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Mål Efter fullgjord kurs ska studenten inom kursens område
 
-   ha kunskaper om skatterättens funktion och systematik
-   identifiera skatterättsliga problem
-   hitta och tillämpa skatterättens rättskällor
-   förstå hur lagar och regler tillämpas inom skatterätten
 
för att kunna lösa skatterättsliga problem.

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

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/course.pdf?identifier=JU210B&revisionId=589&lang=sv
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-   taxeringsförfarandet och det administrativa sanktionssystemet samt
-   mervärdesskatten (orientering).

Undervisning Undervisningen sker i form av föreläsningar  och tillämpningsövningar. Seminarier kan
förekomma och i sådant fall gäller obligatoriskt deltagande vid dessa.
 
På vissa moment kan skriftlig redovisning i grupp förekomma. Grupparbetet är då
obligatoriskt.
 
På distanskursen är undervisningen internetbaserad och sker via Högskolans i Gävle
utbildningsplattform Blackboard. Undervisningen består i huvudsak av nätbaserade
obligatoriska grupparbeten och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Förkunskaper Handelsrättslig översiktskurs A, 15 hp.

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.
 
Annan examinationsform kan förekomma.

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

Begränsningar F i betygsskalan står för underkänd, innebärande att förnyat prov erfordras.
 
Fx innebär att befintlig uppgift behöver kompletteras för att godkännas (högst betyg E kan
uppnås vid detta förfarande). Vid Fx skall studenten begära att få komplettera inom två veckor
efter beslut om Fx. Sker inte denna begäran inom angiven tid har studenten att göra ny
tentamen, vilket endast kan göras i mån av plats vid kommande tentamenstillfällen. Har
studenten tenterat efter beslut om Fx faller möjligheten till komplettering.

Moment 
0010   Skriftlig tentamen 15 hp Betyg: AF

0020   Obligatoriskt moment 0 hp Betyg: UG


