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Regeringen har med skatteministeren i spidsen prioriteret retssikkerhed 
højt, og skatteministeren præsenterede i sidste uge sin tredje Retssikker-
hedspakke med overskriften ”Klar og præcis lovgivning”.  
 
I pakken lanceres en række initiativer, der skal styrke retssikkerheden for 
skatteborgerne.   
 

Retssikkerhedspakke III er - som navnet antyder - det tredje større initiativ, som den 

nuværende regering har lanceret for at øge retssikkerheden på skatteområdet.  

 

Vel næppe overraskende er der fortsat plads til forbedringer. Med visionerne i Retssik-

kerhedspakke III søges nogle af disse problemkredse adresseret.  

 

Den ny retssikkerhedspakke har fokus på navnlig tre områder: Dels korrekt afregning af 

skat. Dels kontrol af borgere og virksomheder. Og dels procedurer ved skatteyderens 

klage over skattevæsenets afgørelser om betaling af skat.  

 

 

1. Afregning af skatter  
Regeringens overordnede vision er at etablere et skattevæsen, et system, hvor det - som 

det siges i Retssikkerhedspakke III – ”er nemt og enkelt at betale sin skat”. Mere konkret 

betyder det, at indberetninger til skattemyndighederne i videst muligt omfang skal digi-
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taliseres og ske automatisk, så skatteyderne lettes for byrden ved selv at skulle indberette 

oplysninger.  

 

Skat er allerede nået ganske langt på dette område. Eksempelvis er 95,9 pct. af person-

skatten ifølge Skats plan for kontrolaktiviteter 2017 således baseret på indberetninger fra 

tredjeparter. Indberetninger om indkomst fra arbejdsgivere, pengeinstitutter, forsikrings-

selskaber m.v. udgør dermed en meget stor del af den skattepligtige indkomst, der be-

skattes hos personer. 

 

 

Ansvar for indberettede oplysninger  
Automatiseringen kan imidlertid af flere årsager gøre det vanskeligt for den enkelte skat-

teyder at forholde sig til og eventuelt at ændre oplysninger i selvangivelsen, dvs. opgø-

relsen af den skattepligtige indkomst.  

 

Det afføder yderligere problemer i forhold til et eventuelt strafansvar for en skatteyder 

for manglende eller fejlagtige oplysninger.  

 

Her ønsker regeringen at forbedre retssikkerheden for den enkelte skatteyder ved at lov-

fæste, at man - som det siges i Retssikkerhedspakken – ”som skatteborger ikke står juri-

disk til ansvar for indberetninger, man ikke selv har haft indflydelse på”.  

 

Endvidere vil regeringen gøre det muligt for borgere og selvstændigt erhvervsdrivende i 

TastSelv at tilkendegive uenighed vedrørende de oplysninger, der fremgår af de såkaldt 

”låste” felter. Det skal sikre, at feltlåsningen ikke gør det unødigt vanskeligt for skatte-

yderne at få fejlagtige oplysninger ændret. Herudover vil regeringen gøre det muligt for 

en skatteyder fremover at klage over, at skatteyderen er blevet afskåret fra TastSelv. Af-

skæring fra TastSelv kan forekomme, hvis Skat har haft mistanke om risiko for snyd 

eller væsentlige fejl.  

 

Også begrebsdannelsen skal opdateres. Eksempelvis skal begreberne ”selvangivelse” og 

”selvangivelsesfrist” fremover erstattes af begreber som f.eks. ”oplysningsskema” og 

”oplysningsfrist”.  
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Bindende svar  
I Retssikkerhedspakken lanceres endvidere en forbedring af reglerne om bindende svar 

til skatteydernes fordel.  

 

I april 2015 blev reglerne om bindende svar ændret, således at et bindende svar i visse 

tilfælde alligevel ikke er ”bindende” for Skat. Det betyder, at Skat i givet fald vil kunne 

rejse en sag om det forhold, der er behandlet i det bindende svar, og som skatteyderen 

altså har disponeret i tillid til.  

