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Tillsammans bildar kurserna en avancerad
skatterättslig utbildning och bygger på skatterättslig forskning som omsätts i praktisk
tillämpning. Under den första delen (Skattejuridisk metodkurs I) behandlas skatterättsliga
och konstitutionella grunder, såsom legalitetsprincipen i grundlagen och dess betydelse för
tillämpningen, och metodfrågor vid tolkning
och tillämpning av skattelag.
I den andra delen (Skattejuridisk metodkurs II)
fördjupas dessa frågor tillsammans med internationellrättsliga metodfrågor, såsom svensk
intern rätts förhållande till internationella avtal
och internationellt samarbete, och andra
metod- och rättssäkerhetsfrågor.
Föreläsningar kompletteras med tillämpningsövningar och PM-uppgifter, vilka löses och
skrivs mellan undervisningstillfällena.
Kursen leds av professor Anders Hultqvist,
Karlstads universitet, och den bygger på en

specialkurs för jurister som tidigare erbjudits
vid Stockholms universitet. Övriga lärare är
f.d. regeringsrådet och EU-domaren Stig
von Bahr, professor Stefan Olsson (Karlstads
universitet), professor Bertil Wiman (Uppsala
universitet), professor Eleonor Kristoffersson
(Örebro universitet), professor Peter Melz
(Stockholms universitet) och professor Mattias
Dahlberg (Uppsala universitet).

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till jurister och skattekunniga konsulter eller tjänstemän som vill öka
sin förmåga att analysera och argumentera
i skatterättsliga frågor. Grundkunskaper i
skatterätt erfordras. Behörig är den som är
utsedd av sin arbetsgivare att följa kursen.
Förtur till Skattejuridisk Metodkurs II ges
till dem som tecknar sig för båda kurserna
samtidigt och sökande som har genomgått
Skattejuridisk metodkurs I.
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INNEHÅLL

Kursen börjar med att behandla alla grundförutsättningar för beskattningen, nationellt
och internationellt, för att sedan övergå till
konsekvenserna för rättstillämpningen och
slutligen att omsätta detta till analys och
argumentation i praktiken.
Bl.a. följande moment ingår:
• Konstitutionella förutsättningar för skatt
• Skatterättsliga grunder
• Beredning av skattelagstiftning
Skatteverkets normgivningsmakt
och betydelsen av dess
ställningstaganden m.m.
• Olika rättskällors betydelse vid
tolkning av skattelag
• Retorik och argumentationsanalys
• Att skriva klart och tydligt i skatterättsliga frågor
Därtill kommer i Skattejuridisk Metodkurs
II även:
• Dubbelbeskattningsavtal och
internationellt samarbete
• OECD:s kommentarer och guidelines
• Implementering genom skattelagstiftning
• Konfliktlösning (omprövning, skatteprocess, ömsesidig överenskommelse
och skiljedom).
• Konstitutionella förutsättningar för skatt
och internationell rätt
• Skatteverkets ställningstaganden m.m.
i internationella skatterättsliga frågor
• Olika rättskällors betydelse vid tolkning
av skattelag i en internationell kontext
Målsättningen är att du efter avslutad
kurs (I) har förvärvat grundläggande
kunskaper och förmåga att göra analyser
och bygga en argumentationsstruktur i
svårare skatterättsliga frågor, och efter
del II har förvärvat fördjupad kunskap i
både svenska och internationella skatterättsliga metodfrågor.
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För den som önskar högskolepoäng sker
examination i form av inlämnande och
försvar av PM-uppgifter. Betyg bedöms
med betygsgraderna Väl Godkänd (VG),
Godkänd (G) eller Underkänd (U). Möjlighet
till komplettering finns för erhållande av
betyget Godkänd.

GENOMFÖRANDE

Kurserna genomförs under perioden
september 2017 till maj 2018 med åtta
träffar på Karlstads universitet, fyra under
hösten/vintern för delkurs I och fyra
träffar under våren för delkurs II.
Vid träffarna ges föreläsningar och
övningar gås igenom samt redovisas
PM-uppgifter. Inför varje tillfälle ges
läsanvisningar ang. de frågor som
behandlas vid tillfället. Förutom till kursstarten kommer du som deltagare inför
varje träff dessutom få i uppgift att skriva
ett PM i en angiven skatterättslig fråga
som knyter an till det som nyss gåtts
igenom (krävs för examination, annars
valfritt). Detta redovisas och diskuteras
tillsammans med övriga kursdeltagare
vid nästkommande träff. Sista tillfället
kommer dessutom att arrangeras som en
fingerad muntlig förhandling i ett
skattemål (moot court trial).
Därutöver ingår läsning av kurslitteratur
samt kommunikation mellan lärare och
kursdeltagare på distans via utbildningsplattformen It´s learning. Kursen ges på fjärdedelsfart, vilket betyder att kursdeltagaren
får räkna med cirka en dags kursarbete
i genomsnitt per vecka för inläsning och
arbete med hemuppgifter mellan träffarna.
Efter avslutad kurs erhålls intyg om
genomgången kurs under förutsättning
att deltagaren har ett aktivt deltagande på
minst 80 procent av kursen. För den som
lämnar in godkända PM-uppgifter och
i övrigt deltagit aktivt under kursen kan
examination ske för erhållande av högskolepoäng. (Möjlighet till komplettering
för godkänt resultat ges också.)

Planerade träffar på
Karlstads universitet
DELKURS I
• 7 - 8 september (kursstart kl. 09.00,
föreläsningar)
• 19 - 20 oktober (redovisningar,
övningar och föreläsning)

• 30 november - 1 december
(redovisningar, övningar och föreläsning)
• 18 - 19 januari 2018 (redovisningar,
avslutande föreläsning)

DELKURS II

• 8 - 9 februari 2018 (kursstart, föreläsning)
• 15-16 mars (redovisningar, övningar,
föreläsning)
• 19-20 april (redovisningar, övningar,
föreläsning)
• 31 maj-1 juni (redovisningar, kursavslutning)

Första tillfället delkurs I och sista tillfället
delkurs II omfattar 1,5 dag för att få tid
med en ordentlig introduktion/föreläsningar
respektive redovisning och feedback på
rättegångsspelet (varför det kan erfordras
att du som deltagare reser till Karlstad
redan dagen innan).
Annars är varje tillfälle två halvdagar (lunch
till lunch), varför det för flertalet deltagare
kan räcka med en övernattning. I princip
börjar varje mellan-tillfälle med redovisning
av PM-uppgifter för att sedan övergå i föreläsningar och genomgång av uppgifter inför
kommande träff.

KURSKOSTNAD

Kurskostnaden är 25 000 SEK exkl. moms
per deltagare för kurs I och 27 000 SEK
exkl. moms per deltagare för kurs II. Vid
gemensam anmälan till både kurs I och kurs
II är kurskostnaden totalt 48 500 SEK exkl.
moms per deltagare. Övningsuppgifter och
annat kursmaterial ingår i kurspriset. (I övrigt
fordras tillgång till skattetidskrifter m.m.
vilket också kan tillhandahållas via Karlstads
universitetsbibliotek.) Utöver kurskostnaden
tillkommer kostnad för ev. logi och resor.
Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss
rätten att ställa in kursen vid för få deltagare
och kontaktar er i sådant fall omgående
efter anmälningstiden. Kursen kan ta emot
20 deltagare och behöver minst 8 deltagare för att kunna starta. Kurskostnaden
faktureras efter kursstart.

Sista anmälningsdag
20 augusti
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