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Forord 

Forord 
Forord 
Der er ikke i nævneværdig grad foretaget analyser af den processuelle 
regulering af afgifter i dansk ret. Forklaringen herpå kan man kun gisne om, 
men skal antageligt søges i traditioner frem for saglighed. Ideen med 
udgivelse af denne bog om både skatte- og afgiftsprocessen udsprang navnlig 
af, at det afgiftsprocessuelle område ikke tidligere har været dyrket tilbunds-
gående. Hensigten med bogen er derfor i videre omfang end tidligere at sætte 
fokus herpå – samt sammenholde det med den tilsvarende eller forskellige 
processuelle regulering af indkomstskatterne. 
 Men også betydningen af EU-retten for dansk skatte- og afgiftsproces er 
ikke undergået megen opmærksomhed. Det kan skyldes, at der ikke er nogen 
påvirkning, eller det kan skyldes, at ingen endnu har sat sig for at undersøge 
en eventuel påvirkning. Det er baggrunden for, at jeg i bogen introducerer 
EU-rettens betydning for dansk skatte- og afgiftsproces. Jeg forsøger samti-
dig at give et bud på, hvorledes bogens hovedområder konkret påvirkes af 
EU-retten. 
 Bogen medtager ikke alle områder af skatte- og afgiftsprocessen. I stedet 
har jeg udvalgt de områder, jeg anser for de mest interessante, men muligvis 
også tungeste. Det er retskilderne, forventningsprincippet, bindende svar, 
fristreglerne, forenklede regler om tilbagebetaling og forældelse. Mit ønske 
har været at give en grundigere analyse af disse udvalgte områder.  
 Endelig har jeg med bogen gerne villet imødekomme praktikerens behov 
for på den ene side en tilbundsgående indføring, men på den anden side også 
en hurtig tilgang til emnerne. Bogen er derfor opdelt i en del I og en del II. 
Bogens del I er den grundige analyse med en udførlig henvisning til retskil-
derne, mens bogens del II, Appendiks, er et opslagsværk med en summarisk 
og skematisk indføring. Jeg er navnlig spændt på, hvordan Appendiks vil 
blive modtaget. 
 Foruden forhåbentligt at blive et nyttigt værktøj til alle, der beskæftiger sig 
med afgørelser inden for skatte- og afgiftsretten og med spillereglerne herfor, 
er det hensigten, at bogen skal anvendes i undervisningssammenhænge, 
herunder på masteruddannelserne i Master Skat og Master Moms & Afgifter 
på det processuelle område, hvor jeg underviser. 
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 Professor Mette Neville har vejledt mig i bogens opbygning og systema-
tik; herfor skal hun have tak. En stor tak også til professor Aage Michelsen 
for gennemlæsning og konstruktiv kritik af udvalgte kapitler, hvilket har 
været meget udbytterigt for mig. Også tak til professor, dr.jur. Erik Werlauff 
for gennemlæsning af udvalgte dele af bogen. Endelig skal der lyde en stor 
tak til professor, dr.jur. Niels Fenger for interessante diskussioner og bidrag 
til kapitlet om EU-rettens betydning. 
 Jeg er taknemmelig for den økonomiske støtte, jeg har modtaget fra Nor-
disk Skattevidenskabeligt Forskningsråd, fra FSR’s Studie- og Understøttel-
sesfond, fra Augustinus Fonden og fra SKAT. Uden støtten herfra var bogen 
ganske enkelt ikke blevet til. En stor tak også til Erhvervsjuridisk Institut, 
Handelshøjskolen/Aarhus Universitet, ved institutleder, professor, dr.jur. 
Karsten Engsig Sørensen, som velvilligt har stillet kontorfaciliteter til rådig-
hed. 
 Den største tak skal lyde til min skønne familie. Især til mine dejlige 
drenge, Poul og Laurits, der endnu engang har været vidner til, at jeg har 
skullet fordybe mig og være kedelig – mere end sædvanligt. Og ikke mindst 
til min elskede mand, Uffe, der med støtte og opmuntrende bemærkninger har 
holdt sammen på det hele, når skriveriet for alvor tog over. 
 Bogen medtager materiale offentliggjort frem til 1. juni 2010. Der er såle-
des alene i begrænset omfang inddraget afgørelser mv. offentliggjort efter 
denne dato. 

Mette Holm Høgsbro 
Vitten, juli 2010 
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