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Forslag til styrkelse af retssikkerheden 

 

Kære Karsten 

 

Vi glæder os over dine mange gode initiativer til styrkelse af retssikkerheden på 

skatteområdet. Retssikkerhed er ”hjerteblod” for FSR – danske revisorer. Det er 

det især fordi vores medlemmer - og deres kunder - skal navigere indenfor ofte 

meget komplekse skatteregler. Klare regler og forudsigelig administrativ praksis, 

kompetente og effektive skattemyndigheder samt rimelig og afbalanceret 

klagebehandling er derfor helt centralt for os.  

 

Du har ved flere lejligheder opfordret os til at komme med konkrete forslag. Vi 

sendte dig derfor tidligere i år en række forslag til forbedring af 

omstruktureringsmulighederne for personligt ejede virksomheder, og har som du 

ved også lanceret en række forslag til initiativer imod skatteunddragelse og 

skattely. 

 

FSR – danske revisorers skatteudvalg har igennem de seneste par måneder 

overvejet og analyseret områder, hvor der efter vores opfattelse er et behov for 

yderligere styrkelse af retssikkerheden, ud over alle de initiativer, som du 

allerede har søsat.  Dette arbejde har udmøntet sig i en række konkrete forslag, 

som vi hermed sender til dig. Nogle af forslagene har vi haft introduceret på 

vores Retssikkerhedskonference i januar 2017 og på åbningsseminaret hos 

Folketingets Ombudsmand.  

 

Vi håber, at du finder forslagene interessante og relevante, og vil gerne invitere 

dig til en nærmere drøftelse af forslagene med vores skatteudvalg. 

 

Lovgivning 

 

Forslag 1: Faglig følgegruppe under Skatteministeriet ved særlige lovforslag 

 

Det foreslås, at der nedsættes et særligt fagligt udvalg, der kan sammenkaldes i 

forbindelse med fagligt komplicerede lovforslag (ad hoc), som et supplement til 

den almindelige høringsproces. Forslaget skal bidrage til at sikre høj lovkvalitet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 2 Tanken er at et sådant fagligt udvalg skal understøtte Skatteministeriets eget 

embedsværk, ikke erstatte det. Vi har nemlig stor respekt for de mange dygtige 

og engagerede medarbejdere i dit ministeriums lovkontorer, og det juridiske 

arbejde de laver. I visse tilfælde kan lovkvaliteten imidlertid efter vores 

vurdering forbedres ved i den lovforberedende proces at inddrage eksperter, der 

har indsigt i, hvordan tingene fungerer i praksis . Det kunne fx være tilfældetved 

ændringer i  virksomhedsskatteloven, generationsskiftereglerne eller 

omstruktureringsreglerne. 

 

Forslag 2: Krav om efterfølgende evaluering af kompliceret lovgivning og 

hullukninger 

 

Vi oplever, at der i stigende omfang gennemføres lovgivning, der skaber 

uhensigtsmæssige konsekvenser på baggrund af eksempelvis hullukninger. 

Derbør indsættes krav om en evaluering af sådan lovgivning efter en passende 

periode, der som hovedregel kunne være ét år, så der mere automatisk ses på 

reparationer af uhensigtsmæssig lovgivning. 

 

Forslag 3: Bedre tilbageløb til lovgiver på sagspraksis 

 
Det foreslås, at der nedsættes en dialoggruppe, bestående af repræsentanter fra  
Skatteministeriet, SKAT, rådgivere og virksomheder, som løbende kan drøfte 

retssikkerhedsmæssige problemstillinger, der opstår på baggrund af praksis. 

 

Et eksempel herpå kunne være udfordringerne med privates kurstab og hvorvidt 

de har fradrag herfor. Praksis er efter vores opfattelse ved at løbe af sporet og 

der vil være behov for lovændring, således at det bliver klart, hvornår der er 

fradrag og hvordan det skal opgøres.  

