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 Afgørelse om godkendelse af nyt udbud  
Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført præ-
kvalifikation af VIA’s ansøgning om godkendelse af nyt uddannelsesudbud 
truffet følgende afgørelse:  

 
Godkendelse af udbud af diplomuddannelsen i skat (Aarhus) 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af § 20 i bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018 

om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af 

videregående uddannelser og § 3, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 271 af 22. marts 

2014 om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiud-

dannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannelser og diplomud-

dannelser.  
 
Da VIA er positivt institutionsakkrediteret gives godkendelsen til umiddelbar 
oprettelse af udbuddet i Aarhus. 
 
Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af ud-
bud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.  
 
Udbudsgodkendelsen kan bortfalde efter § 15 h i lov om videregående uddan-
nelse (videreuddannelsessystemet) for voksne, jf. lovbekendtgørelse nr.  

1038 af 30. august 2017. 

 
Uddannelsen er endvidere omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1008 af 29. 

juni 2016 2016 om diplomuddannelser.  
 
Titel:  
Uddannelsens titel fastlægges til:  
Dansk: Diplom i Skat 
Engelsk: Diploma of Tax 
 
Fagområde:  
Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 
 
Udbudssted:  
Aarhus 
 
Sprog:  
Dansk.  
 

https://www.via.dk/
https://www.via.dk/
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Censorkorps:  
Det eksisterende censorkorps for samfundsfaglige, økonomiske og merkantile 
diplomuddannelser. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Camilla Badse 

Specialkonsulent 

  



 Side3/3 

Bilag: RUVU’s vurdering 

Nyt udbud – prækvalifikation 
(forår 2018) 

 

Ansøger og ud-

budssted: 

Professionshøjskolen VIA 

Udbudssted Aarhus 

Uddannelsesty-
pe: 

Diplomuddannelse  
 

Uddannelsens 
navn 
(fagbetegnelse): 

Diplomuddannelse i skat 

Den uddannedes 

titler på hhv. 
da/eng: 

-Diplom i Skat 

-Diploma of Tax 

Hovedområde: Det samfundsfaglige, økonomiske og merkantile fagområde 
 

Sprog: Dansk 

 

Antal ECTS: 60 ECTS 

Beskrivelse af 
uddannelsen, 
herunder er-
hvervssigte 

Diplomuddannelsen i skat giver videregående kompetencer inden 
for varetagelsen af skattemæssige funktioner, og herunder lærer 
man bl.a. at løse komplekse problemstillinger i skatteret og sel-
skabsret. 

For at blive optaget på uddannelsen skal man have, enten  

 En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsaka-
demiuddannelse, eller 

 En relevant akademiuddannelse 
 

Desuden kræves mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter ad-

gangsgivende uddannelse, dvs. beskæftigelse med rådgivning, 
regnskab eller revision inden for skat, moms, told eller afgifter. 

RUVU’s vurdering  
 

RUVU vurderer, at ansøgningen opfylder kriterierne, som fastsat i 
bekendtgørelse nr. 205 af 13. marts 2018, bilag 4. 
 

RUVU har ved vurderingen lagt vægt på, at behovsafdækningen 
dokumenterer en aktuel og kommende efterspørgsel efter skatte-
faglige og regnskabsfaglige kompetence i region Midtjylland. Det 
vurderes i forlængelse heraf, at et udbud af en uddannelse på di-
plomniveau vil kunne imødekomme et aktuelt behov for at løfte 
disse kompetencer hos nuværende og kommende ansatte. 

 
RUVU noterer sig endvidere, at der er indgået en politisk aftale om 
”Et nyt skattevæsen”, hvoraf det fremgår, at det er væsentligt, at 
det nødvendige udbud af videregående uddannelser med skatte-
fagligt indhold er til stede. 
 

 


