HANDELSHÖGSKOLANS FAKULTETSNÄMND

HRF030, Beskattningsrätt I, 15,0 högskolepoäng
Tax Law I, 15.0 higher education credits
Grundnivå/First Cycle
1. Fastställande
Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-06-27 att gälla från och med 2008-0119.
Utbildningsområde: Juridiskt 100 %
Ansvarig institution: Juridiska institutionen

2. Inplacering
Kursen ges som fristående kurs på grundnivå.
Huvudområde
-

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

3. Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs godkänd tentamen om 15 högskolepoäng i form av juridisk översiktskurs,
grundkurs i handelsrätt eller motsvarande.

4. Innehåll
Utifrån den allmänna målsättningen kan kursen delas upp i tre olika avsnitt vilka inte får ses som från
varandra isolerade. De olika skattereglerna är sålunda ofta kopplade i ett funktionellt, ibland i ett formellt
samband. Avsnitten presenteras nedan. Observera att det krävs grundläggande kunskaper i företagsekonomi
för att Du skall kunna tillgodogöra dig kursen.
Avsnitt 1: Inkomstbeskattningen
Avsnittet syftar till att ge ingående kunskaper om de inkomstskatterättsliga reglerna för inkomstslagen tjänst,
kapital och näringsverksamhet. Företagsbeskattningen studeras dock djupare än den övriga
inkomstbeskattningen.
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Avsnitt 2: Indirekta skatter
Med indirekt skatt avses en sådan skatt, där den som betalar skatten till Staten förväntas övervältra effekten
av skatten på andra, exempelvis genom höjda priser. Under denna kategori faller mervärdesskatten,
arbetsgivaravgifterna samt en rad punktskatter.
Avsnitt 3: Sanktionsreglerna, internationell beskattning samt taxeringsprocess.
Dessa avsnitt behandlas översiktligt.

5. Mål
Kursens övergripande mål (skatterätt)
Kursen skall ge grundläggande kunskaper i skatterätt. I likhet med föregående kurser syftar kursen till att
utveckla juridisk analys och juridisk problemlösning.
Kursens övergripande mål nås genom följande delmål
1.
Kunskap om skatter som politiskt styrinstrument samt skatterättslig metod
2.
Kunskap om beskattning av de olika inkomstslagen, tjänst, kapital och näringsverksamhet
3.
Kunskap om grundläggande företagsbeskattning som kopplingen mellan redovisning och beskattning
samt skatterättslig resultatreglering
4.
Kunskap om internationell beskattning
5.
Kunskap om mervärdeskattsystemets uppbyggnad
6.
Kunskap om skatterättens sanktionssystem som skattebrott och skattetillägg
Efter avslutad kurs skall studenten:
- kunna identifiera och analysera skatterättsliga problem samt med stöd av lagtext, förarbeten, doktrin m m
kunna ge väl grundade svar på olika tillämpningsproblem inom skatteområdet.
- visa ingående kunskaper beträffande inkomstslagen tjänst, kapital och näringsverksamhet.
- visa grundläggande kunskap om kopplingen mellan redovisning och beskattning, samt skatterättslig
resultatreglering.
- kunna med tillämpning av skatterättslig metod självständigt identifiera och bedöma frågor med anknytning
till internationell beskattning.
- kunna bedöma mervärdesskatterättsliga frågeställningar och mot bakgrund av de särskilda metodfrågor som
bl a EG-rätten rymmer på området kunna självständigt bedöma rättsliga problem.
- kunna självständigt bedöma i vilken utsträckning skatterättsliga sanktionsregler kan aktualiseras i olika
sammanhang.
- kunna kritisk granska lagtext, rättsfall och doktrin och ha en övergripande kunskap om skatterättsliga teorier
samt kunskap om hur skatteregler i olika sammanhang utgör ett politiskt styrinstrument.
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6. Litteratur
Se separat litteraturlista.

7. Former för bedömning
Examinationen består av en skriftlig tentamen. På tentamen skall tillämpningsfrågor på litteraturen besvaras.
Som hjälpmedel får utnyttjas okommenterad lagtext och lagbok.
Provkoder
Tentamen, provkod 0001
Studerande som 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.

8. Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
På kursen ges ett sammanfattande betyg där följande betygsgrader förekommer: VG (väl godkänd), G
(godkänd) eller U (underkänd).

9. 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 Utbildningsnämnden. Student som är behjälplig med sammanställandet av kursutvärderingen har
rätt till viss ersättning samt intyg.

10. Övrigt
Undervisningsspråk: svenska.
Särskilda studieanvisningar erhålles i samband med kursstart. Kursen ges för första gången våren 2008.
Denna kurs motsvarar kursen Beskattningsrätt I (HR0200).
Ikraftträdande och övergångsregler
Kursen ges för första gången våren 2008. Denna kurs motsvarar kursen Beskattningsrätt I (HR0200).

