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Utbildningsplan 

 

Magisterprogram i skatterätt  

 

Programkod: SASKT 

Programmets benämning:  Magisterprogram i skatterätt  

 Master’s Degree Programme (one year) in Tax Law 

Högskolepoäng/ECTS: 60 

Beslut om inrättande:  Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 2017-02-

09, att gälla från och med ht 2017 

Undervisningsspråk: Svenska  

Utbildningsnivå: Avancerad nivå 

Examenskategori: Generell examen 

Behörighetskrav 

 

 

Examen enligt något av följande alternativ: 

- Minst 180 hp med huvudområdet företagsekonomi eller 

nationalekonomi vari ingår kursen Beskattningsrätt I,15 hp 

eller motsvarande 

- Juristexamen, 270 hp eller motsvarande 

- Rättsvetenskapligt program om minst 180 hp med 

skatterättslig grundkurs, 15 hp, eller motsvarande 

 

samt  

Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra 

språk kurs 3 eller B samt Engelska kurs 6 eller A eller 

motsvarande. 
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Inledning 

Utbildningen förbereder studenten för arbete inom det skatterättsliga området antingen 

inom den privata sektorn som exempelvis skattekonsult eller inom det offentliga 

området som exempelvis handläggare på Skatteverket. Magisterexamen ger dessutom 

grundläggande behörighet till forskarutbildning.  

 

Utbildningens mål  

Utbildningens mål utgörs dels av de nationella mål som ska uppnås för en 

magisterexamen, dels av de lokala mål som finns för programmet. 

 

Nationella mål 

Kunskap och förståelse 

För magisterexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen  

 visa kunskap och förståelse inom det skatterättsliga området, inbegripet såväl 

överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området 

samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och 

 visa fördjupad metodkunskap inom det skatterättsliga området för utbildningen 

 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen 

 visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera 

komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad 

information, 

 visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att 

planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom 

givna tidsramar, 

 visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina 

slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i 

dialog med olika grupper, och  

 visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings - och 

utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För magisterexamen skall studenten enligt Högskoleförordningen 

 visa förmåga att inom det skatterättsliga området för utbildningen göra 

bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska 

aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och 

utvecklingsarbete, 

 visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 

och människors ansvar för hur den används, och 

 visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för 

sin kunskapsutveckling 
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Lokala mål 

Kunskap och förståelse  

För magisterexamen skall studenten kunna 

 visa fördjupade kunskaper om regelverket inom materiell företagsbeskattning 

såsom beskattning av företagsgrupper och internationell beskattning 

 visa fördjupade kunskaper om regelverket om förfarandefrågor och 

skatteprocess 

 visa fördjupade kunskaper om allmän vetenskapsteori, allmän rättslära, 

skatteetik och skattemoral 

 redovisa kvalificerade materiella juridiska kunskaper inom det valda 

fördjupningsområdet för magisteruppsatsen 

 

Färdighet och förmåga 

För magisterexamen skall studenten kunna 

 kunna medverka vid skatterevisioner och andra former av skatteutredningar 

 kunna agera som ombud eller part i samband med muntlig förhandling i 

skattedomstol 

 visa förmåga att författa, försvara och opponera på en vetenskaplig uppsats med 

inriktning mot de områden som behandlas på magisterprogrammet. 

 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt  

För magisterexamen skall studenten kunna 

 visa medvetenhet om etiska och moraliska frågor som lagstiftare och tillämpare 

ställs inför 

 visa förmåga att kunna sätta sig in andras arbeten i ett vidare teoretiskt 

perspektiv  

 

Utbildningens upplägg 

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Obligatoriska rollspel och 

författande av PM ingår i examinationen. Studiebesök sker under utbildningens gång 

hos myndigheter och företag. Under termin två varvas ett poängsatt praktikarbete på ett 

företag eller en myndighet med teoretisk och vetenskaplig metodutbildning. 

Magisterprogrammet 60 hp, avslutas med ett enskilt examensarbete om 15 hp.  

