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Skatterådets historie
• Ligningsrådet
- Øverste lignende myndighed
◦ Kommunal ligning
› Indtil 1998 både for personer og selskaber
› Indtil 2005 for personer
◦ Bindende anvisninger (nu: “Styresignaler” fra SKAT)
- Bindende forhåndsbesked (nu: Bindende svar)
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Skatterådets sammensætning
• ”Kollegialt lægmandsorgan”
• 19 medlemmer
- Folketinget vælger seks medlemmer
- Skatteministeren udvælger 13 medlemmer, herunder formanden
og næstformanden
◦ 4 medlemmer skal være repræsentanter for henholdsvis
landbruget, industrien eller håndværket, handelen og
lønmodtagerne
◦ 4 medlemmer skal repræsentere kommunerne
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Skatterådets opgaver
• Bindende svar
• Afgørelse i sager, som SKAT vælger at forelægge for Skatterådet
- Uden praktisk betydning – hvorfor?

• Ændre åbenbart ulovlige afgørelser, der er truffet af et
skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn
• Foretage eller ændre en ejendomsvurdering efter udløbet af de
almindelige frister på tre år
• Fastsætte skønssatser (fx befordringsfradrag)
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Hvorfor Skatterådet og ikke bare SKAT?
• ”Ventil” – rimelige afgørelser, uanset de er i strid med loven?
• Vage elastiske begreber
- Fx almennyttige/almenvelgørende uddelinger
- Fx repræsentation
• Fortolkningstvivl – nye øjne fører til ”politisk korrekt” resultat
- Fx indsamling til 3 årig LL § 7, nr. 1 “indsamlingen er ikke sket på modtagerens
initiativ”
- Fx næring eller ikke-næring ved salg af fodboldspillere
◦ Forskel på FCK/BRØNDBY og AC Horsens?
◦ SL § 4 eller 5
• Fortolkningstvivl – ”politisk tvivlsomt” resultat
- Fx TDC-sagen – omdannelse af Talkline fra A/G til skattemæssig transparent enhed
- Fx grænseoverskridende fusion – kildeskat på likvidationsudlodning?
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Skatterådets fremtid
• Før 2005
- Nødvendigt med særligt organ som øverste lignende myndighed pga.
kommunal ligning
• 2005
- Udkast til lovforslag
- Politiske bevæggrund til at opretholde Skatterådet
• Nu:
- Lægmandselementet i forvaltningen
◦ Skatteankenævn mv. under pres
- Omkostningseffektiv forvaltning?
- Større retssikkerhed ved Skatterådet i forhold til ”bare” SKAT?
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