
 

PM 

2021-02-10   

1 (2) 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

Komplettering kursbeskrivning för Beskattningsrätt (15 hp) 

VT 21 

Allmänt om kursen VT 21 

Utifrån rådande instruktioner från prefekten vid juridiska institutionen (baserat på 

beslut av rektorn vid Stockholms universitet och rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten) kommer Beskattningsrätt VT 21 ges digitalt. Det innebär att 

en del anpassningar av kursen behöver göras. Detta dokument innehåller därför 

kompletteringar till kursbeskrivningen som är relevanta för Beskattningsrätt VT 21. 

Kompletteringen ska läsas tillsammans med kursbeskrivningen. Observera att om 

förändringar av de rekommendationer för undervisning som är relaterade till 

Coronaviruset sker under kursen, kan de anpassningar som här beskrivs ändras med 

kort varsel. 

 

Undervisningsmoment 

 

Föreläsningar 

– Syftar till att introducera studenterna till ett skatterättens områden på 

ett strukturerat sätt. 

– Förbered dig genom inläsning. 

– Föreläsningarna hålls digitalt i Zoom. Länk läggs ut i anslutning till 

varje föreläsning. 

 

Gruppundervisning  

– Anmäl dig till en grupp. (2 grupper med förberedelsegrupper) 

– Syftar till att ge studenterna övning i skatterättslig problemlösning. 

– Gruppundervisning hålls digitalt i Zoom. Länk läggs ut i anslutning till 

varje tillfälle och separat för varje grupp 

– Förbered dig genom inläsning och att lösa uppgifter i 

förberedelsegrupper. Förberedelsegrupper ansvarar för att presentera 

vissa lösningsförslag vid gruppundervisningstillfället. 

– Vid tillfället diskuteras förberedelsegruppernas lösningsförslag. 

– Vid tillfället diskuteras också vissa andra frågor i ”breakout rooms”. 
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Seminarier  

– Anmäl dig till en grupp. (2 grupper) 

– Syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper i principiellt viktiga 

frågor och ämnesområden. 

– Förbered dig genom inläsning. Genomför i förekommande fall en 

lärsekvens i Athena som förberedelse. 

– En inlämningsuppgift besvaras på Athena inför varje seminarium. I 

förekommande fall kräver detta att du genomför en lärsekvens i 

Athena. 

– En annan kursdeltagares inlämningsuppgift kommenteras på Athena 

inför varje seminarium. 

– Examinerande moment. Obligatorisk aktiv närvaro vid 4 av 5 

seminarier (och genomförda uppgifter) är krav för betyg på kursen.  

– Seminarier hålls digitalt i Zoom. Länk läggs ut i anslutning till varje 

tillfälle och separat för varje grupp. 

 

  


