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STATSREVSORERNES BEMÆRKNNG

Statsrevisorernes bemærkning

BERETNING OM SKATTEANKESTYRELSENS SAGSBEHANDLINGSTIDER OG PRODUKTIVITET
Sttsrevsorerne hr nmodet om denne undersøgese p bggrund f, t Skttenkestyrelsen ikke har levet op til de mål, som Folketinget blev stillet i udsigt, da man i
2013 ændrede kgestrukturen p sktteomrdet. Skttenkestyresen bev ved ov
etberet den 1. nur 2014 som en ny styrese under Skttemnsteret. Skttenkestyresen modtger og behnder e kger over SKATs fgøreser og fordeer dem
t fgøresesmyndghederne, som er skttenkenævnene, vurderngsnkenævnene,
motornkenævnene og Lndssktteretten. Skttenkestyresen fgør desuden kger over nddrvesessger og kger over vsse dmnstrtve fgøreser fr SKAT.
Sttsrevsorerne krtserer, t Skttemnsteret med etberngen f Skttenkestyresen kke hr ndfret formet om en mere effektv og tdssvrende kgebehndng.
Sttsrevsorerne krtserer skrpt, t Skttenkestyresens gennemsntge sgsbehndngstder er ucceptbet nge, t produktvteten er hveret, og t sgsbehodnngen næsten er fordobet, mens tgngen f sger hr været næsten konstnt. Smtdg er omkostnngerne pr. kgesg steget fr c. 12.200 kr.  2013
t c. 22.300 kr.  2016.
Sttsrevsorerne fnder det særdees utfredsstende, t borgere og vrksomheder  gennemsnt opever en sgsbehndngstd for retetsbehndede kger
p c. 27 mneder  2016 (ene  kgefsen). Dert kommer, t den smede gennemsntge sgsbehndngstd for e kger  2016 er c. 8 mneder høere end
 2013.
Sttsrevsorerne nerkender, t Skttenkestyresen hr hft noge udfordrnger
som het ny styrese med ny orgnstonsstruktur, nye rbedsprocesser, uskker
budgettering og mange medrbedere med lav anciennitet. Det var baggrunden for,
t Foketnget tdete Skttenkestyresen en merbevng for peroden 2014-2017.
Sttsrevsorerne konstterer, t Skttenkestyresen endnu kke hr ndfret formlet med merbevillingen, som var at behnde et større antal sager og holde sagsbehandlingstiderne på et acceptabelt niveau.
Sttsrevsorerne fnder det fgørende, t edesen  Skttemnsteret fremdrettet skrer et sodt grundg for, t Skttenkestyresen kn nedbrnge sgsbehndngstderne, øge produktvteten, føge god forvtnngsskk og eve op t
m for sgsbehndngstden.
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Undersøgesen er en sttsrevsornmodnng, og Rgsrevsonen fgver derfor beretnngen t Sttsrevsorerne  henhod t § 8, stk. 1, og § 17, stk. 2,  rgsrevsoroven, f. ovbekendtgørese nr. 101 f
19. nur 2012.
Beretnngen vedrører fnnsovens § 9. Skttemnsteret.
 undersøgesesperoden hr der været føgende mnstre:
ons Dh: december 2013 - februr 2014
Morten Østergrd: februr 2014 - september 2014
Benny Engebrecht: september 2014 - un 2015
Krsten Lurtzen: un 2015 Beretnngen hr  udkst været foregt Skttemnsteret, hvs bemærknnger er fspeet  beretnngen.
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1. Introduktion og
konklusion
1.1.

FORMÅL OG KONKLUSION

1. Denne beretnng hnder om Skttenkestyresens sgsbehndng, herunder sgsbehndngstder og produktvtet, som Sttsrevsorerne  nur 2016 nmodede Rgsrevsonen om t undersøge. Bggrunden for nmodnngen vr føge Sttsrevsorerne, t Skttenkestyresen kke hr evet op t de økonomske og fgge m, som ovforsget stede
 udsgt, d Foketnget  un 2013 vedtog t gennemføre en forenkng og omæggese f
kgestrukturen p sktteomrdet. Som føge f ændrngen f kgestrukturen bev Skttenkestyresen den 1. nur 2014 oprettet som en ny, ufhængg styrese og et fæes
kgesekretrt under Skttemnsteret.
Formet med etberngen f Skttenkestyresen vr t opn en mere effektv og tdssvrende kgestruktur. Bggrunden for etberngen vr b.., t den tdgere kgestruktur medførte en uensrtet kgebehndng, som fx kom t udtryk ved, t der for noge kgetyper vr mughed for t f sn kge dobbetbehndet, hvor kgen først bev behndet f et nkenævn og derefter f Lndssktteretten.
2. Formet med undersøgesen er t vurdere, om Skttemnsteret med etberngen f
Skttenkestyresen hr skret en mere effektv kgebehndng. V besvrer føgende
spørgsm  beretnngen:
•

Hr Skttenkestyresen skret en tfredsstende udvkng  sgsbehndngstder
og produktvtet?

•
•

Hr Skttenkestyresen trettegt sgsbehndngen kompetent?
Hr Skttemnsteret  tstrækkeg grd understøttet Skttenkestyresens opgvevretgese?

Skttemnsteret hr overordnet vurderet, t der er en række metodske probemer  Rgsrevsonens undersøgese, herunder Rgsrevsonens beregnng f Skttenkestyresens
produktvtet og smmengnng med den tdgere kgestruktur. Mnsteret hr endvdere fremført, t der er en række fremstngsmæssge og fktuee probemer  Rgsrevsonens beretnng, der tsmmen efterder æseren med et ndtryk f hændesesforøbet og
sgens fktuee forhod, som kke er retvsende.
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Rgsrevsonen sk hert bemærke, t undersøgesens metodske tgng bygger p mndeg prkss for fx beregnng f produktvtet. Dert kommer, t smmengnngen med den
tdgere kgestruktur er væsentg for t kunne vurdere, om Skttenkestyresen hr evet op t st form om t skre en mere effektv kgestruktur. Skttemnsteret og Skttenkestyresen hr tdgere nvendt smme metodske tgng og smmengnet med den
tdgere kgestruktur. Skttemnsterets konkrete ndvendnger fremgr f bg 3.

KONKLUSION
Rgsrevsonen vurderer smet, t Skttemnsteret med etberngen f Skttenkestyresen kke hr evet op t formet om t skre en mere effektv kgebehndng. Sden
etberngen f Skttenkestyresen er de gennemsntge sgsbehndngstder steget
kontnuergt, produktvteten er hveret, og sgsbehodnngen er næsten fordobet. Dette
er sket, smtdg med t sgsndgngen hr været næsten konstnt, mens omkostnngerne t Skttenkestyresen er steget mrknt.
TEKNISK BUDGETTERING

En teknsk budgetterng er en
foreøbg budgetterng, som forventes korrgeret.

Skttemnsteret hr ved etberngen f Skttenkestyresen kke  tstrækkeg grd understøttet Skttenkestyresens opgvevretgese. Mnsteret foretog en teknsk budgetterng f Skttenkestyresen for 2014 ud fr en t-ndet-ge-betrgtnng p bggrund
f den smede bevng  den tdgere kgestruktur, frregnet et bespresespotente
p 20,5 mo. kr. som føge f fskffesen f mugheden for dobbetbehndng f kgesger. Mnsteret tog  ovgrundget og  den teknske budgetterng kke høde for, t der vr
te om etberng f en ny styrese med en het ny orgnstonsstruktur og ændrede r-

FFF-SAG

En FFF-sg er en kge vedrørende SKATs nsættese f frdrg
for forbedrnger for udgfter t
byggemodnng.

bedsprocesser. Endvdere ndgk der fx kke vden om, t der vr konstteret udfordrnger
med nge sgsbehndngstder nden for fx eendomsvurderngsomrdet, og t der vr rsko for en potente stgnng  ntet f FFF-sger. D omægnngen vr nden for Skttemnsterets eget ressortomrde, burde dsse opysnnger hve ndget  forbndese med
forberedesen f etberngen f Skttenkestyresen. Rgsrevsonen konstterer, t sgsfgngen bev hveret  2014  forhod t 2013 med en stgende sgsophobnng t føge.
Skttemnsteret nsøgte medo 2014 om en merbevng for peroden 2014-2017. Formet med merbevngen vr t skre, t Skttenkestyresen kunne fvke en større mængde FFF-sger og smtdg hode sgsbehndngstderne p et cceptbet nveu. Skttenkestyresen hr medo 2016 fsuttet c. ⅓ f det forudstte nt FFF-sger og hr kke
ndfret formet med merbevngen. Skttenkestyresens smede bevng  2016 er p
c. 237 mo. kr. og 319 rsværk, hvket er c. 90 mo. kr. høere og 146 fere rsværk end
forudst  den teknske budgetterng.
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Sgsbehndngstderne for behndng f kger gger væsentgt over Skttemnsteret
og Skttenkestyresens opstede m og er steget sden etberngen f Skttenkestyresen. De gennemsntge sgsbehndngstder er medo 2016 p c. 27 mneder for retetsbehndede FFF-sger og øvrge sger. Rgsrevsonen fnder, t Skttenkestyresens
sgsbehndngstder er ucceptbet nge.
Skttenkestyresens produktvtet medo 2016 er hveret, og omkostnngerne pr. kgesg er næsten fordobet sden etberngen f styresen. Sgsndgngen hr været næsten
konstnt, men Skttenkestyresens sgsbehodnng er næsten fordobet sden etberngen f styresen. Skttenkestyresens sgsfgng er væsentg under nveuet fr før et-
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REALITETSBEHANDLEDE KLAGER
En retetsbehndet kge

henvser  denne beretnng t
en kge, hvor kgens retet
er fgort med en skærpese, en
stdfæstese eer et het eer
devst medhod.
 Rgsrevsonens beregnng f
sgsbehndngstden for retetsbehndede kger ndgr

berngen f styresen, p trods f t ntet f rsværk er steget med c. 50 %  smme
perode. Skttenkestyresen forkrer b.. den ve produktvtet og stgnngen  omkost-

ogs kger, der tbgekdes

nnger pr. kgesg med, t styresen hr hft fokus p t øfte kvteten f sgsbehndngen og hr hft mnge nye medrbedere, som skue æres op. Skttemnsteret hr op-

med udfdene fvsnng, bort-

yst, t mnsteret v gngsætte en nyse, som b.. sk se p, hvordn produktvteten
kn øges.
Skttenkestyresen hr  en stuton med mnge nye medrbedere etberet forretnngsgnge, herunder veednnger, stndrdtekster t sgsfremstnger og fgøresesskrveser og et kvtetsskrngskoncept, som bdrger t t understøtte en kompetent sgsbehndng. Trods dette rbede føger Skttenkestyresen kke god forvtnngsskk, nr det
gæder orenterng om forventet sgsbehndngstd, det den opyste sgsbehndngstd
hr gget mrknt under den fktske sgsbehndngstd.
Skttemnsteret hr  forret 2016 nsøgt om en forængese f merbevngen for peroden 2018 - 1. kvrt 2019 med henbk p t kunne nedbrnge sgspuken f FFF-sger. Det
fremgr f nsøgnngen om forængese f merbevngen, t mnsteret med denne forængese forventer, t Skttenkestyresen kn nedbrnge sgspuken f FFF-sger, smtdg med t c. ⅓ f medrbederne fr FFF-omrdet sk overg t ndre omrder. Det v
føge Rgsrevsonens beregnng kræve en produktvtetsstgnng p c. 300 % hos de resterende medrbedere p FFF-omrdet for t n met om t nedbrnge sgspuken f FFFsger. Mnsteret hr kke sndsynggort, p hvken bggrund denne produktvtetsstgnng kn forventes.
Rgsrevsonen fnder, t Skttemnsteret bør tge nttv t t skre, t Skttenkestyresen kn nedbrnge de meget nge sgsbehndngstder og øge produktvteten. Mnsteret hr  efterret 2016 – som ed  nvesterngspnen for et nyt skttevæsen – vurderet, t der sk fsættes ydergere 1,1 m. kr. frem mod 2020 t t nsætte op mod 600
fere medrbedere t sgsbehndng f kger fornedget f det nye eendomsvurderngssystem. Mnsteret hr opyst, t der efterføgende  november 2016 er ndget fte om et nyt eendomsvurderngssystem. Mnsteret bemærker  den forbndese, t prterne bg ften hr tsuttet sg, t skønnet over ntet f fremtdge kger over eendomsvurdernger er forbundet med stor uskkerhed, og t der sk gennemføres en evuerng f dmensonerngen f kgestrukturen og kgebehndngen, nr ntet f de første fktske kger over eendomsvurdernger foregger  efterret 2019.
Rgsrevsonen fnder, t Skttemnsteret bør bsere de fremdrettede nttver t nedbrngese f sgsbehndngstderne generet og den fremtdge dmensonerng f kgebehndngen p eendomsvurderngsomrdet p et sodt nytsk grundg, hvor kendte
forhod og tgængeg vden nddrges.

f kgeren. Kger, der fgøres
fd, nægtet genoptget, genoptget f SKAT eer henæggese, ndgr kke  beregnngen.

ØVRIGE SAGER

Øvrge sger henvser t e
sger  Skttenkestyresen
eksk. FFF-sger.
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1.2.

BAGGRUND

3. Skttenkestyresen bev etberet den 1. nur 2014 som en ny styrese under Skttemnsteret og vr en fuson f Lndssktterettens sekretrt og nkenævnenes sekretrter, der tdgere vr knyttet t SKAT.
Skttenkestyresen vretger funktonen som fæes kgesekretrt for de regone
skttenkenævn, vurderngsnkenævn og motornkenævn smt Lndssktteretten. Skttenkestyresens opgve som kgesekretrt er t udrbede forsg t den endege dmnstrtve fgørese  kgesger p sktteomrdet. Det er retsmedemmer  Lndssktteretten og nkenævnsmedemmer  nkenævnene, der p bggrund f Skttenkestyresens ndstng træffer den endege fgørese  kgesger. Skttenkestyresen træffer
endvdere fgørese  nddrvesessger og  kger over vsse dmnstrtve fgøreser fr
SKAT, som kke sk behndes f et nkenævn eer Lndssktteretten. Afgøreserne  kgesgerne er dmnstrtve fgøreser, der efterføgende kn pkges t domstoene. Fgur 1 ustrerer kgeveene  kgestrukturen.
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FIGUR 1

KLAGEVEENE  KLAGESTRUKTUREN PR. 1. ANUAR 2014

Skatteankestyrelsen

Inddrivelsessager og
visse administrative
afgørelser fra SKAT

Værdiansættelse
af motorkøretøjer

Skatteankestyrelsen
(som afgørelsesmyndighed)

Motorankenævn

Ejendomsvurdering

Vurderingsankenævn

Borgere

Skatteankestyrelsens visitation

Virksomheder

Fritvalgsordning

Moms, told
og afgifter

Landsskatteretten

Indkomstskat

Skatteankenævn

Kde: Rgsrevsonen.

