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Högskolepoäng

15 hp

Huvudområde

Rättsvetenskap

Ämnesgrupp

Juridik och rättsvetenskap

Utbildningsområde

Juridiska området 100.0 %

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
- redogöra för fastighets- och bolagsbeskattning
- redogöra för hur bolaget hanterar personalkostnader
Färdighet och förmåga
- självständigt hitta och tillämpa skatterättens rättskällor på ställda skatterättsliga problem
- diskutera och presentera för aktuella yrkesroller särskilt viktiga skatterättsliga
bestämmelser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- värdera, analysera och argumentera för en slutsats av juridiska problem inom skatterätten
med beaktande av rättsregler
- diskutera och reflektera över skatterättsliga ställningstaganden.

Kursens innehåll

Kursens syfte är att ge en djupare inblick i beskattning av bolag, särskilt med inriktning mot
företag som äger fastigheter eller bedriver byggnadsrörelse. I kursen behandlas även
arbetsgivarens personalkostnader, underprisöverlåtelser och underskottsregler.

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.

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
0010 Tentamen
0020 Inlämningsuppgifter och seminarier

14 hp

Betyg: AF

1 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.

