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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 
Kunskap  och förståelse
- redogöra för den internationella  skatterättens  funktion och systematik
- identifiera  internationella  skatterättsliga problem
- beskriva hur lagar och skatteavtal tillämpas inom den internationella skatterätten för att
kunna lösa skatterättsliga problem
 
Färdighet och förmåga
 
- självständigt hitta och tillämpa den internationella skatterättens rättskällor  på ställda
skatterättsliga problem
- med hjälp av lagar och dubbelbeskattningsavtal kunna visa hur dubbelbeskattning undviks
 
Värderingsförmåga  och förhållningssätt
 
- värdera, analysera och argumentera för en slutsats av juridiska problem inom den
internationella skatterätten med beaktande  av interna regler och dubbelbeskattningsavtal

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=JUG303&revisionId=4852&lang=sv
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- diskutera och reflektera över internationella skatterättsliga ställningstaganden

Kursens innehåll I kursen behandlas den internationella beskattningen i den interna rätten, den interna rättens
förhållande till dubbelbeskattningsavtalen samt metoder för att undvika dubbelbeskattning.
Kursen omfattar även sociala avgifter i ett internationellt perspektiv.

Undervisning Föreläsningar, övningar  och seminarier.

Förkunskaper Beskattningsrätt 1, 15 hp

Examinationsform Tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

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

Övriga föreskrifter För moment 0020 ges betyget U eller G. 

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0030   Individuell skriftlig inlämningsuppgift 5,5 hp Betyg: AF

0040   Skriftlig examination 1 hp Betyg: UG

0050   Seminarier 1 hp Betyg: UG


