Valgfag – International skatteret
5 ECTS point
Fagansvarlig:
Ekstern lektor Anja Svendgaard Dalgas

Formål:
Den øgede internationalisering af dansk erhvervsliv stiller store krav til danske virksomheders og
rådgivernes kendskab til international skatteret. Faget har til formål at give de studerende et
bredt og overordnet kendskab til grundprincipperne og centrale problemstillinger inden for den
internationale skatteret. Faget, der forudsætter skatteret 1 omfatter:












Grundprincipperne i den internationale skatteret
Samspillet mellem intern ret, dobbeltbeskatningsaftaler og EU-skatteretten
Globalindkomstprincippet, territorialbeskatningsprincippet
Subjektiv skattepligt for fysiske personer og selskaber – ubegrænset og begrænset
skattepligt
Fordeling af beskatningsretten mellem domicil- og kildeland
Lempelse af international dobbeltbeskatning
International skatteflugt og værnsregler
Gensidig aftaleprocedure
EU-voldgiftskonventionen
Forbud mod diskrimination
Gensidig bistand i skattesager

Læringsmål:
 Identificere og prioritere mellem relevante retskilder – herunder redegøre for samspillet
mellem intern dansk skatteret, dobbeltbeskatningsaftaler og EU-skatteretten
 Redegøre for centrale problemstillinger inden for den internationale skatteret
 Identificere relevante skattemæssige problemstillinger af international karakter og komme
med begrundede løsningsforslag hertil i forbindelse med:
- danske personer og selskabers etablering og opkøb i udlandet,
- udenlandske personer og selskabers etablering og opkøb i Danmark,
- ind- og udstationering af medarbejdere på tværs af landegrænser
 Evne til at vurdere om et selskab eller en persons skatteplanlægning er forsvarligt
tilrettelagt
Lektionsplan: Torsdag d. 10/9 kl. 8.15 – 11.15
Torsdag d. 1/10 kl. 11.45 – 16.45
Mandag d. 5/10 kl. 11.45 – 16.45
Mandag d. 19/10 kl. 11.45 – 15.45
Tirsdag d. 3/11 kl. 11.45 – 15.45
Lokale: 89, Fib. 11
Undervisere:
Tax partner Anja Svendgaard Dalgas, Deloitte Skat, Århus adalgas@deloitte.dk
Tax partner Richardt Tabori Kraft, Deloitte Skat, Silkeborg rtkraft@deloitte.dk

Litteratur:
 Jan Pedersen m.fl., Skatteretten 3,6. udgave, 2013, Forlaget Thomson samt udvalgte dele
af Skatteretten 1 og 2
 Ligningsvejledningen, Dobbeltbeskatning 2015
 FSR’s Skattelove 2015, Danske Skattelove 2015 eller tilsvarende
 Diverse udleveret materiale og udvalgte afgørelser
Undervisningsform: Forelæsning og diskussioner
Eksamen: 3 timers skriftlig eksamen med alle hjælpemidler

