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Indstilling af medlemmer og suppleanter til skatteankenævn, og vurde-

ringsankenævn og skatte- og vurderingsankenævn 

Skatteministeren har i dag orienteret KL om indstilling af personer til henholds-

vis skatte-, vurderings- og fællesankenævn i forbindelse med kommunalvalget 

den 21. november 2017. 

 

Skatteministeren har samtidig bedt Skatteankestyrelsen om at orientere kommu-

nerne nærmere om de nye kommunalbestyrelsers indstilling af medlemmer af 

og suppleanter til skatteankenævn, vurderingsankenævn og fællesankenævn. 

 

Indstillinger 

Kommunalbestyrelserne indstiller i henhold til skatteforvaltningslovens § 8, stk. 

3 og 4, personer til ankenævnene, hvorefter Skatteankestyrelsen efter bemyndi-

gelse fra ministeren udnævner de indstillede personer, jf. skatteforvaltningslo-

vens § 8, stk. 3, 1. pkt. 

 

Kommunalbestyrelsen skal indstille én person til hver af kommunens pladser i 

ankenævnene og én person som personlig suppleant for hvert medlem. 

 

Da den nuværende struktur bibeholdes på kort sigt, skal der indstilles det 

samme antal personer til de forskellige ankenævn som ved sidste valg. Der skal 

dermed i alt indstilles 132 medlemmer til skatteankenævnene, 67 medlemmer til 

vurderingsankenævnene og 67 medlemmer til fællesankenævnene. Kommunal-

bestyrelsen skal altså indstille det samme antal personer som ved sidste valg.  

 

Fordelingen af pladserne til kommunerne er fastlagt i kredsinddelingsbekendt-

gørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1227 af 24. oktober 2013 - https://www.retsin-

formation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158455.  

 

Der er også vedlagt en oversigt over de respektive kommuners pladser. 

Skatteankestyrelsen 

Ved Vesterport 6, 6. sal 

1612 København V 

 

Tlf. +45 3376 0909 

Fax +45 3376 0808 

 

Cvr-nr. 10 24 28 94 

EAN-nr. 579 800 003 3726 

 

www.skatteankestyrelsen.dk 

 

Anne Dorthe Smith-Hansen 

Dir. tlf. +45 33760703 

 

Dato 17. november 2017 
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Vederlag for ankenævnsarbejdet fremgår i øvrigt af bekendtgørelsen om forret-

ningsorden for ankenævn - https://www.retsinforma-

tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=160744.  

 

Som skatteministeren også har orienteret om, vil fællesankenævnene blive ned-

lagt med virkning fra den 1. januar 2019, ligesom der vil ske forlængelse af 

funktionsperioden, som følge af det nye ejendomsvurderingssystem, jf. lov nr. 

688 af 8. juni 2017. Endvidere er igangsat en evaluering af klagestrukturen, og 

skatteministeren har tilkendegivet, at ministeren i starten af 2018 vil fremlægge 

Retssikkerhedspakke IV – lettere vej igennem klagesystemet og indlede drøftelser med 

Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen fra 1. januar 2019. Der 

vil således senere kunne ske ændringer, der får betydning for indstillingerne.  

  

Krav til ankenævnsmedlemmer 

Ankenævnsmedlemmer og -suppleanter skal opfylde visse krav for at kunne ud-

nævnes, ligesom det under særlige omstændigheder kan undlades at udnævne en 

indstillet person. 

 

De indstillede personer skal således alle: 

 

 være valgbare til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt andet, at 

personen skal være fyldt 18 år og have fast bopæl i kommunen 

 opfylde habilitets- og decorumkrav – det betyder blandt andet, at perso-

nen skal have indgivet selvangivelse og overholdt afdragsordninger om 

restancer til det offentlige, ligesom personen ikke må være medlem af 

f.eks. Skatterådet 

 have visse IT-kundskaber – det betyder blandt andet, at personen for-

udsættes at kunne anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau 

 

Særligt for indstilling af personer til vurderingsankenævn gælder herudover: 

 

 at der skal lægges vægt på, at de indstillede personer har teoretisk eller 

praktisk kendskab til ejendomsvurdering 

 

Særligt for indstilling af personer til skatteankenævn har skatteministeren til-

skyndet til: 

 

 at der forsøges at lægge vægt på, at de indstillede personer har kend-

skab til skatteområdet 

 

Sammensætningen af ankenævnene bør i øvrigt så vidt muligt afspejle samfun-

det. Ved indstillingen må kommunalbestyrelserne derfor gerne have fokus på 

navnlig køns- og aldersfordelingen i ankenævnene, da denne fordeling erfa-

ringsmæssigt ikke har været ligelig. Kommunalbestyrelserne opfordres således 
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til også at indstille yngre personer og kvinder med henblik på at sikre en mere 

ligelig repræsentation i ankenævnene. 

 

I det medsendte ”Nærmere om betingelser, forhold og hensyn ved indstilling af 

personer til medlemskab af ankenævn” er ovennævnte uddybet. 

 

Ved indstillingen finder § 25 i lov om kommunernes styrelse tilsvarende anven-

delse (den d'Hondtske metode). 

 

De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnæv-

nelse, medmindre de er afskåret herfra, idet udnævnelsen er borgerligt ombud. 

 

Persondata 

De indstillede personer vil blive anmodet om at give personoplysninger om sig 

selv. Ved indstillingen skal således afgives oplysninger om blandt andet fulde 

navn, køn, evt. tidligere medlemskab af et ankenævn, parti, cpr.nr., adresse, te-

lefonnummer og en e-mail adresse. 

 

Disse oplysninger indsamles med henblik på at foretage udnævnelsen af anke-

nævnsmedlemmer. De indstillede personer vil i det videre forløb blive kontak-

tet direkte af Skatteankestyrelsen og orienteret nærmere om indhentelse af per-

sonoplysninger og rettigheder i denne sammenhæng.  

 

Videre forløb 

Indberetning af indstillede personer skal foregå via et digitalt indberetningssy-

stem. Information herom inkl. brugernavn og password forventes udsendt i fe-

bruar måned 2018. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Skatteankestyrelsen. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Anne Dorthe Smith-Hansen 
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