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Kære Thorbjørn Helmo Madsen 
 
Indledningsvis skal Skatteministeriets departementet takke for jeres bidrag i forbindelse 
med høring over bekendtgørelse om forretningsorden for skatteankenævn, som udmøn-
ter aftalen om En hurtigere vej gennem klagesystemet, som blev indgået af et enigt Folketing i 
2018.  

I relation til spørgsmålet om sagsfordeling, herunder at der ikke i bekendtgørelsens § 3 
er angivet, hvor sagen behandles, hvis der er flere ”modtagere”, kan jeg oplyse, at der 
ikke tale om en ændring i forhold til gældende ret.  

Det er korrekt, at reguleringen hverken i dag eller fremover anviser en objektiv sagsforde-
lingsregel for en situation med fx både flere sælgere og flere købere. Det skyldes, at det er 
meget vanskeligt at fastsætte en administrerbar regel. Reglen vil således skulle pege på én 
af flere købere eller gavemodtagere ud fra tilfældige kriterier. I praksis er det relativt sjæl-
dent, at der forekommer en situation med klage, hvor der er fx er flere modtagere. Opstår 
situationen vil den skulle håndteres efter bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 3, hvorefter di-
rektøren for Skatteankestyrelsen eller den, som direktøren bemyndiger dertil, kan over-
føre en sag til behandling i et andet ankenævn, såfremt der i øvrigt er tvivl om, hvilket an-
kenævn der skal behandle sagen. I disse situationer, vil der kunne lægges vægt på fx et ak-
tivs geografiske placering eller flere klageres tilknytning til et bestemt skatteankenævn. 
 
I forhold til spørgsmålet om håndteringen af en klagesag i et skatteankenævn, hvor klage-
ren selv er medlem af det pågældende skatteankenævn, er der ligeledes ikke tale om en 
ændring i forhold til gældende ret. Det er ikke og foreslås ikke særskilt reguleret. Spørgs-
målet håndteres i så fald efter forvaltningslovens almindelige regler om inhabilitet, hvoref-
ter at et medlem af et ankenævn ikke vil kunne deltage i behandlingen af sin egen sag. 
 
For så vidt angår spørgsmålet om sekretariatets deltagelse i mødet, er der ikke tale om en 
ændring i forhold til gældende ret. Efter bekendtgørelsens § 10, stk. 9, fremgår det, at se-
kretariatets ansatte deltager i mødet, men det fremgår også, at sekretariatets ansatte ikke 
har stemmeret. Sekretariatet – Skatteankestyrelsen – er således til stede ved mødet og råd-
slagningen, og styrelsen støtter og vejleder som sekretariat, ligesom styrelsen fører proto-
kol over mødet. 
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Afslutningsvis skal jeg dog oplyse, at der vil blive gennemført en evaluering af aftalens til-
tag i 2022, hvor der også vil ske inddragelse af relevante interessenter.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Mai-Britt Bonde 
 


