Af skattejurist Henriette Kinnunen
Direkte telefon 33 45 60 33/ 28 89 21 33
23. marts 2014

Hvert 3. lovforslag på skatteområdet har høringsfrist på under 2 uger
Selvom Regeringen i sit regeringsgrundlag har bebudet, at den vil arbejde for ordentlige
høringsfrister og flere offentlige høringer har hvert 3. af de lovforslag, som den har fremsat
inden for skatteområdet, haft en høringsfrist på under 2 uger. Et enkelt lovforslag har sågar
haft en høringsfrist på kun 4 dage, selvom der var tale om et teknisk kompliceret forslag med
vidtrækkende konsekvenser for virksomheders allerede planlagte generationsskifter.
Heller ikke i forhold til offentlige høringer lever regeringen op til målsætningen i
regeringsgrundlaget. Ikke en eneste offentlig høring har den iværksat inden for skatteområdet.
Derimod blokerede den for, at offentligheden kunne deltage i en konference om retssikkerhed
indenfor skatteområdet.
Det anbefales, at Regeringen fremover sikrer længere høringsfrister i overensstemmelse med
dens eget regeringsgrundlag fra 2011, hvis den – som bebudet – ønsker at genskabe tilliden til
skattesystemet, herunder højne retssikkerheden indenfor skatteområdet. Derudover anbefales
det, at regeringen kickstarter det bebudede retssikkerhedstjek af skattekontrolloven med en
offentlig høring, så et bredt spektrum af Danmarks bedste eksperter indenfor skatteret, it-ret,
EU-ret, persondatalovgivning og menneskerettigheder kan styrke Skatteministeriets eget
vidensgrundlag i erkendelse af, at det ikke er her, Skatteministeriet har sine spidskompetencer.

1. Hvert 3. lovforslag inden for skatteområdet har en høringsfrist på under
14 dage
Af Regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen” fremgår det, at Regeringen - i tæt
samarbejde med Folketinget - vil sikre høj lovkvalitet gennem rimelige høringsfrister, der sikrer,
at organisationer og andre høringsparter har tid til at gennemgå lovforslag og udarbejde
kommentarer.
En ny optælling foretaget af CEPOS viser imidlertid, at hvert 3. af de lovforslag, som regeringen
har fremsat på skatteområdet, siden den kom til magten i 2011, har haft en høringsfrist på under
14 dage. I Folketingsåret 2011/2012 blev der således fremsat 33 lovforslag, hvoraf 15 af dem
havde en høringsfrist på under 14 dage. I Folketingsåret 2012/2013 var det 6 ud af 25 lovforslag,
der havde en høringsfrist på under 14 dage.
De gennemsnitlige høringsfrister for lovforslag inden for skatteområdet var 18,8 dage i
Folketingsåret 2011/2012, mens de i Folketingsåret 2012/2013 var 17,2.
Se tabeller i Bilag 1.
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2. Retssikkerhedsmæssigt problem
Selvom der bag de gennemsnitlige høringsfrister kan gemme sig lovforslag om ukomplicerede
skattelettelser, udgør det alligevel et retssikkerhedsmæssigt problem, at hver 3. lovforslag på
skatteområdet har en høringsfrist på under 2 uger.
Skatteretten er i dag så kompliceret, at selv ikke Skatteministeriets bedste embedsmænd eller
Danmarks bedste skatteeksperter har det fulde overblik over den. Derfor er der behov for, at
lovforslag vedrørende skat bliver fremsat med ordentlige høringsfrister, så praktikere og brugere
af skattereglerne har mulighed for at komme med kvalificerede høringssvar. Disse input er
nødvendige, hvis Folketinget overhovedet skal kunne forholde sig kritisk og udøve politisk censur
i forhold til de lovforslag, de bliver præsenteret for af ministeren og embedsmandsapparatet.

3. Høringsfrist på 4 dage
Fra politisk side bliver de korte høringsfrister ofte undskyldt med, at ”sådan er den politiske
virkelighed”. Et eksempel herpå er L 30 fremsat den 21. november 2011 vedrørende skærpet
beskatning ved generationsskifte af familieejede virksomheder, hvor høringsfristen var nede på
kun 4 dage, fordi loven skulle træde i kraft allerede den 1. januar 2012. 1
At operere med en høringsfrist på kun 4 dage er bekymrende ud fra en både demokratisk og
retssikkerhedsmæssig betragtning, hvilket – i det konkrete tilfælde – blev skærpet af, at der var
tale om et dybt kompliceret lovforslag med vidtrækkende konsekvenser for berørte borgere og
virksomheder. Lovforslaget efterlod eksempelvis indtryk af, at SRSF-regeringen – som var
ophavsmænd til forslaget – ikke havde den fornødne indsigt i, hvordan man reelt gennemfører et
generationsskifte i en familieejet virksomhed, men blot ønskede at rulle reglerne tilbage til
sådan, som de var, før VK-regeringen kom til i 2001. Altså en form for symbollovgivning, som dog
havde den uheldige retssikkerhedsmæssige effekt, at det ramte allerede planlagte og igangsatte
generationsskifter med tilbagevirkende kraft og latent kunne føre til dødstødet for mange
virksomheder. 2

