesager over fysi-

ske personers generationsskifte af personlig drevet virksomhed skal afgøres af skatteankenæv-

net til trods for, at der i et generationsskifte af en personligt drevet virksomhed skal tages stilling 

til en række spørgsmål i relation til eksempelvis virksomhedsordningen, ejendomsavancebeskat-

ningsloven, kildeskatteloven, pensionsbeskatningsloven og afskrivningsloven mv., hvilket bidra-

ger til at komplicere den skattemæssige del af generationsskifte af en personlig ejet virksomhed 

betydeligt.  

Pengetankreglen indgår ved bedømmelse af succession ved overdragelse af aktier, men den er 

også et vigtigt element ved generationsskifte/salg af personligt ejede virksomheder, hvor der øn-

skes indskud på ophørspension. Pengetankreglen indgår også ved vurdering af frigivelse af mid-

ler fra Etablerings- og iværksætterkonto. Pengetankreglen er kompliceret, og det forhold at den 

også fremadrettet vil skulle bedømmes både i skatteankenævn og Landsskatteretten, giver anled-

ning til samme bekymring for kompetencen både i Landsskatteretten og Skatteankenævnene, 

som nævnt ovenfor. 

En lang række skatteregler, herunder driftsomkostningsbegrebet, er i øvrigt ens i forhold til ind-

komstopgørelsen for selskaber og fysiske personer, hvorfor der ikke findes et sagligt grundlag for, 
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at skatteankenævn skal afgøre klager over skatteansættelsen for opgørelsen af indkomsten i en 

personlig drevet virksomhed, mens Landsskatteretten skal afgøre klager over selskabers ind-

komstopgørelse. 

Som nævnt har alle forhold vedrørende klager over momsopgørelsen traditionelt ligget i Lands-

skatteretten. Der ses ikke umiddelbart saglige begrundelser for at overføre en enkelt sagsgruppe 

for fysiske personers momsforhold til klagebehandling i skatteankenævnet, idet det bemærkes, at 

der ikke er forskel rent momsretligt på, om der er tale om en personlig drevet virksomhed eller et 

selskab.  

Her til kommer en lang række afgrænsningsproblemer, der uvilkårligt vil opstå i relation til perso-

ner, der både driver selvstændig virksomhed som enkeltmandsvirksomhed og i I/S.  

Hvis Skattestyrelsen foretager en samlet ændring af moms, skatteforhold og hæftelse for flere 

indkomstår både for I/S og den personligt drevne virksomhed, vil det kunne forekomme, at der 

skal sendes klage over skønsmæssig momsopgørelse i I/S til Landsskatteretten, klage over 

skønsmæssig fastsættelse af moms for enkeltmandsvirksomheden til skatteankenævnet. Klage 

over nægtelse af momsfradrag både for I/S og enkeltmandsvirksomhed i det efterfølgende ind-

komstår skal varetages af Landsskatteretten. Klage over skatteansættelsen for I/S og enkelt-

mandsvirksomhed skal varetages af skatteankenævnet i et af årene, der alene vedrører virksom-

hedens indkomstopgørelse. I det efterfølgende indkomstår, der både angår klassificeringen af en 

finansiel kontrakt og indkomstopgørelsen i I/S og virksomheden, skal sagen påklages til Lands-

skatteretten. Sagen om pålæg af hæftelse for AM-bidrag og A-skat skal klagebehandles af 

Landsskatteretten.  

Det synes at blive mere end ualmindeligt kompliceret at give en korrekt klagevejledning i afgørel-

ser med alle disse elementer for flere momsperioder og indkomstår, som er almindeligt forekom-

mende i praksis. 

Virksomhedsordningen er en skatteberegningsmodel, der indeholder mange problemstillinger, 

hvilket især vedtagelsen af L200 og L123 har bidraget til. Det forekommer betænkeligt, at klager 

over afgørelser af så komplicerede forhold skal afgøres i 22 skatteankenævn, hvor det kan være 

tvivlsomt, at der vil være volumen nok til, at det bliver rutine for de enkelte skatteankenævn at be-

handle disse sager. Hvis klagebehandlingen over sagerne samles i Landsskatteretten, vil der 

være volumen nok i sagsmængderne til, at den nødvendige forudsætning for at varetage en kor-

rekt sagsbehandling er til stede. 

Det samme er tilfældet med sager om: 

• Generationsskifte, som før omtalt,  

• Ejendomsavancebeskatning for landbrugsvirksomheder, skovejendomme, minkejendomme 

etc. 

• Indkomstopgørelsen i erhvervsvirksomheder, hvor det kan frygtes praksis bliver uensartet 

• Skønsmæssig forhøjelse af moms 

 

At det er aktieavance og kursgevinstloven, der er udtaget som de områder, der skal påklages di-

rekte til Landsskatteretten forekommer ikke videre sagligt begrundet. Disse love er komplicerede 
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men kompleksiteten af de lovområder, der er fremhævet ovenfor er mindst lige så stor som de 

komplekse områder i aktieavancebeskatnings- og kursgevinstloven. Som nævnt mener vi ikke, at 

det forhold, at principielle sager visiteres til Landsskatteretten, vil ændre herpå. 

