Artiklar om skatt m.m. av Björn Forssén
(M=moms; I=inkomstskatt; F=förmögenhetsskatt; Rä=Rättssäkerhet; Civ=Civilrätt)
Balans (utges av Föreningen Auktoriserade Revisorer) – Bal [fr.o.m. 2017 äv. public. enl. datum nedan på
www.tidningenbalans.se]
Bal 2019, Fördj.bil. 3 s. 19-26 (2019-09-27) – Mervärdesskattens yttre gränser – en modell för forskare och
processförare vid jämförelse av mervärdesskattelagen med EU-rätten (M)
Bal 2019, Fördj.bil. 2 s. 18-21 (2019-05-14) – Aspekter på företrädaransvaret – med utgångspunkt i tidigare
artiklar i Balans (Rä)
Bal 2019, Fördj.bil. 2 s. 13-17 (2019-04-29) – Skattebrott och bokföringsbrott När det gäller
hobbyverksamheter samt vilande aktiebolag som innehåller ägares bostadsfastighet (I)
Bal 2019, Fördj.bil. 1 s. 28-31 (2019-03-04) – Momsfråga om byggnadsentreprenader i samband med
byggnadsentreprenör i konkurs (M)
Bal 2019, Fördj.bil. 1 s. 10-16 (2019-03-27) – Luckor och andra brister i mervärdesskattelagen på
fastighetsområdet (M)
Bal 2018, Fördj.bil. 4 s. 3-5 (2018-11-06) – Förvaltningsrätten baserar beslut på förväntad utgång i
företrädaransvarsärende – hur rättssäkert är det? (Rä)
Bal 2018, Fördj.bil. 3 s. 17-19 (2018-08-20) – Lucka i tullagen öppnar för ej avsett momsavdrag på grund av
två olika bestämningar av vem som är beskattningsbar person (M)
Bal 2018, Fördj.bil. 3 s. 3-5 (2018-06-12) – Befrielse från skatt – en nåd att stilla bedja om hos Skatteverkets
huvudkontor och Regeringen eller rättspröva hos HFD (Rä/M m.m.)
Bal 2018, Fördj.bil. 2 s. 18-19 (2018-04-27) – Godtrosförvärv av ingående moms vid inköp från
beskattningsbara personer med låg omsättning (M)
Bal 2018, Fördj.bil. 1 s. 11-13 (2018-01-16) – Näringsförbud – kanske inte alltid helt hopplöst (Rä/M)
Bal 2018, Fördj.bil. 1 s. 3-10 (2018-01-18) – Konkurrensfördelar med varuomsättningar efter momsfria
omsättningar av varor i vissa lager och av finansiella tjänster (M)
Bal 2017, Fördj.bil. 5 s. 20-23 (2017-11-26) – Styrelseproffs med flera och F-skatten – faran med utveckling
av en faktisk gällande rätt vid sidan av gällande rätt i en egentlig mening (I)
Bal 2017, Fördj.bil. 5 s. 8-13 (2017-10-18) – Boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning:
Yes box – alright? (I)
Bal 2017, Fördj.bil. 4 s. 15-19 (2017-09-01) – Europatrappan – en normhierarkisk bild vid regelkonkurrens
mellan svenska nationella och europarättsliga regler med skatterättsexempel (M)
Bal 6-7 2000, s. 34-41 – Personalvård, går utvecklingen mot en vidare avdragsrätt på momsområdet än på
inkomstskatteområdet? (M/I)

