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Bilag 4 - § 9. Skatteministeriet
Oversigt over eksisterende råd, nævn, centre, udvalg mv. i december 2016.
Tabel 1. Råd, nævn, centre mv.

Dato for
oprettelse

Tidsbegr
ænset
mandat
(Ja/Nej)

Skatterådet

01-11-2015

Landsskatteretten (LSR)

Enhedens titel

Årlige udgifter i mio. kr.
(2017-priser)
Opgaver

R
2014

R
2015

B
2016

F
2017

BO1
2018

BO2
2019

BO3
2020

Nej

-

-

1,6

-

-

-

-

06-01-1938

Nej

2,8

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

Skatteankenævn (SAN)

01-04-1990

Nej

12,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

Vurderingsankenævn
(VAN)

07-07-2003

Nej

7,3

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

Afgør klager over told- og
skatteforvaltningens afgørelser, jf.
skatteforvaltningslovens § 6.

Fælles skatte- og
vurderingsankenævn

01-07-2010

Nej

2,7

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Afgør klager over told- og
skatteforvaltningens afgørelser, jf.

Et kollegialt lægmandsorgan, som
sammen behandler og træffer
afgørelser i de sager, som forelægges
for rådet.
Landets øverste administrative
klageinstans på skatte-, moms-,
afgifts-, told-, vurderings- og
inddrivelsesområdet.
Landsskatteretten behandler klager
over en lang række myndigheders
afgørelser.
Afgør klager over told- og
skatteforvaltningens afgørelser, jf.
skatteforvaltningslovens § 5.

Bemærkninger

Udgifter til sekretariatsbetjening er ikke medtaget.

Honorar og øvrig drift er
konteret samlet for SAN og
FAN og er i opgørelsen fordelt
i forhold til antallet af
medlemmer i FAN og SAN.
Udgifterne er reduceret fra
2014 til 2015 som følge af
ændring af klagestrukturen
(færre nævnsmedlemmer).
Udgifter til sekretariatsbetjening er ikke medtaget.
Udgifter til sekretariatsbetjening er ikke medtaget.
Udgifterne er reduceret fra
2014 til 2015 som følge af
ændring af klagestrukturen
(færre nævnsmedlemmer).
Honorar og øvrig drift er
konteret samlet for SAN og

(FAN)

skatteforvaltningsloven.

Motorankenævn (MAN)

01-04-2006

Nej

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Referencegruppen til den
tværministerielle
arbejdsgruppe vedr.
analyse af afgifter og
tilskud i energisystemet
(AT-analyser)

03-09-2013

Ja

-

-

-

-

-

-

-

Ekspertgruppe vedr.
Skattekontrolloven

05-06-2014

Ja

0,2

0,4

0,3

-

-

-

-

Referencegruppen til
Erhvervsbeskatningsudvalg
et

01-09-2014

Ja

-

-

0,1

-

-

-

-

Afgør klager over told- og
skatteforvaltningens afgørelser, jf.
skatteforvaltningslovens § 7.
Analysen er aftalt i Energiaftalen fra
2012. Formålet er at få fastlagt
hvordan afgifter og tilskud
omkostningseffektivt understøtter
den grønne omstilling.

FAN og er i opgørelsen fordelt
i forhold til antallet af
medlemmer i FAN og SAN.
Udgifterne er reduceret fra
2014 til 2015 som følge af
ændring af klagestrukturen
(færre nævnsmedlemmer).
Udgifter til
sekretariatsbetjening er ikke
medtaget.
Fremgår ikke af tidligere
oversigter over råd, nævn mv.
Udgifter til sekretariatsbetjening er ikke medtaget.
Referencegruppen består af en
række interesseorganisationer
samt tre eksterne eksperter.
Referencegruppen er tilknyttet
sekretariatet for afgifts og
tilskudsanalysen
Fremgår ikke af tidligere
oversigter over råd, nævn mv.
Fremgår ikke af tidligere
oversigter over råd, nævn mv.

Formålet med moderniseringen af
skattekontrolloven er at sikre
balancen mellem borgernes
retssikkerhed og effektive,
tidssvarede kontrolhjemler i en
moderne, sammenhængende og
gennemtænkt lov.
Erhvervsbeskatningsudvalget skal
Fremgår ikke af tidligere
belyse uhensigtsmæssigheder ved de oversigter over råd, nævn mv.
nuværende regler for beskatning af
erhvervsindkomst og afkastet af
investeringer, som erhvervsdrivende
foretager i egne virksomheder, og
komme med forslag til en mere
neutral og symmetrisk indretning af
beskatningen. Til at bistå
Erhvervsbeskatningsudvalget er der
oprettet en referencegruppe, der
består af fire eksterne eksperter.

Saneringsudvalget

03-02-2016

Ja

-

-

-

-

-

-

-

Analyse af de nationale forbrugs- og
miljøafgifter med henblik på at
vurdere, om en sanering af disse kan
medføre administrative lettelser for
virksomhederne.

