MASTER I SKAT

GÅ FRA KOMPETENCE
TIL EKSPERTISE

DEN HØJESTE KOMPETENCE
INDEN FOR SKAT
Livslang læring spiller en stigende rolle på arbejdsmarkedet
i dag, og derfor er det vigtigt, at du løbende vurderer dit og
din organisations behov for udvikling af kvalifikationer og
kompetencer. Med en Master i Skat får du en videregående
specialistuddannelse på højeste niveau inden for fagområ
det skatteret, så du kan yde en optimal og korrekt løsning
af skatteopgaven i Danmark.

Herudover kan der indgå relevante ressourcepersoner fra
ind- og udland. Underviserne på uddannelsen kan du finde
på cbs.dk/mas.
Som led i den løbende kvalitetssikring bliver både undervis
ning og undervisere systematisk evalueret af CBS.

Uddannelsens sigte er at give dig redskaberne til:
Master i Skat giver dig specifik viden om og forståelse for
anvendelse af teori og empiri ved analyse og korrekt løsning
af skattemæssige opgaver. Både hvad angår den subjekti
ve og den objektive skattepligt, herunder den formelle og
materielle skatteret.

• at
 kunne forstå og anvende teorier og arbejdsmetoder, der
knytter sig til skatteopgaven

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere i pri
vate virksomheder og i det offentlige samt til selvstændigt
erhvervsdrivende, som ønsker at udvikle faglige og person
lige kompetencer på højeste niveau.

• a t kunne danne synteser som grundlag for korrekt valg
mellem alternative løsningsmodeller

• a t analysere, evaluere og teste regler og praktisk regel
anvendelse på skatteområdet

Specialiserede undervisere
Underviserne er højt kvalificerede specialister og forskere,
som er en del af et nationalt fagligt netværk, og de er med til
at sikre Master i Skats forskningsbasering, kvalitetsniveau
og relevans. Underviserne kommer fra bl.a.:
•
•
•
•

universiteter
advokatfirmaer
revisionsfirmaer
skatteforvaltningen

”Master i Skat giver en bred indsigt i den
komplekse regulering af skatteområdet,
og der er god mulighed for at fordybe
sig i udvalgte skatteretlige delområder.
Samtidig er uddannelsen en gylden
mulighed for at opbygge et stærkt netværk
med kolleger fra forskellige dele af det
skatteretlige miljø.”
Peter Koerver Schmidt
Lektor på CBS,
underviser på Master i Skat
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Vælg 4 obligatoriske fag:

OPBYGNING
Master i Skat skaber med sine fag en ramme, så du kan
indfri dine og din organisations ønsker. Du kan gennemfø
re uddannelsen som et 2-årigt forløb på deltid, eller du kan
tage uddannelsen i det omfang og tempo, du ønsker, over
en periode på 2 til 6 år.

• Erhvervsbeskatning (5 ECTS)
• EU-skatteret (5 ECTS)
• Fast ejendom (5 ECTS)
• International skatteret (5 ECTS)
Litteratur og pensum
Til hvert fag udarbejdes litteratur- og pensumlister samt un
dervisningsmotivationer, der på dispositionsniveau angiver
indholdet i de enkelte lektioner.

Obligatoriske fag

Eksamen
Uddannelsen bygger på en tværfaglig problemorienteret
tilgang og inddrager deltagernes viden og erfaring. Du vil
møde forskellige former for undervisning, herunder dialog
undervisning, øvelser og forelæsning.
Der indgår både obligatoriske og valgfrie fag, som sikrer
en bred og også specifik viden. Hele uddannelsen afsluttes
med et masterprojekt.

Studieretninger
Master i Skat er en fleksibel uddannelse, som du selv kan
sammensætte. CBS har udarbejdet 3 forslag til forløb inden
for henholdsvis:
• selskabsbeskatning
• erhvervsbeskatning
• international beskatning
De forløb kan være et udgangspunkt for planlægningen af
individuelle forløb, og du opfordres til selv at tilrettelægge
dit studie, så uddannelsen målrettes mest muligt. Du kan
til hver en tid kontakte studieledelsen for at få vejledning.
Du bestemmer selv, hvilke fag du ønsker og rækkefølgen
af dem. Før du kan skrive dit masterprojekt skal du have
bestået faget Juridisk metode, 4 obligatoriske fag og 4 valg
frie fag.
Hvis du ønsker at følge flere end de 4 obligatoriske fag, kan
den gruppe af fag også tælle som valgfag.

