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Kvittermg for klage

Dato

I har klaget over SKATs beslutning i forbindelse med en anmodning aktindsigt,
jf. SKATs brev af 17. februar 2015. SKAT har sendt klagen til behandling i
Skatteankestyrelsen. SKATs udtalelse af 30. marts 2015 vedlaegges hermed i
kopi.
Hvis I har bemaerkninger til SKATs udtalelse, skal I henvende dig in den 14
dage.
Opmaerksomheden henledes pa Skatteankestyrelsens afgorelse af 13. april 2015,
hvorved SKAT palasgges at udlevere de i denne sag omhandlede oplysninger
elektronisk i et maskinhesbart format, samt pa det i nasrvsrende sag af SKAT
anf0rte i udtalelsen af 30. marts 2015, hvorved SKAT anforer at:
"Det bemarkes, at det ikke i forbindelse med den f0rste fremsendelse af dokumenterne elektronisk til klager var muligt for
SKAT at anvende e-boks. SKAT har dog som naevnt nu fremsendt dokumenterne elektronisk ved brug af e-boks."
Dersom ovenstaende saledes tilgodeser jeres anmodninger pa tilfredsstillende
vis, med et deraf f01gende 0nske om at tilbagekalde klagen, bedes dette meddelt
Skatteankestyrelsen inden for samme frist pa 14 dage. Skatteankestyrelsen vil i
sa fald henlasgge sagen uden yderligere behandhng.
Tilbagekaldes klagen ikke, behandles den pa det foreliggende grundlag med
jeres eventuelle kommentarer til fremsendte udtalelse fra SKAT.
Skatteankestyrelsen bemasrker herved, at der ikke pa nuvasrende er taget stilling til
hvorvidt SKAT ved det i brevet af 17. februar 2015 anforte, har truffet en forvaltningsretlig afgorelse, der kan paklages til Skatteankestyrelsen.
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Sagen skal afg0res af Skatteankestyrelsen, der skal have faerdigbehandlet sagen
inden 20 arbejdsdage efter modtagelsen af din klage, medmindre dette pa grund
af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet ikke er muligt. Hvis fristen ikke kan
overholdes, vil du blive underrettet om grunden til fristoverskridelsen og om,
hvornar en afg0relse kan forventes at foreligge.
Ved henvendelse om sagen bedes I oplyse sagsnummer 15-1126430.
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