 

Der er i dag fora både hos SKAT og Skatteministeriet, men der er behov for et 

samlet gruppe, så problemer ikke ender som kastebold mellem styrelse og 

departement.  

 

Forslag 4: Bedre muligheder for omgørelse og omvalg 

 

Praksis for at få omgørelse af dispositioner har udviklet sig i en meget restriktiv 

og meget uhensigtsmæssig retning. Som det er nu, er det reelt næsten umuligt 

at få omgørelse.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3 Dermed er vejen lagt for mange dobbelt- eller trippelbeskatning’er, også selvom 

der er tale om fejl. Det er meget sjældent, at skatteyderen får lov til at omgøre, 

således at man kan nøjes med beskatning én gang. Eksempler er beskatning af 

aktionærlån, konsulenthonorarer m.v.  I andre tilfælde mister man fradrag, får 

udløst en beskatning, hvor der ellers var skattefrihed mv.  

 

Det er for os helt afgørende, at reglerne for omgørelse har den rette balance, 

således at skatteydere, der er kommet galt afsted som følge af undskyldelig 

regelvildfarelse eller rene fodfejl får mulighed for ”reparation”, mens snydere på 

den anden side ikke blot får et ”ekstra skud i bøssen”, hvis deres snyderi 

kommer for en dag. Denne balance er igennem de senere år blevet helt 

forrykket, som følge af en række meget restriktive afgørelser. 

 

Herudover bør der ses på reglerne om omvalg i selvangivelsen.  

 

Administration og praksis 

 

Forslag 5: Flere sagkyndige medlemmer i Skatterådet og Landsskatteretten 

 

Skatteret er et meget kompliceret område, hvor selv administrative afgørelser 

kan få betydning for mange skatteydere. Der er derfor behov for, at afgørelserne 

er korrekte og klare.   

 

Det betyder, at der er behov for flere sagkyndige kompetencer i Skatterådets og 

Landsskatterettens afgørende organer, så der skabes en afbalanceret modvægt 

til skattemyndigheden. FSR vil derfor foreslå, at der igennem lovgivning ses på 

en faglig styrkelse af de afgørende organer ved at udpege flere med skatteretlig 

viden.  

 

Dette vil også styrke tilliden til de afgørelser, der træffes af  de to organisationer.  

 

Forslag 6: Forbedrede muligheder for genoptagelse af skatteansættelser 

 

Det er meget svært efter gældende praksis at få genoptaget skatteansættelser, 

der skyldes eksempelvis simple fejl hos skatteydere. Der er behov for en 

opblødning af definitionen for ”Særlige omstændigheder” i 

skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 ved ekstraordinære genoptagelser. 

 

Forslaget kunne med fordel behandles sammen med forslag 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 4  

Forslag 7: SKATs brug af bestemmelser om grov uagtsomhed 

 

Vi oplever en øget brug fra SKATs side af den forlængede ligningsfrist med 

begrundelse i, at skatteyder har handlet groft uagtsomt. Dette begrundes ikke i 

tilstrækkelig grad, og der er ingen sammenhæng med den strafferetlige 

vurdering og de medfølgende rettigheder, som brugen af dette udløser for 

skatteyder. 

 

Forslag 8: Mindre restriktiv praksis for, hvornår der er tale om 

”praksisændringer” fra SKATs side 

 

Retssikkerhedspakke 3 indeholder visse initiativer vedrørende praksisændringer, 

hvilket vi gerne vil kvittere for. 

 

Spørgsmålet om, hvornår noget kan anses for en ”praksisændring” fra SKATs 

side en helt central retssikkerhedsmæssig problemstilling, idet dette er afgørende 

for, om ”praksisændringen” alene kan gøres gældende med fremadrettet 

virkning. Højesteret har udviklet en retspraksis på dette område, der er yderst 

restriktiv. Dette medfører, bl.a., at der pålægges skatteyderen en bevisbyrde, 

der i langt de fleste tilfælde er helt umulig at løfte. Det betyder også, at 

definitionen af begrebet ”praksisændring” i stringent juridisk forstand har fjernet 

sig milevidt for, hvorledes skatteyderne generelt opfatter begrebet. Spørger man 

virksomhederne er dette noget, de meget ofte peger på som et af de helt store 

retssikkerhedsmæssige problemer i Danmark. 

