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Til- og afgang af klager 

Skatteankestyrelsen modtog 7.766 klager og afgjorde i alt 9.045 klager i 2020. Den samlede 

sagsbeholdning blev i løbet af året nedbragt med ca. 8 procent til 11.902 klager. 

 

Året 2020 var præget af COVID-19. Styrelsens digitale arbejdsgange og medarbejdernes 

fleksibilitet gjorde det muligt at sikre en begrænset påvirkning af sagsbehandlingen. Det var 

i en periode nødvendigt at udskyde afgørelsen af de sager, der skulle behandles på retsmø-

der i Landsskatteretten og på møder i skatte-, vurderings-, motor- og fælles skatte- og vur-

deringsankenævn. Dog lykkedes det at indfri forventningen til sagsafgang og sagsbehand-

lingstid i 2020. 

Fordeling af sager på afgørelsesmyndigheder  

Til- og afgangen af klager samt sagsbeholdningen for de enkelte afgørelsesmyndigheder i 

årene 2016-2020 kan ses i tabel 1, 2 og 3.  

 
Tabel 1. Tilgang for de enkelte afgørelsesmyndigheder 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Tilgang i alt 12.909 8.072 6.886 6.359 7.766 

Motorankenævn 975 1.010 847 903 1.340 

Skatteankenævn 1.152 858 882 735 922 

Vurderingsankenævn 3.545 1.433 831 1.103 876 

Landsskatteretten 5.859 2.990 2.677 2.159 3.105 

Skatteankestyrelsen 1.378 1.781 1.649 1.459 1.523 

 

 

Tabel 2. Afgang for de enkelte afgørelsesmyndigheder 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Afgang i alt 12.964 15.783 14.745 11.209 9.045 

Motorankenævn 1.455 998 949 1.259 1.592 

Skatteankenævn 721 645 728 929 650 

Vurderingsankenævn 2.180 5.960 4.378 3.512 1.845 

Landsskatteretten 6.964 6.409 6.664 3.971 3.482 

Skatteankestyrelsen 1.644 1.771 2.026 1.538 1.476 

 

      

 
Tabel 3. Beholdning for de enkelte afgørelsesmyndigheder 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Beholdning 31.216 24.677 17.350 12.925 11.902 

Motorankenævn  1.598 1.613 1.491 1.113 784 

Skatteankenævn  2.087 2.048 1.960 1.584 1.665 

Vurderingsankenævn 6.591 7.701 4.175 1.867 801 

Landsskatteretten 19.695 11.958 8.780 7.474 7.664 

Skatteankestyrelsen * 1.245 1.357 944 887 988 

* Sager i beholdningen med Skatteankestyrelsen som afgørelsesmyndighed. 

Note: Der kan ske forskydninger imellem afgørelsesmyndighederne, da en sag kan overgå fra et nævn til Landsskatteretten, eksempelvis fordi 

sagen har principiel karakter. Den samlede beholdning af klager er ikke nedbragt i samme omfang som forskellen mellem indkomne og afsluttede 

sager. Det skyldes efterreguleringer, hvor enkelte klager senere bliver opdelt i flere separate klager. 



Tal fra Skatteankestyrelsen 2020 

 

Side 3 

 

 

Den samlede tilgang af klager steg fra 2019 til 2020. I forhold til afgørelsesmyndighederne 

var tilgangen af klager i 2020 primært til motorankenævnene og Landsskatteretten.  

 

Skatteankestyrelsens samlede sagsafgang har været faldende i årene 2017-2020. Det skyl-

des blandt andet to forhold. For det første steg andelen af komplekse sager i styrelsens 

sagsbeholdning i perioden. For det andet, har styrelsen omlagt produktionen flere gange si-

den 2018. Sagsbehandlere, som tidligere behandlede vurderingssager, er midlertidigt over-

gået til at behandle skattesager som følge af ændrede planer for udsendelse af de nye ejen-

domsvurderinger. Omlægningen har betydet, at medarbejderne har skulle sætte sig ind i 

nye regler mv.  

