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Mål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för skatterättens funktion och systematik
- identifiera skatterättsliga problem
- beskriva hur lagar och regler tillämpas inom skatterätten
för att kunna lösa skatterättsliga problem
Färdigheter och förmåga
- självständigt hitta och tillämpa skatterättens rättskällor på ställda skatterättsliga problem
- i grupp diskutera och presentera för aktuella yrkesroller särskilt viktiga skatterättsliga
bestämmelser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera, analysera och argumentera för en motiverad slutsats av juridiska problem inom
skatterätten med beaktande av relevanta rättsregler
- diskutera och reflektera över skatterättsliga ställningstaganden

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

Kursens innehåll

Kursen inleds med en orientering om det svenska skattesystemets uppbyggnad. Kursen
domineras av inkomst- och kapitalbeskattningen.
Under kursen behandlas särskilt:
- skatterättsliga grundprinciper
- inkomstslaget tjänst
- inkomstslaget kapital
- inkomstslaget näringsverksamhet
- skatte- och avgiftsberäkningar
- beskattningsförfarandet och det administrativa sanktionssystemet samt
- mervärdesskatten (orientering).

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och tillämpningsövningar.
På distanskursen är undervisningen internetbaserad och sker via Högskolans i Gävle
utbildningsplattform Blackboard.

Förkunskaper

Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp alt. Juridisk översiktskurs, 15 hp alt motsvarande

Examinationsform

Examination sker dels genom godkända aktiviteter vid seminarierna, dels genom skriftligt
prov vid kursens slut.
På distanskursen sker examinationen dels genom godkännande av inlämningsuppgifter och
dels genom individuellt skriftligt prov vid kursens avslutande. Dessutom krävs ett aktivt
deltagande i arbetet med inlämningsuppgifter och i gruppdiskussioner i Blackboard.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig tentamen
0020 Obligatoriskt moment

15 hp

Betyg: AF

0 hp

Betyg: UG

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

