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Klagestruktur, møde med dem, der afgør sagen 

Videncentret vurderer, at der med den foreslåede valgfrihed i forhold til at sagen kan be-

handles ved Landsskatteretten er sket en klar forbedring af retssikkerheden. Tilsvarende er 

det gavnligt, at man følger op med en justering af forslaget, således at skatteyder i alle 

tilfælde har ret til et møde med sagsbehandleren vedrørende sagen, samt at der i de sager, 

der er omhandlet af ændringerne udarbejdes en sagsfremstilling, som sendes i høring. Det 

er med til at sikre retssikkerheden bedre, og giver bl.a. mulighed for, at sagen belyses, 

misforståelser afdækkes og skæres rigtigt til. 

 

Det er glædeligt, at dette er gjort af retssikkerhedsmæssige årsager, og med henvisning til 

formuleringen af ministeriets notat om, at:  

 

”Det er væsentligt at sikre et løft i kvaliteten af afgørelserne. Som et yderligere initiativ for at 

sikre så høj kvalitet som muligt, foreslås der en højere grad af harmonisering af sagsbe-

handlingsreglerne for de forskellige administrative klageinstanser, hvorved sagsgangen ved 

skatteankeforvaltningen, ankenævnene og Landsskatteretten gøres så ensartet som muligt, 

uanset hvilken myndighed der skal afgøre sagen.” 

 

Det er klart til gavn for skatteyderne og retssikkerheden, at man vil sikre et løft i kvaliteten. 

Samt at der skal sikres så høj kvalitet som muligt. Det er udsagn, der kun kan tiltrædes.  

 

I den forbindelse skal der særligt opfordres til, at disse gode forbedringer følges op ved, at 

skatteyderne i alle tilfælde får ret til at fremlægge sagen for dem, der skal afgøre den. Dvs. 

både ved ankenævnene og ved Landsskatteretten. Dette synes at være et helt centralt 

forhold, hvor der udestår, at der kan sikres en højere retssikkerhed. Det at kunne udtale sig 

for dem, der skal afgøre sagen fremstår i høj grad som værende med til at sikre retssikker-

heden. Og det opleves også sådan af skatteyderne.  

 

Som det er i dag har skatteyderne i skattesager altid ret til at udtale sig for skatteankenæv-

net. For Landsskatteretten er der ikke en tilsvarende ret. Med en enstrenget klagestruktur 

vil en visitering af sagen til Landsskatteretten således betyde, at skatteyder helt mister mu-

ligheden for at udtale sig mundtligt i hele klagebehandlingen. Det forekommer at være klart 

i tråd med de øvrige forbedringer i relation til ensartetheden af sagsbehandlingsreglerne, at 

der gives ret til dette, uanset hvilken instans, der skal behandle klagen. Dette flugter også 

med bemærkningerne fra Retssikkerhedschefen. De økonomiske konsekvenser heraf ses 
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ikke at være voldsomme set i forhold til, at der i disse sager så ikke har været et møde med 

skatteankenævnene mv. 

 

 

 

Et valg mellem de to instanser skal i øvrigt helst ikke være afhængigt af sagsbehandlings-

reglerne. 

 

Klagestruktur, andre bemærkninger 

 

Syn og skøn 

Efter forslaget til § 52, stk. 3, kan skatteankeforvaltningen, et skatteankenævn, Landsskat-

teretten eller Skatterådet bestemme, at udgifter, der er eller vil blive afholdt til syn og skøn 

efter § 47 i en sag for myndigheden, skal godtgøres fuldt ud. Efter stk. 4, træffes afgørelse i 

klagesager af, om udgifter omfattet af stk. 3 skal godtgøres fuldt ud, af skatteankeforvalt-

ningen, herunder som sekretariat for Landsskatteretten eller skatteankenævnet.  

 

Kompetencen til at tage stilling til omkostningsgodtgørelse ved syn og skøn bør umiddel-

bart udvides, så skatteankenævnet og Landsskatteretten også selvstændigt kan træffe 

afgørelse herom, hvis disse instanser finder det relevant for sagen. For de tilfælde, hvor de 

måtte være uenige i skatteankenævnets afvisning. 

 

Klageafgift 

Umiddelbart bør der – evt. i de regler der fastsættes efter § 35 c, stk. 6, - være en rykker-

procedure svarende til den, der er nu i § 42a. 

 

Udtaleret 

I § 35 d, stk. 3, angives, at sagens parter i øvrigt har ret til at udtale sig skriftligt eller mundt-

ligt over for skatteankeforvaltningen og over for skatteankenævnet, vurderingsankenævnet 

eller motorankenævnet, hvis sagen skal behandles af et ankenævn.  

 

Kan det bekræftes, at det skal forstås således, at der er mulighed for at udtale sig både 

skriftlig og mundtligt overfor skatteankeforvaltningen og tilsvarende overfor ankenævnet?  

Spørgsmålet er begrundet i, at der står ”eller” i ordlyden og ikke ”og/eller”. 

 

Mindre fejl 

I forslaget til § 35 d, stk. 4, 1. pkt., har der indsneget sig et ”kan” før ”efter § 35 b, …” 

 

I § 16, stk. 4, 1. pkt., mangler der tilsyneladende et ”finder”. 

 

Inddragelse af interessenter 

Videncentret deltager som repræsentant for et stort antal rådgivningsvirksomheder meget 

gerne i forhold til den inddragelse af interessenter, der omtales i høringsnotatet s. 24. 

 

Skatteankeforvaltningen 

Skatteankeforvaltningen skal være et uafhængigt organ. Der opfordres til, at dette søges 

understøttet ved, at der rekruteres medarbejdere bredt både på medarbejder- og chefsiden. 
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Vurdering og EFI 

Videncentret har umiddelbart ingen bemærkninger 

 

Venlig hilsen 

 

 
Jens Jul Jacobsen 
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