
 

 
Skatteministeriet 

 

lovgivningogoekonomi@skm.dk  

cc: tgn@skm.dk;  

22. oktober 2021 

 

Høring over ny bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand  

m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19. (J.nr. 2021-890) 

 

Skatteministeriet har den 24. september 2021 sendt udkast til ny bekendtgørelse i høring.  

 

Forslaget har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som 

Danske Advokaters skattefagudvalg.  

 

Danske Advokater har følgende bemærkninger til udkastet: 

 

Danske Advokater vil indledende gerne anerkende at ændringerne i bekendtgørelsen generelt 

fremstår afbalancerede og båret af rimelige hensyn.  

 

Bekendtgørelsens §2, stk. 1 nr. 1 

Danske Advokater vil dog bemærke, at i forbindelse med gennemførelsen af ændringen af 

bekendtgørelsen ville det være hensigtsmæssigt også at se på en præcisering af 

bekendtgørelsens §2, stk. 1., nr. 1 idet, at bestemmelsens ordlyd ikke i fornødent omfang tager 

højde for de faktiske forhold og de advokatetiske regler som vores medlemmer skal henholde 

sig til. 

 

Bestemmelsen har for nuværende følgende ordlyd: 

”  

§ 2. Med ansøgningen om omkostningsgodtgørelse skal der for hver instansbehandling, for 

hvilken der søges godtgørelse, vedlægges følgende dokumenter: 

 

1) Honoraraftalen mellem den godtgørelsesberettigede og den sagkyndige, hvis ikke 

Skatteforvaltningen tidligere har modtaget aftalen, jf. stk. 2.” 

 

Det er efter de advokatetiske regler alene et krav, at der altid skal udarbejdes opdragsbrev i 

forbrugersager, men dette er ikke tilfældet i erhvervsforhold, medmindre klienten anmoder 

om det. 

 

Vores medlemmer oplever ofte, at Skattestyrelsen ikke er klar over, at der ikke er opdragsbreve 

i alle erhvervssager, og det for dem virker underligt, at dette ikke er tilfældet. Der vil derfor 

med fordel kunne ske en præcisering af bestemmelsen således, at den tager højde for, at der i 

sager om erhvervsforhold ikke nødvendigvis foreligger et opdragsbrev. 
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Afsluttende bemærkninger: 

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til 

rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.  

 

Med venlig hilsen 

 

Christian Aasmul Jacobsen    

Juridisk konsulent    

Danske Advokater    

caj@danskeadvokater.dk 


