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Mere retssikkerhed på skatteområdet  

 Retssikkerhedspakke II © 

 
 

Af advokat (L) Bodil Christiansen og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

 I sidste uge præsenterede skatteministeren en ”Retssikkerhedspakke II” 
med overskriften ”Borgeren skal stå stærkere”. Pakken skal styrke retssik-
kerheden på skatteområdet. Samtidig er pakken et led i bestræbelserne på 
at ”genoprette tilliden til SKAT”. På begge fronter indeholder pakken vig-
tige, konkrete initiativer, men der er nu vist et stykke vej igen.  
 
I september 2015 lancerede skatteministeren en ”Retssikkerhedspakke I” med overskrif-

ten ”Ret og Rimelighed.”  

 

Pakken var særligt rettet mod flere, meget vidtgående kontrolbeføjelser, som SKAT 

havde fået under den forrige regering, f.eks. adgang til kontrol på privat grund uden rets-

kendelse. Reglerne om disse kontrolbeføjelser blev således ophævet.  

 

 

Retssikkerhedspakke II styrker borgerens retsstilling 
Retssikkerhedspakke II indeholder flere initiativer, der hver især på forskellig måde skal 

bidrage til at styrke borgerens retsstilling - som det siges i pressemeddelelsen - ”i mødet 

med skattesystemet”. Pakken beror på en aftale mellem blå blok samt S og RV og har 

således bred politisk opbakning. 

 

 

http://www.v.dk/
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Omkostningsgodtgørelse  
I Retssikkerhedspakke II varsles som det første en udvidelse af reglerne om omkost-

ningsgodtgørelse, således at reglerne fremover også omfatter selskaber og fonde.  

 

Initiativet drejer sig om skatteyderens retsstilling ved klage over afgørelser truffet af 

SKAT - og dermed skatteyderens individuelle retsstilling ”i mødet med skattesystemet”. 

 

Frem til 2009 havde alle skatteydere, dvs. både privatpersoner, erhvervsdrivende og sel-

skaber m.v., mulighed for at få egne udgifter til sagkyndig bistand til sagens førelse helt 

eller delvist refunderet af staten. Fik skatteyderen medhold i overvejende grad i sagen, 

fik skatteyderen dækket udgifterne af staten med 100 pct. Tabte skatteyderen derimod 

sagen, dækkede staten udgifterne med 50 pct.  

 

I 2009 bortfaldt selskabers og fondes ret til omkostningsgodtgørelse, hvorefter disse dog 

kunne opnå skattemæssig fradragsret for udgifter til førelse af skattesager. 

 

Efter Retssikkerhedspakke II vil selskaber og fonde imidlertid nu på ny få ret til omkost-

ningsgodtgørelse vedrørende udgifter til sagkyndig bistand i skattesager på lige fod med 

privatpersoner m.v.  

 

I Retssikkerhedspakke II varsles dog samtidig ændringer i ordningen om omkostnings-

godtgørelse på en anden front. I den politiske aftale om retssikkerhedspakken konstate-

res således, at der i de senere år er set et stigende pres på ordningen. Der varsles derfor 

tiltag, som kan gøre ordningen mere ”robust”, herunder at styrke SKAT´s kontrol med 

ordningen. Dette er efter min opfattelse særdeles tiltrængt. 

 

Det kan formentlig heller ikke udelukkes, at der i dag føres sager om problemstillinger, 

hvor der ud fra enhver betragtning ikke er nogen rimelig tvivl om, at sagen vil falde ud 

til SKAT´s fordel ved en klage eller domstolsbehandling af sagen. En sådan sagsførelse 

udgør en helt unødig belastning ikke blot af skatteyderen selv, men af hele klage- og 

domstolssystemet. Denne betragtning kan med øget styrke føres i marken i tilfælde, hvor 

klienten notorisk er insolvent og i øvrigt ikke kerer sig om afregningens størrelse. 
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Værre endnu er, at der kan peges på eksempler, hvor den statslige refusion tilsyneladen-

de udgør den hele og fulde begrundelse for en sagsførelse, og hvor den faktiske penge-

strøm mellem sagens aktører aldrig kommer til at omfatte andet og mere end den statsli-

ge refusion – uanset om klienten rent faktisk er i stand til at betale sin del af regningen. 

Dette har givet ingensinde været tanken med godtgørelsesordningen, og må i øvrigt an-

tages at være strafbart. 

 

 

Særligt skattekontor hos Folketingets Ombudsmand 
Et andet væsentligt tiltag drejer sig om etablering af et egentligt skattekontor hos Folke-

tingets Ombudsmand. Kontoret skal ifølge Retssikkerhedspakke II være en del af om-

budsmandsinstitutionen og skal operere inden for institutionens gældende lovgrundlag 

og praksis.  

 

Skatteydere har også efter gældende regler haft mulighed for at indgive klage til Folke-

tingets Ombudsmand, når skatteyderens klage til et nævn eller Landsskatteretten er af-

sluttet. Men med Retssikkerhedspakke II styrkes på forskellig måde skatteyderens reelle 

muligheder for at indgive en klage til Ombudsmanden.   

 

Ombudsmanden, herunder det varslede skattekontor, kan give kritik af og anbefale skat-

temyndighederne at behandle en sag igen. Ombudsmanden kan derimod ikke selv træffe 

afgørelse.  

 

Herudover vil etableringen af et selvstændigt skattekontor betyde, at Ombudsmanden får 

flere ressourcer til at arbejde mere aktivt, end det tidligere har været tilfældet. Eksem-

pelvis kan kontoret iværksætte større undersøgelser af skattemyndighedernes sagsbe-

handling, ligesom informationsvirksomheden i forhold til skattemyndighederne vil kun-

ne øges. 