 

Skatterådets kompetence til at ændre en afgørelse truffet af et skatteankenævn 

Det følger af skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, at Skatterådet efter indstilling fra told- og skatte-

forvaltningen kan ændre en åbenbart ulovlig afgørelse, der er truffet af et skatteankenævn, et vur-

deringsankenævn eller et motorankenævn. Skatterådet har i den forbindelse ret til at indkalde 

materialet i en sag fra et skatte-, vurderings- eller motorankenævn.  

 

Det ses ikke, at der i lovudkastet er lagt op til, at denne bestemmelse skal udgå. Hvis Skatteanke-

nævnene fremadrettet skal opfattes fuldt ud så kompetente som Landsskatteretten, er der efter 

SEGES opfattelse ikke grundlag for, at Skatterådet skal have denne ændringskompetence frem-

adrettet. 

 

Mulighed for overspringelse af administrativ klageinstans 

Det foreslås, at det skal være muligt at overspringe den administrative klageinstans, hvilket efter 

lovforslaget skulle indbefatte en styrkelse af retssikkerheden for borgerne.  

 

Traditionelt set foretager domstolene ikke en fuldstændig prøvelse af skattemæssige skøn etc. 

ligesom fremlæggelse af nova ikke er muligt ved domstolsprøvelse.  

 

Hvis dette skridt skal være en retssikkerhedsmæssig forbedring, må konsekvensen være, at 

domstolene fremadrettet forpligtes til at anvende officialmaksimen fremfor forhandlingsprincippet. 

Hvis ikke dette sikres, vil borgerne lide et processuelt retstab ved at udnytte overspringsmulighe-

den. 

 

Det anses i øvrigt også at være et tab i forhold til retssikkerheden, at muligheden for at påklage 

en sag til Ombudsmanden fortabes ved anvendelse af overspringsreglen. 

 

SEGES og de lokale rådgivningsvirksomheder har gennem årene ført en betydelig mængde skat-

tesager ved de administrative klageinstanser og har kun i meget begrænset omfang eller slet ikke 

anvendt muligheden for at overspringe den administrative klageinstans efter 6 måneder. Det er i 

øvrigt SEGES opfattelse, at overspringsmuligheden generelt set anvendes i meget begrænset 

omfang. 

 

Det sker årligt indbringelse af ca. 300 skatte- og afgiftssager for domstolene, mens Skatteanke-

styrelsen modtog 8.072 klager i 2017 - https://skatteankestyrelsen.dk/media/7531/sagsstatistik-

ker-2017.pdf  - så det vil medføre mere end en fordobling af antallet af sager ved domstolene, 

hvis der bare skal flyttes 5% af sagerne fra Skatteankestyrelsen til domstolene.  

 

Vil domstolssystemet overhovedet være gearet til at kunne behandle disse sager uden væsentlig 

forøgelse af sagsbehandlingstiden? Og er det tanken, at byretterne fremadrettet skal foretage en 

ligeså grundig prøvelse af forholdene, som Landsskatteretten foretager? 

 

https://skatteankestyrelsen.dk/media/7531/sagsstatistikker-2017.pdf
https://skatteankestyrelsen.dk/media/7531/sagsstatistikker-2017.pdf
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Ifølge praksis ses det, at Skatteministeriet uden begrænsninger kan inddrage nyt i forbindelse 

med en indbringelse af en skattesag for domstolene. Hvis dette fortsat skal være gældende, vil 

byretterne skulle forholde sig til forhold, der umiddelbart ligger udenfor deres kompetenceområde. 

Dette vil være af stor betydning for sagsbehandlingstiden i byretterne. Hvis forslaget fastholdes, 

bør det derfor udbygges med regler om begrænsning af Skatteministeriets adgang til at inddrage 

nye spørgsmål og synspunkter 

 

Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1 har i øjeblikket følgende ordlyd: 

”Medmindre andet er bestemt efter anden lovgivning, kan en afgørelse truffet af en skattemyndig-

hed først indbringes for domstolene, når afgørelsen er blevet prøvet eller afvist af klageinstansen 

på området. Retten kan dog tillade, at et nyt spørgsmål inddrages under retssagen, hvis det har 

en klar sammenhæng med det spørgsmål, som har givet grundlag for retssagen, og det må an-

ses for undskyldeligt, at spørgsmålet ikke har været inddraget tidligere, eller der er grund til at an-

tage, at en nægtelse af tilladelse vil medføre et uforholdsmæssigt retstab for parten.” 

 

Det er SEGES opfattelse, at der skal ske tilretning af bestemmelsen, så borgerne i forbindelse 

med overspringelse - på linje med en administrativ klage - ikke er begrænset i retten til at frem-

føre argumenter. Skatteforvaltningslovens § 48, stk. 1, 2. pkt. synes således ikke meningsfuld i 

en situation, hvor klagesagen i det administrative klagesystem er oversprunget/mangler. 

