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Om UC SYD
UC SYD er den største uddannelsesinstitution i
Sydjylland. Vi har 13 professionsbacheloruddannelser,
12 diplomuddannelser med over 40 forskellige retninger,
enkelte erhvervsuddannelser og korte videregående
uddannelser. Vi udbyder en lang række
videreuddannelser og bedriver udvikling og forskning
inden for pædagogik, sundhed, og samfundsfag.

UC SYD skaber rammen for ambitiøse studerende, der vil
løfte samfundet og gøre en forskel for andre. Hos os går
teori og praksis hånd i hånd. Det vi underviser og forsker
i bliver gjort anvendeligt i praksis.
Vores uddannelser er altid på højt niveau, udviklet ud fra
den nyeste forskning og direkte anvendelige. Vi afprøver
nye læringsformer og udvikler forskning, der kan
anvendes i den virkelige verden. UC SYD er en
vidensinstitution, der kobler uddannelse og forskning
med samfundets aktuelle behov.

Vi stiller høje krav til vores studerende, men giver også
meget tilbage. Både i form af høj faglighed, individuelle
talentprogrammer og videreuddannelse, der hjælper
dem fremad i karrieren. Vi giver vores studerende
redskaberne til at realisere deres talent, drømme og 
ambitioner
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Bliv specialist i skat og styrk dine skattemæssige
kompetencer
Diplomuddannelsen i skat giver dig videregående
kompetencer inden for varetagelsen af skattemæssige
funktioner.

Uddannelsen henvender sig til dig der i højere grad
ønsker at kunne identificere og vurdere skattefaglige
problemstillinger, løse praksisnære og komplekse
opgaver, samt varetage specialistfunktioner inden for det
skattefaglige område.

Uddannelsens tilrettelæggelse giver dig også mulighed
for at specialisere dig inden for specifikke fagområder,
såsom skat, moms, afgift, told eller inddrivelse.

På diplomuddannelsen i skat får du metodiske og faglige
kompetencer på højt niveau. Du får viden om juridiske,
økonomiske og samfundsvidenskabelige metoder, så du
kan analysere, forstå og løse skattefaglige problemer og
opgaver.
Du bliver også i højere grad i stand til at forstå og
reflektere over told- og skatteforvaltningens opgaver og
kompetencer, samt anvendelsen af retskilder og praksis
inden for det skattefaglige område.

Kompetencemål:
Når du er færdiguddannet kan du:

bidrage selvstændigt, reflekterende og proaktivt til
løsningen af komplekse skattefaglige problemstillinger
inden for egen praksis
udvikle strategier og konkrete løsningsforslag for
aktuelle skattefaglige problemstillinger og indgå i
tværfaglige samarbejder
udvikle egen praksis inden for det skattefaglige
område

Om diplomuddannelsen
i SKAT
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Planlagte studiedage
Et 5 ECTS-modul består af 4 studiedage og en samlet
arbejdstid svarende til 140 arbejdstimer.

På studiedagene vil der være online undervisnings-
aktiviteter. Mellem studiedagene er der for eksempel
planlagt selvstyrende gruppelæringsprocesser, hvor
studerende mødes på egen hånd i studiegrupper. Her
reflekteres, trænes og udveksles erfaringer i relation til
undervisningens temaer og opgaver.

Du skal regne med selvstudie som forberedelse til
studiedagene og arbejdet i din studiegruppe.

Undervisningen
Undervisningen vil typisk veksle mellem oplæg fra
underviseren, opfølgning på studieaktiviteterne (som du
har forberedt til undervisningen), gruppedrøftelser og
løbende afklaring af spørgsmål fra studerende.
Erfaringer fra studieaktiviteterne kan du blandt andet
indarbejde og bruge som basis for refleksion over din
egen praksis og relevant teori.

Tilmelding
Du behøver ikke at tilmelde dig hele uddannelsen. Du kan
tilmelde dig grund- og valgmodulerne løbende og i det
tempo der passer dig. Uddannelsens normering er op til
seks år.

