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Folketinget bedes tænke sig bedre om og reducere denne undertrykkelse af
retssikkerheden.
Se hele fremstillingen af den ringe udvikling af ejendomsvurderinger. /vedlagt: skattefup
med ejendomme
Forhindring af klager og de høje satser og konsekvenser af klager er en lodret
undertrykkelse af retssikkerheden.
Vurderingsstyrelsen har smølet med dette i mere end 12 år og intet foretaget sig. Derfor er
det indlysende, at der vil være rigtig meget, der skal justeres.
Kvalitet og retssikkerhed opnås ved at lade borgerne aktivt deltage i processen og vil
hurtigt føre til meget bedre resultater.
Forslaget er modsat det rene autokrati.

Konkret ønskes der ændringer
Der stilles forslag til ændring
som følger:
Forslag til ændringer:
-Skatteborgerne ønsker at klagefrister skal være i overensstemmelser med Skatteforvaltningsloven §35 ! (det
ser ud som om det er nævnt i kommentar felt til ”nr 5” – men det er så forkrøblet, at det er uklart, hvad der
menes. Der henvises i øvrigt til at hidtige praksis har benyttet en 3 mdrs. forældelsespraksis, der er helt
uhyrlig set i forhold til det komplekse forløb af vurderingerne. [en klar undertrykkelse af retssikkerheden]
citat: "70. § 89, stk. 1, 3. pkt., affattes således: »Vurderinger omfattet af 1. pkt., der er påklaget eller under
genoptagelse på tidspunktet for fremsendelse af tilbud om kompensation efter § 73, stk. 1, kan påklages i 3
måneder efter klage- eller genoptagelsessagen er endeligt afsluttet.«
71. . § 89, stk. 2, 3. pkt., affattes således: »Vurderinger omfattet af 1. pkt., der er påklaget eller under
genoptagelse på tidspunktet for fremsendelse af tilbud om kompensation efter § 73, stk. 1, kan påklages i 3
måneder efter klage- eller genoptagelsessagen er endeligt afsluttet.«
•Det er alt for kort skal ændres til 12 mdr.

På Skatteborgernes vegne.
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