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Skatteministeriet 

Att.: Claus Bergelius Hvii 

Nicolai Eigtveds Gade 28 

1402 København K 

20. februar 2019 

Retssikkerhedspakke IV 

Dansk Erhverv har den 22. januar 2019 modtaget et lovforslag om ændring af skatteforvaltnings-

loven (Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hurtigere vej gennem klagesystemet – Retssik-

kerhedspakke IV) i høring. 

 

Dansk Erhverv mener helt overordnet, at det er positivt, at der løbende arbejdes med at forbedre 

retssikkerheden for borgere og virksomheder, og at der generelt er fokus på at nedbringe sagsbe-

handlingstiden. 

 

Flytning af sager fra Landsskatteretten til Skatteankenævnene 

Det foreslås at flytte sager fra Landsskatteretten til Skatteankenævnene. Dansk Erhverv mener 

imidlertid, at dette er den forkerte medicin, hvis man vil forsøge at nedbringe ventetiden ved 

Landsskatteretten, da flaskehalsen – Dansk Erhverv bekendt – ikke ligger i Landsskatteretten 

men derimod i Skatteankestyrelsens sagsbehandling. Derimod bør man have mere fokus på Skat-

teankestyrelsens sagsbehandlingstider. 

 

Dansk Erhverv mener også, at det er problematisk, at man fremadrettet vil afskære fysiske perso-

ner fra at få afprøvet deres sag for Landsskatteretten. Landsskatteretten bliver søgt fordi vurde-

ringen er, at prøvelse hos Landsskatteretten giver en sikkerhed for et mere rigtigt og ensartet re-

sultat. En afskærelse af denne mulighed kan derfor risikere at skabe mere uensartet praksis. 

 

Direkte adgang til domstolene 

Der lægges op til, at der fremover vil være mulighed for at springe den administrative klagein-

stans over og få prøvet sagen direkte for domstolene. Dette kan ganske rigtigt umiddelbart virke 

som en øvelse, der kan nedbringe den samlede høje sagsbehandlingstid, men Dansk Erhverv er 

bekymret for, om domstolene kan administrative en stor tilgang af sager.  

 

Skatteankestyrelsen modtog over 8072 klager i 2017, mens domstolene kun behandlede ca. 300 

skattesager. Et par hundreder sager, som går fra Skatteankestyrelsen til domstolene vil ikke have 

nogen stor effekt på Skatteankestyrelsens samlede sagsbehandlingstid, men kan få en katastrofal 

påvirkning på domstolenes sagsbehandlingstid.  
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Dansk Erhverv stiller sig naturligvis til rådighed for yderligere bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Jacob Ravn 

Skattepolitisk chef 

 


