
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. 
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Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna
                     
Kunskap och förståelse
- beskriva hur syftet med ett examensarbete styr val av juridisk metod
- beskriva hur olika rättskällor samverkar med varandra, för att kunna analysera juridiska
frågeställningar
 
Färdighet och förmåga
- medvetet välja metod för att besvara en rättslig frågeställning
- samla in relevant material för att besvara en viss rättslig frågeställning
- formulera och avgränsa en frågeställning utifrån ett valt problemområde inom
rättsvetenskapen
- uttrycka sig väl i skrift på ett vetenskapligt korrekt sätt och muntligt kommunicera resultat
såväl inomvetenskapligt som till individer utan specifika ämneskunskaper
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- självständigt redovisa bedömningar präglade av originalitet, nyhetsvärde och relevans
- kritiskt granska och analysera insamlad information utifrån dess förhållande och betydelse
för den rättsliga frågeställningen inom given tidsram
- kritiskt granska andras studier på ett konstruktivt och vetenskapligt sätt



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. 

Kursens innehåll I kursen skriver studenten ett vetenskaplig förankrat examensarbete. Särskild vikt läggs vid
förmågan att
strukturera och analysera ett forskningsproblem samt att presentera resultatet på ett klart och
genomtänkt sätt.
 
Examensarbetet innefattar formulering av ett juridiskt problem, syfte och forskningsfrågor
som är förankrade i tidigare juridisk kunskap inom skatteområdet. Det skall ge perspektiv och
förförståelse utifrån befintlig litteratur på området genom analytisk precisering av syfte och
forskningsfrågor. Med val av teori, modell, analysram
ska studenten kunna göra avgränsning av material och välja metodisk ansats. Studenten ska
genom insamling, bearbetning och sammanställning av material, genomföra en analys av
materialet utifrån syfte och frågeställningar. 

Undervisning Seminarier och handledning. 

Förkunskaper Externredovisning A, 7,5 hp, Externredovisning B 7,5 hp, Externredovisning C 7,5 hp,
Beskattningsrätt I, 15 hp, Fastighets- och bolagsbeskattning 15 hp, Metod och teori 7,5 hp
samt Kommersiella fastigheter 15 hp. 

Examinationsform Författa och försvara ett examensarbete samt opponera på annans examensarbete.

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

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Examensarbete 15 hp Betyg: AF


