
 

 

  

  

  

 

Høring – Lovforslag om ændring af skatteforvaltningsloven  

(Element der indarbejdes i genfremsættelse af L 212 (2018-19, 1. samling) - Aftale om en 

ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet) 
 
Der vedlægges et lovforslag om forlængelse af funktionsperioden for skatteankenævn, 
vurderingsankenævn og fælles ankenævn og udskydelse af virkningstidspunktet for de 
processuelle regler for klagesagsbehandling for vurderingssager. Lovforslaget fremsættes 
ikke som et selvstændigt lovforslag, men skal bl.a. ses i sammenhæng med, at lovforslaget 
er en genfremsættelse af lovforslag nr. L212, folketingsåret 2018-19, 1. samling. Forud-
sætningen i Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet, om at den 
nye ankenævnsstuktur skal træde i kraft den 1. januar 2020, er ikke længere mulig. L 212 
som fremsat er vedlagt til orientering. Desuden vedlægges en høringsliste.  
 

Funktionsperioden for de nuværende skatteankenævn foreslås forlænget med seks 
måneder til og med den 30. juni 2020 for at sikre Skatteankestyrelsen den påkrævede 
procestid på seks måneder for indstilling og udnævnelse af nye medlemmer. 
 
Det foreslås også med lovforslaget at tilpasse virkningstidspunktet for de nye klage-
sagsbehandlingsregler til virkningstidspunktet for en ny struktur for vurderingsanke-
nævn. 
 
Ved genfremsættelsen indsættes desuden en overgangsregel som ny § 3, stk. 4. § 3, stk. 4, 
i L 212 bliver herefter til § 3, stk. 5. Baggrunden for et nyt stk. 4 er, at det på denne måde 
sikres, at fritvalgsordningen fortsat vil gælde for vurderingssager til og med den 31. de-
cember 2020.  
 
Det genfremsatte lovforslag foreslås at træde i kraft den 1. januar 2020. Dog skal § 2, stk. 
2, træde i kraft den 1. juli 2020.  
 
Skatteministeriet gør opmærksom på, at § 2, nr. 1, i L 212 efter indarbejdelse af vedlagte 
lovforslag om forlængelse og udskydelse bliver § 2, nr. 3.  
 
Skatteministeriet skal anmode om evt. bemærkninger til udkastet senest den 9. september 
2019. Bemærkninger bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og cbh@skm.dk 
under henvisning til j.nr. 2019-5617. Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent 
Claus Bergelius Hvii på tlf. nr. 72 37 37 55 eller e-mail cbh@skm.dk og souschef Mai-
Britt Bonde på tlf. nr. 72 37 66 96 eller e-mail mbb@skm.dk. 
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Med venlig hilsen 

 

Claus Bergelius Hvii 

 


