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Spørgsmål

Ministeren bedes kommentere artikel ”Tusindvis af boligejere opkræves ulovlige
ejendomsskatter” bragt i Jyllands-Posten den 12. oktober 2015.
Svar

Jeg kan indledningsvist oplyse, at Skatteministeriet ved regeringsskiftet den 28. juni 2015
fra det nu tidligere Økonomi- og Indenrigsministerium overtog ressortansvaret for lov
om kommunal ejendomsskat, som problemstillingerne i artiklen berører.
Jeg lægger stor vægt på, at det tages alvorligt, når borgere eller andre henvender sig og
påpeger problemer med lovgivningen eller administrationen heraf, ligesom det selvsagt er
afgørende, at der altid gives korrekte oplysninger. Jeg må dog også påpege, at de tre henvendelser, som Jyllands-Posten har offentliggjort, vedrørte konkrete sager, og når man
læser de vedlagte mails, illustreres det, hvorfor det har været vanskeligt for SKAT at gennemskue, at der kunne være tale om en principiel problemstilling. Jeg har noteret mig, at
der hos SKATs ledelse er opmærksomhed på den fremtidige håndtering af tilsvarende
sager.
Herudover kan jeg henholde mig til følgende, som jeg har modtaget fra SKAT:
"Rigsrevisionens kritiske redegørelse om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter fra 2011
blev fulgt op af en række tiltag. Et af disse tiltag var, at der blev oprettet et såkaldt ”Overvågningsudvalg”, hvor Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og SKAT deltog. SKAT
har løbende bistået Økonomi- og Indenrigsministeriet og kommunerne med at afklare de
problemstillinger, der er blevet rejst i udvalget.
Efter at ressortansvaret for lov om kommunal ejendomsskat og det tilhørende IT-system
("ejendomsskattesystemet") er overgået til Skatteministeriet, har SKAT overtaget det
primære ansvar i forhold til at afklare gældende ret. SKAT har derfor iværksat et serviceeftersyn af mulige problemstillinger med henblik på at undersøge og sikre, at lovgivningen
forvaltes korrekt på området.
De problemstillinger, som serviceeftersynet omfatter, drejer sig overordnet om:
1) Tilbagebetaling af fejlagtigt opkrævede ejendomsskatter i perioden 2005-2010, jf.
Rigsrevisionens redegørelse fra 2011. I et mindre antal sager har tilbagebetalingerne ikke kunnet ske systemmæssigt, men har krævet en manuel behandling.
Håndteringen af sagerne skulle afklares med Økonomi- og Indenrigsministeriet,
men efter ressortomlægningen vil afklaringen ske internt hos SKAT, hvorefter
tilbagebetalingen kan finde sted.
2) Systemmæssige udfordringer affødt af en lovændring i 2012. Problemet blev
identificeret, da loven skulle implementeres i systemerne og blev i den forbindelse drøftet den 27. august 2012 på et møde mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, kommunale repræsentanter, KMD og SKAT og igen i Overvåg-
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ningsudvalget den 12. december 2013. SKAT er i færd med at afklare status for
denne problemstilling, herunder om der er et udestående.
3) Registrering af fradrag for grundforbedringer i forbindelse med en yderligere ansættelse af grundværdien efter vurderingslovens § 33, stk. 16-18. Det skal afklares, hvordan fradrag for grundforbedringer skal indgå ved en sådan ny vurdering.
SKAT skønner på nuværende tidspunkt, at ca. 300 ejendomme kan være berørt.
Skønnet er forbundet med usikkerhed. For at sikre at sagerne blev håndteret korrekt, blev sagerne sat i bero, med henblik på at håndteringen af sagerne kunne afklares med Økonomi- og Indenrigsministeriet. Efter ressortomlægningen vil afklaringen ske internt hos SKAT.
4) Fastsættelse af grundskatteloftet i forbindelse med bortfald af fradrag for grundforbedringer. SKAT skønner foreløbigt, at der kan være tale om 50-100 ejendomme. Skønnet er forbundet med usikkerhed. Da SKAT i marts 2015 på baggrund af en henvendelse fra rådgiverfirmaet Rafn og Søn ApS blev opmærksom
på, at der kunne være en principiel problemstilling på dette område, bistod
SKAT Økonomi- og Indenrigsministeriet med afklaringen i regi af Overvågningsudvalget. Efter ressortomlægningen vil den endelige afklaring ske internt
hos SKAT.
I forbindelse med den gennemgang af problemstillingerne, som SKAT er i færd med, vil
det også blive undersøgt, om SKAT er i stand til at fremfinde de ejendomme, der evt. vil
skulle ændres, så ejerne kan kontaktes. Hvis dette ikke er muligt, vil ejere, der kunne være
omfattet af problemstillingerne, blive opfordret til at kontakte SKAT. Det bemærkes, at
der er tale om komplicerede problemstillinger, som det kan tage tid at udrede.
Der har senere i Jyllands-Posten været offentliggjort mails (der vedlægges tre henvendelser i anonymiseret form), der kunne indikere, at SKAT allerede i 2013 skulle have været
opmærksom på problemstillingen nævnt i pkt. 4. I udtalelserne fra underdirektøren i
SKAT til journalisten fremgik det, at SKAT først var blevet bekendt med problemstillingen i marts 2015 på baggrund af henvendelsen fra rådgiverfirmaet Rafn og Søn ApS.
Udtalelsen til journalisten baserede sig på de oplysninger, underdirektøren havde modtaget og var bekendt med på det tidspunkt.
Det stod senere klart, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt udtalelsen var korrekt, da der i
2013 og 2014 fra Rafn & Søn i konkrete sager vedrørende fastsættelsen af grundskattelofter var rettet henvendelse til SKAT, hvilket bl.a. kan dreje sig om problemstillingen nævnt
under pkt. 4.
Da fortolkningen af lov om kommunal ejendomsskat frem til 28. juni 2015 hørte under
Økonomi- og Indenrigsministeriet, har SKAT i forbindelse med de pågældende henvendelser henvist til de kompetente myndigheder, i disse sager de pågældende kommuner.
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På daværende tidspunkt var sagsbehandlerne således ikke opmærksomme på, at der kunne være en principiel problemstilling på området, og sagerne blev derfor ikke forelagt for
SKATs ledelse.
Efter at Skatteministeriet har overtaget ressortansvaret fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, er der den 1. oktober 2015 oprettet et nyt kontor i SKAT Ejendom – kontoret for
Kvalitet og Styring. En af kontorets opgaver bliver at sikre, at relevante oplysninger bliver
samlet op og videregivet.
SKAT har i forlængelse af denne sag indskærpet vigtigheden af det ledelsesmæssige ansvar og omhyggeligheden i forhold til såvel den faglige kvalitetssikring af sagsbehandlingen som i forhold til pressebetjening.
På baggrund af den seneste tids presseomtale har SKAT endvidere rettet henvendelse til
Rigsrevisionen for at orientere om de mulige problemstillinger og sagens forløb hidtil.
SKAT er således i dialog med Rigsrevisionen om sagen.”
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