Fgur 1 vser, hvke typer f sger de forskege fgøresesmyndgheder fgør. Skttenkestyresen modtger kgerne og fordeer dem t fgøresesmyndghederne. Derudover
fgør Skttenkestyresen kger over nddrvesessger og kger over vsse dmnstrtve fgøreser fr SKAT. Fguren vser ogs, t kger over værdnsættese f motorkøretøer vretges f motornkenævnene, kger over eendomsvurdernger vretges f vurderngsnkenævnene, kger over moms, tod og fgfter smt vrksomheders kger over
ndkomstskt vretges f Lndssktteretten, og borgeres kger over ndkomstskt vretges f skttenkenævnene.
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PRINCIPIEL KLAGE

Fguren vser endvdere, t borgere og vrksomheder frt kn væge, t deres kge over
eendomsvurdernger sk fgøres f Lndssktteretten  stedet for f et vurderngsnke-

prncpe, hvs én eer fere f

nævn. Borgere kn desuden frt væge, om kger over ndkomstskt fgøres f Lndssktteretten  stedet for f et skttenkenævn. Ud over fordengen f kger, som den frem-

En kge kn nses for t være
nedenstende forhod gør sg
gædende:
• Hvs svret v f konsekvenser for et større nt borgere.
• Hvs svret vedrører store
økonomske værder.
• Hvs svret vedrører fortoknng f væsentg betydnng
for ovgvnngen (fx FFF-sger).
• Hvs der ved besvresen sk
tges stng t et EU-retsgt
spørgsm.
• Hvs sgen hr pkdt sg
eer skønnes t pkde sg

gr f fguren, kn Skttenkestyresen geedes vurdere, t en kge sk fgøres  Lndssktteretten, hvs kgen er prncpe eer reterer sg t en verserende sg  Lndssktteretten.
Typerne f kgesger vrerer over td, b.. fhænggt f hvke sgstyper SKAT hr fokus p t behnde, fx som føge f potske besutnnger, ny ovgvnng eer særge ndstsomrder. Et særgt ndstsomrde for SKAT hr fx været uberettget frdrg for underskud  forbndese med hobbyvrksomhed, som hr ffødt en række kger nden for dette omrde.  de senere r hr sær SKATs nsættese f frdrg for forbedrnger (FFF) genereret mnge kger. Mugheden for t f frdrg for forbedrnger hr været fskffet sden den 1. nur 2013, men ordnngen genererer fortst kgesger, som behndes f
Skttenkestyresen. Frdrg for forbedrnger er beskrevet  boks 1.

større offentg nteresse.
BOKS 1

FRADRAG FOR FORBEDRNGER
Grundeere hvde ndt den 1. nur 2013 mughed for t f frdrg for forbedrnger for udgfter t byggemodnng. Byggemodnngsudgfter er fx udgfter t hovedednnger t vnd-, e- og
gsforsynng, kokerng og næggese f ve. Formet med frdrget vr, t grundeeren kke
skue beskttes f værden f forbedrnger  grundværden  forbndese med en byggemodnng,
som typsk medfører, t grunden stger  værd. Frdrget gdt  30 r fr byggemodnngen, og
det vr SKAT, der med hemme  vurderngsoven nstte frdrget.
SKAT hr d fere omgnge hft udfordrnger med hndterngen f frdrg for forbedrnger 
grundværden, hvket bde hr medført en stor sgsophobnng  SKAT og en efterføgende stor
kgefrekvens.
 peroden 2005-2010 førte SKAT en uovg prkss med hensyn t den mde, hvorp frdrget
ndgk  udregnngen f grundsktteoftet. Det betød, t SKAT skue foretge omberegnnger
for grundeere, der hvde fet frdrg  denne perode.
 2012 vurderede Kmmerdvokten, t SKATs prkss for nægtese f ekstrordnær genoptgese f frdrg for grundforbedrnger hvde været uovg. Det betød, t SKAT endnu en gng
skue korrgere for den hdtdge prkss og gennemg e sger fr 2002 t 2012.
Kde: Rgsrevsonen.
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1.3.

REVISIONSKRITERIER, METODE OG AFGRÆNSNING

Revisionskriterier

4. Sttsrevsorerne bd Rgsrevsonen om t undersøge 4 konkrete forhod, f. bg 1. V
hr  et nott t Sttsrevsorerne  pr 2015 beskrevet, hvordn v ve tretteægge undersøgesen og besvre nmodnngen.
Formet med undersøgesen er t vurdere, om Skttemnsteret med etberngen f Skttenkestyresen hr skret en mere effektv kgebehndng. V forudsætter, t en mere effektv kgebehndng b.. ndebærer, t sgsbehndngstderne fder, og t produktvteten øges.
5.  kpte 2 hr v undersøgt, om udvkngen  Skttenkestyresens sgsbehndngstder hr været tfredsstende. V hr  den forbndese undersøgt, om Skttenkestyresen
opster m for sgsbehndngstderne, som understøtter en cceptbe sgsbehndngstd, og om der hr været en postv udvkng  sgsbehndngstderne. V hr geedes undersøgt, om udvkngen  Skttenkestyresens produktvtet hr været tfredsstende.
V hr  den forbndese undersøgt, om der hr været en postv udvkng  produktvteten
og en redukton  omkostnngerne pr. kgesg. Endvdere hr v undersøgt udvkngen 
sgsbehodnngen, herunder sgsndgng og sgsfgng.
6.  kpte 3 hr v undersøgt, om Skttenkestyresen hr forretnngsgnge, der understøtter, t kgerne bver vsteret  overensstemmese med ovgvnngen.
Sttsrevsorerne hr spurgt, om Skttenkestyresen hr trettegt kgebehndngen p
en mde, der skrer, t borgere og vrksomheder fr fgort deres kger kompetent. For t
vurdere, om sgerne er fgort kompetent, er det nødvendgt t gennemg de enkete fgøreser, hvket kke hr været en de f vores undersøgese. V hr  stedet undersøgt, om
de sgsbehndere, der behnder kgerne, hr en reevnt uddnnese og tstrækkeg ncenntet, og om Skttenkestyresen hr etberet forretnngsgnge, som understøtter en
kompetent sgsbehndng.
Endvdere hr v undersøgt, om Skttenkestyresen  overensstemmese med god forvtnngsskk hr opyst kgeren en forventet sgsbehndngstd, som gver kgeren en restsk forventnng om den fktske sgsbehndngstd. V hr gt t grund, t borgeres og
vrksomheders dsponerng f økonomske forhod kn fhænge f forventnngen t sgsbehndngstden, hvorfor det er vgtgt, t de fr opysnnger, som fspeer den fktske
sgsbehndngstd.
Rgsrevsonen vurderer, t dsse fktorer er ndktorer for, om Skttenkestyresen hr
trettegt kgebehndngen p en mde, der understøtter, t borgere og vrksomheder
fr fgort deres kger kompetent.
7.  kpte 4 hr v undersøgt, om forberedesen f etberngen f Skttenkestyresen
vr bseret p et tstrækkegt grundg, der b.. tog høde for konsekvenserne f etberngen f den nye kgestruktur. Endvdere hr v undersøgt, om formet med merbevngen er bevet ndfret, og om nsøgnngen om forængese f merbevngen er bseret p
sode nyser. Endeg hr v undersøgt, om Skttemnsteret hr fugt Skttenkestyresens opgvevretgese.
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NTRODUKTON OG KONKLUSON

Metode

8. Undersøgesen er bseret p en gennemgng f skrftgt mtere fr Skttenkestyresen og Skttemnsteret, herunder b.. skrftge redegøreser, mødereferter, redegøreser t Foketngets Sktteudvg, resuttkontrkter smt rsrpporter fr Skttenkestyresen og tdgere rsrpporter fr Lndssktteretten og nkenævnene. Derudover hr
v hodt møder med Skttenkestyresen og Skttemnsteret.
9.  beretnngen ndgr en række nyser f udvkngen  Skttenkestyresens sgsbehndngstder, produktvtet, sgsbehodnng, sgsndgng, sgsfgng og omkostnnger
pr. kgesg  peroden 2011 - medo 2016. Anyserne er bseret p dt fr Skttemnsterets sgsbehndngssystem Cpt og opysnnger fr fnnsove og rsrpporter. Rgsrevsonen hr  forbndese med en tdgere rsrevson konstteret, t Skttenkestyresens metode for mng f sgsbehndngstd  Cpt er vd og udtryk for den smede
sgsbehndngstd, fr kgen modtges, t den fgøres. V bserer derfor b.. vores nyser p Skttenkestyresens regstrerng f sgsbehndngstd  Cpt. Rgsrevsonen
fndt det  forbndese med den tdgere rsrevson geedes tfredsstende, t Skttenkestyresen hvde rbedet strtegsk med t nedbrnge sgspukerne og sgsbehndngstderne og gngst en række nttver. V hr derfor  nærværende undersøgese vurderet, om dette rbede hr ført t en nedbrngese f sgspukerne og sgsbehndngstderne.
10. V hr gennemført et fokusgruppentervew med henbk p tbgemednger om kgernes erfrnger med Skttenkestyresens sgsbehndng. Fokusgruppen bestod f sktteurster, der repræsenterer borgere og vrksomheder  kgesger hos Skttenkestyresen. Derudover detog Lndssktteretten og Forenngen for Dnske Skttenkenævn. Skttenkestyresen og Skttemnsteret vr ogs nvteret og vgte t detge som observtører  fokusgruppentervewet.
11.  undersøgesen ndgr en stkprøve med 80 tfædgt udvgte kgesger, der er fgort  1. kvrt 2016. Formet med stkprøven vr t undersøge Skttenkestyresens
sgsbehndngstd, særgt  forhod t, om der er fser  sgsbehndngen, hvor sgerne
gger ste, og om Skttenkestyresen opyser forventede sgsbehndngstder t kgerne, der fspeer de fktske sgsbehndngstder.
12. Revsonen er udført  overensstemmese med god offentg revsonsskk, som er bseret p de grundæggende revsonsprncpper  rgsrevsonernes nterntone stndrder (SSA 100-999).

NTRODUKTON OG KONKLUSON

Afgrænsning

13. Fokus for undersøgesen er peroden fr Skttenkestyresens etberng 1. nur 2014
t 30. un 2016. T brug for undersøgesen ndgr det forberedende rbede forud for oprettesen f Skttenkestyresen. Derudover smmengnes Skttenkestyresens sgsbehndngstder, produktvtet, omkostnnger pr. kgesg, sgsbehodnng, sgsndgng og
sgsfgng med peroden 2011-2013, dvs.  rene før etberngen f Skttenkestyresen.
Skttenkestyresens gennemsntge sgsbehndngstd for kgesger nkuderer kke
den sgsbehndngstd, som SKAT hr brugt p t behnde den sg, en borger eer en
vrksomhed kger over, dvs. t borgeren eer vrksomheden hr opevet en sgsbehndngstd  SKAT, nden kgesgen bver behndet  Skttenkestyresen.
14. Sttsrevsorernes spørgsm og ngvese f,  hvke kpter spørgsmene bver besvret, fremgr f bg 1.  bg 2 redegør v for de metoder, der er nvendt  undersøgesen.  bg 3 redegør v for Skttemnsterets ndvendnger mod beretnngens metode og
fremstng. Bg 4 ndehoder en ordste, der forkrer udvgte ord og begreber.
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SKATTEANKESTYRELSENS SAGSBEHANDLNGSTDER OG PRODUKTVTET

2. Skatteankestyrelsens
sagsbehandlingstider og
produktivitet
DELKONKLUSION
Skttenkestyresen hr kke skret en tfredsstende udvkng  sgsbehndngstderne og produktvteten. Sgsbehndngstderne er steget kontnuergt, og produktvteten
er fdet mrknt sden etberngen f Skttenkestyresen.
De gennemsntge sgsbehndngstder gger bde over Skttemnsteret og Skttenkestyresens m for sgsbehndngstder og er steget sden etberngen f Skttenkestyresen. De gennemsntge sgsbehndngstder for retetsbehndede FFF-sger og
øvrge sger er medo 2016 p c. 27 mneder. Rgsrevsonen fnder, t Skttenkestyresens sgsbehndngstder er ucceptbet nge.
Skttenkestyresens produktvtet medo 2016 er hveret, og omkostnngerne pr. kgesg er næsten fordobet sden etberngen f styresen. Skttenkestyresen hr opyst,
t rsgen t den ve produktvtet og stgnngen  omkostnnger pr. kgesg skydes rekrutterngen f et stort nt nye medrbedere, som hr krævet, t der bev fst resurser t opærng, og t styresen hr hft fokus p t skre en ensrtet og hø kvtet. Skttemnsteret hr opyst, t mnsteret v gngsætte en nyse, som b.. sk se p, hvordn produktvteten kn øges.
Sgsndgngen hr været næsten konstnt, men Skttenkestyresens sgsbehodnng
er næsten fordobet sden etberngen f styresen. Skttenkestyresens sgsfgng er
væsentg under nveuet fr før etberngen, p trods f t ntet f rsværk er steget
med c. 50 %  smme perode. Rgsrevsonen fnder, t den stgende sgsophobnng fremover kn medføre ydergere øgede sgsbehndngstder, gesom der kn være rsko for,
t vsse kgetyper genererer ydergere kger. Med den stgende sgsophobnng stger
de fremtdge smede udgfter t kgebehndng  Skttenkestyresen.
15. Dette kpte hnder om Skttenkestyresens sgsbehndngstder og produktvtet, herunder omkostnnger pr. kgesg og udvkngen  sgsbehodnngen.

SKATTEANKESTYRELSENS SAGSBEHANDLNGSTDER OG PRODUKTVTET
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16. Borgeres og vrksomheders tfredshed med sttsge myndgheder fhænger b.. f
sgsbehndngstden. Lnge sgsbehndngstder kn hve sve økonomske som store
personge konsekvenser for borgere og vrksomheder. Myndghedernes produktvtet hr
drekte ndfydese p sgsbehndngstderne og udgfterne t sgsbehndng.

2.1.

UDVIKLINGEN I SAGSBEHANDLINGSTIDERNE

17. V hr undersøgt, om udvkngen  Skttenkestyresens sgsbehndngstder hr været tfredsstende. V hr  den forbndese undersøgt, om Skttenkestyresen opster
m for sgsbehndngstderne, som understøtter en cceptbe sgsbehndngstd, og
om der hr været en postv udvkng  sgsbehndngstderne.
18. Offentge myndgheder sk  forbndese med sgsbehndngstder overhode god forvtnngsskk. usttsmnsteret hr  en crkuæreskrvese om m for hurtg sgsbehnd-

 usttsmnsteret crkuære-

ng fstst, t det er et grundæggende krv t forvtnngen, t fgøreser sk træffes
s hurtgt, som det er mugt og forsvrgt.

om m for hurtg sgsbehnd-

19. Foketngets Ombudsmnd udrbedede  2011 en rpport om sgsbehndngstderne
 ndets 15 vurderngsnkenævn. Ombudsmnden krtserede  2 konkrete sger, t der
vr en sgsbehndngstd p 2-3 r, og fndt, t der vr te om et generet probem p
ndspn med ucceptbe nge sgsbehndngstder p vurderngsomrdet. Det fremgr f rpporten, t myndghederne sk besvre henvendeser nden for rmeg td. Ombudsmnden vurderede, t det for kger over eendomsvurdernger er hensgtsmæssgt,
t behndngen over et rs eendomsvurderng er behndet, før næste eendomsvurderng offentggøres. Ombudsmnden hr fugt omrdet ndt oktober 2016, hvor Ombudsmnden ukkede sgen, b.. under henvsnng t, t de sger fr 2010 og 2011, som sgen udsprng f, vr ved t være fsuttet f Skttenkestyresen, og ford Rgsrevsonen vr  gng med en undersøgese f omrdet.

skrvese nr. 73 f 4. un. 1997
ng mv. henstes der t, t de
enkete mnsterer, styreser
mv. opster m for, hvor hurtgt mn v tstræbe t behnde sger, hvor forvtnngen sk
træffe fgøreser  forhod t
borgeren.
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Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle klager

20. V hr undersøgt udvkngen  den smede gennemsntge sgsbehndngstd for e
kger og smmengnet med sgsbehndngstden før etberngen f Skttenkestyresen. Fgur 2 vser udvkngen  den smede gennemsntge sgsbehndngstd  peroden
2011 - medo 2016.

FIGUR 2

GENNEMSNTLG SAGSBEHANDLNGSTD  PERODEN 2011 - MEDO
2016
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Note: Tene før og efter etberngen f Skttenkestyresen er kke fudt ud smmengnege p grund
f ændrede kgereger.
Sgsbehndngstderne er beregnet p bggrund f e kger unset sgsudfd, dvs. ogs nk. kger, som fx er fvste. Dog ndgr der kke kger, som hr været stet  bero  forbndese med strfferetssger, syn og skøn mv.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr Cpt, opysnnger fr Skttenkestyresens rsrpport for
2014 og opysnnger fr rsrpporter fr Lndssktteretten og nkenævnene for 2011-2013.

