FORENINGEN AF DANSKE SKATTEANKENÆVN

24. september 2015

Pressemeddelelse
Foreningen af Danske Skatteankenævn (FDS) holder årsmøde den 27. og 28. september 2015 i Nyborg
Foreningen holder Årsmøde på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østersøvej 2, 5800 Nyborg. Der er tilmeldt
ca. 130 ankenævnsmedlemmer og gæster til årsmødet.
Formand Anette Stæhr kommer i sin beretning ind på en række bekymringer, som bestyrelsen har i forhold til
behandlingen af skatteankesager. FDS er bekymrede over retssikkerheden for skatteborgerne. Den lange
sagsbehandlingstid er ikke befordrende for borgernes tillid til ankesystemet. Det er også bekymrende med de få sager,
der er blevet behandlet. Bestyrelsen ser frem til, at Skatteankestyrelsens nye principper for behandling af
skatteankenævnssager får den ønskede virkning på både antallet af behandlede sager samt sagsbehandlingstiden.
Søndag den 27. september 2015 er afsat til kurser, erfaringsudveksling, partigruppemøder og foreningens
generalforsamling
Mandag den 28. september 2015, er der, fra kl. 9.00, oplæg fra:
Skatteminister Karsten Lauritzen
Advokat Lida Hulgaard
Statsautoriseret revisor John Bygholm
Pressens repræsentanter er velkomne til at overvære de nævnte oplæg mandag den 28. september 2015. De øvrige dele
af årsmødet er alene for indbudte medlemmer og gæster. Det samlede program for årsmødet ses nedenfor.
Foreningen afholder samtidig generalforsamling, hvor foreningens formand aflægger beretning. Beretningen vil efter
generalforsamlingen være tilgængelig på FDS' hjemmeside.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til foreningens formand Anette Stæhr, telefon 3018 1885.
Program søndag den 27. september 2015
Kl. 14.00
Årsmødet 2015 åbnes
Velkomst ved FDS’ formand, Anette Stæhr
Kl. 14.30
Kurser og erfaringsudveksling for ankenævnsmedlemmer
Kl. 16.00
Generalforsamling
Kl. 16.45
Partigruppemøder
Kl. 17.30
Generalforsamlingen genoptages
Program mandag den 28. september 2015
Kl. 09.00
Skattesagers behandling hos domstolene – et tilbageblik
v/advokat Lida Hulgaard
Kl. 10.00
Skatteminister Karsten Lauritzen
Kl. 11.00
Retssikkerhed i det nye klagesystem
v/statsaut. revisor John Bygholm
Kl. 12.00
Orientering fra Skatteankestyrelsen
Kl. 12.30
Afslutning på årsmødet
v/ FDS’ formand, Anette Stæhr

Venlig hilsen
Anette Stæhr
Formand
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