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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-12 och gäller från
höstterminen 2020 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet vid Karlstads universitet, vari
JPG012 Skatterätt, 15 hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- identifiera, förklara och lösa svåra problem inom företagsbeskattningens och mervärdeskattens område,
- bedöma aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom skatterätten och
- beskriva och förklara olika tillämpningsmetoder inom det skatterättsliga området.

Färdighet och förmåga



Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- identifiera, förklara och lösa svåra problem inom företagsbeskattningens och mervärdeskattens område,
- beskriva och förklara sambandet mellan skatterätten och andra juridiska och ekonomiska ämnesdelar
på vilka skatterätten bygger,
- beskriva och förklara den svenska beskattningens beroende av och påverkan på omvärlden och
- identifiera och lösa svåra mervärdesskatterättsliga frågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- identifiera, förklara och lösa svåra problem inom företagsbeskattningens och mervärdeskattens område,
- planera och med adekvata skatterättsliga metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna
tidsramar,
- muntligt och skriftligt tydligt redogöra för redovisade slutsatser avseende företagsskattefrågor och
mervärdesskatt samt de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper,
- självständigt söka efter och tolka skatterättsligt källmaterial och
- ange, förklara och lösa sammansatta problem där skatterätt, övrig juridik samt ekonomi ingår i ett
komplext samspel.

Innehåll
Kursen fokuserar på skattefrågor inom företagsbeskattningen såsom beskattning av företagsgrupper och
skattefrågor kring omstrukturering av företag. Kursen tar också upp skatterättslig metod liksom
skatterättens koppling till civil- och redovisningsrätten. Inom kursens ram sker även en fördjupning med
avseende på beskattning av fåmansaktiebolag, handelsbolag och mervärdesskatt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom salstentamen, dels genom PM-uppgifter i grupp som examineras
individuellt. PM-uppgifter presenteras och diskuteras gruppvis i seminarieform.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


