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Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde

Reglerne i dag

Tabel 1. Andel af udgiften, som dækkes af staten ud fra reglerne for omkostningsgodtgørelse

Skatteyder taber
sagen

Skatteyder får overvejende eller fuldt
medhold

50 pct.

100 pct.

Skatteministeriet

100 pct.

100 pct.

Selvstændigt erhvervsdri- Selvstændig
vende
Skatteministeriet

50 pct.

100 pct.

100 pct.

100 pct.

Selskab

0

0

Skatteministeriet

0

0

Hvem indbringer?
Borger

Selskaber og fonde

Borger

Borgeren skal stå stærkere

Reglerne skal være robuste
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Etablering af skattekontor hos Folketingets Ombudsmand

Boks 1. Ombudsmandens skattekontors beføjelser

Reel uafhængighed
Skattekontoret vil varetage dets opgaver uafhængigt af regeringen og Folketinget.
Kan behandle klagesager på skatteområdet
Skattekontoret kan, når de administrative klagemuligheder er udtømt, kritisere og anbefale skattemyndighederne at behandle en sag igen, men kan ikke selv træffe afgørelser.
Kan rejse konkrete sager af egen drift
Skattekontoret kan af egen drift rejse konkrete sager.
Kan iværksætte større undersøgelser af egen drift
Skattekontoret kan af egen drift optage en sag til undersøgelse og kan gennemføre generelle undersøgelser af skattemyndighedernes behandling af sager.

Ny lovgivning skal sikre ombudsmanden mulighed for at behandle sager
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Større synlighed om SKATs Borger- og retssikkerhedschef

Boks 2. Borger- og retssikkerhedschefens arbejde

Borger- og retssikkerhedschefens opgave er at sætte og fastholde fokus på retssikkerhed i skattesystemet. Det sker ved, at Borger- og retssikkerhedschefen

fungerer selvstændigt og uafhængigt af hele koncernen

kan iværksætte undersøgelser

vurderer selv, hvilke sager, der skal undersøges

kan foreslå og gennemføre initiativer, der sætter fokus på retssikkerheden i skattesystemet

kan henstille til ændringer i SKATs procedurer og arbejdsgange.
Borger- og retssikkerhedschefen kan desuden behandle klager over SKATs sagsbehandling, dvs.
behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser. En skatteyder, der ikke er tilfreds med Borger - og
retssikkerhedschefens behandling af klagen, kan klage til Folketingets Ombudsmand.
Borger- og retssikkerhedschefen udgiver årligt en beretning om sit arbejde, og den seneste beretning, som er offentliggjort i april 2015, dækker året 2014. Det fremgår af beretningen fra 2015, at
SKAT i 2014 har modtaget i alt 322 klager over bl.a. lang sagsbehandlingstid, forkert eller mangelfuld vejledning, SKATs mundtlige og skriftlige kommunikation, formelle mangler og mangel på god
sagsbehandlingsskik, brud på tavshedspligten og problemer med relation til SKATs organisering,
systemer og arbejdsprocesser.
Flere klager giver anledning til ændringer i SKATs procedurer. 44 indsigelser er gået videre til borger- og retssikkerhedschefen, hvor 17 har givet anledning til kritik og/eller henstillinger i forhold til
SKATs sagsbehandling. Borger- og retssikkerhedschefens funktion er oprettet administrativt og
refererer direkte til direktøren for SKAT. I forbindelse med ansættelse af en ny Borger - og retssikkerhedschef skal der iagttages procedurer i overensstemmelse med, hvad der gælder, når ansættelser forelægges for regeringens ansættelsesudvalg, jf. Statsministeriets retningslinjer herom.
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Kortere sagsbehandlingstider for klagesager

Eftersyn af klagestruktur

Boks 3. Evaluering af klagestruktur

Skatteankestyrelsen blev oprettet den 1. januar 2014 og består i dag af ét sekretariat, som betjener Landsskatteretten og ankenævnene. Styrelsens etablering er en følge af den nye klagestruktur
på Skatteministeriets område, som Folketinget vedtog i sommeren 2013.
Det blev besluttet som led i behandlingen af lovforslaget om en ny klagestruktur, at klagestrukturen skulle evaluereres i 2016, når den havde virket i 2 år.
Evalueringen skal blandt andet have fokus på tiltag, der målrettet kan nedbringe sagsbe handlingstiden. Målet er, at flere borgere skal have behandlet deres sager inden for en forsvarlig tidsramme .
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Nedsættelse af et stående rådgivende udvalg (skattelovråd)
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Øget åbenhed og klare rammer

SKAT skal oplyse om brug af Kammeradvokaten i skatte- og klagesager

Boks 4. Skatteministeriets og SKATs brug af Kammeradvokaten

Kammeradvokaten varetager Skatteministeriets interesser i retssager og andre sager, hvor Skatteministeriet eller SKAT har brug for juridisk bistand. Derudover bruger Skatteministeriet og SKAT
Kammeradvokaten til generel juridisk bistand, for eksempel i forbindelse med udarbejdelse af
kontrakter og lovfortolkning.
Kammeradvokaten inddrages normalt ikke i SKATs arbejde med borgere og virksomheders skatteansættelser og klagesager. Der kan dog være store og principielle sager, som vil kunne få betydning for andre lignende sager, hvor SKAT vurderer, at det er hensigtsmæssigt at inddrage Kammeradvokaten tidligt i sagens behandling.
Når SKAT får bistand af Kammeradvokaten i forbindelse med en konkret skatteansættelse eller en
klagesag for Landsskatteretten skyldes det således, at sagen i en eller anden udstrækning adskiller sig fra typiske sager. Det vil skabe åbenhed og stille borgere og virksomheder stærkere i mødet
med skattesystemet, at de kan være sikre på at blive orienteret om dette på forhånd

