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Om du avbryter dina studier inom tre veckor från kursens startvecka, s.k. tidigt avbrott,
ska du anmäla detta i Studentportalen. Om du avbryter senare än tre veckor anmäler du
det till kursadministrationen.
KOM IGÅNG MED STUDIERNA!
Mer information på www.hig.se/nystudent

Nya studenter kan hämta datorkonto via webkonto.student.hig.se tidigast två veckor
före teminstart. Datorkontot ger dig tillgång till Högskolans webbtjänster.

Registrera dig på din kurs i Studentportalen via studentportal.hig.se

På lärplattformen Blackboard hittar du kursmaterial. Logga in i Blackboard via
Studentportalen, sök fram din kurs och skriv in/enrolla dig i kursen.
Kurs-ID i Bb HT_11303
Access-kod Eventuell access-kod skickas till antagna i separat mail.
Period för enrollering 24 augusti 2015 och senast 8 september 2015
Bra att veta om tentamen
Det är obligatoriskt att anmäla sig till salstentamen och omtentamen på Högskolan i
Gävle. Till salstentamen på campus ska du anmäla dig i Studentportalen senast tio dagar
före tentamensdagen. Om du missar att anmäla dig får du endast skriva tentamen i mån
av plats. Du som vill skriva tentamen på annan ort måste ansöka om detta. Ansökan ska
vara inlämnad senast tre veckor före tentamensdagen. Läs mer på www.hig.se/tentamen
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Bästa student
Välkommen till campuskursen Beskattningsrätt B I .15 hp.
Förutom nedanstående information kommer mer information om kursen att finnas i
Blackboard. För att komma in i kursen i Blackboard måste du ”enrolla” dig, det kan du
göra tidigast den 24 augusti 2015 och senast 8 september 2015. Det är viktigt att du så
snart som möjligt ”enrollar” dig i kursen för att kunna ta del av en del information som
finns där.
Enrollkod:
Skickas ut till de antagna via e-post
Litteraturlista finner du i detta dokument.
Preliminärt schema hittar du redan nu på www.hig.se schemat kan komma att ändras i
vissa delar.
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, i sal eller webb, och seminarier.
Obligatorisk närvaro gäller vid introduktionen och vid alla seminarier. Vid seminarierna
sker muntlig redovisning, av de seminarieuppgifter som skall lämnas in till läraren (i
BlackBoard) dagen innan seminariet. I dessa fall är även grupparbetet obligatoriskt.
Kursen startar med introduktion och registrering den 2 september 2015
Tid: 10:15-12:00
Plats: sal 41:204 (Valhall)
Det är viktigt att du kommer till introduktionen då viktig information kommer att
lämnas vid detta tillfälle.
Kurslitteratur
Almgren, Karin & Leidhammar, Börje (2012). Skatteprocessen jämte
skatteförfarandelagen (2011.1244) och skatteförfarandeförordningen (2011:1261), delar
av. Stockholm: Norstedts juridik. sidor: ca 200.
Eriksson, Asbjörn (Senaste upplagan). Praktisk beskattningsrätt. Studentlitteratur.
Hiort af Ornäs, Lena, Kristoffersson, Eleonor (Senaste upplagan). Övningar i skatterätt.
Iustus förlag.
Melz, Peter, Kristoffersson, Eleonor (Senaste upplagan). Mervärdesskatt. Iustus förlag.
Rabe, Gunnar (Senaste upplagan eller annan motsvarande lagtextsamling).
Skattelagstiftningen
Därutöver tillkommer i anslutning till de olika kursavsnitten rättsfall och annat material
enligt lärarens anvisningar.
Referenslitteratur
Edvardsson, Leif, Eriksson, Asbjörn (Senaste upplagan). Övningsbok i beskattning.
Studentlitteratur.
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Lodin, S-O mfl: Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1 och 2,
Studentlitteratur, senaste upplagan
Rabe, Gunnar, Hellenius, Rickard (Senaste upplagan). Det svenska skattesystemet.
Norstedt Juridik

Så når du oss
Om du har frågor angående BlackBoard, schema m m kontakta amanuens Sandra
Renström, (sandra.renstrom@hig.se) tel: 026 – 64 84 24.
Frågor om registrering, tentamen m m, kontakta kursadministratör Eva Persson (kursaue@hig.se)
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