Landsskatterettens beslutninger om afskæring af
retsmøde
27. marts 2018
Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale
sig mundtligt for retten under et retsmøde. Landsskatteretten kan undlade at
imødekomme anmodningen, hvis denne fremgangsmåde efter forholdene må
anses for overflødig.
Nogle aktører på skatteområdet udtrykte over for ombudsmanden utilfredshed
med Landsskatterettens praksis for afskæring af retsmøder.
I juni 2017 bad ombudsmanden Landsskatteretten om at registrere sager,
hvor Landsskatteretten tog stilling til anmodninger om afholdelse af retsmøde.
Landsskatteretten oplyste efterfølgende, at Landsskatteretten i perioden fra
den 11. juli til den 31. december 2017 havde truffet 20 beslutninger om at afskære et retsmøde, og at Landsskatteretten i samme periode havde afsluttet
366 sager, hvori der havde været holdt retsmøde.
Det gav ikke i sig selv ombudsmanden anledning til bemærkninger, at Landsskatteretten i perioden havde afskåret retsmøde i 20 sager, mens der havde
været afholdt retsmøde i 366 sager i perioden. Antallet af beslutninger om
afskæring af retsmøde gav således ikke ombudsmanden grundlag for at foretage mere.
Ombudsmanden besluttede imidlertid at foretage en nærmere undersøgelse
af de 20 konkrete beslutninger om at afskære retsmøde.
(Sag nr. 17/03002)

I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til
Landsskatteretten):

1. I brev af 29. juni 2017 bad jeg Landsskatteretten om at registrere sager,
hvor Landsskatteretten tager stilling til anmodninger om afholdelse af retsmøde.
I brev 30. januar 2018 har Landsskatteretten bl.a. anført følgende:
”Skatteankestyrelsen påbegyndte registreringen af afholdelse eller afskæring af retsmøder den 11. juli 2017.
…
Ifølge registreringerne har Landsskatteretten i perioden 11. juli – 31. december 2017 truffet 20 beslutninger om at afskære et retsmøde. (…)
…
Beslutningen om at retsmøde afskæres fremgår af Landsskatterettens
afgørelse. Kopi af afgørelserne i de 20 omhandlede sager vedlægges
derfor.
…
Ifølge registreringerne har Landsskatteretten i perioden 11. juli – 31. december 2017 afsluttet 366 sager, hvori der har været afholdt retsmøde.
…
I samtlige de 20 sager, hvor Landsskatteretten har truffet beslutning om
at afskære retsmøde, var det klageren eller dennes repræsentant, der
havde fremsat anmodningen om afholdelse af retsmøde.”
Det fremgår af skatteforvaltningslovens § 44, stk. 3, at Landsskatteretten kan
undlade at imødekomme en anmodning om afholdelse af retsmøde, hvor
denne fremgangsmåde efter forholdene må anses for overflødig.
Det kan ikke i sig selv give mig anledning til bemærkninger, at Landsskatteretten i den pågældende periode har besluttet at afskære retsmøde i 20 sager,
mens der har været afholdt retsmøde i 366 sager i samme periode. Antallet af
beslutninger om afskæring af retsmøde giver mig således ikke grundlag for at
foretage mere.
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2. Jeg har imidlertid besluttet at foretage en nærmere undersøgelse af de 20
konkrete beslutninger om at afskære retsmøde.
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