
 

 

Efterrettelighed i gråzoneland 
14. juni 2022 

 
Som rådgiver kan det være vanskeligt at finde ud af, om man er på den rigtige eller den forkerte side af grænsen for god rådgivning. 
Grænsen for hvad der betragtes som omgåelse har over tid flyttet sig, og derved flytter grænsen sig også for, hvad rådgiver kan 
rådgive om. 
 
Efter velkomst og introduktion til emnet af studieleder, professor Jane Bolander, vil TaxTalk stille skarpt på nogle centrale temaer i 
rådgivningsproblematikken med følgende oplæg: 
 

 Optimal rådgivning som ansvarsgrundlag 

 Hvor er grænserne i forhold til omgåelse? – Ligningslovens § 3 og omgåelsespraksis 

 DAC 6 – hvornår er man aggressiv? 

 Offentlighedens repræsentant – fokus på hvidvask indberetning 

 Fremtiden – et kik i krystalkuglen 

 
OPLÆGSHOLDERNE ER 
 
Senior Tax Manager, cand.jur. Martin Nors Hansen, Revitax A/S, ekstern lektor og fagkoordinator på Master i Skat, Skatte- og 

afgiftsproces samt Skattekontrol og skattestrafferet 

 

Managing director, professor Ph.D. Jakob Bundgaard, Corit Advisory A/S 

 

Partner Susanna Bjerrum Poulsen, PWC 

 

Statsautoriseret revisor Martin Samuelsen, Inspicio, ekstern lektor Cand. merc. aud. studiet 
 
Chefkonsulent, cand. jur. Kim Lundgaard Hansen, Skatteministeriet 

 
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 12. juni. 
  
TID OG STED 
Tirsdag den 14. juni 2022 fra 16.00 til ca. 18.00 i auditorium SP202 Bain & Company Aud. Solbjerg Plads 3, 2. sal, 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 9.juni 2022. Arrangementet er gratis.  
Bemærk, begrænset antal pladser. 
  
 
Ansøgningsfrist efterår 2022 var 1. maj – der optages studerende efter fristens udløb, såfremt der er ledige pladser. 
Læs mere på WWW.CBS.DK/MAS  eller kontakt Helle Ibæk, hi.master@cbs.dk 
 

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

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/43435E457141445D467940
http://www.cbs.dk/MAS

