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Skatte- og afgiftsprocessen Mette Holm Høgsbro Hent PDF Denne bog omhandler retskilderne, betydningen
af generelle og konkrete tilkendegivelser fra myndighederne, bindende svar, fristreglerne, forenklede regler

om tilbagebetaling, forældelse og samspillet med fristreglerne.

Fremstillingen har bl.a. fokus på den processuelle regulering af moms og afgifter, på EU-rettens betydning for
skatte- og afgiftsprocessen og på de skatte- og afgiftsprocessuelle reglers samspil med den almindelige

forvaltningsret.

Bogen imødekommer praktikerens behov for i nogen sammenhænge at dykke helt ned i forarbejder, baggrund
og nye afgørelser, kombineret med behovet for til andre tider at få en hurtig afklaring af et givent retsområde.
Bogen er derfor to-delt. Del 1 er en grundig analyse af emnerne med udførlig henvisning til retskilder, mens
del 2, Appendiks, er et opslagsværk med en summarisk og skematisk indføring. Bogen anvendes bl.a. på
uddannelserne Master i Moms & Afgifter og Master Skat på det processuelle område, hvor forfatteren

underviser.
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