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Kommunalbestyrelserne skal senest den 31. januar 2020 indstille kandidater til
medlemmer og suppleanter til de nye skatteankenævn samt kandidater til medlemmer til de nye vurderingsankenævn.
Hvis medlemmer eller suppleanter fra de eksisterende skatte- og vurderingsankenævn (fællesankenævn) indstilles til de nye skatteankenævn, skal der samtidig indstilles kandidater til fællesankenævnene.
Frist for indstilling af kandidater er den 31. januar 2020.
Kommunalbestyrelserne har i forbindelse med kommunalvalget den 21. november
2017, indstillet kandidater til medlemmer og suppleanter til ankenævn i den nuværende struktur. Da der nu skal indstilles til ankenævn i en ny struktur, bortfalder
denne tidligere indstilling af kandidater. Kommunalbestyrelserne har naturligvis
mulighed for at indstille de samme personer til ankenævnene i den nye struktur.
Indstillinger
Kommunalbestyrelserne indstiller medlemmer til skatteankenævn og vurderingsankenævn, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 3 og 4. Ved indstillingen finder § 25 i
lov om kommunernes styrelse tilsvarende anvendelse.
Fordelingen af medlemmer til de enkelte kommuner er fastlagt i kredsinddelingsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1361 af 4. december 2019 (som ændret ved beCvr-nr. 10 24 28 94
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kendtgørelse nr. 1514 af 18. december 2019) om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse og motorankenævnskredse. En oversigt
over de enkelte kommuners medlemmer i ankenævnene fremgår af bekendtgørelsens bilag 1 og 3, som er vedlagt til orientering.
Ved indstillingen skal generelt tilstræbes, at medlemmerne udgør et repræsentativt
udsnit af befolkningen. Ved indstillingen af medlemmer skal kommunalbestyrelserne derfor inddrage en alders- og kønsfordeling. Afspejler de indstillede personer
ikke i tilstrækkelig grad et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan skatteministeren undlade at udnævne de indstillede personer, og anmode om, at der foretages
en ny indstilling.
Skatteankenævn
Kommunalbestyrelsen skal indstille:
• én person til hver af kommunens pladser i skatteankenævnet og
• én person som personlig suppleant for hvert medlem.
Funktionsperioden for de nuværende skatteankenævn er forlænget til og med den
30. juni 2020. Funktionsperioden for de nye skatteankenævn begynder således den
1. juli 2020 og udløber den 30. juni 2022.
Antallet og sammensætningen af skatteankenævn er ændret i forhold til den nuværende struktur. Der vil fremover være i alt 22 skatteankenævn med i alt 176 medlemmer, hvoraf 166 udnævnes efter indstilling fra kommunerne. Herudover udnævner skatteministeren et antal særlige medlemmer med skattefaglig indsigt og relevant uddannelse. Disse medlemmer er geografisk ubundne.
Fællesankenævn
Fællesankenævnene nedlægges den 31. december 2020. Det er hensigten, at de
fælles ankenævn i andet halvår af 2020 alene skal behandle vurderingssager, hvorefter den nye vurderingsankenævnsstruktur træder i kraft pr. 1. januar 2021.
Det er ifølge habilitetsreglen i skatteforvaltningslovens § 15 ikke muligt at være
medlem af- eller suppleant i flere ankenævn på samme tid.
Hvis medlemmer og/eller suppleanter fra de nuværende fællesankenævn indstilles
til de nye skatteankenævn, skal kommunalbestyrelsen derfor samtidig indstille det
samme antal kandidater til fællesankenævnene for perioden 1. juli 2020 til og med
31. december 2020, således at disse er fuldtallige og funktionsdygtige frem til, at
nævnene nedlægges.
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Vurderingsankenævn
Kommunalbestyrelsen skal indstille:
• én person til hver af kommunens pladser i vurderingsankenævnene – bemærk, der ikke længere skal indstilles suppleanter.
Kommunalbestyrelsen skal lægge vægt på, at de indstillede har kendskab til ejendomsvurdering. Dette kendskab til ejendomsvurdering kan både være af teoretisk
og praktisk karakter. Det kan f.eks. bestå i en uddannelse med en vis relevans i forhold til ejendomsvurdering og/eller praktisk erfaring med ejendomsvurdering.
Der vil fra den 1. januar 2021 være i alt 15 vurderingsankenævn med i alt 350 medlemmer, hvoraf de 175 er indstillet af kommunerne og 175 er indstillet af Finans
Danmark og Dansk Ejendomsmæglerforening.
Funktionsperioden for de nye vurderingsankenævn begynder den 1. januar 2021 og
perioden udløber den 30. juni 2022.
Krav til de indstillede kandidater
Kandidaterne til ankenævnsmedlemmer og -suppleanter skal opfylde visse krav for
at kunne udnævnes. Det kan under særlige omstændigheder undlades at udnævne
en indstillet person.
Valgbarhed
Kandidaterne skal være valgbare til kommunalbestyrelsen – det betyder blandt andet, at personen skal være fyldt 18 år, have fast bopæl i kommunen og ikke være
idømt eller have vedtaget en straf, der medfører tab af valgbarhed.
Habilitet og decorum
Kandidaterne skal opfylde habilitets- og decorumkrav – det betyder blandt andet, at
personen f.eks. ikke må være ansat i Skatteforvaltningen eller være medlem af
Skatterådet, ligesom personen skal have afgivet de nødvendige årlige oplysninger til
opgørelse af indkomstskat og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige.
IT-kundskaber
Kandidaten skal have basale IT-kundskaber – det betyder blandt andet, at personen
forudsættes at være i stand til og indstillet på at anvende digitale løsninger på simpelt brugerniveau. Skatteankestyrelsens videre kontakt med de indstillede kandidater vil ske via Digital Post.
I det vedlagte ”Nærmere om betingelser, forhold og hensyn ved indstilling af personer til medlemskab af ankenævn” er ovennævnte uddybet.
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Borgerligt ombud
De personer, som indstilles, har pligt til at modtage skatteministerens udnævnelse,
medmindre de er afskåret herfra eller af nærmere beskrevne årsager ikke ønsker at
modtage udnævnelsen, jf. skatteforvaltningslovens § 8, stk. 6, nr. 1-4, idet udnævnelsen er borgerligt ombud.
Vederlag
Vederlag for ankenævnsarbejdet vil, for de nye skatteankenævn og vurderingsankenævn, fremgå af nye bekendtgørelser om forretningsorden for henholdsvis skatteankenævn og vurderingsankenævn.
Indstilling af kandidater
Oplysninger om indstillede kandidater, medlemmer og suppleanter skal indgives
digitalt. Indberetningsblanketten findes via hjemmesiden indstilling2020.sanst.dk
Der vil være åbent for indberetning fra den 10. januar 2020.
For hver kandidat skal der gives oplysning om navn, personnummer, hvilket parti,
der har indstillet kandidaten, samt oplysning om, hvorvidt pågældende tidligere har
været medlem af et ankenævn og eventuelle kompetencer på området.
Persondata
De indstillede personer vil i det videre forløb blive kontaktet direkte af Skatteankestyrelsen og orienteret nærmere om indhentelse af personoplysninger og rettigheder i denne sammenhæng.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til Skatteankestyrelsen, indstilling2020@sanst.dk
eller Anne Dorthe Smith-Hansen, tlf. 33760703.

Med venlig hilsen

Winnie Jensen
Direktør
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