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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

Att.: Claus Bergelius Hvii  

 

Høringssvaret er sendt elektronisk til lovgivningogoekonomi@skm.dk og cbh@skm.dk 

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, j.nr. 2018 - 5006 

 

Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til forslag til lov 

om ændring af skatteforvaltningsloven, som er sendt i høring den 22. januar 2019.  

 

Vores bemærkninger fremgår nedenfor. Vi vedlægger desuden tekniske bemærkninger fra vores 

rådgivningscenter, SEGES. 

 

Ophævelse af fritvalgsordningen på skatteområdet  

 

Landbrug & Fødevarer er generelt positive overfor at styrke retssikkerheden. Landbrug & 

Fødevarer er dog langt fra enige i, at en ophævelse af fritvalgsordningen i skatteforvaltningsloven § 

35 b, stk. 5 vil styrke dette formål. En ophævelse af fritvalgsordningen for personer vil også omfatte 

selvstændigt erhvervsdrivende svarende til ca. 175.000 på landsplan.  

 

Som fritvalgsordningen i dag er indrettet, sikrer den, at selvstændigt erhvervsdrivende – ligesom 

selskaber – kan få deres sager behandlet ved Landsskatteretten. Siden fritvalgsordningen blev 

indført i 2013, er den flittigt blevet benyttet af selvstændigt erhvervsdrivende. Det bemærkes, at 

muligheden for at påklage afgørelser truffet af skatte- og vurderingsankenævnene til 

Landsskatteretten blev ophævet i samme år.  

 

Landbrug & Fødevarer er enige i, at kapaciteten bør udnyttes optimalt, samt at sager bør fordeles 

hos afgørelsesmyndighederne efter målrettede kompetencer. Landbrug & Fødevarer mener dog 

ikke, at nærværende lovforslag fremstår som værende et proportionalt og effektivt middel til at opnå 

dette formål. En opdeling af sager i henholdsvis skatteankenævnene og Landsskatteretten alene 

baseret på klagers organisationsform, vil ikke kun medføre en uhensigtsmæssig fordeling af 

erhvervsskattesager, men også en uskarp kompetencefordeling, samt højrisiko for uensartet 

afgørelser i de mere komplekse erhvervsskattesager. Landbrug & Fødevarer mener kort sagt ikke 

at en erhvervsdrivende, der driver sin forretning via virksomhedsskatteordningen bør stilles ringere i 

forbindelse med en kontroversiel erhvervsskattesag end en erhvervsdrivende, der f.eks. driver 

virksomhed via et aktie- eller anpartsselskab. Den erhvervsdrivende, der driver virksomhed i 

virksomhedsskatteordningen vil med resultatet af den foreslåede ændring kun have mulighed for at 

få sin afgørelse behandlet i skatteankenævnet. Og den afgørelse kan så i øvrigt ikke længere 

påklages til Landsskatteretten, jf. nævnte lovændring fra 2013.  

 

Landbrug & Fødevarer ønsker, at skatteankenævnene nedlægges, og Landsskatteretten i stedet 

tilføres flere af de stærke og faglige ressourcer, som den er kendt for. Herved elimineres det faktum 

at visse vælger klageinstans ud fra sandsynligheden for at få medhold i sin sag fremfor egentlige 

fagligt begrundet hensyn, jf. evaluering af klagestrukturen på skatteområdet (Skatteudvalget 2017-

2018 ved SAU alm. del bilag 209). Organisatorisk og administrativt vil konsekvenserne af en 
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nedlæggelse af skatteankenævnene være begrænset, da Skattestyrelsen i forvejen er fælles 

sekretariat for Landsskatteretten og skatteankenævnene, og behandler og forbereder 

afgørelsesudkast for dem begge.  

 

Subsidiært mener Landbrug & Fødevarer, at fritvalgsordningen som minimum bør bevares for 

selvstændigt erhvervsdrivende, hvad angår erhvervsskattesager. Herved sikres at selvstændigt 

erhvervsdrivende sidestilles med erhvervsdrivende, der benytter selskabsformen. Efter denne 

model bliver organisationsformen ikke afgørende for den erhvervsdrivendes rettigheder på 

klageområdet. Da det netop er alment kendt, at erhvervsskattesager fødes af samme 

problemstillinger, opnås herigennem en klar fordeling af sager efter sagstyper. Fordelen er 

endvidere, at Landsskatterettens kompetencer bliver mere koncentreret på erhvervsskatteområdet 

– hvilket giver mening, fordi sagerne ofte er mere komplekse – hvormed praksis også bliver mere 

ensartet.  

 

Ønskes ovenstående uddybet er I velkomne til at kontakte undertegnede.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Maria Eun Elkjær  

Chefkonsulent 
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