4. Høringssvar bidrager til bedre retssikkerhed
At eksterne parters høringssvar kan bidrage til bedre retssikkerhed og politisk forståelse, er der
flere eksempler på. Men på grund af de korte høringsfrister og manglende politisk indsigt i,
hvordan reglerne anvendes i praksis, må der ofte en ”reparationslovgivning” til. I forbindelse
med vækstpakken i 2012 indgik Regeringen således en politisk aftale med Venstre og
Konservative om at skærpe beskatningen af udstationerede danskere. Det forslag blev vedtaget i
august 2012, men allerede i november 2012 lempede man reglerne igen efter massiv kritik:

1

CEPOS afgav et høringssvar den 25. november 2011, hvor de retssikkerhedsmæssige og skattemæssige udfordringer
lovforslaget blev belyst, jf. http://www.cepos.dk/publikationer/analyser-notater/analysesingle/artikel/skaerpedeskatteregler-risikerer-at-aflive-familieejede-virksomheder/
2
Ibid
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”Erhvervslivet har givet udtryk for, at det bliver vanskeligt for de danske virksomheder at få
danske medarbejdere til at arbejde i udlandet i en periode, hvis ophævelsen af ligningslovens §
33 A fastholdes.
På denne baggrund foreslås det at føre beskatningen af fuldt skattepligtiges udenlandske
arbejdsindkomst tilbage til de tidligere regler. Dermed vil personer, der er fuldt skattepligtige
i Danmark, også fremadrettet få et nedslag i skatten på lønindkomst erhvervet under ophold i
udlandet i mindst 6 måneder.
Det foreslås at genindføre ligningslovens § 33 A med virkning fra det tidspunkt, hvor
bestemmelsen blev ophævet, dvs. den 20. september 2012.
Herved bliver retsstillingen den samme, som den var før den 20. september 2012. Personer, som
har taget ophold uden for riget, vil hermed være omfattet af bestemmelsen, uanset hvornår
opholdet uden for riget er påbegyndt.” 3
Et andet eksempel på, at man ændrer en uhensigtsmæssig lov efter input fra eksterne parter, er
loven om sort arbejde, som blev vedtaget 18. juni 2012. 4 Den blev imidlertid ændret kun 5
måneder senere, fordi der var regelsammenstød imellem et oplysningskrav i loven og et krav i
anden lovgivning om god inkassoskik. 5
Sådanne eksempler på ”reparationslovgivning” hjælper ikke regeringen i dens målsætning om at
genskabe skatteydernes tillid til skattesystemet. Tværtimod er der risiko for, at de efterhånden
mange eksempler på dårlige lovgivningsprocesser, øger mistilliden til skattesystemet hos borgere
og virksomheder, hvis retssikkerhed i høj grad er hægtet op på stabile og forudsigelige
skatteregler.
Heldigvis er der også tilfælde, hvor det ikke er nødvendigt med en lovændring, men hvor
høringsfasen er skruet så godt sammen, at man kan nå at indarbejde høringssvarene i det
oprindelige lovforslag. I 2013 fremsatte regeringen eksempelvis et lovforslag om at indføre en ny
klagestruktur på skatteområdet, hvor den udviste stor lydhørhed overfor de høringssvar – bl.a.
fra CEPOS - som på den ene side påpegede den retssikkerhedsmæssige forringelse, regeringen
var ved at indføre, men på den anden side også gav konkrete eksempler på alternative og bedre
løsninger. 6

