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FSR – danske revisorer har følgende bemærkninger til det fremsendte udkast:
Udenlandske borgere og virksomheder
Skatteministeriet opfordres til at præcisere i bekendtgørelsen, at udenlandske klagere
undtages fra pligten til at anvende en digital klageløsning, såfremt den pågældende
klager ikke har NemId eller er frivilligt tilsluttet Digital post.
Hermed vil udenlandske borgere og virksomheder, som udgangspunkt ikke være
omfattet af pligten til at benytte digital post eller adgang via NemId til
Skatteankestyrelsens klagesystem, medmindre dette tilvælges af den pågældende
klager, modsat den nuværende formulering, som kan forvirre eventuelle klagere med
manglende kendskab til NemId og Digital Post.
Endvidere anmodes Skatteministeriet om, at præcisere hvorvidt udenlandske klagere,
der lader sig repræsentere af professionelle repræsentanter, er omfattet af den digitale
pligt, henholdsvis hvis partsrepræsentanten er, eller ikke er, omfattet af lov om digital
post og/eller har NemId.

Præcisering af dispenseringer for frister til udbedringer

Side 2

Skatteministeriet anmodes om, at præcisere at fristen for at udbedre mangler i
henhold til den foreslåede § 2, stk. 8 også indeholder hjemmel til at
Skatteankestyrelsen kan suspendere eller dispensere for eventuelle frister for
klageindgivelse, såfremt at der er undskyldelige forhold eller særlige omstændigheder
for klagerens fristoverskridelse.

Dispensationsadgang for betalingsfrist
Henset til foreslåede ordlyd af § 3, stk. 5, om afskæring af klagen, anmodes
Skatteministeriet om at formulere en adgang til at dispensere for dette i særlige
tilfælde. Dette kunne ske ved en udvidelse af § 3, stk. 4 til også at omfatte
dispensering af indbetalingsfristen.
Således bør afskæring af klager fortrinsvis ske på materielt grundlag frem for formelle
fejl og mangler.

Ikrafttræden
Henset til at ikrafttrædelsesdatoen er 1. april 2018, gives der ikke meget tid til at
klagere har mulighed for at omstille sig til en ændret klageprocedure, herunder også
for en oplysningsindsats fra Skatteankestyrelsen, hvorfor der henstilles til at
genoverveje ikrafttrædelsesdatoen for den obligatoriske pligt til digital indsendelse af
klager, da der allerede i dag er mulighed for at benytte den digitale klageadgang på
frivillig basis, jf. også regeringens målsætning om at erhvervsrettet lovgivning træder
i kraft på faste datoer.
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