Mere restriktive regler for at indbringe sager mod borgere og virksomheder
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Boks 5. Praksis for Skatteministeriets behandling af retssager

Det er et grundlæggende princip for Skatteministeriets førelse af retssager, at skatteborgerne ikke
unødigt trækkes gennem retssager. Samtidig skal sagerne afsluttes med det rigtige resultat på det
tidligst mulige tidspunkt.
Skatteministeriet skal kun indbringe en afgørelse eller anke en dom, hvis den er principiel, eller
hvis helt særlige grunde taler for det. Det kan eksempelvis være, hvis sagen drejer sig om væsentlige beløb.
Skatteministeriet skal i samarbejde med Kammeradvokaten nøje overveje, om en sag overho vedet
skal føres. Det gælder også, hvis en skatteyder indbringer en sag. Tilgangen skal her være restriktiv. Det samme vil gælde for SKAT, når SKAT vurderer, hvilke sager der indstilles indbragt for domstolene.
I alt indbringer Skatteministeriet gennemsnitligt mindre end 20 sager for domstolene om året,
mens det er ca. 5 domme årligt, der ankes. Samlet set indbringes der årligt omkring 300 sager,
hvor Skatteministeriet er part.

Styrkelse af byretternes sagkundskab

Præsentation af nyt adfærdskodeks for alle medarbejdere i SKAT
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Boks 6. Adfærdskodeks for medarbejdere i SKAT

Som konsekvens af Redegørelse om kontrolsager fra 2013 besluttede SKATs direktion at justere
SKATs eksisterende adfærdskodeks for alle ansatte med henblik på at indskærpe de særlige regler og retningslinjer for medarbejdernes adfærd. Nu præsenteres et nyt og revideret adfærdskodeks som skal skærpe fokus på borgernes retssikkerhed hos både ledere og med arbejdere i
SKAT. Revisionen skal samtidig gøre det lettere at omsætte retningslinjerne til praktisk anvendelse
i det daglige arbejde.
For yderligere at sikre at de ansatte har kendskab til grundlæggende regler og retningslinjer for
sagsbehandling, har SKAT igangsat e-læringsaktiviteter målrettet forskellige målgrupper. Målgrupperne er defineret ud fra de arbejdsopgaver, som medarbejderne varetager, således at der er et
forskelligt fokus afhængigt af, om medarbejderen arbejder i en støttefunktion eller fx i Særlig kontrol, hvor det er vigtigt med indgående kendskab til regler for kontrol.
Ledelsen i SKAT følger aktivt op på adfærdskodekset og sikrer, at grove overtrædelser mødes med
den rette ledelsesmæssige konsekvens. Det er helt åbenbart, at der er og har været et særligt behov for at sikre, at SKAT i forbindelse med kontroller har en professionel adfærd. Derfor har SKAT
siden 2014 sat særlig fokus på at sikre, at kontroller gennemføres enkelt, effektivt og korrekt.
SKAT har således og vil fortsat have et kontinuerligt fokus på professionel adfærd i mødet med
borgere og virksomheder.

Fuld åbenhed og synlighed om lovgivning og praksis
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Boks 7. Principper for fastlæggelse af praksis i SKAT

SKAT træffer dagligt mange afgørelser. De fleste bliver ikke offentliggjort, da de ligger inden for
den praksis, der allerede gælder, og som fremgår af den juridiske vejledning. Hvis SKAT skal fastlægge en praksis, hvor der ikke allerede er en – eller når SKAT skal ændre eller præcisere en praksis som følge af en afgørelse fra domstolene eller Landsskatteretten – udsender SKAT et såkaldt
styresignal, der gør opmærksom på ændringen.
Et styresignal sendes i ekstern høring forinden offentliggørelsen. Når en medarbejder i SKAT skal
træffe en afgørelse, skal medarbejderen således anvende den juridiske vejledning samt de udsendte styresignaler for at sikre, at afgørelsen er i overensstemmelse med lovgivningen, og den
praksis der er på området. Er der truffet en principiel afgørelse efter den seneste vejledning, udsendes der et styresignal, som medarbejderen ligeledes skal følge. Styresignaler bliver løbende
indarbejdet i den juridiske vejledning, som opdateres to gange årligt.
Herved sikres det, at der træffes ensartede afgørelser i sager, som kan sammenlignes. SKATs
medarbejdere er således forpligtede til at følge vejledningen og udsendte styresignaler, ligesom
borgere og virksomheder kan støtte sig til den.
Både styresignaler og den juridiske vejledning er offentligt tilgængelige på SKATs hjemmeside
.

Udvidet høring for udvalgte lovforslag
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