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Skatte- og afgiftsproces Poul Bostrup Hent PDF Forlaget skriver: Skatte- og afgiftsproces beskriver de
formelle regler for dialogen mellem myndigheder og borgere i skatte- og afgiftssager.

Bogen giver kendskab til disse formelle regler og disse reglers samspil med forvaltningsretten,
forældelsesloven og retsplejeloven, hvilket er centralt for alle, der deltager i førelse af sager om skatter og

afgifter.

De formelle regler søger at løse den vanskelige opgave, der består i at tage hensyn til borgernes retssikkerhed
samtidigt med, at det sikres, at myndighederne træffer de mest mulige korrekte afgørelser.

Skatte- og afgiftsprocessen - og dermed også denne bog - befinder sig således i skatterettens brændpunkt.

Bogen beskriver et område, hvor der hele tiden sker væsentlige ændringer - senest bortfaldet af
omkostningsgodtgørelse for juridiske personer medio 2009 og omorganiseringen af Skatteministeriet og

SKAT ultimo 2009 - og hvor der til stadighed afsiges en lang række afgørelser og domme.
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Kapitel 4. Prøvelsen. Det domstolslignende nævn -Landsskatteretten & Domstolsprøvelse

Kapitel 5. Sagsbehandlingsregler på skatteområdet
Kapitel 6. Frist- og forældelsesregler. Ansættelsesfrister på skatteområdet & Forældelsesregler ad pengekravet

Kapitel 7. Aktindsigt og tavshedspligt
Kapitel 8. Skatteforbehold, omgørelse & omvalg
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