
 
 

 

Kursbeskrivning - Företagsbeskattning, 15 HP 

Giltig från och med HT 21 

Kursens inriktning och förkunskapskrav 

Företagsbeskattningskursen är en specialkurs (fördjupningskurs) som behandlar skattefrågor 

och skatteproblem som aktualiseras i företagsverksamhet. Företrädesvis handlar det om svensk 

nationell rätt, men även EU-rätt och internationell skatterätt innefattas i vissa avseenden. Kun-

skapen som förmedlas är av både teoretisk och praktisk natur och innefattar skattepolitik, lag-

stiftningslära, skatterättsliga metodfrågor, rättsprinciper och rättsregler inom företagsbeskatt-

ningens område. 

 

Kursen bygger vidare på de kunskaper som erhållits i grundkursen skatterätt. Dessa fördjupas 

genom att kursen behandlar komplicerade skatterättsliga frågor och problem inom flera av före-

tagsbeskattningens olika områden. Särskilt fokus ligger på redovisningsrättens betydelse för be-

skattningen, mervärdesskatt, fåmansföretagsbeskattning, koncernbeskattning samt skattefrågor 

vid omstruktureringar och företagsöverlåtelser.  

 

Tillträde till kursen har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till special-

kurser om godkända tentamina på obligatoriska kurser om minst 100 poäng (150 hp). Som sär-

skilt förkunskapskrav för att tentera kursen gäller att godkända tentamen i skatterätt, associat-

ionsrätt samt företagsekonomi skall ha avlagts dessförinnan. De som läst skatterätt enligt nya 

juristprogrammet från HT -12 (NSO) uppfyller kravet på företagsekonomi. 

Förväntade studieresultat 

Förväntade studieresultat framgår av gällande kursplan.  



Undervisningens upplägg 

Kursen inleds med ett allmänt propedeutiskt block som snabbt repeterar innehållet på grund-

kursen i skatterätt. Därefter behandlas följande av företagsbeskattningens områden:  
 

- Sambandet redovisning och beskattning, periodiseringsfrågor samt konstitutionella 

aspekter av beskattningen. 

- Särskilda metodfrågor inom skatterätten; legalitetsprincipen och tolkningens gränser, 

- Beskattningen i en samhällelig och politisk kontext, 

- Olika företagsformer, framförallt aktiebolags- och fåmansföretagsbeskattning 

- Mervärdesskatt, 

- Omstrukturering och företagsöverlåtelser, 

- Beskattning av företagsgrupper, och 

- Fastighetsbeskattning. 

 

Alla områden är lika viktiga och kan därför bli föremål för att specifikt examineras på den 

skriftliga hemtentamen. Kursen avslutas med övningar avseende olika problem som behandlats 

tidigare under kursen. Redogörelsen av kursens områden ovan återspeglar inte nödvändigtvis 

den ordning i vilken de behandlas.  

 

Ett antal fördjupningsseminarier – med bland annat lärare från det praktiska rättslivet – anknyter 

till de olika områdena ovan. Seminarierna är obligatoriska och har ett krav på aktiv närvaro. 

Det ges generell dispens att utebli från ett av dessa seminarier. Sådan frånvaro ska dock komp-

enseras med skriftlig uppgift om det ämne som behandlades vid seminariet. I övrigt ges endast 

dispens vid laga förfall. För föreläsningar och gruppövningar rekommenderas närvaro starkt, 

men något krav finns inte. 

 

Särskild färdighetsträning ges genom ett praktiskt case som löses och presenteras skriftligt och 

muntligt i samverkan med både akademiker och praktiker. Caset behandlar flera av kursens 

olika områden genom både skriftliga och muntliga insatser. Genomförande av caset är obliga-

toriskt. Ytterligare information lämnas i samband med undervisningen.  

Författningstext, kurslitteratur och läsanvisningar 

Obligatorisk och rekommenderad litteratur framgår av ett särskilt dokument. Det är dels fråga 

om böcker som täcker flera av kursens områden, och dels om specifika artiklar och rättsfall som 

gäller mer specifika frågor och problem. Någon specifik lärobok som är skriven särskilt för 

företagsbeskattningskursen finns inte. Detta innebär att kurslitteraturen i vissa avseenden är 

överlappande och det krävs därmed viss sovring av materialet. Specifika rättsfall kan komma 

att behandlas särskilt vid ett eller flera av kursens olika undervisningstillfällen. Härutöver kan 

ytterligare information om relevanta texter komma att ges under kursens gång. 

 

Vad gäller författningstext är företrädesvis följande av relevans för kursen: Inkomstskattelagen 

(1999:1229), Mervärdesskattelagen (1994:200), Skatteförfarandelagen (2011:1244), Socialav-

giftslagen (2000:980), och Lagen (1995:575) mot skatteflykt. Samtliga av dessa återfinns i 

boken Skattelagstiftning som är obligatorisk kurslitteratur. 

 
 

 



Registrering 

Registrering på kursen görs på egen hand via webbregistrering i Ladok. 

Mottagningstider 

Kursföreståndaren 

Giacomo Lindgren Zucchini har mottagning tisdagar 13:00 – 15:00 på rum C 806. Övrig tid 

hänvisas till telefon 08-16 31 38 eller e-post giacomo.lindgren-zucchini@juridicum.su.se.   

 

Kursadministratören 

Malin Fahlén har mottagning tisdagar och torsdagar mellan kl. 13:00 – 15:00 på rum C 804. 

Övrig tid hänvisas till telefon 08-16 15 97 eller e-post forebe@juridicum.su.se. 

 

Övriga lärare träffas företrädesvis i samband med undervisningen. Kontaktuppgifter till lärare 

som är anställda vid Juridiska institutionen finns på www.jurinst.su.se. 

