
 

Ekstraordinær genoptagelse - Trykprøvning af praksis 
23. maj 2019 

 

- Er der symmetri i forholdet mellem borgernes og skattemyndighedernes mulighed for ekstraordinær genoptagelse, når der 

foreligger fejl? 

- Hvad er grov uagtsomhed og særlige omstændigheder på genoptagelsesområdet?  

- Er fristudvalgets intentioner bag reglerne realiseret? 

Efter velkomst og introduktion til emnet af studieleder, professor Jane Bolander, vil TaxTalk stille skarpt på nogle centrale temaer i 
fristproblematikken med følgende oplæg: 
 

 Ekstraordinær ansættelse set fra skattemyndighedernes side – retspolitiske betragtninger og synspunkter på anvendelsen 

af skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 5. 

 Ekstraordinær genoptagelse set fra borger- og rådgiverside – særligt skatteforvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 8 belyst 

bl.a. ved markante eksempler. 

 Status - gældende ret i praksis 

 Retspolitiske overvejelser i et fremadrettet perspektiv 

 
OPLÆGSHOLDERNE ER 
 
Chefkonsulent, cand.jur. Hanne M. Christensen, Skattedepartementet, underviser på Master i Skat, Skattekontrol og skattestrafferet 

 

Senior Tax Manager, cand.jur. Martin Nors Hansen, Revitax A/S, fagkoordinator på Master i Skat, Skatte- og afgiftsproces samt 

Skattekontrol og skattestrafferet 

 

Retsformand, cand.jur., Poul Bostrup, Landsskatteretten, underviser på Master i Skat, Skatte- og afgiftsproces. 

 

Advokat, Eduardo Vistisen, Advokatfirmaet Vistisen Falk Winther 

 
 

Vi slutter årets TaxTalk med en let anretning. Det er muligt på dagen at få udleveret et deltagerbevis ved at skrive til mas@cbs.dk 
senest den 21. maj. 
  
TID OG STED 
Torsdag den 23. maj 2019 fra 16.00 til 18.30 i auditorium SP202 Qvartz – Solbjerg Plads 3, Frederiksberg. Begrænset antal p-pladser 
ved CBS. P-billet kan hentes i informationen.  Der er 2-timers zone på Frederiksberg, men også mulighed for parkering i Frederiksberg 
Centret. 
  
Tilmeld dig – og gerne en eller flere gæster – TaxTalk via dette link senest 16. maj 2019. Arrangementet er gratis.  
Bemærk, begrænset antal pladser. 
  
 
Ansøgningsfrist efterår 2019 er 1. maj – der optages studerende efter fristens udløb, såfremt der er ledige pladser. Læs mere på 
WWW.CBS.DK/MAS 

 

BEVÆG DIG FRA KOMPETENCE TIL EKSPERTISE – TAG EN MASTER I SKAT 

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42415B447942405C427440?=&utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
http://www.cbs.dk/MAS

