FORENINGEN AF DANSKE SKATTEANKENÆVN
Sekretariat:
Ved Vesterport 6, 4.
1216 København V
fds@sanst.dk
www.fds.dk
Den 18. september 2020

Til ankenævnsmedlemmer i
FDS’ medlemsnævn

FDS’ årsmøde 2020 – tilmelding og program – og indvarsling af ekstraordinær generalforsamling.
I fortsættelse af den foreløbige indvarsling af FDS årsmøde og generalforsamling på Nyborg
Strand, Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
søndag, den 25. oktober 2020, kl. 12 – mandag, den 26. oktober 2020, kl. 16.
følger hermed program, tilmeldingsblanket og indvarsling af ekstraordinær generalforsamling.

Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen har besluttet at der umiddelbart forud for den ordinære generalforsamling afholdes
ekstraordinær generalforsamling om ændring af FDS’ vedtægter:
søndag, den 25. oktober 2020 kl. 13.15
Bestyrelsen foreslår ændring af §2 i foreningens vedtægter, så følgende sætning udgår: ”Fælles
skatte- og vurderingsankenævn nedsat af skatteministeren er efter disse vedtægter fuldt ud at
sidestille med skatteankenævn.”.
Ændringen skal have virkning fra den er vedtaget, og skal ses i sammenhæng med, at fællesankenævnene nu reelt fungerer som vurderingsankenævn og ikke længere behandler skatteklager, og
at de nedlægges med udgangen af året.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling
Forslag fra ankenævn, der ønskes behandlet på foreningens ordinære generalforsamling, skal i
henhold til § 4 i foreningens vedtægter være bestyrelsen i hænde senest en måned før generalforsamlingen (25. september 2020).

Indslusningsforløbet for medlemmer af nye skatteankenævn
Mandagen, den 26. oktober er afsat til indslusningsforløbet, og er forbeholdt medlemmerne af de
nye skatteankenævn.

Side 2

Politiske gruppemøder – den 25. oktober 2020
FDS har reserveret mødelokaler til afholdelse af politiske gruppemøder.
Den enkelte gruppe fastsætter programmet for gruppemødet, herunder indkalder eventuelle foredragsholdere. De politiske grupper i FDS’ bestyrelse varetager de forberedende opgaver i forhold
til det enkelte gruppemøde.

Program for FDS’ årsmøde 2020
Søndag den 25. oktober 2020
Kl. 12.00-13.00

Ankomst og frokost

Kl. 13.00-13.15

Årsmødet åbnes – plenummøde
Velkomst ved FDS’ formand, Richard Petersen

Kl. 13.15-13.30

Ekstraordinær generalforsamling

Kl. 13.30-14.15

-

Valg af dirigent

-

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

-

Eventuelt

Ordinær generalforsamling
-

Valg af dirigent og aflæggelse af beretning om foreningens virksomhed

Kl. 14.15-16.15

Partigruppemøder

Kl. 16.15-18.00

Generalforsamlingen genoptages
- Debat om den mundtlige beretning samt godkendelse af regnskab for 2020
- Behandling af indkomne forslag
- Eventuelt

Kl. 18.00-19.00

Indlogering

Kl. 19.00-

Middag og socialt samvær

Side 3

Mandag den 26. oktober 2020
Dagen er afsat til indslusningsforløbet, og er forbeholdt medlemmerne af de
nye skatteankenævn.
Indtil kl. 09.00

Morgenmad og tjek-ud

Kl. 09.00-09.05

Velkomst v/FDS’ formand Richard Petersen

Kl. 09.05-09.10

Generalforsamlingen genoptages
- Offentliggørelse af bestyrelsens sammensætning

Kl. 09.10-09.25

Skatteminister Morten Bødskov
Videohilsen fra skatteministeren

Kl. 09.25-09.50

FDS rolle og udfordringer
v/formand Richard Petersen og næstformand Bjarne Petersen

Kl. 09.50-10.15

Skatteankenævnene og skatteankestyrelsen
v/direktør Winnie Jensen, Skatteankestyrelsen

Kl. 10.15-12.15

Oplæg i mindre fora
• Skattesystemet v/kontorchef Morten Dreisig Olsen, Skatteankestyrelsen
• Lægmandsrollen v/FDS’ næstformand Bjarne Petersen
• Regler for medlemmer

Kl. 12.15-13.15

Frokost

Kl. 13.15-13.45

Den fremtidige ligningsindsats
v/fagdirektør Karin Bergen, Skattestyrelsen

Kl. 13.45-14.30

Retskilder og beslutningsrum
v/FDS formand, Richard Petersen

Kl. 14.30-14.45

Kaffepause

Kl. 14.45-15.50

Beslutningsrum i konkrete sager

Kl. 15.50-16.00

Opsamling og afslutning
v/FDS’ formand Richard Petersen

Kl. 16.00

Hjemrejse

Tilmelding til årsmødet
Du bedes udfylde og indsende vedlagte tilmeldingsskema til FDS’ sekretariat senest den 24.
september 2020. Tilmeldingsskemaet ligger også på FDS’ hjemmeside, www.fds.dk, hvorfra du
kan udfylde, vedhæfte til e-mail og sende til Tilmelding-aarsmoede@sanst.dk.
Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af årsmødet bedes du returnere tilmeldingsskemaet,
uanset om du ønsker at deltage i årsmødet eller ej.

Bekræftelse på tilmeldingen og endelig indvarsling
Endelig bekræftelse på tilmelding udsendes sammen med endelig indvarsling senest 14 dage før
mødets afholdelse.
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Praktiske oplysninger
Hotel Nyborg Strand ligger ca. 1 km gang fra Nyborg Station.

Hotel
Der er forhåndsreserveret hotelværelse på Hotel Nyborg Strand. Hvis du ikke har brug for overnatning, bedes du oplyse dette ved tilmeldingen.

Transport
Du kan via tilmeldingsblanketten bestille togbillet. Bestilte togbilletter sendes pr. mail inden årsmødet.
Hvis du ønsker at anvende egen bil, vil udgifterne hertil blive refunderet med 1,96 kr. pr. km.
Det henstilles, at transport i egen bil så vidt muligt koordineres med andre deltagere i årsmødet.
Der er gratis parkering ved Hotel Nyborg Strand.

Venlig hilsen

Richard Petersen
formand

