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Høring – udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten og 

udkast til bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen 
 

Skatteministeriet skal hermed anmode om eventuelle bemærkninger til de vedhæftede ud-

kast til bekendtgørelser. 

 

De vedlagte to bekendtgørelser indeholder en opdatering af gældende ret, så der skabes et 

samlet overblik over rammerne for Skatteankestyrelsens og Landsskatterettens klagesags-

behandling samt præciseringer som konsekvens af, at den nye vurderingsankenævnsstruk-

tur starter 1. januar 2022. 

 

Af bekendtgørelse om Skatteankestyrelsen og bekendtgørelse om forretningsorden for 

Landsskatteretten fremgår det således - i overensstemmelse med lov nr. 688 af 2. juni 

2017 - at Skatteankestyrelsen i vurderingssager ikke længere har pligt til at foretage høring 

over nye oplysninger, medmindre det kan udelukkes, at oplysningerne har betydning for 

sagens afgørelse. Det fremgår tillige, at Skatteankestyrelsen i vurderingssager kan vælge at 

afholde et møde med klager, hvis styrelsen finder dette hensigtsmæssigt, og at klager - li-

gesom det gælder for øvrige klagesager vedrørende den øvrige skatte- og afgiftsret - ikke 

selv kan bestemme, om en sag skal flyttes fra et vurderingsankenævn til Landsskatteretten 

(afskaffelse af fritvalgs-ordningen).  

 

I bekendtgørelsen om forretningsorden for Landsskatteretten foretages der desuden æn-

dringer foranlediget af Rigsrevisionens rapport om revision af SKMs løn- og ansættelses-

mæssige dispositioner 2020.  

 

Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. januar 2022. 

 

Skatteministeriet skal anmode om evt. bemærkninger til udkastet senest den 3. december 

2021. Bemærkninger bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk, pbs@skm.dk og 

mbb@skm.dk under henvisning til j.nr. 2021 – 7283. Eventuelle spørgsmål kan rettes til 

Philip Bolt Skjoldbro på tlf. 72 37 46 15 eller e-mail pbs@skm.dk og Mai-Britt Bonde på 

tlf. 72 37 66 96 eller e-mail mbb@skm.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Philip Bolt Skjoldbro  

23. nov ember 2021 
J.nr. 2021 - 7283 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtv eds Gade 28 

DK 1402 – Københav n K 
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