Adgangskrav
For at blive optaget på modulerne på uddannelsen skal
du som minimum have afsluttet en kort videregående
uddannelse på niveau med en erhvervsakademi-
uddannelse eller en akademiuddannelse. En
professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor
giver dig derfor også adgang til modulerne på
diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplom-
uddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring
efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du en fuldmægtiguddannelse hos SKAT, eller har du
gennemført en Kommunom eller Merkonom før disse var
på akademiniveau, så kan du optages på baggrund af en
individuel kompetencevurdering.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du
også søge om optagelse via en individuel
kompetencevurdering ved uddannelsens studievejleder
(se kontaktoplysninger på sidste side).

Tilrettelæggelse og
undervisningsform
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Uddannelsen opbygning
En diplomuddannelse i skat (60 ECTS) er sammensat af:

4 obligatoriske grundmoduler (20 ECTS)
5 valgfrie moduler (25 ECTS)
et afsluttende afgangsprojekt (15 ECTS)

Alle moduler afsluttes med en eksamen.

De obligatoriske moduler giver dig grundlæggende kompetencer til at identificere og vurdere skattefaglige
problemstillinger, samt løse praksisnære og komplekse opgaver.
De valgfrie moduler giver dig mulighed for at specialisere dig i forhold til en bestemt funktion eller inden for
fagområderne skat, moms, afgift, told eller inddrivelse.

Overblik over
uddannelsens moduler
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Obligatorisk modul:
Juridisk metode - 5 ECTS
Modulet giver dig teoretisk og anvendelsesorienteret
kendskab til den juridiske metode, samt indsigt i de
relevante retskilder, herunder de generelle nationale
retskilder, EU-ret og retskilder på skatte- og
afgiftsområdet.
Du lærer at anvende juridisk metode til analyse af
juridiske problemstillinger, vælge og begrunde relevante
løsningsmodeller og formidle juridisk holdbare løsninger.

Når modulet er gennemført kan du:
fremfinde relevant juridisk information til løsning af et
problem
anvende den juridiske metode til løsning af et problem
analysere og formidle nye og ændrede lovregler og
retsafgørelser

Obligatorisk modul:
Økonomisk teori og metode - 5 ECTS
Modulet giver dig overordnet indsigt i økonomisk teoris
paradigmer for måling af økonomiske transaktioner og
beholdninger. Den studerende får også
anvendelsesorienteret kendskab til årsregnskabets
målings- og indregningsmetoder samt
periodiseringsregler. Herudover lærer du at uddrage
viden om en virksomhed ved analyse af dens
årsregnskab, herunder anvendelse af nøgletal mv.

Når modulet er gennemført kan du:
finde relevant økonomisk information i årsrapporten
anvende relevante økonomiske metoder og teknikker
vælge og begrunde alternative legale
løsningsmodeller og formidle økonomiske resultater

Obligatorisk modul:
Skatteforvaltningsret - 5 ECTS
Modulet giver dig et indgående kendskab til de særlige
forvaltningsretlige regler for det skattefaglige område,
samt de almindelige relevante forvaltningsretlige regler.
Undervisningen tager udgangspunkt i
skattemyndighedernes kompetence og organisering,
sagsbehandling, frist- og forældelsesregler,
klagebehandling og domstolsprøvelse samt reglerne om
aktindsigt og offentlighed i forvaltning.

Når modulet er gennemført kan du:
foretage en korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling
inden for det skattefaglige område
indgå i faglig og tværfagligt samarbejde om
forvaltningsretlige problemstillinger inden for det
skattefaglige område
identificere eget læringsbehov og sætte dit arbejde i
forhold til de gældende forvaltningsretlige regler

Obligatorisk modul:
Samfundsvidenskabelig metode - 5
ECTS
Modulet introducerer dig til samfundsvidenskabelig
metode og teoretiske tilgange inden for det skattefaglige
område, så du kan formulere og analysere
problemstillinger, samt vurdere analysers
metodemæssige kvalitet.

