Eventuelle klagemuligheder skal være udnyttet
En borger klagede til ombudsmanden over, at SKAT havde fastholdt, at han
skulle betale en allerede indeholdt udbytteskat.
Ombudsmanden kan ikke behandle klager over forhold, der kan indbringes for
en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse.
Ombudsmanden sendte derfor borgerens henvendelse videre til Skatteankestyrelsen, der bl.a. er sekretariat for Landsskatteretten og Skatteankenævnene, således at Skatteankestyrelsen kunne få lejlighed til at tage stilling til, om
der var tale om en afgørelse, der kunne påklages og i givet fald til hvilken
myndighed.
(J.nr. 17/00450)
Herunder gengives ombudsmandens brev af 15. marts 2017 til borgeren:
Jeg vender nu tilbage til din klage af 18. januar 2017 med bilag.
Du klager over, at SKAT har fastholdt, at du skal betale den allerede indeholdte udbytteskat i forbindelse med (…)’s udlodning af ekstraordinære udbytter i
2015. Du har vedlagt din e-mail korrespondance med SKAT om sagen.
Jeg har i dag sendt din henvendelse til mig videre til Skatteankestyrelsen, der
bl.a. er sekretariat for Landsskatteretten og Skatteankenævnene, sådan at
Skatteankestyrelsen kan få lejlighed til at tage stilling til, om der er tale om en
afgørelse, der kan påklages og i givet fald til hvilken myndighed. Jeg har
meddelt Skatteankestyrelsen, at jeg går ud fra, at styrelsen kontakter dig vedrørende indbetaling af et eventuelt klagegebyr.
Grunden til, at jeg har sendt din klage videre til Skatteankestyrelsen, er, at
ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold, der kan indbringes for
en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse (§
14 i lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22.
marts 2013).

15. marts 2017

Jeg beder dig om at vente, til du har modtaget et svar fra den relevante klageinstans, før du tager stilling til, om der er grundlag for at klage til mig igen. Jeg
bemærker, at jeg har bedt Skatteankestyrelsen om at orientere mig om svaret
til dig, men jeg foretager mig ikke mere i anledning af din konkrete sag, medmindre jeg hører fra dig igen.
______
Den 17. marts 2017 meddelte Skatteankestyrelsen mig, at Skatteankestyrelsen efter aftale med borgen havde sendt sagen tilbage til SKAT med henblik
på, at SKAT traf en mere formel afgørelse. Skatteankestyrelsen orienterede
mig den 17. maj 2017 om, at SKAT den 8. maj 2017 havde truffet afgørelse i
sagen. SKATs afgørelse af 8. maj 2017 indeholdt vejledning om, at afgørelsen
kunne påklages til Landsskatteretten eller et skatteankenævn.
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