 

Fordelingen af til- og afgang af sager for de enkelte afgørelsesmyndigheder i 2020 fremgår 

af figur 1. Det ses af figuren, at den samlede sagsafgang var større end tilgangen, mens der 

var forskelle mellem de enkelte afgørelsesmyndigheder. 

 
Figur 1. Til- og afgang af sager for de enkelte afgørelsesmyndigheder i 2020 

 

MAN = motorankenævn, SAN = skatteankenævn, VAN = vurderingsankenævn, LSR = Landsskatteretten, SANST = Skatteankestyrelsen 

 

 

Fritvalgsordningen  

Ved ændringen af klagestrukturen i 2014 indførtes en fritvalgsordning. Ordningen indebar, 

at borgere og virksomheder kunne vælge at få klagesager om fysiske personers indkomst-

beskatning, om dødsboer og om visse ejendomsvurderinger mv. behandlet af Landsskatte-

retten frem for i et skatte- eller vurderingsankenævn. 

 

Fritvalgsordningen er ophævet for sager, der skal afgøres i et skatteankenævn, hvis klagen 

er indkommet efter 1. juli 2020. For sager, som skal afgøres i et vurderingsankenævn, er ord-

ningen ophævet, hvis klagen er indkommet efter 1. januar 2021. For FFF-sager (fradrag for 

forbedringer i grundværdien) blev fritvalgsordningen allerede ophævet fra 2017. 

 

I figur 2 ses udviklingen i antallet af sager, hvor klageren har valgt Landsskatteretten som af-

gørelsesmyndighed i stedet for et skatteankenævn eller et vurderingsankenævn. Det sam-

lede antal var faldende i årene 2016-2020. 
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Faldet skyldes især vurderingssager, hvor det fra 2017 ikke længere var muligt at vælge 

Landsskatteretten for FFF-sager. For skattesager var tallet nogenlunde konstant i årene 

2017-2020. 

 

Med den generelle ophævelse af fritvalgsordningen for alle sagsområder, vil der alt andet 

end lige være en faldende mængde sager, som skal behandles af Landsskatteretten over de 

kommende år.  

 
Figur 2. Landsskatteretten valgt i stedet for SAN eller VAN - antal afgjorte sager 2016-2020 * 

 

 

* Omfatter de sagsområder, hvor klager i stedet for at vælge SAN eller VAN kan vælge LSR som afgørelsesmyndighed. 

 

 
Figur 3. Landsskatteretten valgt i stedet for SAN eller VAN – andelen af afsluttede sager i 2016-2020* 
 

 

*Grafen viser andelen af sager hvori LSR valgt er valgt sat i forhold til de sager, hvor borgeren eller virksomheden som har haft mulighed for at vælge 

LSR. 

 

I de senere år er andelen af sager hvori LSR er valgt fremfor ankenævnene, ligget nogen-

lunde stabilt, dog med få årlige udsving jf. figur 3.  
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Fordeling af sager på hovedsagsområder 

Fra og med 2018 har styrelsen opdelt klagerne i seks hovedsagsområder. 

 

Tilgangen af klager i 2019 og 2020 fordelt på hovedsagsområder fremgår af figur 4. I 2020 

var der især en stigning i tilgangen af klager om ejendomsvurdering og værdiansættelse af 

køretøjer. Der kan ikke identificeres klare årsager til stigningen i tilgangen af ejendomsvur-

deringssager. På motorområdet vurderes det, at en del af stigningen kan henføres til afskaf-

felsen af selvanmelderordningen pr. 1. juli 2020 for eksport af brugte biler. 

 
Figur 4. Sagstilgang i 2019 og 2020 fordelt på seks hovedsagsområder 

 

 
 

 

Udviklingen i sagsafgangen på de seks hovedsagsområder fremgår af figur 5 nedenfor. I 

2020 blev der i alt afgjort 9.045 sager, hvoraf ca. 33 procent var vurderingssager (FFF -sager 

”fradrag for forbedringer i grundværdien” og ejendomsvurderingssager), ca. 18 procent var 

sager om motor (værdiansættelse), mens 49 procent var forskellige typer af skattesager. 

