
Företagsbeskattning och deklaration  2 dagar

 Î Lär dig aktuella skatteregler och skattelagar
 Î Så blir deklarationen enklare
 Î Avdragsgilla kostnader och skattepliktiga 
intäkter

Du som arbetar med företagsbeskattning och gör beräkningar, 
betalningar och deklarationer behöver ha en helhetsbild av 
skattesystemet. Du behöver dessutom ha bra rutiner och 
aktuella kunskaper för att kunna göra de rätta bedömningarna, 
vilket är en utmaning – men som ändå ger många möjligheter 
att påverka resultatet.
 På den här kursen får du kunskaper om de aktuella lagar, 
regler och grundläggande begrepp som behövs för att förstå 
företagsekonomiska samband.
 Du lär dig också de rutiner som styr skattedeklarationerna 

och som är en förutsättning för att undvika onödiga 
skattetillägg och förseningsavgifter.
 Välkommen till Företagsuniversitetet, på en praktisk och 
aktuell kurs för dig som arbetar med företagsbeskattning och 
deklaration!
 Nästa kursstart är den 13 november 2023 i Stockholm. 
Du kan boka dig på vår hemsida www.foretagsuniversitetet.
se eller ringa 08-600 62 00.

För fullständigt program se
www.foretagsuniversitetet.se/1528



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

Dag 1

09.45 Samling och kaffe

10.00 Kursintroduktion
• grundläggande begrepp
• regler inom företagsbeskattning

 Beskattningens grunder
• skattesystemets uppbyggnad
• beskattningsförfarandet

 Beskattning av aktiebolag
• sambandet mellan redovisning och beskattning
• avskrivningar
• kapitalvinster och förluster

12.30 Lunch

13.30 Beskattning av aktiebolag fortsättning
• omsättningstillgångar
• personalkostnader
• ej avdragsgilla kostnader
• ej skattepliktiga intäkter

17.00 Dag 1 avslutas

Dag 2

09.00 Beskattning av aktiebolag fortsättning
• civilrättsliga koncernregler
• skatterättsliga koncernregler
• underskottsavdrag
• periodiseringsfonder
• beräkning skatteskuld och fordran i bokslutet

11.30 Lunch

12.30 Inkomstdeklaration
• genomgång och upprättande av inkomstdekla-

ration
• praktiska råd och tips

16.00 Kursen avslutas

Företagsbeskattning och deklaration 

Deltagare
Kursen vänder sig till medarbetare som arbetar med re-
dovisning och har god vana vid löpande redovisning.

Mål
Utbildningens mål är att ge deltagarna de kunskaper som 
behövs för att

 Î förstå grundläggande begrepp och regler inom före-
tagsbeskattning

 Î kunna identifiera skatterättsliga frågeställningar för 
aktiebolag

 Î göra en deklaration och skatteberäkning för aktiebo-
lag

 Î känna till ej avdragsgilla kostnader och ej 
skattepliktiga intäkter

DATUM Ort Kursavgift

13-14 november 2023 Stockholm 14 900

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Företagsuniversitetet i Globen-City i Stockholm. 
Hotellrum kan bokas till specialpris, uppge att du deltar i kurs hos oss eller ange kundnummer 
CH2005318. Boka på Quality Hotel Globe, tre minuters promenad från kurslokalerna: 08-686 63 
20 eller per mail q.globe@choice.se Deltagarnas genomsnittliga 

betyg på kursen: 4.6 av 5

Metod
Utbildningen kombinerar teori med praktiska övning-
ar. Utrymme ges för erfarenhetsutbyte, diskussioner 
och reflektion.

Kursledare
Annica Kämpe

PROGRAM

FAKTA

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
bokning@foretagsuniversitetet.se. För information 
och kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka 
e-post till kurs@foretagsuniversitetet.se.

Följ oss på:

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Beräkna skatter och gör deklarationer - lätt och rätt


