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Deltagelse i Georgetowns University’s Graduate Tax Scholar program  

Den følgende tekst beskriver mit ophold ved Georgetown University Law Center fra august 2014 til 

maj 2015.  

Georgetown University Law Center er beliggende i downtown Washington D.C., USA, og er et 

universitet, der især lægger vægt på skatteretten. Jeg blev optaget som deltager i deres Graduate 

Tax Scholar program, der er en særlig del af Georgetown University’s Master of Laws in 

Taxation(LL.M. i skat), hvor vi var seks deltagere dette år.   

En af de mange positive ting ved universitetet var det store skatteretlige fagudvalg, hvor 

Georgetown University tilbyder næsten 100 skatteretlige fag. F. eks. tilbyder Georgetown 

University hele tre fag inden for transfer pricing, hvilket derfor giver rig mulighed for fordybelse.  

I forhold til selve undervisningen var de fuldtidsansatte professorer alle sammen enormt dygtige og 

engagerede. Det var især interessant, at professorerne formåede at sætte undervisningen i et større 

perspektiv, hvor man ikke bare lærte juraen, men også hvordan reglerne fungerede i praksis. 

Eksempelvis i forhold til noget så basalt som ”time value of money”, og hvordan det er ønskværdigt 

for virksomheder at få et skattefradrag så hurtigt som muligt. Det betød, at jeg samtidig med et 

amerikansk perspektiv også fik et økonomisk perspektiv på skatteretten.  

I de fag hvor eksterne deltidsansatte professorer stod for undervisningen, der var undervisningen 

dog mere svingende. Ikke alle fag virkede lige godt tilrettelagte og man kunne måske godt mærke, 

at det store fagudvalg betød, at alle fagene ikke havde samme høje kvalitet.   

Min deltagelse i Graduate Tax Scholar programmet medførte, at jeg fik lov til at tage del i en række 

spændende arrangementer. Eksempelvis besøgte vi The U.S. Tax Court, hvor vi spiste frokost med 

en dommer. Det var særligt interessant at høre ham fortælle om styrkeforholdet i sager mellem de 

amerikanske skattemyndigheder og store multinationale selskaber som Amazon, hvor de 

amerikanske skattemyndigheder har markant mindre ressourcer til rådighed.  

På det personlige plan var det en stor oplevelse at tilbringe 10 måneder i Washington D.C. Det er en 

by, der på mange måder er meget anderledes end Danmark. Det var samtidig rigtig spændende at 

lære mennesker fra det meste af verden at kende, og hvordan vi på mange måder er ens, men også 

de forskelligheder som vores uensartede kulturelle baggrunde medfører.  

Sammenfattende har det været en utrolig god oplevelse både fagligt og socialt. En oplevelse som jeg 

varmt kan anbefale.  
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