 

Faldet i sagsafgangen af FFF-sager og øvrige ejendomsvurderingssager skyldes, at der i en 

længere periode blev modtaget et stort antal FFF-sager, som nu næsten alle er afgjorte. Der 

er kun få FFF -sager tilbage i beholdningen, som alle forventes afgjort i 2021. 

 
Figur 5. Sagsafgang i 2019 og 2020 fordelt på seks hovedsagsområder 
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Sager med sagsbehandlingsmål - borgernære sager 

Fra 1. januar 2019 blev der indført et sagsbehandlingsmål på maksimalt 12 måneder for ud-

valgte sagsgrupper kaldet borgernære sager. Målet omfatter personskattesager, motorsager 

og visse erhvervsskattesager og er en del af ”Aftale om en ny ankenævnsstruktur og en hur-

tigere vej gennem klagesystemet - Retssikkerhedspakke IV”, der blev indgået mellem Folke-

tingets partier i december 2018. 

 

Skatteankestyrelsen fik i den forbindelse tilført flere ressourcer, der dels skulle sikre, at nye 

borgernære sager afgøres inden for 12 måneder og dels, at gamle sager, som ikke er omfat-

tet af sagsbehandlingsmål, ikke bliver behandlet langsommere end ellers. 

 

I tabel 4, 5 og 6 ses til- og afgang af sager samt beholdning af borgernære sager fordelt på 

afgørelsesmyndigheder. 

 

Målet om en sagsbehandlingstid på højst 12 måneder blev i 2020 nået for 86 procent af alle 

sager. En væsentlig årsag til længere sagsbehandlingstid end 12 måneder var eksterne pro-

cesskridt i forbindelse med sagerne, som Skatteankestyrelsen ikke kunne påvirke. Eksterne 

processkridt betyder for eksempel, at sagen sættes midlertidigt i bero (for eksempel, hvis 

der afventes udfald af en lignende sag ved domstolene), at sagen afventer en principiel af-

klaring i en anden sag, eller at sagen skal behandles på et retsmøde.  

 

Andre årsager til den manglende målopfyldelse var blandt andet klagerens manglende 

medvirken og forsinkelser af afholdelsen af nævnsmøder som følge af COVID-19. Disse fak-

torer kunne Skatteankestyrelsen kun i begrænset omfang påvirke. Endelig var der et antal 

sager som skyldes forsinkelse i SANST, hvor størstedelen af sagerne var blevet fejloprettet i 

visitationsfasen. Skatteankestyrelsen har fokus på, at det ikke gentager sig. 

 

 

Tabel 4. Tilgang for sager med 12 måneders sagsbehandlingsmål i 2019 og 2020 

  
2019 2020 

Tilgang i alt 1.635 2.083 

Motorankenævn 964 1.337 

Skatteankenævn 281 436 

Landsskatteretten 275 257 

Skatteankestyrelsen 115 53 

 

 

Tabel 5. Afgang for sager med 12 måneders sagsbehandlingsmål i 2019 og 2020 

  
2019 2020 

Afgang i alt 861 1.537 

Motorankenævn 539 983 

Skatteankenævn 152 264 

Landsskatteretten 66 229 

Skatteankestyrelsen 104 61 
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Tabel 6. Beholdning for sager med 12 måneders sagsbehandlingsmål i 2019 og 2020 

  
2019 2020 

Beholdning 715 1.375 

Motorankenævn  362 821 

Skatteankenævn  144 315 

Landsskatteretten 200 238 

Skatteankestyrelsen 9 1 

 

* Sager indkommet efter 1. januar 2019, som er omfattet af sagsbehandlingsmål på maksimalt 12 måneders sagsbehandlingstid. 

Note: Ingen af de sagsgrupper, der er defineret som borgernære, afgøres af vurderingsankenævn. 
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Sagsudfald 

Udfaldet af de afgjorte sager fordelt på afgørelsesmyndighed i 2020 fremgår af figur 6 og ta-

bel 7. Omkring 36 procent af klagerne blev stadfæstet, 2 procent blev skærpet, og i omkring 

34 procent af sagerne fik klageren helt eller delvist medhold.  

