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Institutionen för handelsrätt

Välkommen till vårens studier vid Institutionen för handelsrätt!
Du är antagen till kursen HARA29 Internetbaserad kurs i beskattningsrätt 15 hp som ges på
halvfart under vårterminen 2021 med kursstart den 18 januari 2021.
Om du redan nu vet att du inte kommer att utnyttja din plats, vänligen lämna återbud på
Antagning.se så snart som möjligt. Vi har många reserver som väntar på besked om de kan få
en plats. Observera att det inte är webb-registrering på Studentportalen på denna kurs. Se
nedan hur du registrerar dig.
Antagen med villkor
Om du är villkorligt antagen till kursen måste du styrka din behörighet innan kursstart.
Behörighetskrav är HARA04 Juridisk översiktskurs eller motsvarande kurs vid annat lärosäte.
Har du en motsvarande avslutad kurs från ett annat lärosäte ska du skicka kursplan och
litteraturlista till johan.green@har.lu.se. Har du frågor angående din behörighet är du
välkommen att kontakta mig, se kontaktuppgifter nedan.
Canvas
Kursen använder Canvas som är en portal med användbar information. Din kurs har ett eget
kurstillfälle där information från lärare och administratören läggs ut. All information och
kommunikation sker via Canvas. Du kommer nå Canvas på http://canvas.education.lu.se. Vi
fyller på med material efterhand. Vi kommer inom kort att ge dig tillgång till Canvas. Logga in
med ditt studentkonto (inloggningsuppgifter ska ha skickats till dig). Om du får problem med
ditt studentkonto ska du kontakta LU Servicedesk på servicedesk@lu.se. Ett dokument med
viktiga datum, kursplan och litteraturlista finns redan nu på institutionens externa hemsida
https://www.har.lu.se/kurser/hara29
Registrering och registreringsuppgift
För att du ska kunna bli registrerad på kursen måste du besvara och bli godkänd på en
registreringsuppgift. Registreringsuppgiften finns tillgänglig på Canvas från och med onsdagen
den 20 januari kl. 09.00 och ska lämnas in på Canvas senast onsdagen den 3 februari kl. 23.55.
Observera att om uppgiften inte är inlämnad då, förlorar du din plats på kursen. Rättning av
registreringsuppgiften och registrering i Ladok sker löpande.
När registrering är gjord i Ladok kommer du under vecka 6 att få information från institutionen
kring kommande moment.
Kursplan, litteraturlista, viktiga datum
Kursplan, litteraturlista, viktiga datum, studiematerial och annan information finns på Canvas. I
Canvas läggs också information kontinuerligt ut under kursens gång.
Kursplan, litteraturlista och viktiga datum finns också på institutionens externa hemsida
http://www.har.lu.se/kurser/hara29.
Schema
Det finns inget schema till kursen. Däremot finns dokumentet ”Viktiga datum” där de moment
som är datumsatta finns angivna.
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Föreläsningar
Det kommer finnas inspelade föreläsningar på Canvas.
Skattedagen
I mitten av kursen har vi en skattedag, som vi hoppas ges på plats i Lund. Under en hel dag går
vi igenom en bokslutsuppgift, som gör att du får användning av kunskap som du har inhämtat
på kursen och dessutom lär du dig bland annat att avsluta ett bokslut och räkna ut pfondavsättning och bolagsskatt. Arbetet sker förhoppningsvis på plats i Lund och alla deltagare
delas på morgonen in i grupper om 4-5 studenter som tillsammans löser uppgiften under ca 4
timmar. Därefter blir det en gemensam genomgång för att diskutera fram "rätt" svar.
Skattedagen är frivillig men det är ett bra tillfälle att omsätta teori till praktik.
Anmälan till Skattedagen görs via e-post till johan.green@har.lu.se senast den 11 mars 2021.
Examination (Inlämningsuppgifter och tentamen)
Examinationen består av två delar, dels att tre inlämningsuppgifter ska vara godkända dels en
skriftlig tentamen.
Under kursens gång ska tre obligatoriska inlämningsuppgifter lämnas in. Uppgifterna berör
olika områden inom beskattningsrätten och tanken är att du ska lösa dem efterhand och i
turordning. Uppgifterna är obligatoriska i så måtto att du måste göra dem med godkänt
resultat för att få tentera.
Inlämningsuppgiften publiceras och ska lämnas in på Canvas inom en given tidsram. Uppgiften
kommer att läsas av en rättande lärare som bedömer nivån. Om ditt svar inte når upp till nivån
för godkänt eller du inte har lämnat in något svar får du en ny chans, en b)-uppgift. Även
denna uppgift publiceras och ska lämnas in på Canvas.
Kursen avslutas med en skriftlig tentamen som i nuläget endast ges på plats i Lund. För att få
tentera måste alla tre inlämningsuppgifterna vara godkända. Anmälan till tentamen ska göras
till johan.green@har.lu.se senast en vecka innan tentamenstillfället.
I augusti 2021 ges ett omtentamenstillfälle. Anmälan till omtentamen ska göras till
johan.green@har.lu.se senast en vecka innan tentamenstillfället. Även omtentamen ges
endast på plats i Lund.
Omregistrering
Om du vill fullgöra den/de inlämningsuppgifter som du har missat kan du omregistrera dig till
nästkommande kursomgång. Då får du tillgång till kurstillfället i Canvas där uppgifterna
publiceras och även till föreläsningarna. Datum för inlämningsuppgifterna meddelas på Canvas
i samband med höstterminens kursstart. Du får inte göra om den/de uppgifter som redan är
godkända.
Anmälan till omregistrering görs via e-post till johan.green@har.lu.se. Omregistrering görs
tidigast en vecka innan kursstart.
Avbrott på kursen
Du som är registrerad men inte har möjlighet att fullfölja kursen innevarande termin kan söka
kursen vid ett annat tillfälle. Då måste du göra ett tidigt avbrott, dvs. avregistrera dig från
kursen inom 3 veckor efter kursstart.

Kontaktuppgifter
Kursadministratör för kursen är Johan Green. Du når mig på e-post johan.green@har.lu.se eller
telefon 046 – 222 3825. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till mig.
Institutionens studievägledare heter Sofia Rosendahl och kan kontaktas på telefon 046-222
7895 på följande telefontider: Måndag - fredag kl. 09.00-10.00 och 10.30-12.00. Hennes epostadress är studievagledare@har.lu.se.
Varmt välkommen till kursen!
Johan Green

