
 

 

  

  

 

 

 

  

Til høringsparterne 

 

 

Høring – Udkast til bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævns-

kredse, vurderingsankenævnskredse samt motorankenævnskredse (kredsindde-

lingsbekendtgørelsen) 

 

Der vedlægges et udkast til ændring af kredsinddelingsbekendtgørelsen og en høringsliste.  

 

Udkastet til ændring af kredsinddelingsbekendtgørelsen skal ses i sammenhæng med for-

slag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven (En ny ankenævnsstruktur og en hurti-

gere vej gennem klagesystemet samt ingen omkostningsgodtgørelse ved klage over tilba-

gekaldelser af afgørelser om refusion af udbytteskat) (L 23), som skatteministeren har 

fremsat den 2. oktober 2019.  

 

Der er behov for ændringer af den eksisterende kredsinddelingsbekendtgørelse, da der er 

besluttet en ny ankenævnsstruktur. Det følger således af Aftale om en ny ankenævnsstruktur og 

en hurtigere vej gennem klagesystemet - Retssikkerhedspakke IV, at der etableres 22 skatteanke-

nævn med 176 medlemmer, hvoraf 10 er særligt udpegede medlemmer med skattefaglig 

indsigt, og 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer. Derudover følger det af for-

liget om et nyt ejendomssystem, at de fælles ankenævn nedlægges og erstattes af separate skatte-

ankenævn.  

 

Bekendtgørelsen indeholder ikke ændringer af motorankenævnsstrukturen. 

 

For så vidt angår de særligt udpegede medlemmer af skatteankenævnene med skattefaglig 

indsigt og relevant uddannelse, indeholder bekendtgørelsens § 1, stk. 3, et forslag til ud-

møntning heraf. Den enkelte institutions og organisations antal medlemmer fremgår af 

bekendtgørelsens bilag 2. 

 
Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. januar 2020.  
 
Skatteministeriet skal anmode om evt. bemærkninger til udkastet senest den 28. novem-
ber 2019. Bemærkninger bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og cbh@skm.dk 
under henvisning til j.nr. 2019-8682. 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. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Claus Bergelius Hvii 

 

31. oktober 2019 
J.nr. 2019 - 8682 

 

Skatteministeriet 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

DK 1402 – København K 

 

Telefon +45 33 92 33 92 

Mail skm@skm.dk 

 

www.skm.dk  

mailto:cbh@skm.dk
mailto:mbb@skm.dk

