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Kursplanen gäller från och med höstterminen 2015
Förkunskaper
Grundläggande behörighet. Handelsrättslig grundkurs, 15 hp, eller motsvarande

Mål
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
l
l
l

l
l
l
l

l

tillämpa grundläggande svensk skattelagstiftning och rättspraxis
skriva enklare texter med skatträttsligt innehåll
göra en mindre rättsutredning inom det skatterättsliga området med hjälp av
juridisk metod
argumentera skatterättsligt
problematisera och tänka kritiskt inför skatterättsliga frågeställningar
analysera enklare skatterättsliga frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
självständigt presentera realistiska skatterättsliga beräkningar för såväl aktiebolag,
handelsbolag och enskilda näringsidkare inom inkomstslaget näringsverksamhet
som inom inkomstslagen tjänst och kapital
göra beräkningar av mervärdesskatt och sociala avgifter

Innehåll
Kursen innehåller:
l
l
l
l
l
l
l

det svenska skattesystemets uppbyggnad och grundläggande principer
de olika inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet
direkt och indirekt beskattning med beräkningar
sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och egenavgifter
skatteförfarande och skattebetalning
skatteprocess och sanktionssystem (skattetillägg, skattebrott mm)
internationell skatterätt

Undervisningsformer

l
l
l
l
l
l

de olika inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet
direkt och indirekt beskattning med beräkningar
sociala avgifter, arbetsgivaravgifter och egenavgifter
skatteförfarande och skattebetalning
skatteprocess och sanktionssystem (skattetillägg, skattebrott mm)
internationell skatterätt

Undervisningsformer
Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier. Obligatoriska
moment framgår av schemat.

Examinationsformer
Kursen bedöms med betygen A, B, C, D, E, Fx eller F.
Examination sker genom skriftlig och individuell tentamen. Examination i form av
skriftliga inlämningsuppgifter förekommer också.
Betyget A utgör det högsta betygssteget, resterande betyg följer i fallande ordning där
betyget E utgör det lägsta betygssteget för att vara godkänd. Betyget F innebär att
studentens prestationer bedömts som underkända.
Efter varje ordinarie examinationstillfälle följer minst en förnyad examination i nära
anslutning till den tidpunkt resultatet av den ordinarie examinationen meddelats. Vid
skriftlig tentamen ges totalt minst fem tillfällen att tentera för den kursplan till vilken
studenten antagits. Vanligtvis ges tre tillfällen per läsår. Studenter som fått underkänt på
rapporter kan komplettera efter examinators anvisningar för att uppnå godkänt resultat.
Betygskriterier för AFskalan kommuniceras skriftligt till studenten senast i samband
med kursstart, liksom hur sammanvägning av betyg på enskilda examinationsmoment till
slutligt kursbetyg sker.

Kursvärdering
En skriftlig kursvärdering genomförs och sammanställs i en rapport, vilken arkiveras vid
fakulteten. Resultatet och eventuellt vidtagna åtgärder kommuniceras av kursansvarig
och presenteras för studenterna vid nästa kurstillfälle eller på annat sätt som
kursansvarig finner lämpligt. Andra typer av kursvärderingar, exempelvis löpande under
kursens gång eller samtal med studenterna förekommer och uppmuntras i syfte att
säkerställa kontinuerlig kvalitetsutveckling.

Överlappning
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs, vars innehåll helt eller delvis
överensstämmer med innehållet i denna kurs: Kursen överlappar 1RV830, 1RV901 och
1RV907 med vardera 100 %.
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Hiort af Ornäs, L. & Kristoffersson E. Övningar i skatterätt. Uppsala: Iustus Förlag.
Senaste upplagan. Ca 275 sidor.
Lodin, SO., Lindencrona, G., Melz, P., Silfverberg, C. & SimonAlmendal, T.
Inkomstskatt, del 12. Lund: Studentlitteratur. Senaste upplagan. Ca 816 sidor.
Melz, P. & Kristoffersson, E. Mervärdesskatt. Uppsala: Iustus Förlag. Senaste
upplagan. Ca 98 sidor.
Rabe, G. Skattelagstiftning. Stockholm: Norstedts Juridik. Senaste upplagan. Ca 1042
sidor.
Referenslitteratur:
Gunnarsson, Å. Jämställdhetsnormen i skatte och socialrätten. I M. Burman & Å.
Gunnarsson. (Red.). Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik,
ekonomi och forskning. Uppsala: Iustus förlag. Senaste upplagan. s. 159199.

Referenslitteratur:
Gunnarsson, Å. Jämställdhetsnormen i skatte och socialrätten. I M. Burman & Å.
Gunnarsson. (Red.). Familjeföreställningar: om familjens betydelse inom juridik,
ekonomi och forskning. Uppsala: Iustus förlag. Senaste upplagan. s. 159199.

