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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
- beskriva, förklara och tillämpa skatteförfarandet och skatteprocessen,
- bedöma aktuella forsknings- och utvecklingsarbeten inom skatteprocessrätten,
- beskriva, förklara och tillämpa olika metoder inom skatteförfarande och skatteprocess,
- beskriva, förklara och bedöma olika frågor om partsbehörighets- och ansvarsfrågor, utredningar i
skatteärenden och innehållet i olika skattebeslut,



- identifiera problem i områdena skatteprocess, muntlig förhandling och det skatterättsliga
sanktionssystemet och lämna avancerade råd i dessa frågor,
- identifiera och tillämpa olika slag av rättsmedel i anstånds- och verkställighetsfrågor,
- redogöra för och tillämpa regelverket vid skatterevisioner och andra former av skatteutredningar hos
Skatteverket och
- redogöra för och tillämpa bestämmelserna om offentlighets- och sekretesslagstiftningen på
skatteområdet.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- självständigt identifiera och formulera frågeställningar,
- planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser avseende skatteprocessuella
frågor,
- agera som ombud eller part i samband med muntlig förhandling i förvaltningsdomstol.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- med begränsad information analysera och bedöma komplexa företeelser inom skatteprocesser,
- ange styrkor och svagheter avseende argumentationen i en skatteprocess,
- bedöma trovärdigheten av och styrkan i olika bevismedel,

Innehåll
I kursen fokuseras föreläsningar och rollspel kring förvaltnings- och processrättsliga frågeställningar vilka
bland annat inkluderar behörighets- och ansvarsfrågor och frågor om utredningen i skatteärenden. Inom
kursens ram behandlas även innehållet i olika beskattningsbeslut, sanktionssystemet samt olika slag av
rättsmedel, anstånds- och verkställighetsfrågor. 

Under kursen genomförs ett rollspel som inleds med skriftväxling där studenterna skall spela olika roller
som handläggare på Skatteverket, skattekonsulter samt skattskyldiga. En fingerad skriftväxling mellan
handläggare på Skatteverket och skattskyldiga avslutas med en muntlig förhandling i förvaltningsrätten.
Deltagande i rollspelet är en obligatorisk uppgift.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom salstentamen och genom deltagande i ett obligatoriskt rollspel där
skriftliga inlämningsuppgifter i grupp, liksom agerande i samband med muntlig förhandling i
Förvaltningsrätten i Karlstad, ingår. 

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.