 

Utbildningens innehåll 

I programmet ingår nedanstående obligatoriska kurser: 

 

Termin 1 

 

Materiell företagsbeskattning, 15 hp 
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Kursens fokus ligger på materiella skatteproblem såsom beskattning av företagsgrupper 

och skattefrågor kring omstrukturering av företag, beskattning av fåmansföretag och 

handelsbolag, mervärdesskatt samt internationell beskattningsrätt. En genomgång av 

skatterättsliga teori- och metodfrågor ligger också inom kursens ram. Som ett särskilt 

moment studeras sambandet mellan redovisnings- och beskattningsrätten. Kursen 

avslutas med en skriftlig examination. I denna ingår ett PM som studenten presenterar 

och försvarar vid ett seminarium.  

 

Internationell beskattning, 7,5 hp 

Kursen fokuserar på internationell beskattning, men förutsätter goda materiella 

kunskaper inom svensk företagsbeskattning. Inom den internationella skatterätten 

behandlas svensk intern internationell beskattningsrätt, såväl individ- som 

företagsbeskattning samt skatteavtalsrätt. Dessutom behandlas EU-rättens påverkan på 

svensk beskattningsrätt. I kursen blandas teori och praktik genom föreläsningar och 

övningstillfällen. Studenterna får t.ex. tillämpa sina kunskaper på internationella 

skatterättsliga området genom att läsa och tolka skatteavtal. Examination sker i form av 

PM-uppgifter som presenteras och diskuteras vid obligatoriska seminarier samt genom 

skriftlig tentamen. 

 

Skatteförfarande och skatteprocess, 7,5 hp 

Kursen behandlar de regler som styr förfarandet och processen i mål om främst 

inkomstskatt, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter och punktskatter. Kursen tar upp 

behörighetsfrågor och frågor om utredningen i skatteärenden inklusive skatterevision. 

Rollen som skattekonsult respektive skattehandläggare på skattemyndighet diskuteras. 

Inom kursens ram behandlas även innehållet i olika beskattningsbeslut, 

sanktionssystemet samt olika slag av rättsmedel, anstånds- och verkställighetsfrågor. 

Offentlighets- och sekretesslagstiftningen på skatteområdet behandlas också som ett 

särskilt moment. Under kursen genomförs ett rollspel som inleds med skriftväxling där 

studenterna ska spela olika roller i form av handläggare på skattemyndighet, 

skattekonsulter samt skattskyldiga. En skriftväxlig mellan handläggare på Skatteverket 

och skattskyldiga avslutas med en muntlig förhandling i skattedomstol. Deltagande i 

rollspelet är obligatoriskt och ingår tillsammans med författande av ett mindre Paper 

som särskilda led i kursens examination. 

 

Termin 2 

 

Teori, metod och projekt inom skatterätten, 15 hp 

Kursen är uppdelad i två delkurser: 

 

Delkurs 1. Teori och metod, 10 hp 

Kursen omfattar studier i allmän vetenskapsteori, allmän rättslära, särskilt skatterättslig 

metod, rättslig argumentation samt etik- och moralfrågor. Genom kursen skall 

studenterna få kunskap i att självständigt och kritiskt analysera och utreda problem 

relevanta för programmet. Kursen avslutas med skriftlig tentamen. Som ett led i denna 

ingår ett PM där studenterna skall analysera ett skatterättsligt problem och presentera 

och försvara PM-arbetet vid ett seminarium.  
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Delkurs 2. Projekt, 5 hp 

Studenten ska hos ett företag eller myndighet få arbetslivserfarenhet med relevans för 

programmets huvudinriktning. Inhämtade erfarenheter kan sedan ligga till grund för 

efterföljande examensarbete. 

 

Skatterätt-Magisteruppsats, 15 hp 

Kursen omfattar ett vetenskapligt arbete inom ett valt fördjupningsområde. Arbetet ska 

genomföras med empirisk förankring och utifrån en problemformulering som har 

relevans för programmets innehåll och som därmed speglar magisterexamens 

omfattning och inriktning.  

 

Examensbenämning 

Magisterexamen 

Huvudområde: Skatterätt 

 

Degree of Master of Science (one year) 

Major: Tax Law 

 

Tillgodoräknande av kurs 

Student äger enligt högskoleförordningen kap 6 §§6-8 efter prövning rätt att 

tillgodoräkna sig tidigare högskolestudier. 

 

Övrigt 

Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och 

anställdas skyldigheter och rättigheter.  

 

 

 
 


