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Huvudområde
Affärsrätt

Utbildningsnivå
Grundnivå

Fördjupningsnivå
G1F

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet på grundnivå
Godkänd Beskattningsrätt, 15 hp, eller motsvarande

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
redogöra för regler och den rättspraxis som aktualiseras i samband med
skatterättsliga frågeställningar inom i första hand företagsbeskattning
självständigt, kritiskt och med stöd av relevanta rättskällor, argumentera för och
emot olika lösningar avseende skatterättsliga tolkningsfrågor
identifiera olika incitament, med fokus på skatterättsliga dylika, som kan
aktualiseras vid valet mellan olika ekonomiska handlingsalternativ vad gäller
företagande
självständigt argumentera för strategier för val mellan olika handlingsalternativ
kritiskt granska och utvärdera rättsläget inom företagsbeskattning ur ett
rättspolitiskt perspektiv

Kursinnehåll
Kursen fokuserar på aktuella och principiellt centrala inkomstskatterättsliga frågor inom
svensk företagsbeskattning. Centralt i kursen är frågor om koncernbeskattning,
omstruktureringar och företagsöverlåtelser samt regler avseende fåmansföretag.
Dessutom kommer frågor kring resultatmätning och sambandet mellan redovisning och
beskattning att ges ett betydande utrymme i kursen.
Därutöver kommer kursen att beröra olika hanterings− och metodfrågor såsom juridisk
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argumentation rörande den ekonomiska innebörden av transaktioner.

Undervisnings- och arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt handledning. Utöver detta
ska den studerande utöva självstudier.

Examination
Examination sker genom
aktivt deltagande i seminarier, betygsskala: UV
individuell inlämningsuppgift, betygsskala: UV
gruppvisa inlämningsuppgifter, betygsskala: UV
Varje del ger ett antal poäng och för Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på alla ingående
delar, minst 50 % av möjliga poäng, för Väl godkänt krävs minst 75 % av möjliga poäng.
Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets
karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en
annan likvärdig uppgift.
Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student
rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.
Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller
alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det
möjligt utifrån kursens mål.
Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ
examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator
bedömer det möjligt utifrån kursens mål.
Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har
rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala
Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information
Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den
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kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper
synliggörs och utvecklas.
Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för,
och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan.

Institution
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

