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Kursplan

Skatterätt I
Tax law I
15 högskolepoäng
15 credits
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Nivå: Grundnivå
Huvudområde (successiv fördjupning): Juridik (G1F)
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Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Juridisk översiktskurs 15 högskolepoäng samt grundläggande kurs i
redovisning 7,5 högskolepoäng.
Betygsskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd

Innehåll
Kursen delas upp i tre olika avsnitt vilka inte får ses som från varandra helt isolerade. De olika skattereglerna är sålunda ofta
kopplade i ett funktionellt, ibland i ett formellt samband. Avsnitten presenteras nedan, där avsnitt 1 är det tyngsta momentet.
Avsnitt 1: Inkomstbeskattning
Avsnittet syftar till att ge ingående kunskaper om de inkomstskatterättsliga reglerna för inkomstslagen tjänst, kapital och
näringsverksamhet. Företagsbeskattning studeras dock djupare än den övriga inkomstbeskattningen.
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 mervärdeskatten, arbetsgivaravgifterna samt en rad punktskatter.
Avsnitt 3: Sanktionsreglerna, internationell beskattning och taxeringsprocessen.
Mål
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 redogöra för grundläggande skatterättsliga utgångspunkter och principer
 redogöra för inkomstskattesystemets uppbyggnad och utformning, främst med inriktning mot
företagsbeskattningsområdet
 i resonemang tillämpa skattelagstiftningens regler på olika typer av skatteproblem och skattesituationer, såväl inom
privat- som företagsbeskattningen.
 bedöma skatteutfallet vid olika handlingsalternativ såväl privat som i olika företagsformer samt de skatterättsliga
sanktioner som kan komma ifråga
 redogöra för effekterna på beskattningen av internationell verksamhet resp. handel/utbyte
 redogöra för och dra slutsatser av skattemässiga värderingsregler och det samband som finns mellan den externa
redovisningens lagar och normer och skattelagstiftningen när det gäller det kopplade området inom
företagsbeskattningen.
Undervisningsformer
Föreläsningar och övningar. Föreläsningarna är avsedda som ett stöd för övningsmomenten. Undervisningen bedrivs på
svenska men undervisning på engelska kan förekomma liksom engelskspråkig litteratur.

Examinationsformer
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer
och regelverk vid Högskolan i Borås.
Studentens rättigheter och skyldigheter vid examination är enligt riktlinjer och regelverk vid Högskolan i Borås.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Lodin m fl., Inkomstskatt. En läro- och handbok i skatterätt, del I & del II., Studentlitteratur
Melz, P, Mervärdesskatt, Iustus förlag
Rabe, G., Skattelagstiftningen, Nordstedts juridik
Gyland m fl., Övningar i skatterätt: Exempel och lösningar, Iustus förlag
För all litteratur gäller senaste utgåvan.
Övrigt kursmaterial delas ut under kursens gång
Studentinflytande och utvärdering
Studentinflytande baseras på en dialog löpande under kursen. Vid inledningen av kursen tas föregående års utvärdering upp
och vilka förändringar som skett. Studenterna får då också tillfälle att resonera utifrån egna förväntningar och utifrån
uppställda kursmål. Skriftlig anonym kursutvärdering genomförs efter genomgången kurs. Utvärderingen sammanställs och
sammanställningen offentliggörs i enlighet med institutionens bestämmelser och kommer att ligga till grund för framtida
kursplanering och ingår i den programutvärdering som sker.
Övrigt
Kursen ingår i Civilekonomutbildningen samt ges som fristående kurs.