 

Det drejer sig om bindende svar vedrørende et aktivs værdi, hvor det på baggrund af 

efterfølgende omstændigheder, eksempelvis et efterfølgende salg, kan konstateres, at 

aktivets værdi på tidspunktet for afgivelsen af det bindende svar afveg mindst 30 pct. og 

mindst 1 mio. kr. fra værdien i det bindende svar. I disse tilfælde vil et tidligere opnået 

bindende svar alligevel ikke være bindende for skattemyndighederne.  

 

I Retssikkerhedspakke III varsles nu en ophævelse af denne undtagelsesregel, hvorefter 

et bindende svar i visse tilfælde alligevel ikke er bindende. Eller med andre ord: Et bin-

dende svar vil således i givet fald som udgangspunkt være bindende i alle tilfælde.  

 

 

Ændringer af skattepraksis  
Et tredje initiativ drejer sig om konsekvenserne ved ændring af en skatteretlig praksis i 

tilfælde, hvor en sag behandles af Skatterådet. Det drejer sig om tilfælde, hvor Skatterå-

det ved vurderingen og afgørelsen af en konkret sag ændrer praksis og altså i denne sag 

anlægger en anden vurdering end i tidligere sager. Den pågældende skatteyder, der har 

anmodet om et bindende svar, bliver således den første skatteyder, der bliver udsat for 

den nye praksis. 

 

En sådan trafik ønsker regeringen standset og da på den måde, at Skat fremadrettet skal 

indstille til Skatterådet, at generelle ændringer i praksis kun skal gælde fremadrettet efter 

udsendelse af et styresignal og ikke for den konkrete sag, der er blevet forelagt for Skat-
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terådet. På denne måde sikres det, at man som skatteyder ikke stilles dårligere end andre 

skatteydere i samme situation.  

 

Dette punkt eliminerer et ofte mødt synspunkt, nemlig at man ikke skal spørge Skat, for 

så risikerer man at få et ”nej” underforstået, at selve den omstændighed, at man som 

skatteyder anmoder om et bindende svar, initierer en praksisændring for den, der spør-

ger. Den forsigtige rådgiver og dennes klient vil med ovennævnte ændring ikke blive 

stillet dårligere ved at søge at sikre sig i en kompleks skatteretlig verden. 

 

Man kunne dog - så meget desto mere - ønske sig, at praksisændringer, der er bebyrden-

de for skatteborgerne, i alle tilfælde blev meldt klart ud fra skattemyndighedernes side, 

før praksisændringen så at sige blev anvendt overfor borgerne, og videre, at sådanne 

praksisændringer kun anvendes med fremadrettet virkning, dvs. med virkning for kom-

mende indkomstår og altså ikke med virkning for indkomstår, der måske ligger flere år 

tilbage i tid.  

 

Et beklageligt eksempel på den nuværende fremgangsmåde sås senest med sagen vedrø-

rende A/S Arbejdernes Landsbank. Banken blev ved en afgørelse truffet af Skat i 2012 

konfronteret med en ændret beskatning af dispositioner, som banken havde foretaget og 

selvangivet i 2008 i tillid til en retsstilling, som havde ligget fast gennem formentlig 

mere end 100 år.  

 

Ved en dom fra juni 2017 nåede Højesteret således frem til, at skattevæsenet på det fore-

liggende retsgrundlag var i sin gode ret til at gennemføre en sådan ændret beskatning - 

kunne man fristes til at sige - med tilbagevirkende kraft.  

 

Den forudgående dom fra Østre Landsret i samme sag var mere sympatisk: Østre Lands-

ret var således på den ene side enig i, at der skulle ske beskatning i situation som om-

handlet i sagen. På den anden side anerkendte landsretten, at banken havde en berettiget 

forventning om at blive beskattet i overensstemmelse med den hidtil gældende retstil-

ling, da der ikke forelå en forudgående, offentligt tilgængelig klar tilkendegivelse fra 

Skat om den ændrede retsstilling.  
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2. Klare grænser for kontrol  
Under overskriften ”Klare grænser for kontrol” lanceres i Retssikkerhedspakke III rege-

ringens vision for rammerne for skattemyndighedernes kontrol af borgere og virksomhe-

der.  