3

LFF 2012-11-16 nr 82 Ophævelse af fedtafgiftsloven og om ændring af lov om afgift af elektricitet, ligningsloven,
personskatteloven med flere love (Ophævelse af fedtafgiftsloven, nedsættelse af elvarmeafgiften, lempeligere
beskatning af udenlandsk indkomst, forhøjelse af bundskatten og nedsættelse af personfradraget m.v. - Afgifts- og
konkurrencepakken)
4
Lov nr 590 af 18/06/2012
5
Af bemærkninger til L 52 forslag til ændring af forskellige love, afsnit 2.16 fremgik således, at der var regelkonflikt
imellem en oplysningspligt af hensyn til at kunne afsløre sort arbejde og et krav om at udvise diskretion ved
inkassovirksomhed.
6
Se hertil notater af Henriette Kinnunen, CEPOS ”Skatte- og vurderingsankenævnene bør nedlægges” samt ”Ny
klagestruktur på skatteområdet, skævvrider retssikkerheden”.
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Dermed endte man med en lovgivning, som både tilgodeså regeringens ønske om økonomiske
besparelser, men også tilgodeså brugere af klagesystemets behov for en fair sagsbehandling og
dermed hensynet til borgernes retssikkerhed.

5. Offentlige høringer
I regeringsgrundlaget fremgår det derudover, at regeringen vil arrangere offentlige høringer i
forbindelse med igangsættelsen af kompliceret lovgivning, hvor eksperter og
interesseorganisationer kan fremlægge synspunkter og styrke det videngrundlag, hvorpå
Folketinget skal lovgive.
Men ligesom regeringen ikke har levet op til egne intentioner, hvad angår ordentlige
høringsfrister, har den heller ikke inden for skatteområdet leveret på parameteret om offentlige
høringer. Ikke en eneste høring har nemlig været iværksat i Skatteministeriets regi.
Folketingets Skatteudvalg har derimod afholdt to høringer i 2013. En om ny klagestruktur
indenfor skatteområdet og en om retssikkerhed inden for skatteområdet. Begge var lukket for
offentligheden – den ene (den om retssikkerhed indenfor skatteområdet) var lukket på
regeringspartiernes initiativ.
Senest har skatteminister Morten Østergaard (R) bebudet et retssikkerhedstjek af
skattekontrolloven fra 1946, men har samtidig afvist at nedsætte en egentlig lovkommission,
som ellers har været efterlyst fra mange sider. En kompromisløsning kunne derfor være, at
skatteministeren – i overensstemmelse med regeringsgrundlaget – afholder en offentlig høring i
forbindelse med retssikkerhedstjekket, så Skatteministeriet får styrket sit vidensgrundlag i
forhold til de retssikkerhedsmæssige udfordringer, skattekontrolloven giver.
En sådan offentlig høring om skattekontrolloven vil løfte vidensniveauet og dermed også
kvaliteten i det retssikkerhedstjek, som skatteministeren har bebudet, hvis de pågældende
eksperter kan byde ind i forhold til hinanden og ikke kun må nøjes med én-til-én samtaler med
Skatteministeriets embedsmænd.

6. Konklusion og anbefalinger
Hver 3. af de lovforslag, som regeringen har fremsat inden for skatteområdet, siden den kom til
magten i 2011, har haft en høringsfrist på under 2 uger. Et enkelt lovforslag har sågar haft en
høringsfrist på kun 4 dage, selvom der var tale om et teknisk kompliceret forslag med
vidtrækkende konsekvenser for virksomheders allerede planlagte generationsskifter.
Hvis regeringen – som bebudet – ønsker at genskabe tilliden til skattesystemet, herunder højne
retssikkerheden indenfor skatteområdet, anbefales det, at den fremover sikrer bedre og
ordentlige høringsfrister i overensstemmelse med dens eget regeringsgrundlag fra 2011. Det
gavner ikke kun embedsværket, men også Folketinget selv, som kan have brug for kvalificerede
høringssvar at forholde sig til, hvis de overhovedet skal kunne udøve politiske censur og kritik i
forhold til de lovforslag, som ministeren og embedsmandsapparatet præsenterer dem for.
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Derudover anbefales det, at man kickstarter det bebudede retssikkerhedstjek af
skattekontrolloven med en offentlig høring, så et bredt spektrum af Danmarks bedste eksperter
inden for skatteret, it-ret, EU-ret, persondatalovgivning og menneskerettigheder kan styrke
Skatteministeriets eget vidensgrundlag indenfor disse områder i erkendelse af, at det ikke er
her, Skatteministeriet har sine spidskompetencer.
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Bilag 1

6

Af skattejurist Henriette Kinnunen
Direkte telefon 33 45 60 33/ 28 89 21 33
23. marts 2014

7

Af skattejurist Henriette Kinnunen
Direkte telefon 33 45 60 33/ 28 89 21 33
23. marts 2014

8

Af skattejurist Henriette Kinnunen
Direkte telefon 33 45 60 33/ 28 89 21 33
23. marts 2014

9

