
Námið í skattarétti og reikningsskilum er þverfaglegt og skipulagt 

sameiginlega af Viðskiptafræðideild og Lagadeild og miðar að því 

að veita fræðilega sérmenntun á sviðum er snerta skattamál og 

reikningsskil. Skipulag námsins er með þeim hætti að boðið er upp 

á námskeið í íslenskum og alþjóðlegum skattarétti, félagarétti, 

reikningshaldi, stjórnsýsluendurskoðun, samstæðureikningsskilum, 

endurskoðun, ársreikningagerð og greiningu ársreikninga. Með þessu 

þverfaglega samstarfi er verið að mæta þörfum atvinnulífsins um að 

samtvinna þessi tvö svið. Í raun eru þessi tvö svið mjög samtengd í 

dag og viðskiptalífið verður að tengja þau saman þar sem lagaumgjörð 

samtvinna þessi svið gjarnan í lagasetningu.

Tvær brautir, 90 einingar og 120 einingar
Hægt er að velja um að taka meistaranám í skattarétti og 

reikningsskilum sem 90 eininga nám eða 120 eininga nám.

90 eininga námsleiðin:

Nemendur taka 12 námskeið. Hvert námskeið jafngildir 6 einingum 

og meistararitgerð 18 einingar.

120 eininga námsleiðin:

Nemendur taka 15 námskeið, þar af 3 valgreinar. Hvert námskeið 

jafngildir 6 einingum og meistararitgerð 30 einingar. Meistaranám til 

120 eininga er lánshæft samkvæmt reglum LÍN.
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Námskeið í 120 eininga námsleið

Haust fyrsta ár Vor fyrsta ár

• LÖG107F Íslenskur skattaréttur- almennur hluti  6e

• LÖG131F Íslenskur skattaréttur -sérstakur hluti  6e

• VIÐ160F Endurskoðun - I. hluti  6e

• VIÐ504G Ársreikningagerð A  6e

• Valnámskeið

• LÖG209F Alþjóðlegur skattaréttur- almennur hluti  6e 

• LÖG240F Alþjóðlegur skattaréttur -sérstakur hluti  6e

• VIÐ603G Ársreikningagerð B  6e

• Valnámskeið

• Valnámskeið

Haust annað ár Vor annað ár

• LÖG102F Félagaréttur I  6e 

• VIÐ111F Greining ársreikninga  6e

• MA ritgerð 18e

• LÖG202F Félagaréttur II  6e 

• VIÐ220F Samstæðureikningsskil  6e

• VIÐ247F Stjórnsýsluendurskoðun  6e

• MA ritgerð 12e

Lokaritgerð og útskrift
Nemandi útskrifast annað hvort frá Lagadeild eða 

Viðskiptafræðideild og fer það eftir því í hvorri deildinni 

meistararitgerðin er skrifuð. Ef leiðbeinandi kemur frá Lagadeild 

þá mun nemandi útskrifast frá Lagadeild en ef leiðbeinandi 

kemur frá Viðskiptafræðideild þá útskrifast viðkomandi frá 

Viðskiptafræðideild. Nemendur verða að kynna sér sérreglur 

viðkomandi deildar varðandi meistararitgerðir, t.d. skiladag, 

umfang o. fl.

Reglur um þverfaglegt meistaranám í 
skattarétti og reikningsskilum 
Vakin er athygli á því, að þar sem um þverfaglegt nám er að ræða 

og samræma þarf próftöflur tveggja deilda, geta nemendur átt von 

á því að það séu tvö próf á sama degi og/eða að það séu próf dag 

eftir dag.  

Markmið   
Meistaranám í skattarétti og reikningsskilum miðar að því að 

veita fræðilega sérmenntun á sviðum er snerta skattamál og 

reikningsskil. Með náminu er komið til móts við þarfir samfélagsins 

fyrir rannsóknir, þjónustu og stefnumótun sem tengist skattamálum 

og reikningsskilum.

Atvinnumöguleikar
Uppbygging námsins miðar að því að búa nemendur undir að sinna 

krefjandi og flóknum störfum á sviði reikningsskila og skattaréttar. 

Að loknu námi getur nemandi sýnt fram á þekkingu, á fræðasviði, 

reikningsskila og skattaréttar. Nemandinn skal hafa færni í að 

beita fræðilegum aðferðum og hæfni til að draga ályktanir af 

niðurstöðum sínum.

Inntökuskilyrði
Umsækjendur þurfa að hafa lokið BA prófi frá Lagadeild Háskóla 

Íslands eða BS prófi frá Viðskiptafræðideild eða öðru háskólanámi 

sem metið er jafngilt fyrsta háskólaprófi í sambærilegum greinum. 

Almennt er krafist fyrstu einkunnar (7,25) úr fyrsta háskólaprófi til 

þess að fá inngöngu í meistaranám.

Umsjónarmenn
Einar Guðbjartsson, dósent og Stefán Már Stefánsson, 
prófessor.

Nánari upplýsingar um námið veitir Esther J. Steinsson, 
verkefnisstjóri (info-srs@hi.is).

Viðskiptafræðideild

Gimli

við Sæmundargötu

101 Reykjavík

Sími 525 4500

gimli@hi.is

www.vidskipti.hi.is
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