 

Tabel 7. Sagsudfald fordelt på afgørelsesmyndighed 2020 (antal sager) 

 

  MAN SAN VAN LSR SANST  

Skærpet 
95 12 12 31 0 

Stadfæstet 
194 289 462 1.522 771 

Helt eller delvist medhold 
935 196 779 1.109 52 

Tilbagekaldt 
155 64 271 425 96 

Andet udfald * 
213 89 321 395 557 

I alt 
1.592 650 1.845 3.482 1.476 

 

MAN = motorankenævn, SAN = skatteankenævn, VAN = vurderingsankenævn, LSR = Landsskatteretten, SANST = Skatteankestyrelsen 

* Til gruppen ”andet udfald” medregnes sager, der er afvist, henlagt, bortfaldet, genoptaget af skatteforvaltningen, hjemvist eller sager, hvor der er 

nægtet genoptagelse. 

 

 

 

 

Figur 6. Sagsudfald fordelt på afgørelsesmyndighed 2020 
 

 

MAN = motorankenævn, SAN = skatteankenævn, VAN = vurderingsankenævn, LSR = Landsskatteretten, SANST = Skatteankestyrelsen 

* Til gruppen ”andet udfald” medregnes sager, der er afvist, henlagt, bortfaldet, genoptaget af skatteforvaltningen, hjemvist eller sager, hvor der er 

nægtet genoptagelse. 
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Gennemsnitlige sagsbe-
handlingstider  

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid var generelt stigende frem til 2018, hvor den var 

29,9 måneder. I 2019 faldt den til 28,6 måneder og i 2020 til 25,7 måneder. 

 

Gennemsnittet dækker dog over betydelige forskelle mellem afgørelsesmyndighederne, jf. 

figur 6 og tabel 8, som viser de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for afgørelsesmyndig-

heder og inddrivelsessager særskilt. 

 

På grund af COVID-19 var det i en periode nødvendigt at udskyde afgørelsen af de sager, der 

skulle behandles på retsmøder i Landsskatteretten og på møder i skatte-, vurderings- og 

motorankenævnene. Det medvirkede til at forlænge sagsbehandlingstiden i 2020. På trods 

heraf lykkedes det Skatteankestyrelsen at holde sig inden for den forventede sagsbehand-

lingstid. I 2021 vil COVID-19 restriktioner fortsat udskyde afgørelser, men det forventes at 

sagsbehandlingstiden vil falde yderligere i 2021.   

 

Sagsbehandlingstiderne afspejler, at sagsbeholdningen fortsat indeholder mange gamle sa-

ger, som venter længe, før den faktiske sagsbehandling går i gang. Dette gør sig særligt gæl-

dende for tidligere sagspukler, der afgøres af Landsskatteretten og vurderingsankenæv-

nene. Det er årsagen til, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for disse to afgørelses-

myndigheder er højest. 

 

Som det ses af figur 7, afveg inddrivelsessager fra det generelle billede. Sagsbehandlingsti-

den for disse sager er fastsat ved lov, og sagerne må maksimalt tage én måned fra det tids-

punkt, hvor sagerne er fuldt oplyste. Inddrivelsessager er typisk lidt hurtigere at sagsbe-

handle, da Skatteankestyrelsen selv afgør hovedparten af sagerne. Derudover er sagerne 

mindre omfangsmæssige rent faktuelt og de retslige problemstillinger er meget afgræn-

sede.  

