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Indledning	
  
Formålet med uddannelsen er at give de studerende en videregående
specialistuddannelse på højeste niveau inden for fagområdet skatteret, for derved at
kvalificere dem til at varetage opgaver af rådgivnings- og kontrolmæssig karakter i
offentlige og private virksomheder i relation til betjening af personer og virksomheder og i
relation til forvaltning af skatteopgaven, både nationalt og internationalt.
Uddannelsen henvender sig til offentligt og privat ansatte med skatteopgaver og til
praktiserende skatterådgivere.
Uddannelsen sætter de studerende i stand til at systematisere, analysere og anvende
retlige teorier og metoder ved løsning af skatteretlige spørgsmål, både i relation til
rådgivning og kontrol af borgere, virksomheder og selskaber.
Uddannelsen giver de studerende:
•
•
•
•

viden om de juridiske metoder og retskilder, der er centrale for uddannelsens
faglige områder og den materielle regulering på skatterettens området
viden om og forståelse af såvel national som international praksis
et solidt kendskab til og overblik over såvel national som international regulering,
herunder samspillet mellem international ret og national ret
færdigheder i at forstå, anvende og formidle komplicerede juridiske problemstillinger
på skatterettens område, herunder inddragelse af EU-retlige perspektiver

Gennem uddannelsen opnår de studerende:
•

selvstændige og analytiske kompetencer, der sætter dem i stand til at løse konkrete
problemstillinger, dvs. analysere, planlægge og implementere retslige løsninger i
private eller offentlige virksomheder. Kandidaterne vil således være i stand til at
varetage opgaver som sagsbehandling, rådgivning m.v. på højeste niveau inden for
fagområderne.

Målsætningen opnås gennem forskningsbaseret undervisning, der har en
problemorienteret og analytisk tilgang til de forskellige fagområder.
	
  
	
  
	
  

Viden	
  

De studerende opnår viden om skatteret på højeste internationale niveau inden for
centrale skatteretlige områder.
For alle områder gælder det, at de studerende gennem uddannelsen opnår en viden og
en forståelse for udfordringer og muligheder for rådgivning og kontrol af privatpersoner,
erhvervsvirksomheder, og selskaber. De studerende vil egenhændigt være i stand til at
identificere videnskabelige problemstillinger baseret på dansk og international forskning
og praksis.
De studerende får indsigt og viden om de videnskabelige metoder og redskaber, som
anvendes indenfor hele det skatteretlige område. Gennem tilegnelsen af metoderne er
de studerende i stand til at foretage en kritisk tilgang til det retlige grundlag for enhver
skatteretlig afgørelse, hvorved de er i stand til at levere en kompetent og kvalificeret
rådgivning af kunder, borgere, virksomheder og selskaber. På baggrund af de opnåede
kompetencer vil de studerende kunne rådgive i skatteretlige spørgsmål og kunne
kontrollere om den skattepligtige indkomst er opgjort korrekt.
De studerende erhverver endvidere indsigt i og viden om de regler, som gælder for
beskatningen af alle subjektivt skattepligtige.
Den generelle skatteretlige regulering, som gælder for alle subjekt skattepligtige, udgør
fundamentet for den videre skatteretlige forståelse af komplekse problemstillinger.
Gennem systematisering og analyse af hjemmel og praksis opnår de studerende
forståelse af, hvorledes retsgrundlaget skal anvendes som præjudikat i forskellige
fremtidige situationer og sammenhænge.
	
  

Færdigheder	
  

Gennem hele uddannelsen lægges der en betydelig og eksplicit metodisk og
pædagogisk vægt på at koble teorier og praktisk anvendelse.
Et væsentligt hovedsigte er, at de studerende er i stand til at udfordre den eksisterende
praksis ved hjælp af teoretisk indsigt og kritisk holdning, som baseret på teoretiske
begreber og modeller. På den måde udvikler de studerende færdigheder i både den
iagttagelsesorienterede dimension (kan forstå praksis) og den handlingsorienterede
dimension (kan anvende i praksis). Det betyder, at den studerende selvstændigt kan
resonere sig frem til et juridisk korrekt og velbegrundet svar på et givent skatteretligt
problem.
I både de obligatoriske og valgfrie fag opnår de studerende færdigheder i at kunne
analysere og håndtere diverse kilder, som påvirker beslutningsgrundlaget. Gennem
inddragelse af de studerendes erfaringer fra eget arbejde som rådgiver,
skattemedarbejder o.lign. opnår de studerende færdigheder til at håndtere samspillet
mellem teori og praksis. Endelig opnår de studerende en betydelig skatteretlig indsigt i
de forskellige meget komplicerede områder, hvor det er vanskeligt at yde kvalificeret
rådgivning. På baggrund af deres betydelige viden vil de kunne yde rådgivning på
internationalt niveau, og vil samtidig have et væsentligt overblik over sammenhængen
mellem forskellige retsområder.
En grundforudsætning for ovennævnte opnåede færdigheder er, at de studerende er i
stand til at forstå og formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til forskellige
interessenter med forskellige faglige udgangspunkter. Derfor lægges der vægt på, at de

studerende løbende arbejder med problemorienterede områder i deres øvrige arbejde,
hvorigennem de opnår færdigheder i formidling af komplekse problemstillinger. De
studerende skal således kunne formidle og diskutere faglige problemstillinger og
løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister.
I alle fag lægges der vægt på, at de studerende kan forstå og forholde sig kritisk til
fagområdernes viden og teorier, at de selvstændigt kan identificere videnskabelige
problemstillinger og anvende korrekte teoretiske tilgange i analyser af disse
problemstillinger, samt at de kan reflektere over både teoretiske og praktiske
implikationer inden for de respektive fagområder.

Kompetencer	
   Gennem hele uddannelsen arbejdes der med koblingen mellem teorier og praktisk
anvendelse. Udfordringen er derfor både forskningsbaseret viden og erfaringsbaseret
viden, hvor den erfaringsbaseret viden er det element, som de studerende bærer med
sig ind i undervisningen. Herigennem skabes der løbende grundlag for at udvikle de
studerendes kompetencer i selvstændigt at kunne analysere givne skatteretlige
problemstillinger på et meget højt niveau.
De studerende opnår gennem uddannelsen at kunne styre og udvikle dybere
velstrukturerede og veldokumenterede analyser af retsgrundlaget for forskellige
problemstillinger i relation til beskatningen. De bliver derved i stand til at håndtere
komplekse og uforudsigelige skatteretlige problemstillinger og løsningsmodeller i deres
daglige virke.
De studerende erhverver kompetencer til hvorledes de kan håndtere mangfoldige og
komplekse informationer, som de kan systematisere og bearbejde til alternative
løsningsmuligheder.
Uddannelsens høje faglige niveau gør de studerende i stand til at kunne opstille
beslutningsgrundlag, som kan danne grundlag for egenhændig rådgivning og kontrol af
komplekse skatteretlige problemstillinger og derved påtage sig professionelt
selvstændigt ansvar.
Uddannelsen sikre de studerende en bred og omfattende faglig viden på det
skatteretlige område, og den opnåede metodiske tilgang sikre, at de studerende er i
stand til fremtidig at tage ansvar for egen faglig udvikling.

	
  
	
  
	
  

