
KURSPLAN

Kurskod: BRA101

Beskattningsrätt, beskattning av fysiska personer, 7,5 hp
Taxation Law concerning natural persons, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2019-07-04
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H19
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att ge en översikt över beskattningsrätten med fokus på rättskällorna d.v.s. 
de lagar, förarbeten och rättspraxis som reglerar skattesystemet.

Kunskap och förståelse
Studenten skall
• ha kunskap om inkomstbeskattningen med tonvikten på beskattning av 

inkomstslagen tjänst och kapital
• ha grundläggande kunskaper om skatteprocessen.

Färdighet och förmåga
Studenten skall
• ha förmåga att identifiera och analysera skatterättsliga problem samt förståelse för 

skatterättens roll nationellt och internationellt
• ha förmåga att självständigt söka efter samt tolka skatterättsligt källmaterial
• ha inblick i samspelet mellan civilrättsliga och skatterättsliga regler och därmed 

förmåga att arbeta med skatterättsliga problem individuellt samt tillsammans med 
andra individer och grupper.

Behörighetskrav
Fullgjorda kursfordringar i Juridisk översiktskurs, 15 högskolepoäng eller motsvarande.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt skriftlig inlämningsuppgift.

Kursens innehåll
Kursen ger en översikt över beskattningsrätten för inkomstslagen tjänst och kapital. Vad är 
inkomst av tjänst och kapital? Vilka avdrag kan en fysisk person göra? Hur beskattas fysiska 
personer? Hur går skatteprocessen till för fysiska personer? Genom problemlösning hanteras 
dessa frågor för att ge en grundläggande förståelse av beskattning för fysiska personer i 
inkomstslagen tjänst och kapital.

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska
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Komplettering (gäller endast skriftlig inlämningsuppgift): En studerande som inte helt 
uppfyller lärandemålen för en examination (ej salstentamen) men ligger nära gränsen för 
godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå 
examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska 
anpassas individuellt utifrån det eller de lärandemål som inte uppnåtts av den studerande och 
ska äga rum inom två veckor efter att den studerande meddelats examinationsresultatet och 
före nästa examinationstillfälle. Observera att om kompletteringen inte blir godkänd måste 
studenten göra en ny uppgift vid nästa kurstillfälle.

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.

Nivå
Grundnivå

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