Skatter og afgifter

UDDAN DIG
VED SIDEN
AF JOBBET

På akademiuddannelsen i skatter og afgifter får du
en praktisk og teoretisk forståelse af inddrivelsesret,
toldret, skatteret og moms- og afgiftsret. Du bliver
introduceret til metoder til at analysere, vurdere og
beregne skatter og afgifter.
Undervisningen veksler mellem teori, diskussion,
øvelser, cases og projektopgaver. Det giver dig både
et teoretisk grundlag og en praktisk viden, du kan
anvende i dit daglige arbejde.
Dine arbejdserfaringer vil i vid udstrækning blive
inddraget i undervisningen, og det afsluttende
eksamensprojekt løses typisk individuelt med
udgangspunkt i dit job.
Når du har gennemført fag svarende til 40 ECTSpoint, kan du kalde dig merkonom.
Indhold
På uddannelsen berører vi blandt andet:
▪ Inddrivelsesret, toldret, skatteret og
moms- og afgiftsret
▪ Skattefaglige problemstillinger
▪ Metoder og teorier inden for skatter
og afgifter

Uddannelsens opbygning
Obligatoriske fag

20 ECTS

Erhvervsret (10 ECTS)
På faget erhvervsret opnår du en erhvervsjuridisk viden og
forståelse, så du kan tage professionelt del i identifikation
af og forebyggelse af juridiske problemstillinger i både et
nationalt og et globalt virksomhedsmiljø.
Kommunikation i praksis (10 ECTS)
Faget kommunikation i praksis giver dig konkrete værktøjer,
så du kan planlægge og gennemføre kommunikationsopgaver i en organisation. Du bliver mere bevidst om din og
andres kommunikation - både mundtligt og skriftligt.

Fakta
Omfang
60 ECTS-point
Niveau 		
Akademiuddannelse
Eksamen
Alle fag afsluttes med en eksamen.
		
Eksamenen varierer fra fag til fag
		
og består oftest af en mundtlig
		
eller skriftlig prøve. Se mere 		
		information på cphbusiness.dk
		
under de enkelte fag.
		
Forløb		
Du kan tage en hel uddannelse
		
eller vælge enkelte fag.
Varighed
		
		
		

Valgfag

30 ECTS

10 ECTS
▪ Erhvervsøkonomi
▪ Global økonomi
▪ Inddrivelsesret

▪ Moms- og afgiftsret
▪ Skatteret
▪ Toldret

Afgangsprojekt

Tilmelding
Læs mere og tilmeld dig på
		cphbusiness.dk/videreuddannelse/
		akademiuddannelser
Vil du vide mere?
Har du spørgsmål, kan du ringe til vores
studievejledning på 36 15 45 17 eller skrive til
evu@cphbusiness.dk

10 ECTS

Afgangsprojektet afslutter akademiuddannelsen i skatter
og afgifter. Her får du mulighed for at gå i dybden med et
emne, du brænder for, og for at vise, hvad du kan.
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En akademiuddannelse læses på
deltid og kan tages på to til tre
år. Hvert fag har en varighed på
cirka tre til seks måneder.
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