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Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (G2F)

Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-03-06 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkänd termin 1 och 2 på Juristprogrammet (JALAW) samt minst 30 hp godkända från följande kurser:
JPG006 Straffrätt 10 hp, JPG007 Processrätt 20 hp, JPG008 Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess 12
hp, JPG009 Familjerätt 8 hp och JPG010 Allmän rättslära II 10 hp.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för de tre inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet,
- redogöra för skatteprocessen och skatteförfarandelagen,
- på en grundläggande nivå redogöra för mervärdesskattelagstiftningen,
- på en grundläggande nivå redogöra för internationell skatterätt och EU-skatterätt, och



- på en grundläggande nivå redogöra för sambandet mellan redovisning och beskattning.

Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera, analysera och lösa skatterättsliga problem avseende både inkomst- och mervärdesskatt,
- självständigt söka efter samt tolka skatterättsligt källmaterial,
- föreslå lämpliga resultatjusteringsmöjligheter i ett mindre aktiebolag och enskild näringsverksamhet
beroende på de ekonomiska förutsättningarna och
- ge enklare råd i skatterättsliga frågor.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- bedöma relationen mellan EU-rättslig och nationell skattelagstiftning,
- bedöma vilken trovärdighet olika skatterättsliga källor har och
- anta ett proaktivt förhållningssätt till skatterätten.

Innehåll
I kursen genomgås de tre inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet. Fokus läggs på inkomst
av näringsverksamhet i mindre aktiebolag och enskild näringsverksamhet. Vidare genomgås på en
grundläggande nivå internationell beskattning, EU-skatterätt och mervärdesskatt. De formella
skattereglerna och skatteförfarandet poängteras. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar
och seminarier. Undervisningen har en problemorienterad karaktär.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

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

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.