 
Figur 7. Udvikling i de gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder for afgørelsesmyndighederne og ind-

drivelsessager 2016-2020 
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Tabel 8. Gennemsnitlige sagsbehandlingstider i måneder for afgørelsesmyndighederne og inddrivelsessa-

ger 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Motorankenævn 20,3 16 21,1     13,9     13,9     

Skatteankenævn 18,1 19,3 23,1     20,6     19,4     

Vurderingsankenævn 26,6 22 32,9     37,6     40,9     

Landsskatteretten 26,1 29,6 35,6     36,8     33,9     

Skatteankestyrelsen 9,1 6,1 5,1     5,1     5,7     

Inddrivelsessager 0,5 0,4 1,0     0,5     0,7     

      Gennemsnit 22,9 22,8 29,9 28,6 25,7 

Note: Berostillede sager fx ifm. straffesager, syn og skøn er ikke medtaget. For inddrivelsessager regnes sagsbehandlingstiden fra det tidspunkt, hvor 

sagen er fuldt oplyst. 
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Afgørelse i Landsskatte-
retten 

I 2020 afgjorde Landsskatteretten langt de fleste sager ved skriftlig votering, mens omkring 

20 procent blev afgjort på et retsmøde. Hvorvidt en sag skal afgøres i skriftlig votering eller 

på retsmøde, vurderes ud fra sagens kompleksitet. Landsskatteretten imødekommer en an-

modning om retsmøde, medmindre det efter forholdene må anses for overflødigt. Lands-

skatteretten kan dog også selv beslutte, at en sag skal på retsmøde, selvom klager ikke har 

anmodet om retsmøde.  

 

Antallet af sager, der blev afgjort på et retsmøde, har været nogenlunde konstant i årene 

2018-2020. Andelen af Landsskatterettens sager, som er afgjort på et retsmøde, har der-

imod været stigende, jf. figur 8. Skatteankestyrelsen har i perioden 2019 og frem til i dag om-

fordelt sager, hvor vurderingskontorer har sagsbehandlet skattesager. En større andel 

skatte-og afgiftsager afgøres på et retsmøde i forhold til vurderingssager, hvorfor andelen af 

sager der behandles på et retsmøde i Landsskatteren har været stigende de seneste år.  

 

 

På grund af COVID-19 var det i 2020 nødvendigt at udskyde afgørelsen af de sager, der 

skulle behandles på retsmøder i Landsskatteretten. Det lykkedes dog at få planlagt nye mø-

der op til sommerferien 2020 og dermed indhente det produktionsmæssige efterslæb fra 

foråret.  

 
Figur 8. Antal og andel af sager afgjort af Landsskatteretten på et retsmøde 
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Afgørelse i ankenæv-
nene  

Ankenævnene afgør alene sager på møder.  

 

Ved udgangen af 2020 var der fire motorankenævn, 22 skatteankenævn, ti vurderingsanke-

nævn og ti fællesankenævn. 

 

Antallet af ankenævnsmøder, der blev afholdt i 2020, er ikke fuldt ud sammenligneligt med 

tidligere år, da skatteankenævnsstrukturen blev ændret i 2020. Indtil 30. juni 2020 var der 19 

skatteankenævn, der sammen med fællesankenævnene dækkede hele landet. Fra 1. juli 

2020 har der været 22 skatteankenævn, der dækker hele landet. Fra samme tidspunkt har 

fællesankenævnene alene behandlet klager over vurderinger. 

 

Grundet COVID-19 var det i en periode nødvendigt at udskyde afgørelsen af de sager, der 

skulle behandles på møder i skatte-, vurderings-, motor- og fællesankenævnene. Det lykke-

des dog at planlægge nye møder, eller at afholde digitale møder, hvilket resulterede i, at de 

aflyste møder blev indhentet i løbet af året. 

 

I tabel 9 ses antallet af møder, ankenævnene har holdt i perioden 2016-2020. Dette skal ses 

i sammenhæng med den samlede sagsafgang, der har været faldende i årene 2017-2020, jf. 

tabel 2. 

 

 
Tabel 9. Antal ankenævnsmøder 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Motorankenævn 28 27 32 26 29 

Skatteankenævn 126 134 139 146 156 

Vurderingsankenævn 61 68 90 91 54 

Skatte- og vurderingsankenævn (fællesankenævn) 59 74 85 90 58 

Antal møder i ankenævnene i alt 274 303 346 353 297 
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