 

 

Borger- og Retssikkerhedschefen 
Borger- og Retssikkerhedschefen har til opgave at behandle klager over SKAT´s beslut-

ninger og sagsbehandling, der ikke kan anses som afgørelser i juridisk/processuel for-
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stand, og som derfor ikke kan behandles af de almindelige klageinstanser. Eksempelvis 

kan nævnes en sag, hvor SKAT havde anmodet et dansk pengeinstitut om at fremsende 

kontoudskrifter for en dansker bosat i Australien. Danskeren klagede til Landsskatteret-

ten over denne beslutning fra SKAT´s side, men klagen blev afvist, da der ikke var tale 

om en ”afgørelse”.  

 

Det er tanken, at Borger- og Retssikkerhedschefen fortsat skal varetage sine hidtidige 

opgaver. 

 

Borger- og Retssikkerhedschefens vurderinger og resultater i konkrete sager synes dog 

indtil videre at have været forbeholdt de få. Men efter Retssikkerhedspakke II er det tan-

ken at skabe mere synlighed og åbenhed om Borger- og retssikkerhedschefens rolle, ini-

tiativer og anbefalinger  

 

Det forekommer dog fortsat problematisk, at Borger- og Retssikkerhedschefen organisa-

torisk er placeret i SKAT med reference til SKAT´s direktør.  

 

Det er givetvis hensigtsmæssigt, at Borger- og Retssikkerhedschefen gennemgår givne 

forretningsgange og procedurer i SKAT. 

 

Man kunne her endvidere ønske sig, at udtalelser fra denne institution - på samme vis 

som afgørelser fra Skatterådet og Landsskatteretten - offentliggøres. Det vil have flere 

positive konsekvenser: Dels synliggøres institutionens opfattelse af god forvaltningsskik 

på skatteområdet, og dels vil eventulle gentagelser af samme fejl fra SKAT´s side blive 

reduceret eller helt elimineret, når også SKAT´s medarbejdere får kendskab til disse 

afgørelser. 

 

 

Kortere sagsbehandlingstider for klagesager 
I mødet med skattesystemet vil mange skatteydere ganske givet også glæde sig, at der 

med Retssikkerhedspakke II varsles kortere sagsbehandlingstider ved klager over 

SKAT´s afgørelser.  
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Der arbejdes således hen mod en ”sagsbehandlingsgaranti” fra 2017 for nye klagesager. 

Det er tanken, at garantien skal omfatte de mest almindelige klagesager for henholdsvis 

borgere samt for små og mellemstore virksomheder, og at sagsbehandlingstiden for disse 

sagstyper er maksimalt 6 mdr. En fremgangsmåde der, så vidt vides, tidligere har været 

bragt i anvendelse helt tilbage for omkring 40 år siden med succes. 

 

I denne forbindelse vil der blive foretaget et eftersyn af klagestrukturen på skatteområ-

det.   

 

 

Øget åbenhed og klarere rammer  
Som det fjerde led i den nye Retssikkerhedspakke foreslås en række initiativer, der hver 

især skal bidrage til en større åbenhed i mødet med skattemyndighederne.  

 

Bl.a. vil skattemyndighederne få pligt til at orientere skatteyderen, hvis SKAT i forbin-

delse med behandlingen af en skatteansættelse som 1. instans eller i forbindelse med 

behandlingen af en klagesag træffer beslutning om at inddrage Kammeradvokaten i sa-

gen. Kammeradvokaten er Skatteministeriets og SKAT´s advokat i retssager og andre 

anliggender, hvor myndighederne har brug for juridisk bistand. Formålet med oriente-

ringen til skatteyderen er at give skatteyderen et bedre grundlag for skatteyderens over-

vejelser om at rekvirere sagkyndig bistand.  

 

Et andet initiativ drejer sig om fastsættelse af klare og restriktive regler for, i hvilke til-

fælde Skatteministeriet kan indbringe en sag - som er vundet af skatteyderen - for dom-

stolene.  

 

I støbeskeen er også overvejelser om at styrke byretternes sagkundskab på skatteområdet 

gennem brug af skattesagkyndige dommere. Retsplejerådet overvejer aktuelt mulighe-

derne for at anvende sagkyndige dommere i videre omfang end hidtil ved behandlingen 

af retssager. Når Retsplejerådet har afsluttet disse overvejelser i løbet af foråret 2016, vil 

spørgsmålet om anvendelse af skattesagkyndige dommere blive nærmere drøftet.  
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Et fjerde indsatsområde drejer sig om SKAT´s optræden i mødet med borgerne, hvor 

SKAT har udarbejdet et nyt adfærdskodeks for alle medarbejdere i SKAT med det for-

mål at sikre professionel adfærd fra SKAT´s side i mødet med borgerne. 

 

Endelig lægges der med Retssikkerhedspakke II op til at skabe klarhed om principperne 

for og arbejdsgangene i forbindelse med SKAT´s fastlæggelse af praksis på området. En 

opstramning på dette område har meget stor betydning, da fastlæggelsen af praksis i sid-

ste ende drejer sig om selve grundlaget for skatteopkrævningen på samme måde som 

egentlig lovgivning på et givet område.   

 

Ud fra samme principper er det tanken at forbedre og herunder udvide høringsprocessen 

for lovforslag på skatteområdet.  

 

 

Skattelovråd 
Retssikkerhedspakke II indeholder endelig en aftale om etablering af et Skattelovråd, 

som efter anmodning fra skatteministeren skal belyse og afgive indstillinger om konkre-

te emner indenfor skattelovgivningen. Det er således skatteministeren, der udvælger og 

prioriterer de emner, som Skattelovrådet skal arbejde med.  

 

 
_______ o _______ 

 
 


