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Grundloven i Kong Gulerods land.
Skattelovgivningen er et område, hvor man kun med varsomhed og ekspertise bør begive sig
igennem. Men heldigvis har kloge hoveder gennem tiderne søgt at værne borgerne mod overgreb
fra emsige skatteadministratorer, som prøver at spille Kong Gulerod over for sagesløse
skatteborgere.
Først og størst er Grundlovens §43, hvorefter ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves
uden ved lov. Grundloven bliver ofte nævnt i fjernsynet med tårer i øjet hos både til- og
fratrædende skatteministre som en ultimativ garanti mod overgreb fra statsmagten.
Under henvisning til Grundloven har Skatteministeriet i 2007 understreget sin gode vilje, og
publiceret ”Samarbejdserklæring til borgerne, det vil vi gerne”. Du kan således forvente:
 at vi følger loven og opkræver den rigtige skat,


at vi er fagligt kompetente,



at vi giver dig en fair og lige behandling,



at vi svarer dig og afgør sagen hurtigt,



at vi giver dig en begrundelse for afgørelsen,



at vi oplyser om din ret til at klage over en afgørelse,



at vi er servicemindede og vejleder dig, når du har brug for det,



at vi gerne taler med både dig og din rådgiver om skatteforhold, og



at vi prøver at forvalte skattereglerne, så det bliver så let for dig som muligt.

Den gode vilje i klagesager beskrives også i bekendtgørelsen om Skatteankestyrelsens
forretningsgang.
Stolt omtaler Skatteankestyrelsen på hjemmesiden sit arbejde således:
Vores uafhængige klagebehandling er din garanti for, at klagemyndighederne træffer
afgørelse på et neutralt og sagligt grundlag.

Eller:
"Vi sikrer uafhængig behandling af din klage"

Jaså.
I en verserende genoptagelsessag fra årene 2000 til 2004 er en fattig lønmodtager blevet
skønsmæssigt beskattet af eks-hustruens fakturerede omsætning i en virksomhed, registreret i begge
ægtefællers navn, selv om kun hustruen efter skattelovgivningen kan beskattes. Skatten af
forhøjelserne er betalt ved fradrag i mandens lønindtægt, uanset mandens protester. I 2013 klager
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manden formelt over fejlen, men først i 2016 falder afgørelsen fra Skat, med delvis medhold i 2004.
Den foreliggende beskatning i strid med Grundloven ligger desværre ubehandlet af
Skatteankestyrelsen i over 3 år efter klagen i 2016. Først d. 5/3-2020 foreligger
Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, og klagers revisor anmoder høfligt om udsættelse med
kommentarer indtil 30/6 på grund af Coronatravlhed. Men nej, der gives højest udsættelse til 30/4.
Revisors anmodning om udskiftning til en mere forstående sagsbehandler afvises af
sagsbehandleren selv, som senere meddeler, at sagsbehandlingen fra Landsskatterettens side bliver
forsinket i yderligere 6 måneder på grund af Coronakrisen, ”You know”.
Der er sandelig forskel på kong Salomon og Jørgen Hattemager.
Og Skatteankestyrelsens saglige kvalitet?
 Sagsbehandleren opdelte fra starten klagesagen i 2 sager, selv om alle år vedrører samme
forhold. Sagerne blev efter kritik igen samlet til 1 sag.
 Sagsbehandleren nægter kommentar til flere relevante dokumenter i sagen.
 Sagsbehandleren nægter at kommentere retspraksis, beskrevet i artikel af professor Susanne
Pedersen, Danmarks ypperste ekspert på området.
 Landsskatterettens dommere må selv reparere mangler i sagsfremstillingen, bestående af
sagsbehandlers ubegrundede påstande og ikke eksisterende kommentarer til relevante
dokumenter.
Jamen.
Kan man da ikke klage over forløbet til retssikkerhedschefen? Jo tak, det er prøvet.
Den ”nye” retssikkerhedschef udmærkede sig ved at behandle formalitetsklagen uden at overholde
sine egne retningslinjer for sagsbehandling.
Jamen.
Klage til Skatteministeren? Klagen blev afvist under henvisning til regler, der forbyder ministeren
at gå ind i konkrete sager. Ministeren anbefalede at klage til Skatteombudsmanden, når de
administrative klagemuligheder er udtømte. Ministeren har god tid, og sidder sjældent længe.
Hvad så?
I skatteforvaltningen findes personer uden forståelse for ånden i ”Samarbejdserklæringen”, og som
hellere vil spille Kong Gulerod over for borgere. Skatteministeren nægter at reagere på kritik fra
igangværende sager, uanset om kritikken er sund fornuft.
Og Grundloven blæser i vinden i den snart 20 år gamle skattesag.
Når Skatteministeren nu taler om at skaffe flere hænder til Skat, ønskes i stedet kloge hoveder.
Oprydning nu.
Etablering af en uafhængig Whisteblower-ordning for borgere og ansatte i Skat, vil hurtigt og
effektivt kunne luge ud i kritisable forhold på skatteområdet. Og måske hjælpe Skatteministeren i
hans handlingslammede position, når igangværende og afsluttede sager giver anledning til kritik.
Med venlig hilsen

Kedelige Knud

København d. 5/6-2020
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