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Nærmere om betingelser, forhold og hensyn ved indstilling 

af personer til medlemskab af ankenævn  
Ankenævnsmedlemmer og –suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne udnævnes. 

Nogle er egentlige betingelser, mens andre er forhold, som der bør lægges vægt på. 

 

Egentlige betingelser for indstilling og udnævnelse til skatteankenævn, vurde-

ringsankenævn og fællesankenævn 

Valgbarhed til kommunalbestyrelsen 

De personer, som indstilles, skal være valgbare til kommunalbestyrelsen. Det vil sige, at 

en indstillet person bl.a. skal være fyldt 18 år og have fast bopæl i kommunen, og at den 

pågældende inden for en vis periode forud for valget ikke må være dømt for en handling, 

der i almindeligt omdømme gør den pågældende uværdig til at være medlem. 

 

Habilitet 

Der kan ikke udnævnes medlemmer, som er ansat i SKAT eller i Skatteankestyrelsen, lige-

som medlemmer og suppleanter heller ikke samtidigt må være medlem af eller stedfortræ-

der i flere kollegiale organer på skatte- og vurderingsområdet (skatteankenævn, vurde-

ringsankenævn, motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten), jf. skatteforvalt-

ningslovens § 15. Eksempelvis kan et medlem af Skatterådet ikke blive medlem af et 

skatte- eller vurderingsankenævn. Der må derfor ikke indstilles personer, som er udeluk-

ket fra medlemskab af disse grunde. 

 

En person kan dog godt bestride flere offentlige hverv, og f.eks. kan et kommunalbesty-

relsesmedlem indstilles og udnævnes som medlem af et skatte- eller vurderingsankenævn. 

 

Medlemmer skal også opfylde yderligere almindelige habilitetskrav. De vedrører navnlig 

den indstillede persons egenskaber og adfærd og skal sikre, at den pågældende fysisk, psy-

kisk og intellektuelt er i stand til at opfylde hvervet. Hertil kommer et mere moralsk præ-

get krav om uberygtethed. 

 

De almindelige habilitetsbetingelser betyder endvidere, at der ikke bør indstilles en per-

son, hvis det på forhånd må forudses, at der jævnligt vil opstå tilfælde af speciel inhabilitet 

i forhold til den pågældende. Det kan f.eks. være i strid med reglerne om almindelig habi-

litet at udnævne et medlem til et skatteankenævn, der i sit daglige arbejde, f.eks. som skat-

teadvokat, behandler et stort antal skattesager i ankenævnskredsen, hvis der da ofte vil 

være sager, som den pågældende ikke kan være med til at afgøre. 
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Decorum 

Decorumkravet betyder, at den indstillede person skal være værdig til den agtelse og tillid, 

som hvervet som ankenævnsmedlem indebærer. Kravet angår typisk strafbare handlinger, 

men decorum kan også fortabes ved handlinger, som ikke er strafbare.  

 

Der vil f.eks. normalt ikke blive udnævnt personer, som ikke har selvangivet for årene før 

udnævnelsen, eller som har misligholdt en afdragsordning med SKAT om restancer til det 

offentlige. Ligeledes vil personer, der i den forudgående periode er udtrådt af et anke-

nævn på grund af manglende fremmøde i en periode på mere end 6 måneder, jf. skatte-

forvaltningslovens § 9, stk. 1, 2. pkt., ofte ikke kunne udnævnes.  

 

Forhold af betydning ved indstilling og udnævnelse til skatteankenævn, vurde-

ringsankenævn og fællesankenævn 

IT-kompetencer 

Arbejdet i ankenævnene forudsætter, at medlemmerne er i stand til og indstillet på at an-

vende digitale løsninger til at tilgå sagerne, der som udgangspunkt i dag kun findes i digi-

tal form. Medlemmerne forudsættes derfor besidde basale IT-kompetencer på brugerni-

veau. Det gælder også for eksempelvis personer, der ellers er undtaget fra digital post.    

 

En alsidig sammensætning under hensyntagen til en ligelig køns- og aldersrepræsentation 

Sammensætningen af nævnene bør så vidt muligt afspejle samfundet. De bør derfor være 

sammensat alsidigt med hensyn til køn, alder, etnisk tilhørsforhold mv. Erfaringsmæssigt 

har særligt køns- og aldersfordeling i ankenævnene ikke været ligelig. Ved indstillingerne 

må derfor gerne i videst muligt omfang lægges vægt på at sikre en mere ligelig køns- og 

aldersfordeling. Det kan ske ved også at indstille kvinder og yngre personer. 

 

Særligt for vurderingsankenævn – kendskab til ejendomsvurdering 

Fremadrettet styrkes de vurderingsfaglige kompetencer i vurderingsankenævn, samtidig 

med at lægmandselementet fastholdes. Ved indstillingen skal der lægges vægt på, at de 

indstillede personer har kendskab til ejendomsvurdering af teoretisk eller praktisk karakter 

uden dog at have egentlige teoretiske og praktiske kompetencer vedrørende værdifastsæt-

telse af fast ejendom. 

 

Særligt for skatteankenævn – kendskab til skatteområdet 

Skatteministeren har tilkendegivet, at der er ønskeligt, hvis der ved indstillingen forsøges 

lagt vægt på, at de indstillede personer har kendskab til skatteområdet. Kendskabet kan 

her ligeledes være af både teoretisk og praktisk karakter.   