Enkeltfag som efteruddannelse
Da både de obligatoriske og valgfrie fag kan læses som
enkeltfag, kan uddannelsen også anvendes som fagspecifik
efteruddannelse.
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• Kursgevinster og finansielle kontrakter (5 ECTS)
• Personbeskatning (5 ECTS)
• Selskabsbeskatning (5 ECTS)
• Udbytte og aktieavance (5 ECTS)

Alle fag afsluttes enten med en 3-timers skriftlig eksamen,
en mundtlig eksamen eller en mundtlig evaluering – for
eksempel af et problemorienteret projektarbejde, hvor du
fordyber dig i et afgrænset delområde. Der kan tages ud
gangspunkt i en konkret problemformulering relateret til dit
daglige arbejde, hvor du belyser problemstillingen gennem
eksempelvis litteratur.
Projektets problem kan være af både teoretisk-analytisk og
praktisk-analytisk karakter. Projektarbejdet kan være grup
pebaseret, hvor den mundtlige evaluering danner grundlag
for den individuelle bedømmelse.

20 ECTS

Skatteretlig
metode og
masterprojekt
15 ECTS

BYG DIN
MASTER
I SKAT

Juridisk metode
5 ECTS

Når du har bestået dit masterprojekt, får du titlen Master i
Skat LL.M. (Master of Tax).

Uddannelsens omfang
Arbejdsbelastningen for hele masteruddannelsen svarer til 1
årsværk, der defineres som 1 heltidsstuderendes studium i 1
år. 1 årsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer
System (ECTS-point). Som hovedregel strækker hvert fag
sig over 2,5 måned og er normeret til 5 ECTS, mens ma
sterprojektet er normeret til 15 ECTS.
Master i Skat er tilrettelagt sådan, at der som udgangspunkt
undervises 2 til 3 gange om måneden. Der er i alt 5 un
dervisningsdage pr. fag. På faget Juridisk metode er der 3
undervisningsdage.
Deltagelse i undervisningen er forbundet med hjemmear
bejde til forberedelse m.v. Du skal forvente at afsætte 9-12
timer pr. undervisningsdag.

Valgfrie fag
20 ECTS

Vælg 4 valgfrie fag:
• Dødsboskifte og dødsboskatteret (5 ECTS)
• Generationsskifte og virksomhedsomdannelse (5 ECTS)
• International selskabsskatteret (5 ECTS)
• Moms (5 ECTS)
• Omstrukturering (5 ECTS)
• Regnskab og skat (5 ECTS)

• Rekonstruktion og konkurs (5 ECTS)
• Skatte- og afgiftsproces (5 ECTS)
• Skattekontrol og skattestrafferet (5 ECTS)
• Transfer pricing (5 ECTS)
• Transfer pricing advanced (5 ECTS)
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“Med håndplukkede specialister
som undervisere opstår der et
udfordrende læringsmiljø, og
kombinationen af praktikere og
teoretikere giver et lærerigt og
spændende studieforløb. Undervisningen bliver med problemstillinger fra de studerende meget
virkelighedsnær trods det høje
faglige niveau.”
Anita Tengbjerg
Skatterevisor, Skattestyrelsen,
studerende på Master i Skat

6 · MASTER I SKAT

”Master i Skat giver et
stort fagligt indblik i
skattelovgivningen og en
mulighed for fordybelse
i specifikke emner, som
gør, at jeg kan udvide min
rådgivning. Herudover har
jeg mødt og dannet netværk
med dygtige medstuderende
og undervisere.”
Bo Ørum
Statsautoriseret revisor, Nu-Revi,
studerende på Master i Skat
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DIN ANSØGNING
TRIN FOR TRIN
Du kan 2 gange om året søge om optagelse på Master i Skat:
• 1. maj for optagelse til efterårssemestret
• 1. december for optagelse til forårssemestret
Hvis der er ledige pladser, kan du søge om optagelse midt
i semestret.

