Ekonomihögskolan

HARH11, Handelsrätt: Internationell beskattning, 15
högskolepoäng
Business Law: International Taxation, 15 credits
Grundnivå / First Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 201610-12 och senast reviderad 2020-03-04. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2020-03-24, vårterminen 2020.

Allmänna uppgifter
Kursen kan ingå som kurs inom ett flertal utbildningsprogram samt läsas som
fristående kurs. Engelskspråkigt textmaterial förekommer.
Undervisningsspråk: Svenska
Huvudområde

Fördjupning

Handelsrätt

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Kursens mål
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som visar förmåga att:

Kunskap och förståelse
- ha fördjupade kunskaper om tolkning och tillämpning av skatteavtal,
- ha fördjupade kunskaper om EU-rättens inverkan på svensk inkomstbeskattning och
samspelet med mervärdesbeskattningen,
- ha god kunskap om områdets centrala rättskällor,
- ha förståelse för de intressemotsättningar som existerar inom den internationella
beskattningen,
- ha förståelse för rättsområdets metodologiska förutsättningar, samt kännedom om
aktuella forskningsfrågor på området.
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Färdighet och förmåga
- söka, identifiera och använda för ämnesområdet relevanta informationskällor samt
kunna inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till detta material,
- med stöd av juridisk metod tillämpa och värdera för ämnesområdet relevanta källor,
- identifiera, formulera och analysera de rättsliga problem som aktualiseras inom den
internationella skatterätten,
- inom en given tidsram självständigt och skriftligen analysera olika rättsfrågor inom
ramen för kursens område,
- vid muntlig framställning genomföra en faktamässig och rättsligt väl underbyggd
samt framställningstekniskt god argumentation,
- opponera på kurskamrats uppsats, samt
- självständigt författa en analyserande och argumenterande text kring ett ämne som
anknyter till kursens centrala delar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- problematisera och analysera rättsreglerna och deras tillämpning i svenskt och
internationellt perspektiv,
- självständigt, analytiskt och kritiskt granska rättsreglerna och deras funktioner.

Kursens innehåll
Kursen i internationell beskattning omfattar svensk intern internationell skatterätt,
skatteavtalsrätt och EU-skatterätt (direkt beskattning). Centrala rättsliga frågor i
kursen är undvikande av internationell dubbelbeskattning och motverkande av
skatteundandragande. I kursen tränas och utvecklas färdigheten och förmågan till
rättslig argumentation och problemlösning i muntlig och skriftlig form.

Kursens genomförande
Kunskap, färdighet och förmåga enligt ovan uppnår studenten genom självstudier av
lagstiftning, praxis, kurslitteratur och annat material samt genom aktivt deltagande i
undervisningen. Undervisning ges främst i form av föreläsningar och seminarier.
Genom seminarier tränar studenten förmågan att identifiera och formulera de
rättsliga problem som aktualiseras i olika typsituationer, att tillämpa relevanta regler
på ett rimligt sätt samt att på ett strukturerat sätt muntligt och/eller skriftligt, med
stöd av relevanta rättskällor, redogöra för sin rättstillämpning. Seminarierna, som
utgör en betydande del av undervisningen, bygger helt på studenternas aktiva
deltagande och förberedelse i basgrupper

Kursens examination
Examination sker dels genom författandet av en individuell uppsats, dels genom en
skriftlig hemtentamen. Uppsatsen presenteras muntligen vid kursens slutseminarium.
Vid detta tillfälle gäller obligatorisk närvaro. I examinationen ingår också att muntligt
och/eller skriftligt opponera på annans uppsats.
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Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad
tid.
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-U med
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för
icke godkända resultat.
A (Utmärkt) Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
B (Mycket bra) Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet.
C (Bra) Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans,
analytisk förmåga samt självständighet.
D (Tillfredsställande) Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
E (Tillräckligt) Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer.
U (Otillräckligt/Underkänt) Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet.
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre.

Förkunskapskrav
45 hp handelsrätt inkl 30 hp skatterätt.

Övrigt
Kursen HARH09 Speciell Företagsbeskattning överlappar med HARH11 Internationell
beskattning.
Övergångsbestämmelser
Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, att
erbjudas tre extra tillfällen för hemtentamina till studerande som inte uppnått
godkänt resultat. Inom tre terminer kommer det även att erbjudas möjlighet vid tre
tillfällen, att lämna in för bedömning den uppsats som är ett krav för kursen.
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Prov/moment för kursen HARH11, Handelsrätt: Internationell beskattning
Gäller från H13
1301 Hemtentamen, 5,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1302 Uppsats, 10,0 hp
Betygsskala: Underkänt, E, D, C, B, A

