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Master i skat
Du får faglige kompetencer til at yde rådgivning og varetage sagsbehandling på højeste niveau 
inden for skatteområdet. N.B. Master i skat bliver pt. kun udbudt som enkeltfag. Det betyder, at  
der ikke optages nye studerende med status af ”studerende på den fulde uddannelse”.

HVEM TAGER UDDANNELSEN?

 » identificere skatteretlige problemstillinger
gennem en analytisk tilgang.

 » yde kompetent rådgivning inden for
skatteområdet.

 » løse problemstillinger ved at inddrage 
national og EU-retlig lovgivning samt 
praksis fra retsanvendende myndigheder.

 » forholde sig kritisk til den konventionelle
viden inden for området og udvikle nye 
løsninger på komplekse udfordringer.

 » overskue komplicerede problemstillinger 
og hurtigt afdække retlige risici.

 » varetage professionel sagsbehandling
inden for skatteområdet.

PÅ UDDANNELSEN
LÆRER DU AT

DIN ARBEJDSGIVER FÅR EN 
MEDARBEJDER, DER KAN

           Jeg bruger dagligt den viden, jeg fik på uddannelsen: I planlægningen af SKATs 
kontrolarbejde, i risikovurderingen, når vi skal vurdere, hvor vi skal lægge vores indsats, i min 
funktion som faglig sparringspartner, hvor jeg nu kan give mere kvalificeret konsulentbistand 
mm.”

Thomas Nygaard 
Specialkonsulent, SKAT

“

Gennemsnitlig 
erhvervserfaring

20 år

91% offentligt ansatte 
9% privatansatte

66% kvinder
34% mænd 

Gennemsnitlig alder 
46 år

3 UDGAVE



UDDANNELSENS STRUKTUR

DET PRAKTISKE

Master i Skat er en fleksibel uddannelse, som kan sammensættes på mange forskellige måder. Alle 
fagene kan tages enkeltvis eller sammensættes til en masteruddannelse. Du kan enten få generel 
indsigt i de skatteretlige fagområder ved at vælge fag på tværs af fagområderne, eller du kan 
specialisere dig inden for et af de udbudte fagområder, se de anbefalede forløb nedenfor.

Alle fag består af fem undervisningsdage, og der 
er undervisning hver anden uge. Fagene udbydes 
i Odense. Uddannelsen er forankret ved Juridisk 
Institut, som har nordens største forskningsmiljø i 
skatteret. Det er yderst kompetente forskere fra 

dette institut, der har ansvaret for undervisningen. 
Deltagerne bliver præsenteret for den nyeste 
forskning inden for de forskellige skattefaglige 
områder, og deres praktiske erfaring bliver 
inddraget i undervisningen. 

YDERLIGERE INFORMATION OG KONTAKT: 
bss.au.dk/mskat // studentservices.bss@au.dk // 8716 4026

VARIGHED

Hvert fag består af
5 undervisnings-
dage 

ANSØGNINGSFRIST

1. maj/
1. november

(Se hjemmeside for 
efteroptag) 

PRIS

Enkeltfag 
fra 11.100 kr.  

STUDIESTART

Se studiekalenderen 
på hjemmesiden

ALMENE FAG SPECIALISTFAG MASTERPROJEKT

30 ECTS fra denne blok 15 ECTS fra denne blok  – hvert fag 5 ECT 15 ECTS

» EU-ret (5 ECTS)

» Skatte- og afgifts-
forvaltningsret (5 
ECTS)

» Skattestrafferet og 
skattekontrol (5 
ECTS)

» Juridisk metode 
og artikelskrivning, 
Case Study (10 
ECTS)

» Valg mellem 
momsret basis, 
toldret basis og 
afgiftsret - energiaf-
gifter (5 ECTS)

Momsret

» Momsret – afgiftspligtig 
transaktion, afgiftsgrundlag 
og leveringssted

» Momsret -afgiftsfritagelser 
og lønsum

» Momsret – afgiftspligtig 
person, fradragsret og 
udtagning

Toldret
» Beskatningselementerne i 

toldretten

» Toldprocedurerne

» Toldskyld og toldgodt-
gørelse

Afgiftsret

 » Afgiftsret – Varebaserede 
afgifter

 » Afgiftsret – Energiafgifter

 » Toldret basis eller Momsret 
basis alt efter valg under de 
almene fag

Inddrivelse af skatter og 
afgifter

 » Fogedretlig inddrivelse – 
processuelt og materielt 

 » Insolvensret – Inddrivelse ved 
universalforfølgning 

 » Formueretlige emner med 
sætligt henblik på inddriv-
else af fordringer

UNDERVISNING

TAG  E N
E F T E R U D DA N N E L S E

P Å  A AR H U S  B S S

B S S . A U . D K

E T N I V E A U  H Ø J E R E