Når modulet er gennemført kan du:
tilrettelægge og gennemføre problemorienteret
projektarbejde om skattefaglige emner af relevans for
professionen
indgå i samarbejde om professionsrelevante
undersøgelser og bidrage til kritisk refleksion over valg
af metoder og undersøgelsesdesign
kritisk vurdere dit læringsbehov i forbindelse med
analyse- og projektarbejde

Obligatoriske moduler
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SKAT

Valgfrit modul:
Skatteret - 5 ECTS
Du får teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til
fortolkning, opgørelser og beregninger vedrørende
fysiske personers subjektive og objektive skattepligt. Du
lærer at fremfinde relevante retskilder til fastlæggelse af
skattepligten, samt opgøre den skattepligtige indkomst og
beregne indkomstskatter. Konkret arbejdes der med
subjektiv og objektiv skattepligt, indkomststarter og -
beskatning, beskatning af lønmodtagere mv.,
udlandsrelationer, periodisering og
arbejdsmarkedsbidrag.

Valgfrit modul:
Skat - erhverv - 5 ECTS
Du får teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til
fortolkning, opgørelser og beregninger vedrørende
selvstændigt erhvervsdrivendes subjektive og objektive
skattepligt. Der arbejdes konkret med subjetiv skattepligt,
indtægter og driftsomkostninger, afskrivninger og
virksomhedsbeskatning.

Valgfrit modul:
Skat - selskaber - 5 ECTS
Du får teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til
kapitalselskabers civilretlige og skatteretlige forhold,
herunder regler og praksis for subjektiv og objektiv
skattepligt, både nationalt og internationalt.
Konkret lærer du at fremfinde relevante retskilder og
metoder til fastlæggelse af den subjektive og objektive
skattepligt for selskaber, samt til lempelse for
international dobbeltbeskatning. Du lærer også at opgøre
selskabers skattepligtige indkomst, og at opgøre
sambeskatningsindkomsten og den interne skattebetaling
i koncerner.

Valgfrit modul:
Skat - kapitalgevinster - 5 ECTS
Dette modul giver dig kendskab til den skattemæssige
behandling af gevinster og tab ved afståelse af
værdipapirer, ejendomme og finansielle kontrakter, samt
ved frigørelse for gæld. Der arbejdes konkret med
kursusgevinstloven, ejendomsavanceloven og
aktieavancebeskatningsloven.

Valgfrit modul:
Skat - Udland - 5 ECTS
Du bliver i stand til selvstændigt at kunne identificere og
vurdere skattefaglige problemstillinger, hvor fysiske eller
juridiske personer har forbindelse til udlandet, og hvor
beskatning skal foretages. Du lærer at løse praksisnære
og komplekse opgaver og træffe afgørelser i sager, samt
behandle problemstillinger ifm. udlandsbeskatning.

Valgfrit modul:
Ejendomsvurdering - 5 ECTS
Modulet giver et indblik i hvilke faktorer der påvirker
ejendoms- og grundværdien for fast ejendom. Du bliver i
stand til at kunne redegøre for de statslige og kommunale
skatter og afgifter, der opkræves på grundlag af den
offentlige ejendomsvurdering, samt vurdere hvilke regler
der finder anvendelse ved ejendomsvurdering,
klagebehandling og egendomsbeskatning.

Valgfrit modul:
International selskabsskat - 5 ECTS
Modulet lærer dig at arbejde med skattefaglige
problemstillinger, hvor selskaber har forbindelse til
udlandet og der skal foretages beskatning. Du lærer at
løse komplekse opgaver og træffe afgørelser i sager
vedrørende international selskabsskat, samt at formidle
de kriterier og metoder, der ligger til grund for
fastsættelse og beregning af udlandsbeskatning.