Adgangskrav
For at følge fag på Master i Skat skal du have:
• en relevant bacheloruddannelse
• en relevant mellemlang videregående uddannelse
(for eksempel en professionsbachelor)
• eller en relevant diplomuddannelse

Ansøgningsforløbet
Din ansøgning om optagelse på Master i Skat består af føl
gende trin:
•
•
•
•
•
•

Opfylder du adgangskravene?
Hvilke fag vil du gerne følge i det næste semester?
Udfyld ansøgningsskemaet fra cbs.dk/mas
CBS behandler din ansøgning
Tildeling af fag
Du betaler for de fag, du er optaget på

”Efter en række år med praktisk
erfaring er en målrettet efteruddannelse helt perfekt. Den intensive,
dialogbaserede klasseundervisning
har specielt været god, fordi man har
bedre mulighed for at spørge ind til
de respektive problemstillinger.”
Birthe Brouer Viggaard
Skattechef, VKR Holding A/S,
Master i Skat LL.M.

Nu kan du begynde på undervisningen. Og herefter kan du
inden hvert nyt semester ansøge om de fag, du gerne vil
følge det næste halve år.

Merit
Kontakt os gerne, selvom du ikke har en af de 3 uddannelser.
Så vil optagelsen bygge på en konkret vurdering af dine ud
dannelsesmæssige kvalifikationer, som kan sidestilles med
de nævnte uddannelser.
Følgende uddannelser opfylder for eksempel adgangskra
vene: HA, HA(jur.), HA(jur. skat), BAC(jur.), SKATs fuld
mægtiguddannelse, Diplomuddannelsen i skat og HD(R).
Du skal ud over din adgangsgivende uddannelse kunne do
kumentere mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den
adgangsgivende eksamen inden for de områder, som Master
i Skat dækker. Der vil blive foretaget en samlet individuel
bedømmelse af dine kvalifikationer.
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Det er muligt at få merit for fag på andre masteruddannelser.
Ansøgning om merit behandles individuelt i Studienævnet.

Ansøgningsskemaet sendes til:
Copenhagen Business School
Dalgas Have 15, SV.082
2000 Frederiksberg
mrk. Master i Skat
eller til
mas@cbs.dk
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”Master i Skat giver mulighed for
at fordybe sig i de spændende
og udfordrende dele af skatteret.
De studerendes forskelligartede
baggrunde gør desuden, at der
opstår anderledes diskussioner,
som belyser skatterettens mange
facetter på en forfriskende og
inspirerende måde.”
Erik Banner-Voigt
Partner i Advokatfirmaet Bruun & Hjejle,
underviser på Master i Skat

PRAKTISKE
OPLYSNINGER
Undervisningen foregår på:

Akkrediteringer

Copenhagen Business School
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
Telefon 3815 3815

Uddannelsen er godkendt af Uddannelses- og Forsknings
ministeriet og akkrediteret af Akkrediteringsrådet. Ak
krediteringen er en garanti for uddannelsens relevans for
arbejdsmarkedet, at den er forskningsbaseret og for dens
faglige profil og niveau. Akkrediteringen giver ligeledes
en løbende kvalitetssikring.

Undervisningstiden er fra kl. 9:00 til 16:00.
Der bliver løbende udbudt fag i Jylland.
Hold øje med cbs.dk/mas

Priser

CBS er desuden akkrediteret af EQUIS, som har et stærkt
fokus på forskning, internationalisering og partnerskab
med erhvervslivet, og af AACSB, som fokuserer på le
delse, medarbejder-kvalifikationer, uddannelse og læring.

Priserne på de enkelte fag kan ses på cbs.dk/mas

Følg Master i Skat
Yderligere information
Faglige spørgsmål
Professor og studieleder Jane Bolander
Telefon: 3815 2631
Mail: jbo.law@cbs.dk

og

Master i Skat på CBS

Tilmeld dig nyhedsbrevet på cbs.dk/mas

Fagkoordinator og vicestudieleder Ole Aagesen
Telefon: 3815 3722
Mail: oa.law@cbs.dk
Praktiske spørgsmål
Programme manager Helle Ibæk
Telefon: 3815 2996
Mail: hi.master@cbs.dk
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“Skatteområdet er utroligt komplekst
og foranderligt, og det er derfor af stor
betydning for virksomhederne, at der
uddannes medarbejdere, som forstår
reglerne, praksis og den skatteretlige
metode.
Jeg har selv haft flere af mine medarbejdere på uddannelsen Master i
Skat på CBS, og den passer perfekt til
vores behov for uddannelse af skattemedarbejdere. Jeg kan derfor på det
varmeste anbefale uddannelsen.”
Christer Tønder Bell
Vice President, LEGO

Læs mere om uddannelsen på www.cbs.dk/mas
Copenhagen Business School
Dalgas Have 15
2000 Frederiksberg
Tel: 3815 3815