 

Tanken er at gennemføre en omfattende modernisering af reglerne om skattemyndighe-

dernes adgang til at udøve kontrol og indhente oplysninger hos borgere og virksomhe-

der.  

 

Hovedloven på området er den såkaldte skattekontrollov, som med tiden og navnlig utal-

lige lovændringer er blevet endog meget kompleks. Loven har allerede længe været un-

der overvejelse, men der er endnu ikke fremlagt forslag til ny lovgivning på området.  

 

Det er regeringens hensigt at etablere en ordning, der på den ene side tilgodeser det er-

kendte, grundlæggende behov for kontrol af borgere og virksomheder, og på den anden 

side sikrer den ønskede beskyttelse af den enkelte borger eller virksomhed, og dette – 

som det siges i Retssikkerhedspakke III – i en klar og præcis form.  

 

Det er herunder tanken at præcisere skattemyndighedernes kontrolbeføjelser og dermed 

fastsætte klare grænser for, hvor langt skattemyndighederne må gå, når myndighederne 

kontrollerer og indhenter oplysninger om borgere og virksomheder. I Retssikkerheds-

pakken er i den forbindelse peget på en række konkrete regelændringer som udtryk for 

en begrænsning af skattemyndighedernes beføjelser.  

 

Dette punkt er ikke kun af teoretisk interesse. Gennem tiden er det f.eks. set, at Skat har 

”fisket” efter oplysninger på den måde, at udvalgte borgere er blevet stillet en række 

spørgsmål, der - i hvert fald efter min opfattelse -  havde et andet sigte end det, som de 

pågældende spørgsmål tilsyneladende drejede sig om.  

 

Endelig er det tanken at fastsætte klare rammer for, hvornår straffesanktioner kan kom-

me på tale. Som eksempel nævnes her, at en erhvervsdrivende i dag kan straffes for at 

købe varer hos en sælger, som har undladt at betale skat, og som sælger sine varer videre 
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til kunstigt lave priser. Ifølge Retssikkerhedspakken er det i de fleste tilfælde umuligt at 

løfte bevisbyrden for et strafværdigt forhold i praksis, fordi priserne på de samme varer 

kan variere meget kraftigt, og der vil derfor meget sjældent være tale om, at køber be-

vidst har medvirket til skatteunddragelse. Regeringen vil derfor helt fjerne denne be-

stemmelse i loven.  

 

 

3. Retssikkerhed i klagesystemet  
Det sidste led i Retssikkerhedspakke III drejer sig om initiativer, der skal stille borgere 

og virksomheder bedre i forbindelse med klagesager på skatteområdet.  

 

Af størst praktisk betydning er her kommende initiativer til nedbringelse af den eksiste-

rende sagspukkel i Skatteankestyrelsen. Hvad disse initiativer konkret består af, vil iføl-

ge Retssikkerhedspakke III dog først blive annonceret i en senere Retssikkerhedspakke 

IV, der forventes præsenteret i efteråret 2017. 

 

I Retssikkerhedspakke III er derimod omtalt enkelte initiativer af anden karakter, som 

ligeledes skal højne retssikkerheden.  

 

Det drejer sig for det første om borgere, som får en skattesag behandlet af det lokale 

(regionale) skatteankenævn. Er borgeren ikke tilfreds med skatteankenævnets afgørelse, 

kan borgeren indbringe sagen for domstolene. I praksis betyder det efter de gældende 

regler, at borgeren i princippet skal anlægge en sag ved Københavns Byret -og altså ikke 

ved byretten i borgerens retskreds, f.eks. retten i Hjørring. Efter regeringens opfattelse er 

denne retsstilling ikke rimelig, og regeringen vil derfor ændre loven, således at borgeren 

kan få behandlet sin sag tættere på sin bopæl.  

 

Dernæst ønsker regeringen at sikre, at en sigtet i en skattestraffesag kan få aktindsigt i 

sin egen verserende skattesag, uanset om den sigtede har en forsvarer. Hermed ligestilles 

sigtede uden forsvarer med andre sigtede, der har en forsvarer, da kun de sidstnævnte 

hidtil har haft aktindsigt i egen skattesag.  

 
_______ o _______ 