 

Der kan nævnes en række eksempler herpå, men det seneste er vel sommerens 

domme om fradragsret for lønomkostninger medgået til udvidelse af to bankers 

aktiviteter, og hvor Højesteret fandt, at selv hundrede års passivitet fra SKATs 

side ikke kunne komme SKAT til skade(!)  

 

Dette er særdeles problematisk, og der er behov for at se på, hvad der kan gøres 

for bedre at sikre borgerne mod praksisændringer med tilbagevirkende kraft. 

SKAT skal på den ene side selvsagt have en vis tid til at ”finde sine ben” for så 

vidt angår fortolkning af ny lovgivning, men der er nok på den anden side behov 

for klarere udmeldinger fra SKATs side, samt en større velvillighed med hensyn 

til at anse noget for en praksisændring, der ikke gøres gældende med 

tilbagevirkende kraft, særligt i de tilfælde, hvor SKAT igennem en længere 

periode har udvist passivitet, jf. ovenfor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 5  

Forslag 9: Styring af Skatteministeriets retssager 

 

Der er efter FSRs opfattelse brug for, at Skatteministeriet involverer sig mere i 

styringen af sine retssager.  

 

Langt de fleste sager køres af Kammeradvokaten uden indblanding fra 

Skatteministeriet. Vi skal i den sammenhæng henvise til Retssagsvejledningen 

SKM2017.436.DEP, herunder afsnit 4.1: Hovedreglen - Kammeradvokaten 

står for sagen.  

 

Det fremgår heraf bl.a., at Skatteministeriet i mange af sagerne kun modtager 

stævning og dom, men ingen processkrifter eller andre skrifter i forbindelse med 

sagsbehandlingen. Disse mange sager er altså fuldt ud udliciteret til et privat 

advokatfirma, og Ministeriet har principielt ingen indsigt i, hvorledes sagerne 

forløber eller hvilke argumenter der gøres gældende på Ministeriets vegne. 

Ministeriet modtager blot en afgørelse, når der er afsagt dom i sagen. 

 

Skatteministeriet og SKAT er imidlertid underlagt officialmaksimen, og er som 

følge heraf forpligtet til at sikre, at sagen får det korrekte udfald, mens 

Kammeradvokaten alene har til opgave at vinde sagen. Dette medfører en 

skævhed, der er meget uhensigtsmæssig, når hele sagsbehandlingen i langt de 

fleste sager helt og holdent er udliciteret til Kammeradvokaten.   

 

Vi foreslår derfor, at der oprettes et særligt kontor for domstolssager i 

departementet, som holder styr på alle sagerne og hvilket synspunkter, som 

gøres gældende for Skatteministeriets side i sagerne. 

 

Dette vil helt sikkert navnlig være relevant, hvis der for fremtiden skal ske et 

udbud af skattesagerne, således at det vil være forskellige advokatfirmaer, der 

skal føre sager for ministeriet.  

 

Ud over at føre tilsyn med sagerne bør et særligt retssagskontor som en af sine 

opgaver også have at evaluere afsluttede sager, herunder hvorvidt der er behov 

for tilpasning af lovgivningen. En sådan evaluering kunne eventuelt 

sammenfattes i en løbende rapportering til ministeren. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Side 6 Vi håber at du finder vores forslag interessante, og ser frem til en nærmere 

drøftelse og dialog omkring dem. Vi står meget gerne til rådighed for eventuelle 

spørgsmål eller overvejelser du måtte have. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bjarne Gimsing     Mette Bøgh Larsen 

Formand for skatteudvalget   Skattechef 

 

 

 