Valgfrie moduler
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Moms

Valgfrit modul:
Momsret - 5 ECTS
Du får kendskab til fortolkning af reglerne om kredsen af
momspligtige personer og definitionen af den
momspligtige transaktion (subjektiv og objektiv
momspligt). Du får også kendskab til opgørelsen af
momsgrundlaget, administrative bestemmelser om
registrering, angivelse, fakturering og regnskab på
momsområdet. Herudover undervises der i fastlæggelse
af en virksomheds subjektive momspligt, momspligten af
økonomiske transaktioner og økonomisk virksomhed,
samt opgørelse af momsgrundlaget og beregning af
momstilsvaret.

Valgfrit modul:
Moms - fritagelser og fradrag - 5 ECTS
Modulet giver dig kendskab til fortolkning samt
beregnings- og opgørelsesmetoder inden for
momsfritagelse og fradrag for moms. Herudover
arbejdes der blandt andet med momsgodtgørelse,
lønsumsafgift, udtagnings- og reguleringsregler samt
energiafgiftsgodtgørelsesregler.

Valgfrit modul:
Moms - internationale transaktioner -
5 ECTS
Dette modul giver dig kendskab til fortolkningen og de
særlige opgørelses- og beregningsmetoder omkring
moms inden for udenrigshandel, herunder subjektiv og
objektiv momsret, samt momspligt og momsfritagelse ved
grænseoverskridende transaktioner. Efter modulets
gennemførelse kan du fastlægge leveringsstedet og
momsbeskatningsstedet, hvem der er betalingspligtig ved
grænseoverskridende transaktioner, samt fastlægge
parternes registrerings- og indberetningspligt.

Afgift

Valgfrit modul:
Miljø og varebaserede udgifter - 5
ECTS
Du får kendskab til hvem der skal betale afgift, og hvad
der skal betales afgift af (subjektiv og objektiv
afgiftspligt), samt opgørelsen af afgiftsgrundlaget,
administrative bestemmelser og registrering, angivelse,
fakturering og regnskab på afgiftsområdet.
Efter modulets afslutning kan du fastlægge, beregne og
opgøre den subjektive og objektive afgiftspligt for
udvalgte miljø- og varebaserede punktafgifter.

Valgfrit modul:
Energiafgifter - 5 ECTS
Dette modul giver dig kendskab til fortolkning af reglerne
om hvem der skal betale energiafgifter og hvad der skal
betales energiafgift af (subjektiv og objektiv afgiftspligt),
samt afgiftsgrundlaget, administrative bestemmelser og
registrering, angivelse, fakturering og regnskab på
energiafgiftsområdet.
Modulet centrerer sig omkring den nationale
energibaserede punktafgiftspligt, samt den EU-
harmoniserede energibaserede punktafgiftspligt.

Valgfrit modul:
Registreringsafgift - 5 ECTS
I dette modul får du kendskab til fortolkning af
lovgivningen og reglerne for registreringspligt,
registreringsafgiftspligt og fritagelser.
Efter modulets afslutning kan du fremfinde relevante
retskilder til fastlæggelse af registreringspligten,
fastlægge registreringspligten samt beregne
registreringsafgiften.

Valgfrie moduler
fortsat...
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Told

Valgfit modul:
Toldret - 5 ECTS
Dette modul giver dig kendskab til det nationale og
internationale hjemmelsgrundlag for toldretten. Fokus er
på det overordnede regelsæt, områdets lovgivning og
den praktiske anvendelse. Andre emner på modulet er
EUs toldprocedurer, de danske regler om toldproces,
toldkontrol og straf, samt told i relation til
forvaltningsretten i øvrigt.

Valgfrit modul:
Toldprocedurer - 5 ECTS
Du får kendskab til de forskellige toldprocedurer, med
særligt fokus på forsendelsen af varer, krav og pligter
omkring ind- og udførsel af varer, samt den økonomiske
betydning af varens bevægelse.
Konkret centrerer modulet sig om forsendelse, procedurer
ved ind- og udførsel (herunder relevante
varebestemmelser), og økonomiske procedurer (herunder
aktiv og passiv forædling).