Det fremgr f fgur 2, t den smede gennemsntge sgsbehndngstd hr været stgende sden etberngen f Skttenkestyresen, og t sgsbehndngstden medo 2016
er c. 8 mneder høere end  2013. Det fremgr endvdere f fguren, t den smede gennemsntge sgsbehndngstd  vt  2014. Den ve sgsbehndngstd  2014 bev opnet p bggrund f fvkng f meget f kger, f. fsnt 2.2, hvorf en stor de vr kger,
der drg vr genstnd for nogen ree sgsbehndng  Skttenkestyresen, men fx bev
fvst. Der er sedes mrknt fere fvsnnger  1. kvrt 2014 end  ndre kvrter  undersøgesesperoden. Skttenkestyresen hr opyst, t det skydes, t en stor mængde
kger over eendomsvurderngen for 2011 bev fvst, ford de kke vr ndgvet rettdgt.
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Skttenkestyresen hr opyst, t en de f stgnngen  den smede gennemsntge sgsbehndngstd  2015 og 2016 hænger smmen med, t ntet f kger vedrørende nddrvese er fdet, efter t den utomtske nddrvese v Et Fæes nddrvesessystem
(EF) bev stndset  september 2015. Det skydes føge Skttenkestyresen, t mnge fsuttede nddrvesessger trækker det smede gennemsnt ned, d nddrvesessger sk
fsuttes senest 1 mned efter, t sgen foregger fudt opyst. Vores undersøgese vser,
t ntet f fgorte nddrvesessger  bde 2014 og 2015  mrknt over ntet f
fgorte nddrvesessger  peroden 2011-2013, men t der er sket et fd  1. hvr 2016.
Rgsrevsonen vurderer p den bggrund, t nedgngen  ntet f fgorte nddrvesessger kn forkre en de f stgnngen  den smede gennemsntge sgsbehndngstd
 1. hvr 2016, men kke stgnngen  2015.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for FFF-sager og øvrige sager

21. Skttemnsteret og Skttenkestyresen hr  2015 og 2016 opst m for den gennemsntge sgsbehndngstd for 2 overordnede ktegorer – FFF-sger og øvrge sger.
Tbe 1 vser mene og resutterne for sgsbehndngstder  peroden 2014 - medo
2016.

TABEL 1

MÅL OG RESULTATER FOR SKATTEANKESTYRELSENS SAGSBEHANDLNGSTDER  PERODEN
2014 - MEDO 2016
2014

2015

M1)

Resutt

FFF-sger

-

21,8

Øvrge sger

-

9,8

1)

M

Medo 2016
Resutt

M

22,0

25,1

24,8

26,2

11,0

13,3

17,2

22,6

Der er kke opstet m for de 2 ktegorer  2014.

Kde: Skttenkestyresens rsrpport for 2015 og resuttkontrkt for 2016 smt opysnnger fr Skttemnsteret.

Det fremgr f tbe 1, t Skttemnsteret  2015 hvde m for sgsbehndngstderne
p 22 mneder for FFF-sger og 11 mneder for øvrge sger, og t resuttet bev p henhodsvs 25,1 mned og 13,3 mneder. Skttenkestyresen nede dermed kke de fststte
m for sgsbehndngstderne  2015. Endvdere fremgr det, t mene for sgsbehndngstderne for 2016 er hævet  forhod t 2015 t 24,8 mneder for FFF-sger og 17,2 mneder for øvrge sger, og t Skttenkestyresen ndt vdere kke hr evet op t mene
for 2016. Skttemnsteret hr opyst, t Skttenkestyresen kke forventer t n mene for 2016.

Resutt
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Sagsbehandlingstider for forskellige sagstyper i kategorien øvrige sager

22. Skttenkestyresen opgør den gennemsntge sgsbehndngstd for øvrge sger
t 13,3 mneder  2015. Vores nyse vser, t gennemsnttet dækker over meget store
forskee  sgsbehndngstderne nden for ktegoren øvrge sger, og t der er sgstyper, hvor den gennemsntge sgsbehndngstd er væsentgt høere end gennemsnttet. Fgur 3 vser udvgte sgstyper nden for ktegoren øvrge sger med henhodsvs
meget kort og meget ng sgsbehndngstd  2015 for borgere og vrksomheder. Sgstyperne er udvgt for t ustrere forskeen  de gennemsntge sgsbehndngstder
nden for ktegoren øvrge sger.

FIGUR 3

GENNEMSNTLGE SAGSBEHANDLNGSTDER FOR UDVALGTE SAGSTYPER  2015
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Skatteankestyrelsens beregnede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2015

Note: Sgsbehndngstderne er beregnet eksk. sger, som hr været stet  bero  forbndese med strfferetssger, syn og skøn mv. Vrksomheder omftter  denne nyse bde vrksomheder og seskber.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr Cpt.

Det fremgr f fgur 3, t den gennemsntge sgsbehndngstd, som borgere og vrksomheder opever, fhænger meget f sgstype og vrerer fr c. 6 mneder t over 30
mneder for de sger med ængst sgsbehndngstd. Sger vedrørende trnsfer prcng
hr en gennemsntg sgsbehndngstd p c. 36 mneder. Den gennemsntge sgsbehndngstd for de forskege sgstyper er st  forhod t Skttenkestyresens opgørese f den gennemsntge sgsbehndngstd  2015 p 13,3 mneder.
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Sagsbehandlingstid for realitetsbehandlede klager

23. V hr undersøgt den gennemsntge sgsbehndngstd, som borgere og vrksomheder
opever, fr de ndbrnger en kge for Skttenkestyresen, t kgen er fsuttet med en
egentg fgørese f sgens retet. Skttenkestyresen opgør den gennemsntge sgsbehndngstd p bggrund f e fsuttede kger, dvs. nk. kger, der fx fsuttes som
fvst og dermed oftest hr meget begrænset sgsbehndng. V hr derfor beregnet den
gennemsntge sgsbehndngstd for de kger, som er fsuttet med en egentg fgørese f kgens retet, dvs. en stdfæstese, en skærpese eer et het eer devst medhod.  vores beregnng ndgr ogs kger, som fsuttes ved t bve tbgekdt f kgeren, p trods f t kgens retet endnu kke er fgort. Dsse kger ndgr  vores beregnng, d kgerens besutnng om t tbgekde sn kge føge Skttenkestyrese kn
forekomme retvt sent  processen, hvor kgen hr været genstnd for en ængere sgsbehndng, fx nr kgeren ser udkstet t fgøresen, som stdfæster eer skærper SKATs
oprndege fgørese, og kgeren derfor vurderer, t det er en forde t tbgekde kgen.
Vores beregnng er sedes foretget uden t medregne kger, som er fsuttet, ford de
er bortfdet, er nægtet genoptget, er genoptget f SKAT, er fvst eer er hengt. Derudover hr v ogs frregnet kger p nddrvesesomrdet  ktegoren øvrge sger, det
det er ovbestemt, t de sk fgøres nden for 1 mned, fr sgen foregger fudt opyst.
V fnder det derfor reevnt t beregne sgsbehndngstden seprt for de resterende
øvrge sger for t f et restsk bede f den sgsbehndngstd, som kgeren opever  dsse sger. Fgur 4 vser udvkngen  den gennemsntge sgsbehndngstd for
retetsbehndede FFF-sger og øvrge sger  peroden 2014 - medo 2016.
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FIGUR 4

GENNEMSNTLGE SAGSBEHANDLNGSTDER FOR REALTETSBEHANDLEDE FFF-SAGER OG ØVRGE SAGER  PERODEN 2014 - MEDO 2016
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Note: Sgsbehndngstderne er beregnet eksk. sger, som hr været stet  bero  forbndese med strfferetssger, syn og skøn mv.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr Cpt.

Det fremgr f fgur 4, t sgsbehndngstden for retetsbehndede FFF-sger er steget fr c. 23 mneder  2014 t c. 27 mneder medo 2016, mens sgsbehndngstden
for retetsbehndede øvrge sger er steget fr c. 14 mneder  2014 t c. 27 mneder
medo 2016. Borgere og vrksomheder, hvs kgesg retetsbehndes, opever sedes
en sgsbehndngstd p  gennemsnt 27 mneder medo 2016.
Regerngen ægger  Retsskkerhedspkke , som bev fremgt  forret 2016, op t t ndføre en sgsbehndngsgrnt p 6 mneder for sgstyper, der vedrører de mest mndege kgetyper for borgere og sm og meemstore vrksomheder. Skttemnsteret hr opyst, t den endege udformnng f sgsbehndngsgrnten endnu kke er fstgt, og
t der v bve gngst en nyse f, hvordn grnten kn udformes, for t skre, t der
kke ndføres grnter, som det kke er mugt t resere  Skttenkestyresen.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t Skttenkestyresens smede gennemsntge sgsbehndngstd er steget kontnuergt sden etberngen f styresen.
Skttemnsteret og Skttenkestyresen hr  2015 og 2016 opst m for den gennemsntge sgsbehndngstd for 2 overordnede ktegorer – FFF-sger og øvrge sger. Skttenkestyresen nede kke de fststte m for sgsbehndngstderne  2015. Mene
for sgsbehndngstderne for 2016 er hævet  forhod t 2015, men Skttenkestyresen
forventer kke t n mene for 2016.
Ktegoren øvrge sger ndehoder vdt forskege sgstyper med stor vrton  den gennemsntge sgsbehndngstd, og der er sgstyper, hvor den gennemsntge sgsbehndngstd er mrknt høere end Skttenkestyresens beregnede gennemsnt for øvrge sger.
Rgsrevsonens nyse vser, t den gennemsntge sgsbehndngstd for retetsbehndede FFF-sger og øvrge sger er stgende, og t de for begge ktegorer medo 2016
er c. 27 mneder.

2.2.

UDVIKLINGEN I PRODUKTIVITETEN

24. V hr undersøgt, om udvkngen  Skttenkestyresens produktvtet hr været tfredsstende. V hr  den forbndese undersøgt, om der hr været en postv udvkng 
produktvteten og en redukton  omkostnngerne pr. kgesg. Endvdere hr v undersøgt
udvkngen  sgsbehodnngen, herunder sgsndgng og sgsfgng.
25. V hr undersøgt udvkngen  Skttenkestyresens produktvtet og smmengnet
med produktvteten før etberngen f styresen og  forhod t styresens m for produktvtet, herunder ogs for den smede sgsfgng. Fgur 5 vser udvkngen  produktvteten  kgestrukturen før og efter etberngen f Skttenkestyresen smt styresens
m for produktvteten.
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FIGUR 5

PRODUKTVTET PR. ÅRSVÆRK  PERODEN 2011 - MEDO 2016
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Note: Tene før og efter etberngen f Skttenkestyresen er kke fudt ud smmengnege p grund f ændrede kgereger.
Rgsrevsonens beregnng f produktvteten for 2012 er 65 sger, mens Skttenkestyresen  forbndese med mfstsættesen hr opgort den t 66 sger.  fguren nvendes Skttenkestyresens opgørese for 2012, det det er dette t, som er gt t grund for mfstsættesen  2014.
 Skttenkestyresens resuttkontrkter for 2015 og 2016 hr Skttenkestyresen og Skttemnsteret opstet m for produktvteten  form f nt fgorte sger. Rgsrevsonen hr p den bggrund beregnet det tsvrende m for produktvteten pr. rsværk.
Skttenkestyresen hr  rsrpporten for 2014 opgort mopfydesen t 38 sger pr. rsværk. Det skydes, t Skttenkestyresen hr
beregnet produktvteten, hvor nye medrbedere kun tæer for 0,25 rsværk, d de føge styresen kke bærer et produktvtetskrv  de
første 9 mneders nsættese. Skttemnsteret hr opyst, t resuttet for 2015 med Skttenkestyresens beregnngsmetode er 54
sger pr. rsværk.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr Cpt, opysnnger fr rsrpporter fr Lndssktteretten og nkenævnene smt opysnnger om
det smede rge nt rsværk  peroden 2011 - medo 2016, som fremgr f fnnsovene for 2014 og 2016.

Det fremgr f fgur 5, t produktvteten er fdet mrknt sden etberngen f Skttenkestyresen, og t den vr p henhodsvs 35 og 38 sger pr. rsværk  2014 og 2015. 
1. hvr 2016 vr produktvteten p 33 sger pr. rsværk. Det fremgr geedes f fguren, t Skttenkestyresens m for produktvteten for 2014 er p 66 sger pr. rsværk,
og for 2015 og 2016 hr styresen m for den smede sgsgng svrende t 52 sger pr.
rsværk for begge r. Det fremgr endeg f fguren, t Skttenkestyresens produktvtet er mrknt vere end mene for styresens produktvtet.
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26. Skttemnsteret fststte  forbndese med etberngen f Skttenkestyresen 
2014 et m om, t produktvteten som mnmum skue være p 66 sger pr. rsværk, svrende t nveuet  2012. Vores nyse vser, t dette m kke er bevet opfydt, og t produktvteten for 1. hvr 2016 er hveret  forhod t før etberngen f Skttenkestyresen.  boks 2 er beskrevet et hengt sgskompeks, som hr stor ndfydese p produktvteten  2. kvrt 2016.

BOKS 2

HENLAGT SAGSKOMPLEKS VEDRØRENDE VÆRDANSÆTTELSE AF
CA. 800 BLER
Skttenkestyresen hengde utmo 2. kvrt 2016 c. 800 sger fr smme kger, som vedrører værdnsættese f c. 800 ber. Dsse henæggeser svrer t c. 25 % f e fsuttede sger  2. kvrt 2016. Kgerne bev hengt, det kgeren benyttede mugheden for t tge sgerne drekte t domstoene p grund f ng sgsbehndngstd  Skttenkestyresen.
Kgerne er sedes fsuttet, før Skttenkestyresen hr fgort kgernes retet. Skttenkestyresens produktvtet er p 29 sger pr. rsværk  1. hvr 2016, hvs de 800 hengte
kger og styresens rsværksforbrug t sgsbehndng f dsse kger kke ndgr  beregnngen f produktvteten for 1. hvr 2016.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Skttemnsteret.
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Udviklingen i omkostninger pr. klagesag

27. V hr undersøgt udvkngen  de gennemsntge omkostnnger pr. kgesg og smmengnet med før etberngen f Skttenkestyresen. Fgur 6 vser udvkngen  omkostnnger pr. kgesg  peroden 2011 - medo 2016.

FIGUR 6

OMKOSTNNGER PR. KLAGESAG  PERODEN 2011 - MEDO 2016
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Note: Tene før og efter etberngen f Skttenkestyresen er kke fudt ud smmengnege p grund f
ændrede kgereger.
Beregnngen f de gennemsntge omkostnnger pr. kgesg for 2011-2015 er opgort p bggrund
f de smede rge udgfter  forhod t nt fgorte kger. For 2016 er det dog beregnet p bggrund f bevngen  2016, og omkostnngerne pr. kgesg utmo 2016 kn sedes vrere fr Rgsrevsonens beregnng medo 2016, fhænggt f de smede udgfter og den smede sgsfgng 
hee 2016.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr Cpt, opysnnger fr rsrpporter fr Lndssktteretten og
nkenævnene smt opysnnger om de smede rge udgfter  kgestrukturen  peroden 2011-2015
og Skttenkestyresens bevng for 2016, som fremgr f fnnsovene for 2014 og 2016.

Det fremgr f fgur 6, t de gennemsntge omkostnnger pr. kgesg er steget fr c.
12.200 kr.  2013 t c. 22.300 kr. medo 2016. De gennemsntge omkostnnger pr. kgesg  2016 er dermed c. 10.000 kr. høere end før etberngen f Skttenkestyresen.
28. Skttenkestyresen hr opyst, t rsgen t den ve produktvtet og stgnngen 
de gennemsntge omkostnnger pr. kgesg først og fremmest skydes rekrutterng f
et stort nt nye medrbedere, som hr krævet, t der bev fst resurser t opærng.
Derudover hr Skttenkestyresen opyst, t en medvrkende rsg er, t styresen hr
hft fokus p t skre ensrtet og hø kvtet. Desuden hr mpementerngen f nye processer som opføgnng p den nye sktteforvtnngsov og fornkrngen f den nye orgnstonsstruktur været medvrkende rsger t den vere produktvtet. Skttemnsteret hr efterføgende opyst, t mnsteret v gngsætte en nyse, som b.. sk se p,
hvordn produktvteten kn øges.

SKATTEANKESTYRELSENS SAGSBEHANDLNGSTDER OG PRODUKTVTET

Udviklingen i sagsbeholdning

29. V hr undersøgt udvkngen  Skttenkestyresens sgsbehodnng, sgsfgng og
sgsndgng og smmengnet med før etberngen f styresen. Fgur 7 vser udvkngen
 sgsbehodnng, sgsfgng og sgsndgng  peroden 2011 - medo 2016.

FIGUR 7

SAGSBEHOLDNNG, SAGSAFGANG OG SAGSNDGANG  PERODEN 2011 MEDO 2016
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Note: Sgsbehodnngerne utmo ret stemmer kke med sgsbehodnngen utmo ret før med tæg f
sgsndgngen og frregnng f sgsfgngen. Skttenkestyresen hr opyst, t dette b.. skydes
efterreguernger og feretteser f regstrernger  Cpt.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr Cpt og opysnnger fr Skttemnsteret.

Det fremgr f fgur 7, t sgsbehodnngen  forhodsvst stbt  peroden 2011-2013,
mens den næsten er fordobet sden etberngen f Skttenkestyresen. Det fremgr desuden f fguren, t sgsfgngen fdt  2014, og t sgsfgngen kun vr hvt s stor som
 2013. Sgsfgngen steg  2015, men  fortst under nveuet  2013.  1. hvr 2016 er
der fsuttet c. hvt s mnge sger som  2015. Sgsndgngen hr været næsten konstnt sden 2013, dog med en fdende tendens  1. hvr 2016.
Skttemnsteret hr opyst, t Skttenkestyresen forventer en høere produktvtet 
2. hvr 2016 end  1. hvr, men t styresen smet for ret hr mttet nedustere forventnngerne t ntet f fsuttede sger.
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30. Sgsndgngen hr været næsten konstnt, men Skttenkestyresens sgsbehodnng er næsten fordobet sden etberngen f styresen. Skttenkestyresens sgsfgng er fortst væsentgt under nveuet fr før etberngen, p trods f t ntet f
rsværk er steget fr 208  2014 t 319  2016 og dermed er steget med c. 50 % sden
etberngen, f. fsnt 4.1. Den ve produktvtet hr sedes medført en stgende sgsophobnng  Skttenkestyresen. Dert kommer, t med den stgende sgsophobnng stger de fremtdge smede udgfter t kgebehndng  Skttenkestyresen.
Skttemnsteret hr hert opyst, t det  forbndese med merbevngen  2014 bev forudst, t sgsbehodnngen ve stge som føge f den stgende sgsndgng f FFF-sger, men t de ekstrordnære udfordrnger med hndterng f FFF-sgerne og hensynet
t t skre en hø og ensrtet kvtet  sgerne hr bevrket, t sgsbehodnngen er steget mere end forudst.

RESULTATER
Undersøgesen vser, t Skttenkestyresens produktvtet er fdet mrknt, og t produktvteten for 1. hvr 2016 er hveret  forhod t før etberngen f styresen. De
gennemsntge omkostnnger pr. kgesg  2016 er næsten fordobet smmengnet med
før etberngen f Skttenkestyresen.
Sgsndgngen hr været næsten konstnt, men Skttenkestyresens sgsbehodnng
er næsten fordobet sden etberngen f styresen. Skttenkestyresens sgsfgng er
væsentg under nveuet fr før etberngen, p trods f t ntet f rsværk er steget
med c. 50 %  smme perode.
Skttenkestyresen hr opyst, t rsgen t den ve produktvtet og stgnngen  omkostnnger pr. kgesg skydes rekrutterngen f et stort nt nye medrbedere, som
hr krævet, t der bev fst resurser t opærng, og t styresen hr hft fokus p t skre en ensrtet og hø kvtet. Skttemnsteret hr opyst, t mnsteret v gngsætte
en nyse, som b.. sk se p, hvordn produktvteten kn øges.
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3. Skatteankestyrelsens
sagsbehandling
DELKONKLUSION
Skttenkestyresen hr  en stuton med mnge nye medrbedere etberet forretnngsgnge, herunder veednnger, stndrdtekster t sgsfremstnger og fgøresesskrveser og et kvtetsskrngskoncept, som bdrger t t understøtte en kompetent sgsbehndng. Skttenkestyresen opyser dog en forventet sgsbehndngstd t kgeren,
som gger mrknt under den fktske sgsbehndngstd.
Regerne for vstton f kgesger er fstst  sktteforvtnngsoven, og Skttenkestyresen hr rbedsgnge t t understøtte, t vstton sker  overensstemmese med
ovgvnngen.
Skttenkestyresen føger kke god forvtnngsskk om t opyse en forventet sgsbehndngstd, som gver kgeren en restsk forventnng om sgsbehndngstden.  kger, hvor den opyste forventede sgsbehndngstd kke kn ns, opyser Skttenkestyresen kke  e tfæde en ny forventet sgsbehndngstd, og nr styresen opyser en
ny forventet sgsbehndngstd, er denne kke restsk. D borgeres og vrksomheders
dsponerng f økonomske forhod kn fhænge f sgsbehndngstden, er det efter
Rgsrevsonens opfttese vgtgt, t Skttenkestyresen gver s restske opysnnger om den forventede sgsbehndngstd som mugt.
Kgesger gger efter oprettesen f sgen ofte ste  en ng perode. Medo 2016 gger c. ⅔ f Skttenkestyresens sger ste og er kr t sgsbehndng, hvket er en
væsentg rsg t de nge sgsbehndngstder.
Skttenkestyresens personeomsætnng vr  2015 p 16 %, mens 57 % f medrbederne hvde under 3 rs ncenntet pr. 1. m 2016. En hø medrbederomsætnng og en
stor gruppe medrbedere med kort ncenntet kn pvrke kvteten og sgsbehndngstden negtvt, det der er rsko for, t Skttenkestyresen kke fsthoder eer drekte tber værdfud vden. Rgsrevsonen fnder det  den forbndese postvt, t Skttenkestyresen rbeder mrettet med t fornkre vden og erfrng orgnstorsk, hr
mpementeret et kvtetsskrngskoncept og systemtsk opærer nye medrbedere.
31. Dette kpte hnder om Skttenkestyresens sgsbehndng, herunder vsterng
f kger, sgsbehndngsprocesser, medrbedersmmensætnng og opysnnger t kgeren om den forventede sgsbehndngstd.
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3.1.

SKATTEANKESTY RELSENS VISITATION

32. V hr undersøgt, om Skttenkestyresen hr forretnngsgnge t t understøtte, t
kgerne bver vsteret  overensstemmese med ovgvnngen.
33. Regerne for vstton f kgesger er fstst  sktteforvtnngsoven. Skttenkestyresen hr rbedsgnge, som sk understøtte, t vsttonen sker  overensstemmese
med de ovgvnngsmæssge rmmer. Skttenkestyresen nvender b.. et fkrydsnngsskem t t fgøre, hvke fgøresesmyndgheder sgerne sk vsteres t.
34. V hr undersøgt sgsndgngen fordet p fgøresesmyndgheder. Fgur 8 vser sgsndgngen fordet p fgøresesmyndgheder  peroden 2011-2015.

FIGUR 8

SAGSNDGANG FORDELT PÅ AFGØRELSESMYNDGHEDER  PERODEN
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Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Skttemnsteret.

Det fremgr f fgur 8, t der sden etberngen f Skttenkestyresen er sket en stgnng
 kger t Lndssktteretten og et fd  kger t vurderngsnkenævnene og skttenkenævnene. Det fremgr endvdere f fguren, t Skttenkestyresen fr 2014 overtger en
de f kgerne.
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35. Sgsndgng t Lndssktteretten kn bde ske p bggrund f Skttenkestyresens
vstton og som føge f frtvgsordnngen, som bev ndført  forbndese med etberngen f Skttenkestyresen.
Sgsndgngen t fgøresesmyndghederne pvrkes ogs f, hvke sgstyper SKAT hr
fokus p t behnde, fx som føge f potske besutnnger, ny ovgvnng eer særge ndstsomrder, der efterføgende kn fføde en kge. Et særgt ndstsomrde for SKAT hr
fx været uberettget frdrg for underskud  forbndese med hobbyvrksomhed, som hr
ffødt en række kger nden for dette omrde. Sgstyper kn sedes vrere meem rene og pvrker sgsndgngen t de forskege fgøresesmyndgheder. Derudover er de
mnge FFF-sger et eksempe p, t det, t SKAT hr skuet korrgere sn hdtdge prkss, hr pvrket sgsndgngen f denne sgstype mrknt.
Fdet  sgsndgngen t vurderngsnkenævnene  2014 og 2015 kn b.. forkres med,
t SKAT kke hr foretget nye eendomsvurdernger sden 2011, og t det som føge herf kke hr været mugt for borgere t kge over eendomsvurdernger sden u 2012,
hvor kgefrsten for eendomsvurderngen for 2011 udøb.
Frtvgsordnngen gver kgeren mughed for  forbndese med kger over eendomsvurdernger, herunder FFF-sger, og ndkomstsktter t væge, t sgen sk fgøres  Lndssktteretten. Frtvgsordnngen kn dermed ogs forkre en de f fdet  ntet f sger t vurderngsnkenævnene. Kgeren hr mughed for omkostnngsgodtgørese  forbndese med sger, som fgøres ved Lndssktteretten og skttenkenævnene.  kger
over eendomsvurdernger kn kgeren sedes hve et økonomsk nctment t t væge Lndssktteretten. Skttemnsteret hr opyst, t der som en de f Retsskkerhedspkke  er forsg t nttver, som sk ændre vsttonsregerne for FFF-sger, s dsse sk fgøres f vurderngsnkenævnene  stedet for f Lndssktteretten. Omkostnngsgodtgørese er beskrevet  boks 3.

BOKS 3

OMKOSTNNGSGODTGØRELSE
En kger, som fr sn kge behndet f et skttenkenævn eer f Lndssktteretten, kn
som hovedrege f refunderet udgfter t urdsk bstnd  forbndese med kgen.
En konsekvens f frtvgsordnngen er, t kgeren  b.. eendomsvurderngssger hr mughed for t væge t f sn kge behndet  Lndssktteretten. Herved fr kgeren mughed
for het eer devst t f refunderet udgfterne t urdsk bstnd, det der kke ydes godtgørese  tsvrende sger, der sk fgøres ved et vurderngsnkenævn. Udgfterne t omkostnngsgodtgørese vr føge Fnnsmnsterets regnskbsdtbse  2015 p c. 120 mo. kr.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f opysnnger fr Skttemnsteret og Fnnsmnsterets regnskbsdtbse.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t regerne for vstton f kgesger er fstst  sktteforvtnngsoven, og Skttenkestyresen hr rbedsgnge t t understøtte, t vstton sker  overensstemmese med ovgvnngen.
Efter etberngen f Skttenkestyresen er der sket en forskydnng  sgsndgngen meem fx vurderngsnkenævnene og Lndssktteretten. Sgsndgngen t Lndssktteretten kn bde ske p bggrund f Skttenkestyresens vstton og som føge f frtvgsordnngen. Derudover er der en række ndre fktorer, som kn pvrke sgsndgngen t fgøresesmyndghederne, b.. fhænggt f hvke sgstyper SKAT hr fokus p t behnde, fx som føge f potske besutnnger, ny ovgvnng eer særge ndstsomrder, der
efterføgende kn fføde en kge.

3.2. SKATTEANKESTY RELSENS TILRETTELÆGGELSE
AF SAGSBEHANDLINGEN
36. V hr undersøgt, om Skttenkestyresen hr etberet forretnngsgnge, som understøtter en kompetent sgsbehndng. Endvdere hr v undersøgt, om de sgsbehndere,
der behnder kgerne, hr en reevnt uddnnese og tstrækkeg ncenntet.

Sagsbehandlingsproces

37. Skttenkestyresen rbeder med 6 fser  sgsbehndngsprocessen: sgspoo, ndedende sgsbehndng, kvtetsskrng, hørng, fsuttende sgsbehndng og fgørese. Derudover kn kgen være stet  bero  kortere eer ængere td, fx  forbndese med,
t der udføres syn og skøn, eer hvs der kører en strffesg/retssg pret med kgen.
Fgur 9 vser fordengen f sger  Skttenkestyresens sgsbehodnng medo 2016.
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FIGUR 9

FORDELNG AF KLAGER  SKATTEANKESTYRELSENS SAGSBEHOLDNNG MEDO 2016
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Note: Tene er eksk. kger, der er stet  bero. Dsse udgør den resterende de f sgsbehodnngen.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr Cpt og opysnnger fr Skttemnsteret.

Det fremgr f fgur 9, t c. 21.000 f Skttenkestyresens kger vr  sgspoo, mens
c. 6.600 kger vr  den ndedende sgsbehndngsfse medo 2016. Endvdere fremgr det f fguren, t der smet vr c. 3.800 kger  de resterende fser.
38.  forbndese med modtgesen f kgen kvtterer Skttenkestyresen b.. for modtgese f kgen og sender kgen t hørng hos SKAT, som tger stng t, om SKAT v
genoptge sgen. Hvs kke, sender SKAT reevnt mtere t Skttenkestyresen t brug
for sgsbehndngen. Derefter er kgen kr t t overg t den ndedende sgsbehndng. Skttenkestyresen behnder som udgngspunkt kgerne ud fr FFO-prncppet
(Frst-n-Frst-Out), hvket v sge, t kgerne behndes  den rækkeføge, de er modtget.
39. Medo 2016 vr der c. 21.000 kger  sgspoo, svrende t c. ⅔ f den smede sgsbehodnng, som fventede t bve fordet t en sgsbehnder med henbk p en ndedende sgsbehndng. Hovedprten f sgerne  Skttenkestyresens sgsbehodnng
fventer sedes t f pbegyndt egentg sgsbehndng.
40. V hr  forbndese med vores undersøgese udtget en stkprøve og undersøgt, hvor
ng td kgerne hr gget  sgspoo. Kgerne  stkprøven vr  gennemsnt  sgspoo 
mere end 1 r. Derefter er der  gennemsnt get mere end 1 r, fr sgsbehndngen er
pbegyndt, t kgen er fgort. Herf hr kgerne gennemsntgt gget t kvtetsskrng  c. 2 mneder. Seve fgøresesfsen, fr kgen overgr t en fgøresesmyndghed,
hr  gennemsnt vret c. 1½ mned.

Afgørelse
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41. Skttemnsteret hr opyst, t den nge ggetd, nden sgsbehndngen pbegyndes, er den væsentgste rsg t de nge sgsbehndngstder. Mnsteret nfører endvdere, t den nge ggetd kke er reteret t sgsbehndngens tretteæggese, men
dermod prmært skydes den ekstrordnære sgsndgng. Mnsteret opyser endvdere,
t e sger kke er fordet t sgsbehndere, d det er Skttenkestyresens vurderng, t
det er den mest hensgtsmæssge udnyttese f medrbederresurser. Rgsrevsonen sk
hert bemærke, t sgsndgngen sden 2013 hr været næsten konstnt. Rgsrevsonen
vurderer p den bggrund, t den nge ggetd ogs skydes, t Skttenkestyresen hr
en væsentgt vere produktvtet end før etberngen f styresen.
42. Sgsophobnngen medfører rsko for ydergere øgede sgsbehndngstder fremover,
fx nr en ekssterende kge genererer ydergere kger. Det er fx tfædet  kger over
eendomsvurdernger, hvor en kge over en eendomsvurderng kn generere ydergere
kger, hvs kgen kke er fsuttet nden næste vurderngsr. Ombudsmnden hr tdgere ppeget, t det f smme rsg er hensgtsmæssgt, t kger over eendomsvurdernger er fsuttet nden næste vurderngsr.

Personaleomsætning

43. Fnnsmnsteret hr  en undersøgese f sgsbehndngstder  stten fr 2003 behndet forhodet meem personeomsætnng og kvtet  sgsbehndngen. Det fremgr f undersøgesen, t en uforhodsmæssg stor personeomsætnng, hvor nsttutonen
tber værdfud vden, kn pvrke kvteten og sgsbehndngstden negtvt. Det fremgr endvdere, t en nsttuton kn mndske eventuee negtve konsekvenser ved en hø
personeomsætnng ved t fornkre vden og erfrng orgnstorsk.
44. C. 70 % f de nstte  Skttenkestyresen hr en kdemsk bggrund. Skttenkestyresen hr opyst, t de nstte kdemkere hovedsgegt hr en urdsk uddnnese
 form f cnd.ur. eer cnd.merc.ur. Derudover udgør medemmer f HK og Dnsk Tod &
Sktteforbund henhodsvs c. 20 % og c. 10 % f den smede personegruppe. Fgur 10
vser personeomsætnngen og ndeen f medrbedere med under 3 rs ncenntet fordet p nsættesessteder.
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FIGUR 10

PERSONALEOMSÆTNNG OG ANDEL AF MEDARBEDERE MED UNDER 3 ÅRS ANCENNTET
FORDELT PÅ ANSÆTTELSESSTEDER
Medarbejdere med under 3 års anciennitet
pr. 1. maj 2016

Personaleomsætning
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Note: Kontoret i Haderslev blev oprettet i september 2014.
Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra Skatteministeriet.

Det fremgr f fgur 10, t personeomsætnngen  Skttenkestyresen smet vr p
16 %  2015, og t dette dækker over forhodsvs store geogrfske forskee med 9 % 
Skeborg og 29 %  Hdersev. Det fremgr endvdere f fguren, t 57 % f medrbederne  Skttenkestyresen pr. 1. m 2016 hr mndre end 3 rs ncenntet, og t dette geedes dækker over geogrfske forskee med 51 %  Københvn og 71 %  Hdersev.
45. Skttenkestyresen hr udrbedet et kvtetsskrngskoncept, der hr t form t
skre en ensrtet prkss og kvtet smt en korrekt vsterng f prncpee sger. Kvtetsskrngskonceptet er bseret p en mode, hvor sgsbehnderen behnder kgen.
Sgsbehndngen kvtetsskres derefter f en erfren medrbeder. Sgsbehnderne
er nveunddet efter erfrng, og kvtetsskrngen kn foreg p 5 forskege nveuer,
fhænggt f sgsbehnderens nveu.
Skttenkestyresen hr som ed  rbedet med t skre hø og ensrtet kvtet  sgsbehndngen b.. udrbedet brevskbeoner og stndrdtekster t sgsfremstnger og
fgøresesskrveser. Endvdere hr Skttenkestyresen etberet en fæes fgport for
e sgsbehndere. Derudover hr Skttenkestyresen udrbedet en e-gude, som er en
smet beskrvese f styresens sgsgnge og procesbeskrveser, og som nvendes som
tekste og veednng f medrbederne. Endeg hr Skttenkestyresen rbedet med
t ndsuse nye medrbedere gennem opærng, et ntroprogrm og en mentorordnng.
46. Skttenkestyresen hr opyst, t en ndktor for, t kvteten f fgøreserne er
forbedret, er, t retvt færre kgere fører sgen vdere ved domstoene. Rgsrevsonen
er eng , t dette kn være en ndktor for kvteten f fgøreserne, men sk smtdg
bemærke, t der er mnge forhod ssom kgetype, sgsudfd, sndsynghed for t f
medhod og omkostnnger ved og overskud t t føre sgen ved en domsto, der kn hve
ndfydese herp. Rgsrevsonen hr kke undersøgt dsse forhod nærmere.

Haderslev

I alt
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t kgerne gger ste  en ng perode, nden sgsbehndngen pbegyndes. ⅔ f Skttenkestyresens sger gger medo 2016 ste og er kr t sgsbehndng. Rgsrevsonens stkprøve vser, t sgerne  stkprøven hr gget kr t sgsbehndng  knp 1 r, nden sgsbehndngen er pbegyndt.
Rgsrevsonen konstterer, t sgsophobnngen medfører rsko for ydergere øgede sgsbehndngstder fremover, gesom der kn være rsko for, t vsse kgetyper genererer
ydergere kger, fx hvs en kge over en eendomsvurderng kke er fgort nden næste
vurderngsr.
Undersøgesen vser vdere, t Skttenkestyresen  2015 hvde en smet personeomsætnng p 16 %, og t 57 % f medrbederne pr. 1. m 2016 hvde under 3 rs ncenntet. Rgsrevsonen bemærker, t en hø medrbederomsætnng og en stor gruppe medrbedere med kort ncenntet kn pvrke kvteten og sgsbehndngstden negtvt,
det der er rsko for, t Skttenkestyresen kke fsthoder eer drekte tber værdfud
vden. Rgsrevsonen konstterer, t Skttenkestyresen rbeder mrettet med t fornkre vden og erfrng orgnstorsk, hr mpementeret et kvtetsskrngskoncept og
systemtsk opærer nye medrbedere. Skttenkestyresen hr opyst, t en ndktor
for, t kvteten f fgøreserne er forbedret, er, t retvt færre kgere fører sgen vdere ved domstoene.

3.3. SKATTEANKESTYRELSENS OPLYSNINGER TIL
KLAGEREN
47. V hr undersøgt, om Skttenkestyresen  overensstemmese med god forvtnngsskk hr opyst kgeren en forventet sgsbehndngstd, som gver kgeren en restsk
forventnng om den fktske sgsbehndngstd. V hr gt t grund, t borgeres og vrksomheders dsponerng f økonomske forhod kn fhænge f forventnngen om sgsbehndngstden, hvorfor det er vgtgt, t de fr opysnnger, som fspeer den fktske
sgsbehndngstd. Ombudsmnden nfører  sn rpport fr 2011, t det er krtsbet, t
nkenævnene kke  første omgng hr været  stnd t t opyse, hvornr kgerne kunne forventes behndet. usttsmnsteret hr  en veednng t mnstererne fstst, t
hvs en sg trækker ud, sk borgeren hve besked om rsgen hert, og hvornr sgen
forventes færdgbehndet.
48. Skttenkestyresen hr sden etberngen f styresen sendt et kvtterngsbrev t
kgeren, hvor den forventede sgsbehndngstd fremgr. V hr smmenhodt de opyste
forventede sgsbehndngstder med vores beregnede sgsbehndngstder for de retetsbehndede kger for t undersøge, om den opyste forventede sgsbehndngstd
gver kgeren en restsk forventnng om sgsbehndngstden. Tbe 2 vser de sgsbehndngstder, som Skttenkestyresen hr opyst  kvtterngsbrevene  1. hvr 2016,
smmengnet med de gennemsntge sgsbehndngstder for retetsbehndede kger  1. hvr 2016, som v hr beregnet.
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TABEL 2

OPLYSTE FORVENTEDE SAGSBEHANDLNGSTDER OG FAKTSKE SAGSBEHANDLNGSTDER FOR
REALTETSBEHANDLEDE KLAGER  1. HALVÅR 2016
Opyst forventet
sgsbehndngstd

Fktsk
sgsbehndngstd1)

Skttenkestyresen

3-9 mneder

11,5 mneder

Regstrerngsfgftssger

1-6 mneder

19,4 mneder

Skttenkenævn og Lndssktteretten (uden vurderngssger)

6-12 mneder

25,1 mned

Motornkenævn

9-15 mneder

15,3 mneder

Vurderngsnkenævn og Lndssktteretten (vurderngssger)

9-15 mneder

30,6 mneder

1)

Fktsk sgsbehndngstd henvser t Rgsrevsonens beregnede sgsbehndngstd for retetsbehndede kger.

Note: Sgsbehndngstderne er beregnet eksk. sger, som hr været stet  bero  forbndese med strfferetssger, syn og skøn mv.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr Cpt smt opysnnger fr Skttemnsteret.

Det fremgr f tbe 2, t der er stor forske p de sgsbehndngstder, som opyses  kvtterngsbrevene, og de fktske sgsbehndngstder for retetsbehndede kger. Sgsbehndngstden for fx regstrerngsfgftssger er mere end 3 gnge s ng som det opyste. Skttenkestyresen hr opyst, t styresen pr. 1. september 2016 hr opusteret de
opyste forventede sgsbehndngstder, s de  høere grd stemmer overens med de fktske sgsbehndngstder.
49. Skttenkestyresen hr vdere opyst, t der  sger, hvor den først opyste forventede sgsbehndngstd kke kn overhodes, sendes et brev med opysnng om en forænget
sgsbehndngstd. V hr derfor undersøgt,  hvket omfng dette er sket  sgerne  stkprøven. Vores stkprøve vser, t det er sket  mndre end hvdeen f sgerne, og t Skttenkestyresen heer kke  de tfæde hr opyst en ny forventet sgsbehndngstd, som
vr restsk. Skttenkestyresen hr opyst, t det kke  e tfæde er reevnt t underrette kgeren om forængese f kgebehndngen, fx  sger, som er stet  bero p
kgerens fornednng, eer  sgskompekser med førersger. Af boks 4 fremgr resutterne f vores stkprøve vedrørende opysnnger om den forventede sgsbehndngstd.
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BOKS 4

RESULTATER AF RGSREVSONENS STKPRØVE VEDRØRENDE OPLYSNNGER OM DEN FORVENTEDE SAGSBEHANDLNGSTD
Rgsrevsonens stkprøve vste b..:
• Sgsbehndngstden vr ængere end det opyste  knp 90 % f de sger, hvor der vr opyst en forventet sgsbehndngstd, og sgsbehndngstden vr meem c. 1 mned og
3 r ængere end det opyste.
• Skttenkestyresen hvde orenteret kgeren  c. 40 % f de sger, hvor sgen kke bev
fgort nden for den opyste sgsbehndngstd, og  hvdeen f dsse tfæde hvde styresen kke defneret nogen ny sgsbehndngstd, men opyst, t sgen ve bve fgort
hurtgst mugt.
•  de tfæde, hvor Skttenkestyresen hvde opyst en ny forventet sgsbehndngstd, vr
ngen f dsse kgesger bevet færdgbehndet nden for den nye forventede sgsbehndngstd. De er  gennemsnt fsuttet mere end 1 r senere end den nye forventede sgsbehndngstd.
Kde: Rgsrevsonen p bggrund f gennemgng f sger  Cpt.

50. Vores stkprøve vser, t nr Skttenkestyresen sender breve ud med opysnnger om
en forænget sgsbehndngstd, opyser styresen ofte kke, hvornr sgen forventes færdgbehndet. Uddrg fr Skttenkestyresens brev fremgr f boks 5.

BOKS 5

SKATTEANKESTYRELSENS OPLYSNNGSBREV TL KLAGEREN OM
FORLÆNGET SAGSBEHANDLNGSTD
Forængese f sgsbehndngstd
”P grund f en betydeg mængde sger kn v desværre kke færdgbehnde sgen nden for
den nsede sgsbehndngstd, hvket v bekger.
Sgerne bver som udgngspunkt behndet  den rækkeføge, kgerne er modtget. V v behnde dn sg s hurtgt som mugt.
P nuværende tdspunkt kn v desværre kke sge noget om, hvornr du kn forvente, t sgen
er behndet færdg”.
Kde: Skttemnsteret.

51. Fgur 11 vser et eksempe p et kgeforøb  forbndese med en kge over en eendomsvurderng  2010, hvor vurderngsnkenævnets fgørese bev nket t Lndssktteretten  2013 og fortst fventer fgørese. Derudover hr kgen genereret endnu en kge
over eendomsvurderngen for 2012, som geedes fventer en fgørese. Kgeren hr 
sgsforøbet fet opyst sgsbehndngstder, som kke hr været restske, og kgeren
henvender sg  m 2016 t Skttenkestyresen for t spørge t sttus  begge sger.
Skttenkestyresen opyser kgeren om, t begge sger fortst gger  sgspoo og fventer pbegyndese f sgsbehndngen.
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FIGUR 11

2013

EKSEMPEL PÅ ET KLAGEFORLØB

!

KLAGE

1

MARTS 2013
Andelsforeningen klager til Landsskatteretten over vurderingsankenævnets
afgørelse i en klage vedrørende SKATs fastsættelse af grundværdien for 2010.
MARTS 2013
Landsskatteretten oplyser en forventet sagsbehandlingstid på 6-12 måneder.

!

KLAGE

2

2014

JUNI 2013
Andelsforeningen klager over SKATs fastsættelse af grundværdien for 2012.

2016

2015

APRIL 2014
Skatteankestyrelsen oplyser en forventet sagsbehandlingstid på 9-15 måneder.

KLAGE

1

AUGUST 2015
Skatteankestyrelsen meddeler andelsforeningen, at Landsskatteretten ikke
kan overholde den forventede sagsbehandlingstid, og at der ikke kan oplyses
en ny forventet sagsbehandlingstid.

?

KLAGE

1 + 2

MAJ 2016
Andelsforeningen spørger Skatteankestyrelsen til status i begge sager.
MAJ 2016
Skatteankestyrelsen svarer bl.a., at styrelsen på nuværende tidspunkt ikke kan
sige noget om, hvornår klagerne kan forventes afgjort, og at de fortsat ligger i
sagspool, men at andelsforeningen vil blive kontaktet, når sagsbehandlingen
går i gang.

Kde: Rgsrevsonen.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t Skttenkestyresens opysnnger t kgeren om den forventede
sgsbehndngstd fvger væsentgt fr den fktske sgsbehndngstd for retetsbehndede kger. Rgsrevsonens stkprøve vser, t Skttenkestyresen kke  e tfæde sendte brev med opysnnger om forænget sgsbehndngstd.  de tfæde, hvor
Skttenkestyresen opyste en ny forventet sgsbehndngstd, vr den kke restsk.
D borgeres og vrksomheders dsponerng f økonomske forhod kn fhænge f forventnngen om sgsbehndngstden, er det vgtgt, t de fr s restske opysnnger om sgsbehndngstden som mugt.

SKATTEMNSTERETS ETABLERNG AF OG TLSYN MED SKATTEANKESTYRELSEN

4. Skatteministeriets etablering af og tilsyn med Skatteankestyrelsen
DELKONKLUSION
Skttemnsteret hr kke  tstrækkeg grd understøttet Skttenkestyresens opgvevretgese.
Det fremgr f grundget for etberngen f Skttenkestyresen, t der skue gennemføres en modernserng og effektvserng f kgestrukturen, og t Skttemnsteret forventede en mndreudgft t den smede kgebehndng p 20,5 mo. kr.
Skttemnsteret foretog en teknsk budgetterng f Skttenkestyresen for 2014 ud fr
en t-ndet-ge-betrgtnng p bggrund f den smede bevng  den tdgere kgestruktur, frregnet et bespresespotente p 20,5 mo. kr. som føge f fskffesen f
mugheden for dobbetbehndng f kgesger. Mnsteret tog  ovgrundget og  den
teknske budgetterng kke høde for, t der vr te om etberng f en ny styrese med en
het ny orgnstonsstruktur og ændrede rbedsprocesser. Endvdere ndgk der fx kke
vden om, t der vr konstteret udfordrnger med nge sgsbehndngstder nden for fx
eendomsvurderngsomrdet, og t der vr rsko for en potente stgnng  ntet f FFFsger. D omægnngen vr nden for Skttemnsterets eget ressortomrde, burde dsse
opysnnger hve ndget  forbndese med forberedesen f etberngen f Skttenkestyresen. Rgsrevsonen konstterer, t sgsfgngen bev hveret  2014  forhod t 2013
med en stgende sgsophobnng t føge.
Skttemnsteret gngstte  december 2013 en nyse f Skttenkestyresen med henbk p en mere retvsende budgetterng end den teknske budgetterng  fnnsoven for
2014. Anysen fdækkede føge mnsteret en mdertdg stgnng og potente ophobnng f FFF-sger og en forventet generet øget sgsndgng frem t 2017. Mnsteret nsøgte p den bggrund medo 2014 om en merbevng for peroden 2014-2017. Som føge
f merbevngen er Skttenkestyresens smede bevng  2016 p c. 237 mo. kr. og
319 rsværk, hvket er c. 90 mo. kr. høere og 146 fere rsværk end forudst  den teknske budgetterng.
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Skttemnsterets nsøgnng om en merbevng vr begrundet med, t Skttenkestyresen skue fvke en større mængde FFF-sger og smtdg hode sgsbehndngstderne
p et cceptbet nveu. Mnsteret bserede nsøgnngen om merbevngen p en forventnng om t kunne fsutte c. 12.000 FFF-sger  peroden 2014-2016. Skttenkestyresen hr medo 2016 fsuttet c. ⅓ f det forudstte nt FFF-sger og hr kke ndfret
formet med merbevngen.
Skttemnsteret hr  forret 2016 nsøgt om en forængese f merbevngen for peroden 2018 - 1. kvrt 2019. Mnsteret forventer, t Skttenkestyresen med denne forængese v kunne nedbrnge sgspuken f FFF-sger, smtdg med t c. ⅓ f medrbederne fr FFF-omrdet sk overg t ndre omrder. Det v føge Rgsrevsonens beregnng kræve en produktvtetsstgnng p c. 300 % hos de resterende medrbedere p FFFomrdet for t n dette m. Mnsteret hr kke sndsynggort, p hvken bggrund denne produktvtetsstgnng kn forventes.
Skttemnsteret hr  st tsyn øbende fugt Skttenkestyresens opgvevretgese,
herunder sgsbehndngstder og produktvtet.
52. Dette kpte hnder om Skttemnsterets forberedese f etberngen f Skttenkestyresen, formet med merbevngen og forængesen f denne, og hvordn Skttemnsteret hr fugt udvkngen  Skttenkestyresens opgvevretgese.

4.1. DET ØKONOMISKE GRUNDLAG FOR ETABLERINGEN AF SKATTEANKESTYRELSEN
53. V hr undersøgt, om forberedesen f etberngen f Skttenkestyresen vr bseret p et tstrækkegt grundg, der tog høde for konsekvenserne f etberngen f den
nye kgestruktur. Endvdere hr v undersøgt, om formet med merbevngen er bevet
ndfret, og om nsøgnngen om forængese f merbevngen er bseret p sode nyser.
54. Vores undersøgese vser, t Skttemnsteret etberede Skttenkestyresen med
et budget p c. 153 mo. kr. og et forventet nt rsværk p 190 for 2014 p bggrund f
en teknsk budgetterng. Det fremgr f bemærknngerne t fnnsovsforsget for 2014,
t fstæggesen f den endege orgnserng, bemndng mv. endnu kke vr gennemført
p budgetterngstdspunktet, og t kontoen derfor bev budgetteret teknsk og forventet
korrgeret p tægsbevngen for 2014 og  forbndese med fnnsovsforsget for 2015.
Fgur 12 vser ntet f rsværk og bevngen  henhod t den teknske budgetterng
smt ntet f rsværk og bevngen, efter t Skttenkestyresen  efterret 2014 fk
en merbevng.
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FIGUR 12

ANTAL ÅRSVÆRK OG BEVLLNG  DEN TEKNSKE BUDGETTERNG OG  MERBEVLLNGEN
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Kilde: Rigsrevisionen på baggrund af oplysninger fra finanslovene for 2014-2016, aktstykke nr. 142 af 4. september 2014 til Folketingets Finansudvalg og oplysninger fra Skatteministeriet.

Det fremgr f fgur 12, t ntet f rsværk og bevngen er steget sden etberngen
f Skttenkestyresen smmengnet med det, der bev forudst  forbndese med den teknske budgetterng, og t bde ntet f rsværk og bevngen gger væsentgt over det
forudstte. Det fremgr endvdere, t Skttenkestyresens smede bevng  2016 vr
p c. 237 mo. kr. og 319 rsværk, hvket er c. 90 mo. kr. høere og 146 fere rsværk end
forudst  den teknske budgetterng.
55. Skttemnsterets teknske budgetterng f Skttenkestyresen tog udgngspunkt 
en t-ndet-ge-betrgtnng, hvor Skttenkestyresens bevng bev budgetteret som
summen f nkesøens og Lndssktterettens bevng, som den vr budgetteret for 2014,
dog frregnet en besprese ved fskffesen f dobbetbehndng f kgesger.
Skttemnsteret hr begrundet den teknske budgetterng f Skttenkestyresen med, t
ovforsget om ændrngen f kgestrukturen p Skttemnsterets omrde bev vedtget
kort før udrbedesen f fnnsovsforsget for 2014, hvor Skttenkestyresen skue ndbudgetteres. Skttemnsteret hr  den forbndese opyst, t mnsteret kort efter ovforsgets vedtgese gngstte et nyserbede med henbk p en mere retvsende budgetterng f Skttenkestyresen.
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56. Vores undersøgese vser, t Skttemnsteret med den teknske budgetterng forudstte en besprese p 20,5 mo. kr. rgt smmengnet med den tdgere kgestruktur
p bggrund f fskffesen f dobbetbehndng f kgesger ud fr en t-ndet-gebetrgtnng. Mnsteret tog sedes  den teknske budgetterng høde for fskffesen f
dobbetbehndng f kgesger, som skue medføre en mndreudgft. Mnsteret medtog
kke ndre forhod, som kunne f betydnng for budgettet, fx ændrnger f remonstrtonsordnngen, som ve medføre en stgnng  sgsndgngen, og for effekten f t etbere
en ny styrese med en ny orgnstonsstruktur, nye rbedsprocesser mv.
Endvdere vser vores undersøgese, t Skttemnsteret  hvert fd sden 2012 hr rbedet p t omægge kgestrukturen. P trods herf bserede mnsteret kke forberedesen f etberngen f Skttenkestyresen p tgængeg vden om omrdet, fx t der 
den tdgere kgestruktur vr konstteret udfordrnger med nge sgsbehndngstder
nden for b.. eendomsvurderngsomrdet, og t der vr rsko for en potente stgnng 
ntet f FFF-sger.
57. Skttemnsteret hr opyst, t det p bggrund f nyserbedet  2013 stod krt,
t der vr en øget sgsndgng f FFF-sger, der kke kunne hndteres nden for Skttenkestyresens bevng, som den vr budgetteret  forbndese med den teknske budgetterng. Mnsteret nsøgte p den bggrund om en merbevng for peroden 2014-2017.
Behovet for en merbevng bev begrundet med, t det uden merbevngen kke ve være mugt t hode sgsbehndngstderne p et cceptbet nveu og dermed skre borgernes retsskkerhed.
58. Vores undersøgese vser, t sgsndgngen t Skttenkestyresen smet set hr
været næsten konstnt sden 2013, f. fsnt 2.2, og t FFF-sgerne hr udgort en stgende nde f den smede sgsndgng. Skttemnsteret hr nført, t sgsndgngen kke kn beskrves som konstnt sden 2013, men som het ekstrordnær. Rgsrevsonen
sk hert bemærke, t den smede sgsndgng vr p 15.777 kger  2013, 15.158 kger  2014, 15.155 kger  2015 og 6.595 kger  1. hvr 2016. Rgsrevsonen vurderer
p den bggrund, t sgsndgngen hr været næsten konstnt sden 2013, men t FFFsger hr udgort en stgende nde f den smede sgsndgng.
59.  nsøgnngen om merbevngen for peroden 2014-2017 gde Skttemnsteret t
grund, t merbevngen ve gøre det mugt for Skttenkestyresen t fvke bunken f
FFF-sger prmo 2018. V hr derfor undersøgt Skttenkestyresens sgsfgng og sgsbehodnng for dette omrde. Fgur 13 vser Skttenkestyresens sgsfgng og sgsbehodnng f FFF-sger  peroden 2014 - medo 2016.
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FIGUR 13

SAGSAFGANG OG SAGSBEHOLDNNG AF FFF-SAGER  PERODEN 2014 MEDO 2016
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Kde: Rgsrevsonen p bggrund f dt fr Cpt.

Det fremgr f fgur 13, t Skttenkestyresen hr fsuttet c. 3.900 FFF-sger  peroden
2014 - medo 2016, og t der smtdg er sket en sgsophobnng, hvor sgsbehodnngen
er steget fr c. 8.700 sger  2014 t c. 16.300 sger medo 2016, dvs. t behodnngen
f FFF-sger næsten er fordobet sden 2014.
60. Skttemnsteret forudstte  nsøgnngen om merbevngen, t Skttenkestyresen ve fvke c. 12.000 FFF-sger  peroden 2014-2016. Vores undersøgese vser, t
Skttenkestyresen  peroden frem t medo 2016 hr fsuttet c. ⅓ f det forudstte
nt sger. Skttenkestyresens behodnng f FFF-sger er som føge herf næste fordobet sden 2014, og styresen hr kke kunnet hode sgsbehndngstderne p et cceptbet nveu og dermed skre borgernes retsskkerhed. Formet med merbevngen
er sedes kke ndfret.
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61. Skttemnsteret hr  forret 2016 nsøgt om en forængese f merbevngen for peroden 2018 - 1. kvrt 2019. Det fremgr f nsøgnngen, t Skttenkestyresen herved
v f mughed for t fsthode de 130 medrbedere, der bev nst t hndterng f FFFsger  forbndese med merbevngen  2014. Formet er t fsthode kompetencer  Skttenkestyresen ndt mpementerngen f det nye eendomsvurderngssystem, det det
forventes, t der fremdrettet v være behov for fere sgsbehndngsresurser, end det er
tfædet  dg, nr der forventegt udsendes nye eendomsvurdernger fr 2. kvrt 2019.
Mnsteret vurderer endvdere, t Skttenkestyresen ved t fsthode de 130 medrbedere v kunne fvke sgspuken f FFF-sger, der medo 2016 udgør c. hvdeen f styresens smede behodnng p c. 32.500 sger, nden prmo 2019. Derudover v merbevngen føge Skttemnsteret betyde, t Skttenkestyresen kn nedbrnge behodnngen f øvrge sger og ndføre en eventue sgsbehndngsgrnt p 6 mneder for sgstyper vedrørende de mest mndege kgetyper for borgere og sm og meemstore vrksomheder. Mnsteret hr opyst, t den endege udformnng f sgsbehndngsgrnten
endnu kke er fstgt, og t der v bve gngst en nyse f, hvordn grnten kn udformes, for t skre, t der kke ndføres grnter, som det kke er mugt t resere  Skttenkestyresen.
Skttemnsteret forudsætter  nsøgnngen, t Skttenkestyresen øger produktvteten
for FFF-sger t 37 sger pr. rsværk  2016, og t produktvteten derefter v stge t 65
sger pr. rsværk  de efterføgende r for t kunne fvke sgspuken f FFF-sger. Vores
undersøgese vser, t Skttenkestyresens produktvtet for FFF-sger  1. hvr 2016
vr p 17 sger pr. rsværk. Mnsteret forudsætter sedes føge Rgsrevsonens beregnng en stgnng p c. 300 % fr 2017 smmengnet med Skttenkestyresens nuværende produktvtet for FFF-sger. Mnsteret forventer, t denne produktvtetsstgnng v
ske, smtdg med t Skttenkestyresen fr prmo 2017 v kunne overføre 50 ud f 142
rsværk fr FFF-omrdet t behndng f øvrge sger. Mnsteret hr efterføgende opyst, t nsøgnngen om forængese f merbevngen for peroden 2018 - 1. kvrt 2019
udeukkende tgodeser hensynet om t fsthode sgsbehndere for t undg vdenstb
mv., mens det f mnsteret vurderes som mndre reevnt, hvke ntgeser om produktvtet der gger bg nsøgnngen om forængese f merbevngen. Rgsrevsonen fnder,
t det er væsentgt, t Skttemnsterets nsøgnng om forængese f merbevngen
bygger p et sodt nytsk grundg, herunder prognoser for sgsfvkngen, som fspeer de fktske forhod.
62. Skttemnsteret hr  efterret 2016 – som ed  nvesterngspnen for eendomsvurdernger – vurderet, t der sk fsættes ydergere 1,1 m. kr. frem mod 2020 t t nsætte op mod 600 fere medrbedere t kgebehndng. Mnsteret hr opyst, t der efterføgende  november 2016 er ndget fte om et nyt eendomsvurderngssystem. Mnsteret bemærker  den forbndese, t prterne bg ften hr godkendt, t skønnet over ntet f fremtdge kger over eendomsvurdernger er forbundet med stor uskkerhed, og
t der sk gennemføres en evuerng f dmensonerngen f kgestrukturen og kgebehndngen, nr ntet f de første fktske kger over eerboger foregger  efterret 2019.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t Skttenkestyresens smede bevng  2016 vr p c. 237 mo.
kr. og 319 rsværk, hvket er c. 90 mo. kr. høere og 146 fere rsværk, end Skttemnsteret forudstte  sn teknske budgetterng f Skttenkestyresen p fnnsoven for
2014.
Skttemnsteret foretog en teknsk budgetterng f Skttenkestyresen for 2014 ud fr
en t-ndet-ge-betrgtnng p bggrund f den smede bevng  den tdgere kgestruktur, frregnet et bespresespotente p 20,5 mo. kr. som føge f fskffesen f
mugheden for dobbetbehndng f kgesger. Mnsteret tog  ovgrundget og  den
teknske budgetterng kke høde for, t der vr te om etberng f en ny styrese med en
het ny orgnstonsstruktur og ændrede rbedsprocesser. Endvdere ndgk der fx kke
vden om, t der vr konstteret udfordrnger med nge sgsbehndngstder nden for
fx eendomsvurderngsomrdet, og t der vr rsko for en potente stgnng  ntet f
FFF-sger.
Skttemnsteret gngstte  december 2013 en nyse f Skttenkestyresen med henbk p en mere retvsende budgetterng end den teknske budgetterng  fnnsoven for
2014. Anysen fdækkede føge mnsteret en mdertdg stgnng og potente ophobnng f FFF-sger og en forventet generet øget sgsndgng frem t 2017. Mnsteret nsøgte p den bggrund medo 2014 om en merbevng for peroden 2014-2017. Som føge f merbevngen er Skttenkestyresens smede bevng  2016 p c. 237 mo. kr.
og 319 rsværk, hvket er c. 90 mo. kr. høere og 146 fere rsværk end forudst  den
teknske budgetterng.
Mnsteret begrundede behovet for merbevngen med, t Skttenkestyresen skue fvke en større mængde FFF-sger og smtdg hode sgsbehndngstderne p et cceptbet nveu. Mnsteret bserede nsøgnngen om merbevngen p en forventnng om
t kunne fsutte c. 12.000 FFF-sger  peroden 2014-2016. Skttenkestyresen hr medo 2016 fsuttet c. ⅓ f det forudstte nt FFF-sger og hr sedes kke ndfret formet med merbevngen.
Skttemnsteret hr  2016 nsøgt om en forængese f merbevngen for peroden
2018 - 1. kvrt 2019. Mnsteret forventer, t Skttenkestyresen med denne forængese v kunne nedbrnge sgspuken f FFF-sger, smtdg med t c. ⅓ f medrbederne fr FFF-omrdet sk overg t ndre omrder. Det v føge Rgsrevsonens beregnng
kræve en produktvtetsstgnng p c. 300 % hos de resterende medrbedere p FFF-omrdet for t n dette m. Mnsteret hr kke sndsynggort, p hvken bggrund denne
produktvtetsstgnng kn forventes.
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4.2. SKATTEMINISTERIETS LØBENDE OPFØLGNING PÅ
SKATTEANKESTY RELSENS OPGAVEVARETAGELSE
63. V hr undersøgt, om Skttemnsteret hr fugt op p Skttenkestyresens opgvevretgese.
64. Vores undersøgese vser, t Skttemnsteret hr fugt Skttenkestyresens opgvevretgese  forbndese med kvrtsmøder med styresen, hvor styresens sgsbehndngstder og produktvtet hr været et fst punkt p dgsordenen. Dog hr mnsteret kke fhodt kvrtsmøder med Skttenkestyresen  2. og 3. kvrt 2015. Mnsteret hr
opyst, t kvrtsmøderne  den perode bev erstttet f kffemøder uden dgsorden. Mnsteret hr gen fr 4. kvrt 2015 fhodt kvrtsmøder. Derudover hr mnsteret sden 2015 bedt Skttenkestyresen om t sende mnedge rpporter om styresens sgsbehndngstder og produktvtet.
65. Det fremgr f mteret fr kvrtsmøderne, t Skttemnsteret øbende hr forhodt sg t Skttenkestyresens produktvtet og krtsk spurgt nd t den meget ve produktvtet sden etberngen f Skttenkestyresen. Mnsteret ppeger b.., t Skttenkestyresens produktvtet er mrknt vere end  den tdgere kgestruktur og vere end den produktvtet, der bev forudst  forbndese med merbevngen for peroden
2014-2017. Mnsteret vurderer, t det er krtsk, det en produktvtetsforøgese vr en
forudsætnng for, t Skttenkestyresen med den tførte merbevng ve kunne fvke
sgsbunkerne. Eksemper p punkter fr mteret t kvrtsmøderne fremgr f boks 6.
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BOKS 6

UDVALGTE PUNKTER FRA MATERALET TL KVARTALSMØDERNE
Mtere t 2. kvrtsmøde  2014
• Skttenkestyresen hr opgort produktvteten for de første 5 mneder f 2014 t 14 sger pr. rsværk. Skttenkestyresen
peger p, t produktvteten dermed gger mrknt under msætnngen om 66 sger pr. rsværk.
• Skttemnsteret vurderer det meget krtsk, hvs produktvteten fder væsentgt  2014, og der kke fvkes tstrækkegt med FFF-sger, des ford de potske prter bg kgereformen v kunne rese krtk herf, des ford en produktvtetsforøgese vr en centr forudsætnng for tdeng f merbevngen t Skttenkestyresen.
• Skttemnsteret vurderer, t det er centrt, t Skttenkestyresen hurtgst mugt fr forøget produktvteten.
Mtere t 3. kvrtsmøde  2014
• Skttemnsteret konstterer, t Skttenkestyresen kke regner med t n msætnngerne for produktvtetsforøgesen.
• Skttemnsteret vurderer, t det er krtsk, det en produktvtetsforøgese vr en forudsætnng for, t Skttenkestyresen
med den tførte merbevng ve kunne fvke sgsbunkerne.
Mtere t 4. kvrtsmøde  2014
• Skttemnsteret konstterer, t Skttenkestyresens sgsbehodnng gger over det forudstte nveu  nsøgnngen om
merbevngen. Skttemnsteret konstterer endvdere, t Skttenkestyresens produktvtet gger under msætnngen,
t sgsbehodnngen f FFF-sger er næsten dobbet s hø som msætnngen, og t sgsfgngen f FFF-sger hr været
vere end forudst  nsøgnngen om merbevngen.
Mtere t 1. kvrtsmøde  2015
• Skttemnsteret konstterer, t det er probemtsk, t Skttenkestyresen fortst kke ever op t de opstede produktvtetskrv.
• Generet set fgøres der for f sger, og sgsbehndngstden er for ng. Det gæder bde for FFF-sger og øvrge sger.
Mtere t 2. og 3. kvrtsmøde  2015
• Der fhodes føge Skttemnsteret kffemøder uden dgsorden som ersttnng for dsse 2 kvrtsmøder.
Mtere t 4. kvrtsmøde  2015
• Skttemnsteret overveer t tføre resurser t Skttenkestyresen ved t forænge styresens merbevng.
• Skttenkestyresen hr udrbedet et forsg t et nott, der beskrver 2 scenrer, hvor styresens mdertdge merbevng forænges. Skttemnsteret vurderer, t der udestr væsentg kvfcerng f det bgvedggende dt- og prognosegrundg, før der kn træffes besutnng om en eventue tførse f resurser t Skttenkestyresen. Skttemnsteret beder Skttenkestyresen om t udrbede prognoser for de 2 scenrer.
Mtere fr 1. kvrtsmøde  2016
• Skttemnsteret spørger, om de fststte produktonsm kn reseres set  yset f produktonsnveuet  1. kvrt.
• Skttenkestyresen opyser, t produktvteten  1. kvrt kke hr været som forudst, men t mene er mbtøse, men
fortst restske. Skttenkestyresen opyser, t styresen forventer en mrknt stgnng  nt fsuttede sger, ford
opærngen f nye medrbedere medfører, t deres produktvtet er stgende.
• Skttemnsteret nfører, t mnsteret v føge Skttenkestyresens produktvtet meget nøe.
• Skttemnsteret betoner, t det som de f den forestende nyse f Skttenkestyresen er væsentgt, t der bver set
nærmere p, hvordn styresen kn udvke mere præcse prognoser for sgsfvkngen, og hvordn styresens produktvtet
kn hønes. Anysen sk ogs gve nbefnger t, hvordn grnten for sgsbehndngstder p en række sger kn tretteægges ud fr de resurser, som Skttenkestyresen hr.

