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12. Valg til Skatteankenævn
SBSYS sag nr. 00.22.00-A30-4-17
Beslutningstema
Byrådet skal udpege et medlem og en suppleant til Solrød Kommunes
plads i Skatteankenævn Midt- og Østsjælland.
Indstilling
Administrationen indstiller, at Byrådet udpeger et medlem og en suppleant til Skatteankenævn Midt- og Østsjælland, som ikke behøver være medlemmer af Byrådet.
Beslutning
Medlem:
Niels Hörup, V
Suppleant:
Michael Arnø, V
Sagsfremstilling
Skatteankenævnet behandler klager over told- og skatteforvaltningens
afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsbo.

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn. Alle kommuner skal have mindst en plads.

På grund af planlagte ændringer af skatteområdet og dermed også af
skatte- og vurderingsankenævn strukturen som vil få virkning fra den
1. januar 2019 vil udpegningen gælde for funktionsperioden 1. januar
2019 til 30. juni 2022. Funktionsperioden for allerede udpegede medlemmer er på grund af de planlagte ændringer af skatteområdet forlænget frem til den 31. december 2018.

Idet lovgivningen på skatteområdet ikke er faldet endelig på plads er
det fra Skatteankestyrelsen oplyst, at der kan ske ændringer, der får
betydning for nævnsstrukturen og indstillingerne.
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I Byrådsperioden fra 2013-2017 har borgmesteren været udpeget til
Skatteankenævnet.

De indstillede personer skal opfylde almindelige habilitets- og
decorumkrav og dermed have indgivet selvangivelse og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige. Herudover skal indstillede personer have it-kundskaber i forhold til at kunne anvende digitale
løsninger, og endelig skal der så vidt muligt også være kendskab til
skatteområdet.

En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke udpeges. Ligeledes må
der ikke udpeges et medlem eller en suppleant, som samtidig er medlem eller suppleant af vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

Valg af medlem til skatteankenævnet er beskrevet i Skatteforvaltningslovens §§ 5, 8-10 og 15 og bekendtgørelse nr. 1227 om landets
inddeling i skatteankenævnskredse mv.
Kompetence til afgørelse
Byrådet.

