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Huvudområde:
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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 skall studenten kunna
- visa fördjupade kunskaper om allmän vetenskapsteori och allmän rättslära, som är av relevans för
skatterätten,
- visa fördjupade kunskaper om beskattningens konstitutionella grund, och
- redogöra för och analysera sambandet mellan skatterätten och andra juridiska och ekonomiska
ämnesdelar som har betydelse för skatterätten.



Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- analysera och bedöma komplexa transaktioner och förhållanden även med begränsad information,
- självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder
genomföra kvalificerade skatterättsliga uppgifter inom givna tidsramar,
- tillämpa juridiska metoder på skatteområdet med särskild hänsyn till rättskällor samt lag- och
rättsfallstolkning som är relevanta på skatteområdet,
- muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sin argumentation och slutsatser avseende
förelagda skatterättsliga problem i dialog med andra som har skatterättslig kompetens,
- strukturera juridisk formalia i skatterättsliga texter, inbegripet citat och hänvisningsteknik samt
utformning av litteratur - och källförteckningar,
- tillämpa skatterättsliga kunskaper i praktiskt förekommande situationer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- göra bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga, moraliska och etiska aspekter i skatterättsliga
och skattepolitiska frågor samt uppmärksamma etiska aspekter i forsknings- och utvecklingsarbete,
- diskutera rättsvetenskapen möjligheter och begränsningar på det skatterättsliga området och
- identifiera behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling.

Innehåll
Kursen behandlar rättsvetenskaplig och skatterättslig teori som också omsätts i praktisk tillämpning i
svårare skatterättsliga frågor. Under kursen behandlas därför skatterättsliga, konstitutionella och
internationellrättsliga grunder, såsom legalitetsprincipen i grundlagen och dess betydelse för
tillämpningen, svensk intern rätts förhållande till internationella avtal och internationellt samarbete,
metodfrågor vid tolkning och tillämpning av skattelag och andra metod- och rättssäkerhetsfrågor.
Skatteverkets normgivningsmakt och betydelsen av dess ställningstaganden med mera liksom retorik
och argumentationsanalys behandlas också. En fördjupad genomgång sker av rättskällorna liksom av
sambandet mellan skatterätten och andra ekonomiska och juridiska discipliner. Olika tolkningsmetoder
vid mer komplicerade fall behandlas. Kursen tar också upp etiska och moraliska frågor som lagstiftare
och individer ställs inför det vill säga frågor som får allt större betydelse såväl i samhällsdebatten som
inom den rättsvetenskapliga utbildningen. Kunskaperna övas i fördjupande grupparbeten och fingerande
rättegångsspel under särskilda temaveckor. 

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras dels genom skriftliga inlämningsuppgifter, som också redovisas muntligen, och
rättegångsspel, som sker i grupp men examineras individuellt, dels genom individuell skriftlig
hemtentamen.

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.


