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Egen drift-undersøgelse af et antal klagesager hos SKAT og Landsskatteretten
Med henvisning til ombudsmandslovens § 17, stk. 2, hvorefter Folketingets
Ombudsmand kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds
behandling af sager, har jeg besluttet at gennemføre en undersøgelse, der
retter sig mod SKAT og Landsskatteretten, herunder sekretariatsbetjeningen i
Skatteankestyrelsen, og som fokuserer på overholdelsen af de forvaltningsretlige regler og principper.
Undersøgelsen vil bygge på en gennemgang af 30 sager, der er afgjort af
SKAT som første instans og Landsskatteretten som anden instans. I de 30
sager vil ombudsmandsinstitutionen undersøge såvel sagsforløbet hos SKAT
som sagsforløbet hos Landsskatteretten, herunder sekretariatsbetjeningen
hos Skatteankestyrelsen.
Undersøgelsen vil ikke omfatte sager, der har været behandlet af Skatterådet
eller af vurderings-, motor- og skatteankenævnene.
Det er umiddelbart tanken, at sagerne skal indhentes bredt ud fra en sagsliste
over Landsskatterettens senest afsluttede sager, som ikke er eller har været
indbragt for domstolene, og hvor søgsmålsfristen er udløbet.
Den nærmere udvælgelse vil ske efter kriterier, som jeg vil fastlægge endeligt
på baggrund af bl.a. drøftelser med Landsskatteretten (Skatteankestyrelsen
som sekretariat for Landsskatteretten) om mulighederne for i journalsystemet
at udsøge sager efter forskellige kriterier. Kriterierne vil f.eks. kunne vedrøre
sagstype, afgørelsens adressat (borgere eller virksomheder), om SKAT er
blevet underkendt, om en anmodning om retsmøde er blevet afslået, osv.
Ombudsmandsinstitutionen vil snarest tage kontakt til Landsskatteretten med
henblik på at aftale et møde vedrørende den nærmere udsøgning af sager
mv.
Jeg kan oplyse, at jeg har sendt et enslydende brev til SKAT.
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Der vil blive lagt en nyhed på min hjemmeside om min beslutning om at gennemføre undersøgelsen.
Med venlig hilsen
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Skatteministeriet
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