Kunskapstest utgör en del av det basutbud som krävs för
att bli Certifierad kommunalekonom. Läs mer på kef.se.

Kunskapstest:
Mervärdeskatt och momsersättning,
fördjupning
(Kurs: Moms för ekonomer i kommuner och landsting,
fördjupningkurs)

10 december 2020 kl 10.00
Kommunalekonomernas förening bjuder in till kunskapstest för kunskapsområde som
ingår i certifieringsprogrammet för kommunalekonom. Kunskapstestet görs via en
programvara som heter Digiexam hemma hos varje person.
Kunskapstest är öppen för medlemmar och icke medlemmar, men kräver tidigare
deltagande på kursen Mervärdeskatt och momsersättning fördjupning. Mer information
om detta finns på kef.se under certifiering.
Kunskapstest består av fritext- och flervalsfrågor. För att få godkänt så krävs cirka 80% av
maxpoäng. Kunskapstestet görs på tid och kommer vara så tilltagen, att om den som gör
testet har rätt kunskaper inom området, så kommer tiden att vara tillräcklig. Efter testet
kommer rättning att ske och besked om resultat kommer att sändas per mail senast 14 dagar
efter kunskapstestet.
För denna kunskapstest finns det kurslitteratur.
Titel

Författare

ISBN

Anm

Momshandboken

Christina Grape
och Jan B.
Svensson

978-91-7251-149-1

Läs hela boken

Praktiska upplysningar
Plats och tid

Kunskapstest görs på hemmaplan 10 december 2020 kl 10.00 med hjälp av
programvaran Digiexam.

Praktiska
frågor

Innan kunskapstestet ska ske första gången måste en programvara för
studenter laddas från Digiexam.se och installeras. Detta bör göras cirka 14
dagar innan första kunskapstest görs. Inga administratörsrättigheter ska normalt
behövas på datorn. Är du medlem så kommer ditt medlemsnummer hos KEF
även vara din studentkod. I samband med bekräftelse skickas ut kommer du att
även se ditt medlemsnummer eller alternativ kod om du inte är medlem.
I god tid innan kommer ett testprov skickas ut för att kontrollera att allt
fungerar. Görs inte testprovet vid första kunskapstesttillfället, så friskriver sig
KEF för eventuella tekniska fel vid kunskapstest.

Kostnad

Kunskapstest

Omtest

Medlem

500:-

500:-

Icke medlem

1000:-

1000:-

Bli medlem

Anmäl dig på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 16 november 2020. Anmälan är
bindande och kan inte överlåtas till annan. Vid eventuella förhinder skicka e-post
till medlem@kef.se.

Förfrågningar

Innehåll:
Roland Svensson, 072-065 00 57, roland.svensson@kef.se
Administrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
medlem@kef.se

Bekräftelse

Besked om deltagande m.m. skickas ut i mail.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

