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Til Folketinget – Skatteudvalget
Jeg oversender hermed rapporten for Skatteankestyrelsens produktion for 1. halvår 2016.
På flere områder går det den rigtige vej for Skatteankestyrelsen. Det ses ikke mindst ved,
at antallet af afgjorte sager er steget med ca. 30 pct. i 1. halvår 2016 sammenlignet med 1.
halvår 2015. Derudover er den gennemsnitlige produktivitet øget med 42 pct. i løbet af
2015, hvis der tages højde for, at nye medarbejdere har en markant lavere produktivitet i
det første ansættelsesår. Fremgangen i antallet af afgjorte sager og produktiviteten er vel
og mærke opnået i en periode, hvor der samtidig har været et markant fokus på at sikre en
ensartet og høj kvalitet i sagsbehandlingen, hvilket bl.a. afspejler sig i, at den forholdsmæssige andel af afgørelser, der bliver indbragt for domstolene, har været faldende siden
styrelsens etablering.
På trods af, at Skatteankestyrelsen afslutter flere sager end nogensinde og har løftet produktiviteten, er sagsbehandlingstiderne dog fortsat stigende og målopfyldelsen et stykke
fra ambitionerne. Dette skyldes bl.a., at Skatteankestyrelsen har gennemført en kraftig ekspansion af antallet af sagsbehandlere i løbet af 2015 og 2016. I den forbindelse er de
mest erfarne medarbejderes ressourcer i høj grad blevet anvendt til oplæring og kvalitetssikring. Hertil kommer, at Skatteankestyrelsen har haft en høj medarbejderomsætning,
hvilket ikke var forudsat i foråret.
Det er forventeligt, at det tager tid at etablere sig som ny styrelse, når der skal gennemføres store omvæltninger i form af en ny struktur og mange nye medarbejdere, og når der
samtidig ikke skal gåes på kompromis med kvaliteten og retssikkerheden. Udviklingen i
produktiviteten i Skatteankestyrelsen giver dog anledning til, at der i efteråret 2016 igangsættes et større analysearbejde, der vil se nærmere på, hvordan produktiviteten kan øges,
således at sagsbehandlingstiderne kan nedbringes i de kommende år. Analysen forventes
afsluttet i 2. kvartal 2017.
Skatteministeriet er desuden blevet gjort opmærksom på, at den store beholdning af sager
om fradrag for grundforbedringer (FFF-sager) inden for kort tid vil skabe ”kødannelse”
ved Landsskatteretten af afgørelsesmodne sager. Som en del af lovforslaget til Retssikkerhedspakke II foreslås det derfor at overføre FFF-sagerne til vurderingsankenævnene, der
har ledig kapacitet, således at en stigning i sagsbehandlingstiden ved Landsskatteretten
kan undgås.
Nærværende rapport, der tidligere er fremsendt til Skatteudvalget kvartalsvist, vil fremadrettet blive fremsendt halvårligt for at sikre en bedre konsolidering af trends i Skatteankestyrelsens produktion.

Karsten Lauritzen
/ Anne Marie Maltha-Smith

