Stipender for masterutredninger i
skatteøkonomi ved NHH
Senter for Skatteforskning ved NHH har sammen med Skatteetaten opprettet et
stipendprogram for å stimulere til at det skrives flere masterutredninger med problemstillinger
knyttet til offentlig økonomi, bedrifts- og personbeskatning.
Stipendet er på 10 000 kroner per student. Stipendene utbetales av Senter for skatteforskning
og er skattepliktige for mottaker. Stipendsatser og budsjett for programmet fastsettes for ett
semester av gangen. Det vil være rom for flere utredninger hvert semester. Stipendordningen
er åpen for alle profiler innenfor masterstudiet i økonomi og administrasjon ved NHH.
De som får innvilget stipend blir i løpet av semesteret invitert til en felles lunsjsamling hos
Skatteetaten hvor de skal gi en kort presentasjon av problemstillingen og foreløpige funn. Hvis
Covid-19-pandemien gjør dette vanskelig kan studentene i stedet bli bedt om å lage en
videopresentasjon som legges ut på Skattesenterets side og internt i Skatteetaten.
Etter innlevering og sensur skal studentene sende oppgaven til jarle.moen@nhh.no.
Oppgavene skal gjøres tilgjengelig i fulltekst på bibliotekets nettside og blir derfra lenket opp
på Skattesenterets nettside. Her ligger oversikt over tidligere oppgaver.
Utbetaling av stipend skjer når oppgaven er godkjent og forutsetter også at utredningen har
oppnådd karakter C eller bedre. Dersom Skattesenteret ønsker det kan utredningen formidles i
media eller utgis som arbeidsnotat ved SNF. Eventuelle svakheter som oppdages i
bedømmelsesprosessen skal da rettes opp av stipendmottakerne.
Det kan søkes stipend både til teoretiske og empiriske oppgaver. Skatteetaten vil kunne være
behjelpelige med å skaffe data til empiriske prosjekter, se her for mer informasjon.
Skatteetaten kan også stille kontorplass til disposisjon ved et av sine regionkontorer og bidra
med veiledning når det er hensiktsmessig.
Søknad om stipend skal skrives på eget skjema og inneholde en plan for utredningen samt CV,
karakterutskrift og opplysning om hvem som er veileder. Søknadene behandles av en komité
bestående av to representanter fra skatteforskningsprogrammet på SNF og to representanter
fra Skatteetaten.
Søknadsfristen er 15. september for oppgaver som skrives i høstsemesteret og 15. februar for
oppgaver som skrives i vårsemesteret. Interesserte søkere må gjerne ta kontakt et semester i
forveien for å diskutere valg av tema. Søknad om stipend sendes elektronisk til Jarle Møen.
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