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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 (JALAW), vari JPG012 Skatterätt 15
hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- visa fördjupad kunskap om hur internationella överenskommelser påverkar och implementeras i den
svenska skatterätten, 
- visa fördjupad kunskap om svensk intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt
samt hur dessa rättsområden samverkar och måste beaktas i ett sammanhang för att lösa internationella
skattefrågor,



- visa fördjupad kunskap om hur rättsliga konflikter löses på den internationella skatterättens område och
- visa fördjupad metodkunskap på den internationella skatterättens område. 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- självständigt tolka och tillämpa dubbelbeskattningsavtal,
- med beaktande av svensk internationell skatterätt och dubbelbeskattningsavtal analysera om och i
vilken omfattning som vanligt förekommande inkomster ska beskattas i Sverige,
- muntligt och skriftligt klart redogöra för sin analys och de argument som ligger till grund för denna och
- arbeta med kvalificerad verksamhet som avser internationell beskattning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- beskriva och bedöma orsakerna till problemen med internationell dubbelbeskattning respektive
internationell icke-beskattning och skatteundvikande åtgärder,
- beskriva för- och nackdelar med det internationella samarbetet på beskattningens område och
- översiktligt bedöma vad den internationella beskattningen också har för samhälleliga och ekonomiska
konsekvenser.

Innehåll
Under kursen behandlas svensk internationell inkomstskatterätt, internationella skatteavtal (främst
dubbelbeskattningsavtal, men även andra överenskommelser om samarbete på skatteområdet) och EU-
rättens påverkan på skatterätten. Kursen syftar till att studenten ska förstå hur dessa olika rättsområden
samspelar och måste beaktas i ett sammanhang för att lösa olika skatterättsliga frågor när personer eller
företag bor eller är verksamma i flera länder. Därvid blir såväl metodfrågor, som lagtolkning, tolkning av
internationella avtal och betydelsen av EU-rätt, som det materiella innehållet i dessa rättssystem av stor
vikt. Grundläggande kunskaper i hur beskattningsrätten normalt fördelas mellan staterna i fråga om
vanliga inkomsttyper ges och studenten tränas att på egen hand kunna göra sådana rättsliga
bedömningar.

Det internationella samarbetet och EU-rätten är hela tiden under utveckling och grundläggande kunskaper
om hur detta sker är av stor vikt för att kunna följa med i den utveckling som ständigt sker inom området.
Former och mekanismer för det internationella samarbetet, men också de hinder och motstridiga
intressen som finns i det internationella samfundet, uppmärksammas. Stor vikt läggs också vid
konfliktlösningsmekanismerna för staternas kolliderande skatteanspråk, även på ett praktiskt plan när
företag och individer råkar i kläm i fråga om konkurrerande skatteanspråk. Likaså uppmärksammas det
nya fenomenet dubbel icke-beskattning och vad staterna gör med hjälp av internationella
överenskommelser för att eliminera eller lindra det problemet.

Sammantaget lärs grunderna och en viss fördjupning i internationell skatterätt ut, så att studenterna efter
avslutad kurs ska kunna arbeta med juridiskt arbete inom detta område på t.ex. advokatbyrå eller
konsultbyrå, Skatteverket, departement eller i domstol.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom individuella PM-uppgifter som presenteras och diskuteras vid
obligatoriska seminarier samt genom salstentamen.

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.


