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Beskattningsrätt för mäklare, 7,5 hp
Taxation Law for Brokers and Realtors, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2012-10-22
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H12
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att ge de studerande grundläggande kunskaper om skattesystemets 
uppbyggnad och funktion, de olika inkomstslagen inom inkomstbeskattningen med tonvikt 
på beskattning av fastigheter och bostadsrätter, uppskov av kapitalvinst på dessa samt 
grundläggande kunskaper om beskattningsförfarandet, skatteprocessen, 
mervärdesskattelagstiftningen och sociala avgifter. De studerande ska efter genomgången 
kurs ha viss förmåga att identifiera och analysera skatterättsliga problem samt viss förmåga 
att självständigt arbeta med och tolka skatterättsligt material.
Kunskap och förståelse
Studenten ska:
• visa grundläggande kunskaper om skattesystemets uppbyggnad och funktion, de 

olika inkomstslagen inom inkomstbeskattningen med tonvikt på beskattning av 
fastigheter och bostadsrätter, uppskov av kapitalvinsten på dessa

• visa grundläggande kunskaper om beskattningsförfarandet, skatteprocessen, 
mervärdesskattelagstiftningen och sociala avgifter

Färdighet och förmåga
Studenten ska:
• ha förmåga att identifiera och analysera vissa skatterättsliga problem
• ha förmåga att självständigt arbeta med och tolka vissa skatterättsligt källmaterial
• kunna ge grundläggande råd i skatterättsliga frågor
• ha förmåga att förklara samspelet mellan civil- och skatterättsliga regler och därmed 

ha en förmåga att arbeta med skatterättsliga problem

Behörighetskrav
Juridisk översiktskurs, 15 hp JÖA101 eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom individuell skriftlig salstentamen.

Kursens innehåll
Kursen domineras av inkomstbeskattningen. Särskild tonvikt läggs på inkomstslaget kapital 
och vilka skatteregler som gäller vid innehav samt överlåtelse av fastigheter och 
bostadsrätter. Detta gäller såväl kapitalvinst/förlustberäkning vid försäljning och uppskov 
med kapitalvinst samt inkomstskatterättslig behandling av näringsfastigheter. Vidare avser 
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kursen ge studenterna vissa grundläggande kunskaper i företagsbeskattning. I kursen ingår 
grundläggande mervärdesskattefrågor särskilt med anknytning till uthyrning och innehav av 
fastigheter. Kursen belyser även de grundläggande bestämmelserna för taxeringsförfarandet 
och skatteprocessen. I anslutning härtill behandlas även det skatterättsliga 
sanktionssystemet.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Överlappar annan kurs
BEM100

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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