66. Vores undersøgeser vser derudover, t Skttemnsteret 3 gnge  øbet f undersøgesesperoden hr rpporteret t Foketngets Sktteudvg om sttus for Skttenkestyresens resutter, herunder sgsbehndngstder, sgsfgng og sgsndgng.
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RESULTATER
Undersøgesen vser, t Skttemnsteret øbende hr fugt Skttenkestyresens opgvevretgese, herunder udvkngen  sgsbehndngstderne og produktvteten. Mnsteret
hr krtsk forhodt sg t den ve produktvtet og de nge sgsbehndngstder.

Rgsrevsonen, den 7. december 2016

Lone Strøm

/Peder uh Mdsen

STATSREVSORERNES ANMODNNG

BILAG 1. STATSREVISORERNES ANMODNING
Undersøgesen er gngst p bggrund f en nmodnng fr Sttsrevsorerne  nur 2016.
Sttsrevsorerne bd om, t undersøgesen skue besvre nedenstende spørgsm. Det
er desuden ngvet, hvor  beretnngen spørgsmene bver besvret.

Sttsrevsorernes spørgsm

Her besvres spørgsmet

Hvordn hr Skttenkestyresens produktvtet og sgsbehndngstder udvket sg 
2014, 2015 og 2016 (smmengnet med de tdgere r)?

Kpte 2.

Vsterer Skttenkestyresen kgesger t de regone nkenævn, Lndssktteretten
og t sg sev  overensstemmese med ovgvnngen, og er Skttenkestyresens sgsbehndng trettegt, s borgere og vrksomheder fr fgort deres kger bde kompetent og hurtgt?

Kpte 3.

Hvd vr det økonomske grundg for etberngen f Skttenkestyresen, og p hvken
bggrund forventede Skttemnsteret, t den nye nkestruktur ve medføre en mndreudgft?

Kpte 4.

Hvordn hr Skttemnsterets deprtement fugt op p og bdrget t, t Skttenkestyresen kn udføre sne opgver?

Kpte 4.
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BILAG 2. METODISK TILGANG
Formet med undersøgesen er t vurdere, om Skttemnsteret med etberngen f Skttenkestyresen hr skret en mere effektv kgebehndng. Derfor hr v undersøgt føgende:
•

Hr Skttenkestyresen skret en tfredsstende udvkng  sgsbehndngstder og
produktvtet?

•
•

Hr Skttenkestyresen trettegt sgsbehndngen kompetent?
Hr Skttemnsteret  tstrækkeg grd understøttet Skttenkestyresens opgvevretgese?

 undersøgesen ndgr Skttemnsteret, herunder Skttenkestyresen. Undersøgesen
omhnder hovedsgegt peroden nur 2014 - un 2016. T brug for smmengnng hr
v nddrget dt om sgsbehndngstder, produktvtet, omkostnnger pr. kgesg, sgsbehodnng, sgsfgng og sgsndgng  den tdgere skttenkeforvtnng  peroden
2011-2013.
Undersøgesen bygger p en gennemgng f dokumenter fr Skttenkestyresen og Skttemnsteret, en stkprøve bndt fsuttede kgesger og udtræk fr Skttenkestyresens sgsbehndngssystem Cpt. V hr desuden hodt møder med Skttenkestyresen og Skttemnsteret smt fhodt et fokusgruppentervew med b.. en række sktteurster, der repræsenterer kgere  kgesger hos Skttenkestyresen.

Væsentlige dokumenter

V hr gennemget en række dokumenter, herunder:
•

ov om ændrng f sktteforvtnngsoven og forskege ndre ove (ov nr. 649 f

•

12. un 2013)
forsg t ov om ændrng f sktteforvtnngsoven og forskege ndre ove (L 212)

•

Skttemnsterets sg t regerngens Økonomudvg fr 2012 om omægnng f Skttemnsterets kgestruktur

•

konsuentrpporter udrbedet for Skttenkestyresen med hensyn t fx effektvserngsttg (nk. mtere fr styregruppemøder)

•

Skttemnsterets sg t regerngens Økonomudvg fr 2014 vedrørende merbevng t Skttenkestyresen t hndterng f sgspukke  Skttenkestyresen og SKAT

•

smt hndterng f forventet øget sgsndgng
mtere vedrørende forængese f Skttenkestyresens merbevng

•
•

Skttenkestyresens rpporternger t Foketngets Sktteudvg
korrespondnce meem Skttenkestyresen og Foketngets Ombudsmnd

•
•

rsrpporter for 2011-2013 fr nkenævnene og Lndssktteretten
Skttenkestyresens rsrpporter for 2014 og 2015

•
•

resuttkontrkter for Skttenkestyresens drektør for 2014-2016
mtere fr kvrtsmøder meem Skttenkestyresen og Skttemnsteret

•
•

mnedge rpporternger fr Skttenkestyresen t Skttemnsteret
retnngsner og veednnger om vstton, sgsbehndng og kvtetsskrng  Skttenkestyresen.
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Formet med gennemgngen f dokumenterne hr været t f ndsgt  de forudsætnnger,
forberedeser og rmmebetngeser, som hr udgort grundget for etberngen f Skttenkestyresen og for den senere merbevng og forængese herf. Formet hr ogs været t f krgt Skttenkestyresens rbede med produktvtetsfremmende ttg, retnngsner for sgsbehndngen, herunder kvtetsrbedet, Skttenkestyresens vstton f kger og Skttemnsterets opføgnng p udvkngen  Skttenkestyresens opgvevretgese.

Møder

V hr hodt møder med:
•

Skttemnsteret

•
•

Skttenkestyresen
Foketngets Ombudsmnd.

V hr desuden fhodt et fokusgruppentervew med Skttenkestyresen, sktteurster
med erfrng fr kgesger, Forenngen f Dnske Skttenkenævn, Lndssktteretten
og Skttemnsteret.
Formet med møderne med Skttenkestyresen vr t opn en forstese f de orgnstorske føger f Skttenkestyresens etberng og styresens sgsbehndngsprocesser, hndterng f sgsfvkngen, kvtetsrbedet og mpementerngen f effektvserngsttg. Møderne med Skttemnsteret bev fhodt med det form t opn ndsgt 
det forudgende rbede for etberngen f Skttenkestyresen, og hvordn mnsteret
hr fugt op p Skttenkestyresens sgsbehndngstder og produktvtet.
V hr hodt møde med Foketngets Ombudsmnd p bggrund f, t Ombudsmnden sden 2011 hr fugt udvkngen  vurderngsnkenævnenes sgsbehndngstder. Drøfteserne p mødet omhndede b.. Ombudsmndens beretnng om sgsbehndngstder 
vurderngssger og Ombudsmndens stngtgen t cceptbe sgsbehndngstder.

Fokusgruppeinterview

V hr fhodt et fokusgruppentervew med detgere, der hr erfrnger med Skttenkestyresens sgsbehndng. Detgerne  fokusgruppen bev udvgt med henbk p t skre, t der vr repræsentnter fr e de nvoverede prter, som ndgr  kgesger. Fokusgruppen bestod sedes f sktteurster, der hr repræsenteret borgere og vrksomheder
 kgesger hos Skttenkestyresen. Derudover detog repræsentnter fr Lndssktteretten og Forenngen f Dnske Skttenkenævn som repræsentnter fr fgøresesmyndghederne. Endvdere detog repræsentnter fr Skttenkestyresen og Skttemnsteret som observtører f drøfteserne  fokusgruppentervewet. Formet med fokusgruppentervewet vr t opn en forstese for, hvordn forskege prter hr opevet effekten f den ændrede kgestruktur, fx med hensyn t sgsbehndngstder og kvtet 
sgsbehndngen.
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Stikprøve

Formet med stkprøveundersøgesen vr t undersøge Skttenkestyresens sgsbehndngstd, herunder særgt  forhod t, om der er fser  sgsbehndngen, hvor sgerne gger ste, og om Skttenkestyresen opyser en forventet sgsbehndngstd t kgeren,
der fspeer den fktske sgsbehndngstd.
T stkprøven er der udvgt 100 sger, som er fgort  1. kvrt 2016. De 100 sger er udvgt p bggrund f 2 forskege metoder.

20 sager med længst og kortest sagsbehandlingstid

 de 100 sger ndgr de 10 sger med ængst sgsbehndngstd og de 10 sger med kortest sgsbehndngstd. De 20 sger er udvgt for t f ndbk  sger med særg ng og
særg kort sgsbehndngstd.

80 tilfældigt udvalgte sager

De resterende 80 sger er udvgt tfædgt for t skre s stor en generserbrhed som
mugt f stkprøven. Stkprøven bev udvgt ved t tdee e de sger, der bev fgort 
1. kvrt 2016, en tfædg værd meem 0 og 1, og derefter bev de 80 sger med den
vest tdete værd udtget t stkprøven. Derefter bev stkprøven vurderet  forhod t
poputonen med hensyn t sprednng  sgsbehndngstd og ndeen f sger med forskegt sgsudfd. P bggrund herf hr v skret, t stkprøven hr smme nde f sger med forskegt udfd og smme sprednng  ængden p sgsbehndngstd som den
smede poputon.
Skttenkestyresen fk opyst fremgngsmden for udvægesen f stkprøven og fk oversgten over de udvgte sger  stkprøven t gennemsyn forud for vores gennemgng f
kgerne.

Dataanalyse
Sammenligning af Skatteankestyrelsens resultater med den tidligere skatteankeforvaltning

 beretnngen ndgr nyser f udvkngen  Skttenkestyresens sgsbehndngstder, produktvtet, omkostnnger pr. kgesg mv. Dsse er udregnet for peroden 20142016 og smmengnet med peroden 2011-2013 for t smmengne med kgestrukturen før etberngen f Skttenkestyresen.
Skttenkestyresens sgsbehndngstder, produktvtet, omkostnnger pr. kgesg mv.

 peroden 2014 - un 2016 er beregnet p bggrund f et udtræk fr Skttenkestyresens sgsbehndngssystem Cpt med opysnnger om b.. sgsbehndngstd, sgstype og fgøresesmyndghed for e fsuttede sger  peroden 1. nur 2014 - 30. un
2016. Ant rsværk er fr fnnsovene for 2014 og 2016. Resutterne for peroden 20112013 er udregnet smet for Lndssktteretten og nkenævnene.

METODSK TLGANG

For peroden 2014 - medo 2016 er den smede gennemsntge sgsbehndngstd beregnet p bggrund f udtræk fr Cpt med sgsbehndngstden for e fgorte sger 
peroden. Sger, der hr været stet  bero, ndgr dog hverken  Rgsrevsonens eer Skttenkestyresens nyser f sgsbehndngstder. Den gennemsntge sgsbehndngstd for peroden 2011-2013 er beregnet p bggrund f opysnnger fr Skttenkestyresens rsrpport for 2014, hvor ntet f fgorte sger  Lndssktteretten, skttenkenævnene, vurderngsnkenævnene og motornkenævnene smt de gennemsntge sgsbehndngstder fremgr. Den gennemsntge sgsbehndngstd er beregnet som et smet gennemsnt f fgøresesmyndghedernes gennemsntge sgsbehndngstd vægtet
 forhod t ntet f fgorte sger  de enkete fgøresesmyndgheder.
For peroden 2014 - medo 2016 er Skttenkestyresens produktvtet beregnet p bggrund f dttræk fr Cpt med nt fgorte sger. Ant rsværk  peroden 2014-2016
fremgr f fnnsoven for 2016. Skttenkestyresens produktvtet er beregnet som nt
fsuttede sger fordet p nt rsværk. Produktvteten for peroden 2011-2013 er beregnet som det smede nt fsuttede sger for nkesøen og Lndssktteretten fordet
p det smede nt rsværk. Ant fgorte sger fremgr f rsrpporterne fr Lndssktteretten og nkenævnene for 2011-2013. Det smede nt rsværk  Lndssktteretten og nkenævnene for peroden 2011-2013 fremgr f fnnsoven for 2014.
Omkostnnger pr. kgesg er beregnet som de smede udgfter fordet p nt sger.
For peroden 2014 - un 2016 er omkostnnger pr. kgesg beregnet p bggrund f dttræk fr Cpt med nt fgorte sger. Skttenkestyresens smede udgfter  peroden 2014-2016 fremgr f fnnsoven for 2016. For peroden 2011-2013 er omkostnnger
pr. kgesg beregnet som summen f udgfterne t nkenævnene og Lndssktteretten
fordet p det smede nt fgorte sger. Ant fgorte sger fremgr f rsrpporterne fr Lndssktteretten og nkenævnene for 2011-2013. De smede udgfter t den tdgere kgestruktur for peroden 2011-2013 fremgr f fnnsoven for 2014.

Beregning af sagsbehandlingstider for realitetsbehandlede klager

 kpte 2 og 3 ndgr nyser f udvkngen  Skttenkestyresens sgsbehndngstder for retetsbehndede kger. V defnerer retetsbehndede kger som kger, der
hr fet fgøresen stdfæstese, skærpese, het eer devst medhod eer er bevet tbgekdt f kgeren. Kger med udfdene henæggese, bortfd, nægtet genoptgese, genoptget f SKAT eer fvsnng ndgr kke  beregnngerne over sgsbehndngstderne for retetsbehndede kger, d dsse fsuttes dmnstrtvt og  de feste tfæde uden egentg sgsbehndng og behndng ved fgøresesmyndghederne. V medtger desuden kke nddrvesessger  beregnngen, det dsse hr en ovbestemt sgsbehndngstd.
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BILAG 3. SKATTEMINISTERIETS INDVENDINGER
Skttemnsteret vurderer overordnet, t der er en række metodske, fremstngsmæssge og fktuee probemer  Rgsrevsonens beretnng, der tsmmen efterder æseren
med et ndtryk f hændesesforøbet og sgens fktuee forhod, som kke er retvsende.
Skttemnsteret nfører  den forbndese b..:
•

•

t Rgsrevsonen bedømmer hændesesforøbet omkrng etberngen f Skttenkestyresen med udgngspunkt  den vden, der er tgængeg  dg,  stedet for den vden,
der vr tgængeg p dværende tdspunkt
t Rgsrevsonen nvender opgøresesmetoder, der p noge omrder er  drekte modstrd med de fgge nput fr Skttenkestyresen, som Rgsrevsonen hr modtget 
øbet f undersøgesesperoden

•

t Rgsrevsonens udvægese og nvendese f dokumentton er foretget p et uensrtet grundg, som gver sg udsg  et ensdgt krtsk fokus  beretnngen.

