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Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

2100 København Ø 

  

Andreas Bo Larsen på andreas.larsen@skm.dk og Allan Caspersen på ac@skm.dk  

 

 

 

Lovforslag bør løfte kvaliteten i klagesagerne 

Skatteministeren har den 24. april 2013 fremsat lovforslag L 212 om ændring af skatteforvaltnings-

loven og forskellige andre love i ekstern høring.  

 

Forslagets elementer vedrørende ny klagestruktur blev sendt i ekstern høring den 24. januar 2013. 

Dette forslag er nu fremsat i en justeret udgave og samtidig hermed er visse ændringer til lovforsla-

get blandt andet i forhold til et fælles inddrivelsessystem (EFI) sendt i høring den 24. april 2013 

med frist for bemærkninger fredag den 3. maj 2013 kl. 12. 

 

Landbrug & Fødevarer takker for at have modtaget lovforslaget i høring og har nedenstående 

kommentarer til forslaget: 

 

Landbrug & Fødevarer har ingen bemærkninger til justeringerne vedrørende EFI, og bemærknin-

gerne nedenfor vedrører derfor alene forslaget om ny klagestruktur på skatteområdet. 

 

God kvalitet er vigtig 

Landbrug & Fødevarer bifalder regeringens intention med lovforslaget om at sikre en større effekti-

vitet og bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Det er af største vigtighed, at der er god kvalitet i be-

handlingen af borgernes skattesager. Det har stor betydning for den enkelte person og personligt 

drevne virksomheder, at man ikke skal trækkes gennem årelange slagsmål med myndigheder for at 

opnå en korrekt behandling af sine skattesager. 

 

Gode justeringer af forslaget 

Det fremgår af forslaget, at regeringen har noteret sig høringssvarene til lovforslaget, og at lov-

forslaget er justeret som følge heraf. Lovforslaget er således i forhold til høringsudgaven blandt an-

det justeret på følgende punkter: 

 

 Klageren skal efter forslaget have mulighed for at vælge, om en sag ønskes behandlet af 

Landsskatteretten. Klager får en frist på 14 dage til at meddele skatteankeforvaltningen dette..  

 Gennem en harmonisering gøre sagsgangen ved skatteankeforvaltningen, ankenævnene og 

Landsskatteretten så ensartet som muligt, uanset hvilken myndighed der skal afgøre sagen. 

 Den nye klagestruktur vil blive evalueret i 2017. 

 

Landbrug & Fødevarer er enig i regeringens synspunkt, at disse justeringer tilgodeser hensynet til 

retssikkerheden og sikrer en forenklet og samtidigt folkeligt forankret klagestruktur. 

 

Alt dette er dog under forudsætning af, at borgere og personligt drevne virksomheder får en reel 

mulighed for at vælge at få deres klagesag behandlet ved et kompetent klageorgan. En frist på 14 

dage forekommer meget kort til at sikre dette, og Landbrug & Fødevarer finder det bekymrende, at 

forslaget ikke adresserer denne problemstilling, herunder tager hånd om at løse det problem, der 
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ligger i at almindelige mennesker og små travle virksomheder fremover de facto alene kan sikres 

en korrekt afgørelse via professionel rådgivning.  

 

Forslag bør løfte kvaliteten i klagesagerne 

For Landbrug & Fødevarer er det væsentligt, at man ved en ændring i klagestrukturen har fokus på 

høj kvalitet, så den instans, der behandler sagen, rammer rigtigt første gang. Men når det så un-

dersøges, om nævnene rammer rigtigt i dag, så viser tallene, at medholdsprocenten i 2012 for ind-

komstskattesagerne (herunder skatteankenævnssagerne) var på knap 32 procent. For vurderings-

sagerne var den på 77 procent. Det vil altså sige, at de afgørelser, der i dag træffes af de lokale 

skatteanke- og vurderingsankenævn i mellem 32 til 77 procent af tilfældene rammer forkert og æn-

dres ved en senere prøvelse. 

 

Med de indarbejdede justeringer om valgfrihed i forhold til klageinstans, udgør selve forslaget som 

sådan ikke et problem for retssikkerheden. Men vi har fortsat en situation, hvor ofte yderst kom-

plekse skattesager også fremover skal behandles i skatteankenævn og vurderingsankenævn, som 

allerede i dag træffer mange forkerte afgørelser. Disse nævn behandler et stærkt faldende antal 

sager årligt og opbygger derfor ikke den fornødne brede faglige erfaring og kompetence. 

 

Én måde at øge kvaliteten på kunne være at lade sagkyndige indgå i ankenævnene på samme 

måde som det i dag er tilfældet i motorankenævnene. Det kan ses af klagestatistikken, at motoran-

kenævnenes afgørelser ikke ændres i større omfang ved en senere prøvelse. Dette kunne tyde på, 

at disse nævn træffer flere korrekte afgørelser. 

 

Øges kvaliteten ikke af skatteanke- og vurderingsnævnsafgørelserne vil det enten medføre en ræk-

ke forkerte afgørelser, der står ved magt eller langt flere sager ved domstolene. Det vil i den sidste 

ende forøge omkostningerne for borgerne, men også for staten både til omkostningsdækning, men 

også som følge af udgifter til kammeradvokatens bistand til førelse af retssager for staten.  

 

Landbrug & Fødevarer mener således fortsat, at det er svært at få øje på fordelene for borgerne og 

personligt drevne virksomheder i dette forslag. Det fremgår således ikke tydeligt af forslaget, hvad 

der er den egentlige begrundelse for at ændre på klagestrukturen og for at oprette en ny skattean-

keforvaltning til visitation af klagesagerne.  

 

Der henvises desuden til yderligere bemærkninger til forslaget i vedlagte høringssvar fra Videns-

center for Landbrug, som er en del af Landbrug & Fødevarer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Katrine Bargisen 

Chefkonsulent, Generel Erhvervspolitik 

 

Landbrug & Fødevarer 

 

D 3339 4673 

M 3083 1079 

E kbb@lf.dk 

mailto:kbb@lf.dk

