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Vedtægter for prisuddelingen 

KARNOVS SKATTEPRIS 
 
 
 
I denne vedtægt regulerer Karnov Group Denmark A/S retningslinjerne for uddelingen 
af Karnovs Skattepris i regi Karnov Group Denmark A/S.  
 
 
1. Formål 
Prisuddelingen har til formål at anerkende 
 

a. En skattespecialist, der har ydet et væsentligt bidrag til udvikling af dansk 
skatte- og afgiftsret af teoretisk eller praktisk art. Det kan for eksempel være: 
- retsvidenskabeligt arbejde (udarbejdelse af bøger, afhandlinger, artikler 

etc.) 
- arbejde med regeludvikling, retssikkerhed eller juridisk innovation 
- formidling og udbredelse af viden om skatteret  
- effektivisering af sagsbehandling, arbejdsgange eller anden praktisk 

innovation på skatterettens område 
 

b. En studerende, der har indleveret en specialeafhandling af særlig høj kvalitet 
inden for skatte- og afgiftsretten, som fremmer udviklingen af retsområdet. 

 
Vedtægterne regulerer derfor to priser benævnt hhv. skatteprisen og specialeprisen. 
 
2. Udvælgelse af prismodtagere 
Hvert år anmoder Karnov Group Denmark A/S relevante foreninger, institutioner og 
personer indenfor skatteret samt tidligere modtagere af prisen om indstillinger af 
kandidater til årets skattespecialistpris. Karnovs Skattepriskomité kan meddele 
foreninger m.v., som skal anmodes om at give indstilling. 
 
Indstillingerne til Karnovs Skattepris skal begrundes uddybende med udgangspunkt i 
formålsparagraffen. 
 
Kandidater til Specialeprisen kan foreslås af samme kreds, herunder læreanstalterne. 
Med forslaget skal følge specialet. Ligeledes kan den specialeskrivende selv indsende 
sit speciale og bede om at komme i betragtning. 
 
Ud fra de indstillede kandidater udvælger Karnovs Skattepriskomité en prismodtager 
til hver pris. Se herom under pkt. 4. 
 
3. Karnovs Skattepriskomité 
Karnov Group Denmark A/S nedsætter en komité, som har til opgave at evaluere de 
indstillede kandidater og dertil hørende begrundelser, der indkommer hvert år, for at 
udvælge én modtager til hver pris. Komitéen afholder 1-2 møder årligt efter behov. 
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Karnov Group Denmark A/S udpeger selv op til 5 medlemmer med udgangspunkt i 
ovenstående hensyn.  
 
Desuden udpeges ét medlem af hver af følgende foreninger: 
 

• Dansk skattevidenskabelig forening 
• Danske skatteadvokater 
• FSR – danske revisorer 
• SRF Skatterevisorforeningen 

 
Karnov Group Denmark A/S udpeger formanden for Karnovs Skattepriskomité. 
Formandens primære opgave er at sikre, at vedtægterne overholdes, at indkalde 
komitéen til møde for at vurdere indstillinger og udvælge prismodtagere samt at 
kommunikere komitéens beslutninger til ledelsen i Karnov Group Denmark A/S samt 
til øvrige interessenter. 
 
4. Prisen og prisuddelingen 
Karnov Group Denmark A/S fastsætter, hvad der uddeles som pris. Som hovedregel 
tager priserne form af et kunstværk af en dansk kunstner herunder f.eks. en 
bronzefigur, et værk i glas, et maleri eller lignende. Karnovs Skattepriskomité kan 
inddrages i valget af, hvordan prisen kommer til udtryk. Karnov Group Denmark A/S 
finansierer priserne. 
 
Prisuddelingen finder sted ved en årlig begivenhed, hvor Karnov Group Denmark A/S 
inviterer relevante deltagere til en reception.  
Karnov Group Denmark A/S inviterer desuden på en middag for prismodtagerne. 
Middagen foregår som hovedregel på samme dato som prisuddelingen. 
 
Karnov Group Denmark A/S lægger desuden lokaler til møder i Karnovs 
Skattepriskomité. 
 
Karnov Group Denmark A/S kan vælge at lade sponsorer medfinansiere hele eller dele 
af arrangementerne eller at sponsorere selve prisen. 
 
 
6. Vedtægtsændringer og opløsning 
Karnov Group Denmark A/S kan til enhver tid ændre vedtægterne eller nedlægge 
prisuddelingen. Sådanne beslutninger vil blive forelagt Karnovs Skattepriskomité forud 
for evt. offentliggørelse. 
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