 

Gebyr  

Det nuværende klagegebyr blev i sin tid indført for at harmonisere klagegebyret med gebyret for 

bindende svar. I bemærkningerne til den nugældende affattelse af skatteforvaltningslovens § 35 

c, stk. 1 fremgår, at det foreslåede gebyr svarer beløbsmæssigt til gebyret for anmodning om bin-

dende svar, hvor baggrunden for gebyret ligeledes er at forebygge bagatelagtige anmodninger. 

 

Under afsnit 2.5.2 er det anført, at harmoniseringen af gebyret har til formål at undgå klager over 

bagatelsager. Der ses ikke at være lavet undersøgelser, der skulle dokumentere, at klagegebyret 

på 400 kr. resulterer i bagatelagtige sager, og under henvisning til bemærkningerne fra 2013 sy-

nes der ikke at være grundlag for at ændre klagegebyret. 

 

Omkostningsgodtgørelse 

Det er efter SEGES opfattelse ikke korrekt, når det i sidste afsnit under punkt 2.7.1 anføres, at 

det i dag er en forudsætning for omkostningsgodtgørelse, at der indgives klage eller udtages 

stævning. 

 

LSR nåede i afgørelsen TfS2008.1083 LSR frem til, at der ikke var ret til omkostningsgodtgørelse 

for udgifter til vurdering af en af SKAT truffet afgørelse, der ikke blev påklaget. Dette var efter SE-

GES opfattelse på grund af ordlyden af skatteforvaltningslovens § 54, stk. 1, nr. 6, der anfører "en 

sagkyndigs udtalelse om, hvorvidt en afgørelse i en klage- eller retssag bør påklages eller prøves 

ved domstolene.” 

 

Udgifter til vurdering af eksempelvis en af Landsskatteretten truffet afgørelse er i dag efter SE-

GES opfattelse omkostningsgodtgørelsesberettiget, uanset om der bliver udtaget stævning eller 

ej, hvilket også fremgår af Landsskatterettens præmisser i TfS2008.1083 LSR, hvor der fremgår 

følgende: 



                                                                                 

  7 / 8 

 

“For så vidt angår forslaget om godtgørelse til en sagkyndigs udtalelse over 

spørgsmålet om, hvorvidt en klage- eller retssag bør påklages eller prøves ved 

domstolene - det nye nr. 6 - er det erfaringen, at der i mange sager udarbejdes en 

sådan sagkyndig udtalelse, og at dette ofte sker i forbindelse med skift af rådgiver. 

Udgifterne til en sådan udtalelse kan i dag kun dækkes, hvis sagen faktisk påkla-

ges eller indbringes for domstolene. 

 

For ikke at tvinge en skatte- eller afgiftspligtig til at videreføre sagen for derefter 

umiddelbart at hæve sagen igen, alene for at opnå omkostningsgodtgørelse for ud-

gifterne til den sagkyndige udtalelse, foreslås det, at der også ydes omkostnings-

godtgørelse til sådanne udgifter. 

 

En udvidelse af ordningen på dette punkt vil også være til gavn for den myndighed, 

hvortil sagen ellers skulle indbringes. Denne myndighed undgår dermed at iværk-

sætte visse administrative rutiner, ligesom det statistiske billede af de sager, som 

de skatte- eller afgiftspligtige hæver, bliver mere retvisende.” 

 

Efter sin ordlyd omfatter bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 54, stk.1, nr. 6, 

alene udgifter til indhentelse af en sagkyndigs udtalelse om, hvorvidt en afgørelse 

truffet af en klageinstans eller en domstol bør påklages henholdsvis prøves ved 

domstolene. En udtalelse om, hvorvidt en afgørelse truffet i første administrative 

instans, som i nærværende tilfælde, er derfor ikke omfattet af bestemmelsen.” 

 

Derfor indebærer forslaget til nyt stk. 3 og 4 i skatteforvaltningslovens § 54 efter SEGES opfat-

telse en indskrænkning af adgangen til omkostningsgodtgørelse. I den nugældende affattelse er 

det således alene spørgsmålet om, hvorvidt Skattestyrelsens afgørelse skal påklages, der ikke 

kan opnås omkostningsgodtgørelse til. 

 

Adgangen til omkostningsgodtgørelse burde efter SEGES opfattelse i stedet udvides til også at 

medføre, at der ydes omkostningsgodtgørelse for en vurdering af om en afgørelse truffet i første 

instans bør påklages. Den nugældende retsstilling medfører netop en retsstilling, hvor en borger 

kan blive tvunget ud i at bede rådgiver om at påklage en afgørelse for så på et senere tidspunkt 

at tilbagekalde klagen, men nu med omkostningsgodtgørelse for udgifterne. 

 

Undertegnede står gerne til rådighed med yderligere oplysninger eller besvarelse af spørgsmål i 

forbindelse med høringssvaret. 

Venlig hilsen 

 

 
Lone Hauge 
Senior Tax Manager 
Jura & Skat 

 

D +45 8740 5190 
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