
 

 

  

  

  

Høring – Lovforslag om ændring af skatteforvaltningsloven (Aftale om en ny an-

kenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikkerheds-

pakke IV) 

 

Med vedlagte udkast til lovforslag om ændring af skatteforvaltningsloven udmøntes de 

dele af ”Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssikker-

hedspakke IV", som forudsætter lovgivning. 

 

For at nedbringe de lange sagsbehandlingstider i klagesystemet og derigennem styrke bor-

geres og virksomheders retssikkerhed er aftalepartierne enige om at tilføre klagesagsbe-

handlingen flere ressourcer og at gennemføre en række tiltag, der skal gøre klageforløbet 

mere effektivt og øge Skatteankestyrelsens produktivitet.  

 

Det foreslås således at afskaffe muligheden for, at klager frit kan vælge, om en sag, der er 

visiteret til et skatteankenævn, i stedet skal behandles af Landsskatteretten. Til gengæld 

foreslås det at give klageren mulighed for direkte at indbringe sin klagesag for domstolene 

uden først at skulle indbringe den for klagemyndigheden og vente seks måneder fra dette 

tidspunkt. I forlængelse heraf foreslås reglerne om omkostningsgodtgørelse justeret. Det 

foreslås desuden, at sager om subjektiv skattepligt, kursgevinster og –tab samt aktieavan-

cer og –tab flyttes fra afgørelse i skatteankenævnene til afgørelse i Landsskatteretten, og at 

klager over Skatteforvaltningens afgørelser om skønsmæssige ansættelser af moms for fy-

siske personer og dødsboer skal træffes af skatteankenævnene. Klagegebyret for skatte- 

og motorsager foreslås endvidere hævet fra 400 kr. til 1.000 kr. for at harmonisere gebyret 

med gebyret for klager over de nye vurderinger efter ejendomsvurderingsloven.  

 

Der vedlægges desuden en høringsliste. 

  

Skatteministeriet skal anmode om evt. bemærkninger til udkastet senest tirsdag den 19. 

februar 2019.  

 

Bemærkningerne bedes sendt til lovgivningogoekonomi@skm.dk og cbh@skm.dk under 

henvisning til j.nr. 2018-5006. Eventuelle spørgsmål kan rettes til specialkonsulent Claus 

Bergelius Hvii på tlf. nr. 72 37 37 55 eller e-mail cbh@skm.dk.  
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