MASTER I SKAT – FORÅR 2022
Ansøgningsfrist 1. december 2021
Personlige oplysninger og ansættelse
Fornavn:

Efternavn:

CPR.nr.:

Stilling:

Privatadresse:
Postnummer:

By:

Telefon:

E-mail:

Navn på arbejdssted:
Adresse:
Postnummer:

By:

Telefon:

E-mail:

Fag forår 2022– forbehold for ændringer
Juridisk metode Fredericia fra uge 2

Tværfaglig synopsis i skatteret (overgangsordning)fra uge 5

Erhvervsbeskatning fra uge 2

International selsskabsskatteret fra uge 9

Momsret fra uge 2

Regnskab og skat fra uge 9

Momsret Fredericia fra uge 2

Generationsskifte og virksomhedsomddannelse fra uge 12

EU-skatteret fra uge 2

Personbeskatning fra uge 13

Erhvervsbeskatning Fredericia fra uge 3

Skattekontrol og skattestrafferet fra uge 14

Udbytte og aktieavance fra uge 3

EU-ret Fredericia fra uge 16

Skatte- og afgiftsproces fra uge 3

EU-ret fra uge 16

Punktafgifter – Varebaserede afgifter fra uge 17

Skatteretlig metode og masterprojekt fra uge 17

Oplysninger om uddannelse og beskæftigelse (kun nye ansøgere)
Dokumentation for adgangsgivende uddannelse vedhæftes

UDDANNELSE

INSTUTION

Akademisk uddannelse- Oplys hvilken herunder:

Diplomuddannelse i skat (herunder Skatterevisoruddannelse)

Told-Skats fuldmægtiguddannelse (herunder tidligere ordninger)

HA

HD

Anden uddannelse – oplys hvilken herunder:

De seneste fem års beskæftigelse (kun nye ansøgere)

EKSAMENSÅR

Vilkår og betingelser
1.

2.

3.

4.

5.

Tilmelding og optagelse


Du søger hermed om optagelse på de ovenfor angivne fag ved Master i SKAT, der udbydes af Copenhagen Business School.



Din tilmelding er personlig og bindende.



Hvis du ønsker at tage den fulde Master i SKAT, skal du være opmærksom på, at uddannelsen skal være afsluttet senest
seks (6) år efter studiestart. Masterprojektet skal endvidere være indleveret inden seks (6) år regnet fra påbegyndelsen af
det første fag.

Undervisning


Undervisningen foregår som holdundervisning, på både CBS campus samt eksterne kursussteder i Danmark.



I tilfælde af ekstraordinære omstændigheder, kan CBS potentielt være nødsaget til at konvertere dele af uddannelsen,
herunder eksamener til et onlineformat. ”ekstraordinære omstændigheder” betegnes som omstændigheder CBS ikke er
herre over og hverken med rimelighed kunne eller burde have forudset eller overvundet, herunder, men ikke begrænset
til; krig, naturkatastrofer, generalstrejke, terrorhandlinger, epidemier, pandemier eller regionale nødsituationer og
nedlukning af campus i den forbindelse.

Pris og betaling


Prisen for de forskellige fag fremgår af CBS.dk. Prisen dækker deltagelse i undervisning, forplejning i forbindelse med
undervisningen samt 3 eksamensforsøg pr. fag. Prisen inkluderer ikke udgifter til transport, bøger og andet
undervisningsmateriale mv.



Betalingen opkræves samlet én gang pr. semester (inden semesterstart), hvor du betaler for de fag, du er tilmeldt.



Det er en forudsætning for deltagelse i undervisning og eksamen, at CBS har modtaget din betaling. Hvis ikke du betaler,
vil du således blive ekskluderet fra både undervisning og eksamen allerede fra dagen efter den rettidige betalingsdag.



Hvis betalingen sker sent og du ønsker at fortsætte på uddannelsen, så skal du venligst kontakte mas@cbs.dk.

Udmeldelse


Såfremt du alligevel ikke ønsker at gøre brug af din studieplads på de fag, du er optaget på, har du pligt til skriftligt at
melde fra inden betalingsfristen. Mundtlig udmelding godkendes ikke.



Ved udmeldelse efter betalingsfristens udløb, men inden undervisningens start, er du forpligtet til at betale 50 % af
deltagergebyret.



Ved udmeldelse undervejs på uddannelsen, vil du være forpligtet til at betale for de fag der er påbegyndt når udmeldelsen
sker. Dette gælder uanset om du har deltaget i undervisningen eller ej.

Accept af vilkår og betingelser


Ved din underskrift nedenfor accepterer du ovenstående vilkår og betingelser.

Dato og år

- underskrift

Fremsendes pr. e-mail til mas@cbs.dk eller pr. post til Helle Ibæk, Master i Skat, Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg

