JURIDISKA INSTITUTIONEN

HRF040

Beskattningsrätt II, 15 högskolepoäng

Tax Law II, 15 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-06-29 och senast
reviderad 2018-11-14 av Juridiska institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2018-11-14, vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Juridiskt 100 %
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Inplacering

Kursen ges som fristående kurs på grundnivå.
Huvudområde

Fördjupning

-

G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på Beskattningsrätt I, Skatterätt I eller
Skatterätt med redovisning eller motsvarande kurs om 15 högskolepoäng.
Lärandemål

Efter genomgången kurs har studenten tillägnat sig goda kunskaper om de juridiska
metodfrågor som är av särskild betydelse för beskattning av företag.
Studenten ska också kunna tillämpa dessa kunskaper för att med hjälp av tillgängligt
juridiskt källmaterial lösa konkreta skatteproblem inom främst följande tre områden:
(i) Svensk inkomstbeskattning av företag med tonvikt på interna skatteregler avseende
värderingsfrågor samt skatteaspekter på val mellan olika företagsformer.
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(ii) Svensk inkomstbeskattning av företagsgrupper med tonvikt på koncernbidrag,
underprisöverlåtelser och övriga omstruktureringar i både svenskt och europeiskt
perspektiv.
(iii) Mervärdesskatterättsliga bedömningar som aktualiseras vid omstruktureringar samt
särregleringar på fastighetsområdet såsom frivillig skattskyldighet och jämkning av
avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i både ett svenskt och EU-rättsligt perspektiv.
Kursen är hållbarhetsrelaterad, vilket innebär att minst ett av kursens lärandemål
tydligt visar att kursens innehåll uppfyller minst ett av Göteborgs universitets fastställda
kriterier för hållbarhetsmärkning.
Innehåll

Kursen syftar till att utvidga och fördjupa de studerandes kunskaper inom de områden
av inkomstbeskattningen och mervärdesbeskattningen, som är av betydelse för
företagen och deras ägare, samt att träna de studerande i att tillämpa skattereglerna i
konkreta situationer.
Kursen är indelad i tre huvudblock, nämligen svensk företagsbeskattning,
koncernbeskattning samt mervärdesbeskattning. EU-skatterätten betraktas som en
integrerad del av svensk rätt.
I det första blocket studeras främst svenska skatteregler avseende värderingsfrågor samt
skatteaspekter på val av olika företagsformer ingående. I det andra blocket behandlas
koncernbeskattning och omstruktureringar med tonvikt på svenska regler. I det tredje
blocket studeras de mervärdesbeskattningsfrågor som aktualiseras vid
omstruktureringar samt särregleringar avseende fastigheter, frivillig skattskyldighet och
jämkning av ingående mervärdesskatt.

Former för undervisning

Undervisningen på kursen består av föreläsningar, övningar och seminarier.
Föreläsningarna är avsedda som ett stöd för övningarna och seminarierna och för
inläsande av litteraturen. Övningarna belyser vissa kortfattade problemställningar och
fallstudier för svårare avsnitt i kursen. Seminarierna syftar till att träna de studerandes
förmåga att lösa konkreta skatteproblem, samt att förmedla fördjupade
metodkunskaper.
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning
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Lärandemålen examineras genom en tentamen där ett antal huvudsakligen praktiskt
orienterade frågor ska besvaras med kortare rättsutredningar. Tentamen får härigenom
karaktären av en tillämpningsövning där såväl metodologiska som materiella kunskaper
måste komma till användning.
Provkoder
Tentamen 15 högskolepoäng, provkod 0001
Den student som har varit frånvarande vid minst två undervisningstillfällen under
kursens första två veckor avregistreras automatiskt från kursen. Dispens kan sökas hos
kursansvarig lärare.
Den student som har underkänts två gånger på viss kurs eller del av kurs har rätt att
begära att annan lärare utses som examinator. Sådan begäran skall ställas skriftligen till
Juridiska institutionens studierektor.

Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
På kursen ges ett sammanfattande betyg där följande betygsgrader förekommer: VG
(Väl godkänd), G (Godkänd) eller U ( Underkänd).
Kursvärdering

Juridiska institutionen är skyldig att utvärdera samtliga kurser som institutionen ger.
Kursutvärdering sammanställs i enlighet med den gällande ordningen vid Juridiska
institutionen. Samtliga kursutvärderingar behandlas i Utbildningsutskottet. Student
som är behjälplig med sammanställandet av kursutvärderingen har rätt till viss
ersättning samt intyg.
Övrigt

Särskilda studieanvisningar erhålles i samband med kursstart.
Ikraftträdande och övergångsregler
Kursen ges för första gången våren 2008. Denna kurs motsvarar kursen
Beskattningsrätt II (HR2200)/ Skatterätt II ( HR3900).
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