Skttemnsteret hr nført, t Rgsrevsonen  forhod t vurderngen f det økonomske
grundg for Skttenkestyresen bedømmer hændesesforøbet omkrng etberngen f
styresen med udgngspunkt  den vden, der er tgængeg  dg,  stedet for den vden, der
vr tgængeg p dværende tdspunkt. Skttemnsteret ppeger b.., t der ved t ndægge en budgetmæssg buffer t eventue hndterng f e potentee rsc p et gvent
omrde er en hø rsko for overbudgetterng, hvorved der kke budgetteres retvsende eer tges skydge økonomsk hensyn. Rgsrevsonen er eng , t der kke sk ndregnes en
budgetmæssg buffer, hvket heer kke fremgr f beretnngen. Rgsrevsonen ppeger
dermod en række forhod, som kunne forventes t medføre en merudgft, som kke ndgk
 Skttemnsterets teknske budgetterng. Skttemnsteret tog  ovgrundget og  den
teknske budgetterng kke høde for, t der vr te om etberng f en ny styrese med en
het ny orgnstonsstruktur og ændrede rbedsprocesser. Endvdere ndgk der fx kke
vden om, t der vr konstteret udfordrnger med nge sgsbehndngstder nden for fx
eendomsvurderngsomrdet, og t der vr rsko for en potente stgnng  ntet f FFFsger. D omægnngen vr nden for Skttemnsterets eget ressortomrde, burde dsse
opysnnger hve ndget  forbndese med forberedesen f etberngen f Skttenkestyresen.
Skttemnsteret hr nført, t udvkngen  sgsbehndngstderne og produktvteten
kke nødvendgvs hvde været nderedes  den tdgere kgestruktur, hvor der ve hve været smme udfordrnger med fx en øget sgsndgng f FFF-sger.
Skttemnsteret hr endvdere nført, t etberngen f Skttenkestyresen kke kn
fremstes som hovedrsgen t produktvtetsdykket, men t det prmært kn forkres
ved den ekstrordnære sgsndgng, der vr ufhængg f besutnngen om t omægge
kgestrukturen. Rgsrevsonen er eng , t sgsndgngen f FFF-sger skete ufhænggt
f Skttemnsterets etberng f Skttenkestyresen. Rgsrevsonen hr dog kke grundg for t vurdere, hvordn udvkngen ve hve været  den tdgere kgestruktur, og fnder endvdere kke, t dette ændrer ved resutterne f Rgsrevsonens undersøgese, som
vedrører den fktske udvkng  den nye kgestruktur.
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Rgsrevsonen sk smtdg bemærke, t Skttenkestyresen hr fsuttet retvt f f
de ndkomne FFF-sger sden etberngen f styresen, f. kpte 4. Endvdere hr FFF-sgerne udgort en e nde f den smede sgsfgng sden Skttenkestyresens etberng og udgorde sedes 4 % f sgsfgngen  2014 og c. 20 %  2015 og 1. hvr 2016.
Rgsrevsonen fnder p den bggrund, t FFF-sgerne sedes kke ene kn forkre Skttenkestyresens ve produktvtet. Rgsrevsonen sk endvdere bemærke, t Skttemnsteret bde  nsøgnngen om merbevngen og  nsøgnngen om forængese f merbevngen forudsætter en produktvtet, som gger mrknt over det ktuee nveu, og
hr sedes kke  dsse nsøgnnger forudst en v produktvtet for FFF-sger.
 forhod t den metodemæssge tgng  undersøgesen er Skttemnsteret grundæggende ueng  Rgsrevsonens opgøresesmetoder, b..  forhod t smmengnng med den
tdgere kgestruktur og Rgsrevsonens beregnng f sgsbehndngstder for retetsbehndede kger, produktvtet og omkostnnger pr. kgesg.
Skttemnsteret hr nført, t det kke er menngsfudt t smmengne med den tdgere kgestruktur, det kgestrukturen er ændret, og kvtetskrvene t nkenævnsfgøreser er strmmet væsentgt. Derudover er mugheden for t f sn kge dobbetbehndet bevet fskffet med den nye kgestruktur. Rgsrevsonen er opmærksom p, t tene før og efter etberngen f Skttenkestyresen kke er fudt ud smmengnege,
hvket ogs er nført  forbndese med nyserne. Rgsrevsonen mener dog, t en sdn
smmengnng er væsentg for t kunne vurdere, om Skttenkestyresen hr evet op t
st form om b.. t skre en mere effektv kgestruktur. Derudover hr Skttemnsteret
og Skttenkestyresen  forbndese med kvrtsmøderne drøftet Skttenkestyresens
produktvtet, b.. med udgngspunkt  en smmengnng med den tdgere kgestruktur. Endvdere sk Rgsrevsonen bemærke, t Skttenkestyresens mfstsættese for
2014 tger udgngspunkt  resutterne  den tdgere kgestruktur. Skttenkestyresen nvender endvdere sev smmengnng f udvkngen  sgsbehndngstderne og
produktvteten før og efter etberngen f styresen, b..  rsrpporten for 2014. Rgsrevsonen sk smtdg bemærke, t der hr været en entydg udvkng sden etberngen f Skttenkestyresen.
Skttemnsteret hr endvdere nført, t hvs Skttenkestyresens resutter sk smmengnes med den tdgere kgestruktur, bør smmengnngen ene være  forhod t
Lndssktterettens produktvtet og omkostnnger pr. kgesg, det kvteten f nkesøens fgøreser kke vr tstrækkeg, og det nkenævnene hvde en høere produktvtet og vere omkostnnger pr. kgesg end Lndssktteretten. Rgsrevsonen sk hert bemærke, t det kke fremgr f grundget for etberngen t Skttenkestyresen, t
den nye kgestruktur ene skue svre t sgsforberedesen  Lndssktteretten. Dert kommer, t Skttenkestyresen som nævnt sev hr opstet m p bggrund f den
smede sgsbehndng for bde Lndssktteretten og nkesøen  den tdgere kgestruktur.
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Skttemnsteret hr endvdere nført, t kvtetsspektet vr et vgtgt tem under det
ovforberedende rbede og Foketngets behndng f ovforsget, og t det vr en erkæret msætnng, t kvteten skue øftes. Skttemnsteret henvser  den forbndese t,
t skttemnsteren  en række svr t Foketngets Sktteudvg under behndng f ovforsget berørte dette tem. Rgsrevsonen sk hert bemærke, t det kke fremgr f
ØU-sgerne fr 2012 og 2014 eer f grundget for den teknske budgetterng. Rgsrevsonen fnder, t hvs det vr en forudsætnng for etberngen f Skttenkestyresen, t
der skue ske et mrknt kvtetsøft  forhod t den tdgere kgestruktur, og t dette
ve f mrknt ndfydese p Skttenkestyresens produktvtet og omkostnnger pr. kgesg, burde der hve været tget høde for det  det økonomske grundg for etberngen f Skttenkestyresen, det Lndssktterettens omkostnnger pr. kgesg vr mrknt høere end nkenævnenes.
Endvdere nerkender Skttemnsteret kke Rgsrevsonens beregnng f sgsbehndngstderne for retetsbehndede kger. Skttemnsteret fnder, t sgsbehndngstden sk beregnes ud fr e sger, unset udfd og nk. nddrvesessger. Rgsrevsonen sk hert bemærke, t Rgsrevsonen hr beregnet sgsbehndngstderne for de
retetsbehndede kger for t undersøge, hvor ng sgsbehndngstd en kger  gennemsnt opever, nden kgeren modtger en fgørese, hvor Skttenkestyresen hr tget stng t sgens retet. Rgsrevsonen fnder det derfor reevnt t beregne sgsbehndngstden seprt for dsse sger for t f et s restsk bede som mugt f den
sgsbehndngstd, som kgeren opever. Med hensyn t nddrvesessgerne er det ovbestemt, t dsse sger sk fgøres nden 1 mned, fr sgerne er fudt opyst, og derfor
hr Rgsrevsonen vgt t beregne sgsbehndngstden for de resterende retetsbehndede øvrge sger for t f et s restsk bede som mugt f den sgsbehndngstd, som kgeren opever  dsse sger.
Skttemnsteret er geedes ueng  Rgsrevsonens beregnng f produktvtet som nt sger pr. rsværk. Skttemnsteret nfører, t Skttenkestyresen  2015 og 2016
hr rekrutteret og opært et meget stort nt nye medrbedere. Skttemnsteret hr opyst, t de mnge nye medrbedere med bevngsmyndghedernes godkendese kke hr
hft et produktvtetskrv  de første 9 mneder f deres nsættese, og t Rgsrevsonen
som føge herf bør tge høde for dette  beregnngen f Skttenkestyresens produktvtet, s nye medrbedere medregnes med 0,25 rsværk.
Med hensyn t, t de bevgende myndgheder hr godkendt, t nye medrbedere  Skttenkestyresen kke hr et produktvtetskrv  de første 9 mneder f deres nsættese,
sk Rgsrevsonen bemærke, t Skttemnsteret foregde en sg for regerngens Økonomudvg  2014 om bevngsmæssge konsekvenser f en forventet øget sgsndgng
f FFF-sger  Skttenkestyresen.  denne foreæggese fremgr det f 2 tbeer, t det
forudsættes, t nye medrbedere hr en effektvtet p 25 %  det første nsættesesr.
Det fremgr dog kke noget ndet sted  foreæggesen for Økonomudvget. Det fremgr
endvdere kke f det ktstykke med nsøgnng om merbevng, der bev foregt Foketngets Fnnsudvg. Rgsrevsonen konstterer p den bggrund, t det kke er godkendt
f de bevgende myndgheder, t nye medrbedere  Skttenkestyresen kke hr et produktvtetskrv  de første 9 mneder f deres nsættese. Rgsrevsonen er dog smtdg
eng , t et stort ndtg f nye medrbedere kn forkre en vere produktvtet, men fnder generet kke, t det gver grundg for t fvge fr mndeg prkss for beregnng
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f produktvtet pr. rsværk. Rgsrevsonen sk smtdg bemærke, t Rgsrevsonen nvender smme metode, som Skttemnsteret og Skttenkestyresen sev hr nvendt,
b..  forbndese med fstsættese f resuttm for 2014.
Skttemnsteret hr derudover nført, t der kke er opstet m for produktvteten  2015
og 2016. Skttemnsteret nfører, t der er opstet m for sgsfsutnngen mt som
nt sger. Skttemnsteret vurderer p den bggrund, t det er fegtgt, t Rgsrevsonen bemærker, t Skttenkestyresens produktvtet gger væsentgt under de opstede m. Rgsrevsonen sk hert bemærke, t det er korrekt, t Rgsrevsonen hr beregnet Skttenkestyresens m for produktvteten for 2015 og 2016 p grundg f Skttenkestyresens m for sgsfgng st  forhod t det rsværk, der fremgr f fnnsoven
for det pgædende r. Rgsrevsonen vurderer, t der er te om en mndeg produktvtetsberegnng, og t det dermed er mugt t beregne Skttenkestyresens mopfydese
for produktvteten  2015 og 2016.
Skttemnsteret hr endvdere nført, t kger  peroden 2011-2013, som er bevet dobbetbehndet, dvs. behndet f 2 forskege fgøresesmyndgheder, tæer med som 2
sgsfgøreser  forhod t produktvtet og omkostnnger pr. kgesg. Skttemnsteret
hr opyst, t det p rsbss dreer sg om c. 2.200 sger. Det er korrekt, t Rgsrevsonen hr beregnet produktvteten p bggrund f e sgsfgøreser og dermed ogs nk.
sger, der eventuet er behndet f 2 forskege fgøresesmyndgheder. Rgsrevsonen
sk hert bemærke, t Skttemnsteret  grundget for etberngen f Skttenkestyresen og  mfstsættesen for 2014 heer kke hr skenet meem kger behndet f
2 fgøresesmyndgheder.

53

54

ORDLSTE

BILAG 4. ORDLISTE

Afvsnng

Sgsudfd, hvs tdgere fgørese og eventue sgsfremstng kke er ndsendt, hvs kgen er frstoverskredet eer ubegrundet, hvs Lndssktteretten, nkenævnet eer Skttenkestyresen kke
hr sgg kompetence, eer hvs kgeren kke er kgeberettget.

Bortfd

Sgsudfd, hvs kgegebyret kke betes.

Cpt

Skttenkestyresens system t eektronsk sgs- og dokumenthndterng.

Ekstrordnær
genoptgese

 særge tfæde kn eere nmode om ekstrordnær genoptgese f en eendomsvurderng, som
gr ud over frsterne for pkge og ordnær genoptgese. Der er ngen fste krterer for ekstrordnær genoptgese, men krvene er større end ved ordnær genoptgese.

Frtvgsordnng

Ordnngen gver kgeren mughed for  forbndese med kger over fx eendomsvurdernger og ndkomstsktter t væge, t sgen sk fgøres  Lndssktteretten  stedet for f et vurderngsnkenævn eer skttenkenævn.

FFF-sger

Kger vedrørende SKATs nsættese f frdrg for forbedrnger for udgfter t byggemodnng (FFF).

Genoptget f SKAT

Sgsudfd, hvs SKAT fnder nednng t t genoptge sn fgørese. Genoptgesen sker som oftest
 forbndese med den ndedende hørng/mterendkdese p grundg f kgen, men kn ogs
ske p et senere tdspunkt  sgsforøbet.

Grundværd

Værden f grunden (med eventuee forbedrnger)  ubebygget stnd under hensyn t b.. beskffenhed og beggenhed.

Henæggese

Sgsudfd, hvs kgen f forskege rsger kke kn behndes. Det kn være tfædet, hvs det
vser sg efter nærmere undersøgese, t hverken Lndssktteretten, nkenævnet eer Skttenkestyresen kn behnde kgen, hvs kgeren kke ængere ekssterer (dødsfd, konkurs, kvdton
mv.), eer hvs kgeren benytter sg f oversprngsregen og ndbrnger fgøresen drekte for domstoene.

Kgesg

Nr en borger eer en vrksomhed kger over SKATs fgørese.

Lndssktteretten

Afgør p bggrund f Skttenkestyresens ndstng kger over SKATs fgøreser om b.. moms,
tod og fgfter smt e sger vedrørende ndkomstskt for vrksomheder. Lndssktteretten fgør desuden prncpee sger smt vurderngsnkenævns- og skttenkenævnssger, som kgeren som føge f frtvgsordnngen hr vgt t føre over t Lndssktteretten.

Motornkenævn

Afgør p bggrund f Skttenkestyresens ndstng kger over SKATs fgøreser om b.. værdnsættese f motorkøretøer.

Nægtet genoptgese

Sgsudfd, hvs der nmodes om genoptgese f en fgørese truffet f Lndssktteretten, nkenævnet eer Skttenkestyresen, og nmodnngen kke mødekommes.

Omkostnngsgodtgørese

Udgfter t sgkyndg bstnd godtgøres  sger ved Lndssktteretten og  skttenkenævnene
td med 50 % og med 100 %, hvs kgeren fr fudt medhod eer medhod  overveende grd.

Remonstrtonsordnng

Ordnng fr den tdgere kgestruktur, hvor b.. kger over SKATs fgøreser og eendomsvurdernger skue ndgves t SKAT, og SKAT kunne ændre fgøresen. En de f dsse sger bev kke t
egentge kgesger. Pr. 1. pr 2016 bev der genndført en remonstrtonsordnng for nddrvesessger.
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Skttenkenævn

Afgør p bggrund f Skttenkestyresens ndstng kger over SKATs fgøreser om b.. ndkomstskt.

Teknsk budgetterng

En foreøbg budgetterng, som forventes korrgeret.

Tbgekdese

Sgsudfd, hvs kgeren tbgekder kgen under sgens behndng. Tbgekdeser ses p
e stder  sgsforøbet.

Vstton

Skttenkestyresen vsterer ved modtgesen f en kge sgen t fgørese ved rette fgøresesmyndghed (nkenævn eer Lndssktteretten)  henhod t skttenkeforvtnngsovens § 35 b.

Vurderngsnkenævn

Afgør p bggrund f Skttenkestyresens ndstng kger over SKATs fgøreser om b.. eendomsvurdernger, herunder FFF-sger.

Øvrge sger

Er  Skttenkestyresens termnoog e ndre sgstyper end FFF-sger.

Årsværk

Betegnese for en fudtdsnst medrbeder  henhod t fnnsoven.
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