Examination 

Tentamensanmälan ska göras i Ladok senast 1 vecka före tentamen. Detta är viktigt eftersom 

flera specialkurser ofta tenterar vid samma tillfälle.  

 

Student som underkänts vid ordinarie tentamen bereds tillfälle till omtentamen. Student som 

inte uppfyllt obligatoriet avseende caset hänvisas till nästa ordinarie kurstillfälle. 

 

De förväntade studieresultaten enligt kursplanen ligger till grund för hur kursen examineras. 

Mer konkret tar detta sig formen av en poängtilldelning som maximalt kan ge 30 poäng. Samt-

liga av dessa kan erhållas på hemtentamen som i huvudsak innehåller problembaserade frågor. 

Kunskapskontrollerande frågor kan emellertid också komma att ställas. Dessutom kan mellan 

1 och 3 poäng tilldelas utifrån kvalitén på prestationen vid ett godkänt deltagande i caset. Po-

ängen som erhålls på grund av caset tillgodoräknas inom maxpoängen (30 poäng). 

 

Som betyg på kursen används något av Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd 

(Ba), Godkänd (B) eller Underkänd (U). För AB ska normalt 24 poäng uppnås, för Ba 19 poäng 

och för B 15 poäng. Alternativt kan den sjugradiga betygsskalan (A-F) användas om begäran i 

erforderlig ordning framställts före hemtentamenstillfället. 
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Betygskriterier – ordinarie betygsskala 

På kursen tillämpas följande betygskriterier: 

 
AB - Har mycket god insikt om de skattepolitiska målen, strukturen och principerna på de skatteom-

råden som behandlas under kursen. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i före-

lagda uppgifter på ett mycket bra sätt. - Ställningstaganden är väl motiverade med en stringent och 

rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika trans-

aktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. 

 
Ba - Har i huvudsak god insikt om de skattepolitiska målen, strukturen och principerna på de skatte-

områden som behandlas under kursen. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i fö-

relagda uppgifter på ett bra sätt. Ställningstaganden är i huvudsak väl motiverade med en rättsligt 

relevant argumentation. - Kan på ett i huvudsak tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika 

transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar. 

 
B - Har godtagbar insikt om de skattepolitiska målen, strukturen och principerna på de skatteområden 

som behandlas under kursen, även om en del brister och missförstånd finns. - Identifierar de flesta 

rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett godtagbart bra sätt. Lösningarna på problemen är i 

huvudsak korrekt. Ställningstaganden är dock ofta mindre väl motiverade. - Kan på ett godtagbart sätt 

belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med 

hjälp av skatteberäkningar. 

 
U - Ett eller flera tillkortakommande finns som innebär att studenten inte når upp till de krav 

som anges för betyget B. 

 

Betygskriterierna bygger på de förväntade studieresultaten för kursen (se gällande kursplan). 

Kriterierna ska läsas som typprestationer där enstaka styrkor och svaghet kan kompensera 

varandra. En sammanvägning av prestationerna sker genom en helhetsbedömning. Till stöd för 

bedömningen poängsätts studenternas prestationer (se ovan). Poängsättningen svarar mot 

ovanstående betygskriterier.  

  



Betygskriterier – sjugradig betygsskala 

Det finns en rätt att i stället för ordinarie betyg få betyg enligt den målrelaterade sjugradiga 

betygsskalan. I sådana fall måste detta anmälas till kursadministratören minst fem arbetsdagar 

före den skriftliga hemtentamen. Enligt den sjugradiga skalan tillämpas följande betygskriterier: 

 
A - Har utmärkt insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under 

kursen. - Identifierar och formulerar samtliga rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett utmärkt 

sätt. Ställningstaganden väl motiverade med en stringent och rättsligt relevant argumentation. - Kan på 

ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekom-

mande fall med hjälp av skatteberäkningar.  

 

B - Har mycket god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under 

kursen. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett mycket 

bra sätt. - Ställningstaganden är väl motiverade med en stringent och rättsligt relevant argumentation. 

- Kan på ett tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i 

förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar.  

 

C - Har god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kursen. 

- Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett bra sätt. - Ställ-

ningstaganden är väl motiverade med en rättsligt relevant argumentation. - Kan på ett tydligt sätt 

belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med 

hjälp av skatteberäkningar.  

 

D - Har i huvudsak god insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas 

under kursen. - Identifierar och formulerar de flesta rättsliga problemen i förelagda uppgifter på ett 

bra sätt. Ställningstaganden är i huvudsak väl motiverade med en rättsligt relevant argumentation. - 

Kan på ett i huvudsak tydligt sätt belysa skattekonsekvenserna av olika transaktioner och handlings-

alternativ, i förekommande fall med hjälp av skatteberäkningar.  

 

E - Har godtagbar insikt om strukturen och principerna på de skatteområden som behandlas under kur-

sen, även om en del brister och missförstånd finns. - Identifierar de flesta rättsliga problemen i före-

lagda uppgifter på ett godtagbart bra sätt. Lösningarna på problemen är i huvudsak korrekt. Ställ-

ningstaganden är dock ofta mindre väl motiverade. - Kan på ett godtagbart sätt belysa skattekonse-

kvenserna av olika transaktioner och handlingsalternativ, i förekommande fall med hjälp av skattebe-

räkningar.  

 

Fx - Mindre brister föreligger innebärande att studenten inte uppnår samtliga de krav som anges för 

betyget E.  

 

F - Större brister föreligger innebärande att studenten inte uppnår samtliga de krav som anges för 

betyget E. 

 

Poängsättning och sammanvägning av prestationerna sker på samma sätt när den sjugradiga 

betygsskalan används som när den ordinarie betygsskalan används. 

 

 


