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Mål

Efter kursen ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse:
- ge en beskrivning av fältet internationell beskattning, och de viktigaste begreppen och målen
för internationell beskattning.
- förklara förhållandet mellan inhemsk skattelag, skatteavtal och EU-skattelagstiftning.
- beskriva och diskutera olika forskningsämnen och forskningsmetoder inom fältet.
Färdighet och förmåga:
- tillämpa metoder för internationell beskattning i olika fall.
- tillämpa och analysera olika skattemässiga resultat av olika åtgärder som kan vidtas i
företag.
- relatera och utvärdera företagens internationella skatterättsliga frågor för viktiga affärsbeslut
i företag.
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- jämföra och argumentera samt ange skattemässiga för- och nackdelar med olika affärsbeslut.
- jämföra och argumentera kring olika affärsbeslut, ur statens synvinkel och ur övriga
intressenters synvinklar.

Sida 1
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Kursens innehåll

Det övergripande målet är att ge en förståelse för skattefrågor på internationell och EU-nivå
för företag, (skattelagstiftningen och sambandet mellan inhemsk skattelag, internationell
skatterätt och EU:s rättsregler särskilt inom skatterätten). I kursen studeras olika metoder för
inhemsk-, internationell- och EU-skatterätt och tillämpas på olika fall.

Undervisning

Kursen består av föreläsningar, seminarier, inlämningsuppgifter, praktiska övningar och
handledning. Undervisning sker på engelska.

Förkunskaper

-Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande
-Minst 30 hp inom redovisning och/eller ekonomistyrning skall ingå i kandidatexamen.
-Färdighet i engelska motsvarande (svensk gymnasieskola) Engelska 6/Engelskakurs B.

Examinationsform

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier. Examination sker på engelska.

Betyg

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

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Tentamen
0020 Inlämningsuppgifter och semianrier

7 hp

Betyg: AF

0,5 hp

Betyg: UG

Sida 2
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 eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