Modulet bygger videre på det grundlæggende kendskab
der er opnået i modulet Toldret.

Valgfrit modul:
Told - beskatningselementer - 5 ECTS
Dette modul giver dig kendskab til de regler og
procedurer der gælder omkring de økonomiske aspekter
ved ind- og udførsel af varer, samt den praktiske
anvendelse heraf.
Det konkrete indhold på modulet er oprindelse og
præference, tarifering (herunder relevante
varebestemmelser), toldværdi og præferencer.
Når du har gennemført modulet kan du fremfinde
relevante retskilder til berigtigelse af told ved import af
varer, samt håndtere komplekse situationer i
arbejdsmæssige sammenhænge.

Inddrivelse

Valgfrit modul:
Formueret og civilproces - 5 ECTS
På dette modul får du kendskab til sagsbehandling, samt
de centrale elementer i formueretten med særlig
betydning for inddrivelse af pengefordringer og
domstolenes kompetencer.
Når modulet er gennemført kan du analysere privatretlige
aftaler og aftaleparternes retsstilling, identificere
mulighederne for domstolsafprøvelse af tvister, og kunne
vælge og begrunde relevante løsningsmodeller.

Valgfrit modul:
Fogedret og konkursret - 5 ECTS
Du får kendskab til fogedrettens kompetencer og
sagsbehandling, samt de centrale elementer i
konkursretten med betydning for SKATs fordringer på
konkursramte personer og virksomheder.
Når modulet er gennemført kan du analysere
mulighederne for prøvelse ved fogedretten, identificere
mulighederne for anvendelse af konkurs- og
rekonstruktionsinstituttet, og vælge og begrunde
relevante løsningsmodeller.

Valgfrit modul:
Speciel inkassojura - 5 ECTS
I dette modul får du kendskab til reglerne om udlæg,
tvangsauktion og kreditorforfølgning, samt til teori og
praksis omkring hæftelse og inddrivelse af
pengefordringer i selskaber og hos selskabslignende
skyldnere.
Du får viden om hæftelse, pant og sikringsakter, samt
juridisk formidling og tvangsfuldbyrdelse.
Når modulet er gennemført kan du identificere og
analysere mulighederne for tvangsfuldbyrdelse, samt
vælge og begrunde relevante løsningsmodeller.





Priser
5 ECTS modul: kr. 5.600
Afgangsprojekt kr. 14.500

Støttemuligheder
Den Kommunale Kompetencefond, Den Regionale 
Kompetencefond og Den Statslige Kompetencefond: 
Der kan søges om dækning af 80% af udgifterne.

VEU Omstillingsfonden:
For faglærte og ufaglærte medarbejdere som har fået 
adgang til diplommoduler via realkompetencevurdering, 
dækker VEU Omstillingsfonden op til 10.000 kr. årligt pr. 
medarbejder.

Tilmelding
Du tilmelder dig på www.ucsyd.dk
Du tilmelder dig ikke en hel uddannelse på én gang. Du 
tilmelder dig derimod løbende modulerne i det tempo, 
der passer dig. Er du ny studerende, skal du ved første 
tilmelding til et modul vedhæfte dokumentation for 
adgangsgivende uddannelse og erhvervserfaring.

Hvis I som medarbejdergruppe ønsker at købe flere 
pladser på samme modul, er I meget velkomne til at 
henvende jer.

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt gerne:

Trine Rønholt
Studievejledning, realkompetencevurdering og merit
AMRO@ucsyd.dk / 7266 5234

Line Berner
Lektor, Diplom i Skat
LBER@ucsyd.dk / 7266 5240

Vi kan i nogle tilfælde blive nødt til at aflyse et modul på
grund af for få ansøgere. Her vil de studerende få besked
hurtigst muligt efter ansøgningsfristens udløb.

Praktiske informationer



Campus Haderslev
Lembckesvej 3-7
6100 Haderslev

Campus Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Campus Esbjerg
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Campus Aabenraa
Campusalle 20
6200 Aabenraa

ucsyd.dk


