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Beslut

Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2013-10-07.
Reviderad genom beslut av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2014-03-11.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

För tillträde till undervisning och examination fordras att den studerande har genomgått Juridisk
översiktskurs, 15 hp, eller motsvarande.
Kursens uppläggning
Provkod
MOM1

Benämning
Grundkurs i handelsrätt: Beskattningsrätt I

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen ingår i vissa utbildningsprogram och kan även läsas som fristående kurs.
Kursen omfattar i kronologisk ordning i huvudsak följande ämnesområden:
1. Beskattning av fysiska personer
2. Företagsbeskattning
3. Mervärdesskatt
4. Internationell beskattning
Syftet med kursen är att studenterna skall ges en övergripande bild av det svenska skattesystemet med särskilt
fokus på reglerna för inkomstskatt och mervärdeskatt.
Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
- förstå skattesystemets grundläggande struktur samt uppbyggnad, särskilt i relation till olika
företagsformer,
- med utgångspunkt i skatterättslig metod tillämpa och analysera lagregler och andra rättskällor på
skatterättens område,
- identifiera, analysera och bedöma grundläggande skatterättsliga problem, samt
- bedöma och värdera de skatterättsliga konsekvenserna av olika ekonomiska transaktioner
- bedöma och värdera skattesystemets och skatterättens roll och funktion i samhället.
Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier.
Föreläsningarna syftar till att introducera studenterna till ett visst ämnesområde på ett strukturerat sätt.
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Gruppövningarna syftar till att ge studenterna övning i skatterättslig problemlösning och muntlig
presentationsteknik.
Gruppövningarna är frivilliga.
Seminarierna är avsedda att ge studenterna fördjupade kunskaper i principiellt viktiga frågor och
ämnesområden. Studenter som deltar i seminarierna förväntas författa en kortare översikt över hela eller delar
av de frågeställningar som diskuteras under seminariet. Aktivt deltagande i 2/3 av seminarierna är
obligatoriskt. Med aktivt deltagande avses att studenten ska ha förberett seminarieuppgifterna samt vara
beredd att delta i diskussionen av dessa.
Kunskapskontroll och examination

Examinationen sker genom en skriftlig tentamen (salskrivning).
Betyg på kursen sätts efter resultatet av salsskrivningen. För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga
lärandemål för kursen är uppfyllda.
Tillåtna hjälpmedel vid tentamen och betygskriterier specificeras i kursens undervisningsplan.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination. Studerande som fått
godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger
av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om
särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.
Som godkänt betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande)
eller E (Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2014.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av respektive kursföreståndare. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens
webbplats. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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