Artiklar om skatt m.m. av Björn Forssén
(M=moms; I=inkomstskatt; F=förmögenhetsskatt; Rä=Rättssäkerhet; Civ=Civilrätt)
SkatteNytt (SkatteNytt Förlags AB; www.iustus.se) – SN
SN 3 2002, s. 123-130 – Momsavdrag vid viss momsfri omsättning (igen) samt för nyemissionskostnader
(M)
SN 1-2 2001, s. 45-47 – Avdragsrätt för ingående moms trots koppling till viss skattefri omsättning? (M)
SN 5 2000, s. 284 – RSV:s promemorior – replik på inlägg angående mina artiklar om skattetillägg och
avdragsrätts inträde i SN 1996 (s. 471-474) och i SN 1999 (s. 258-268) (M)
SN 5 1999, s. 258-268 – Avgör inköpsfakturas utseende alltid rätten till avdrag för moms? (M)
SN 12 1998, 863-864 – Förmögenhetsskatten och lagrådet, replik från Björn Forssén (F)
SN 12 1998, s. 848-854 – Momsavdrag på inköp av ”hemdatorer” (M)
SN 7-8 1998, s. 509-517 – Förmögenhetsskatten och lagrådet (F)
SN 3 1998, s. 145-146 – Framställare av periodisk publikation (M)
SN 12 1997, s. 772-773 – Begränsar bidrag rätten till momsavdrag? (M)
SN 10 1997, s. 622-625 – Korrigeringsregler: ändrad användning av investeringsvara genom lagändring
samt tillämpningsfråga på fastighetsområdet (M)
SN 7-8 1997, s. 467-468 – Två frågor: fördelningsnyckel vid förskott samt royalty i dödsbo (M)
SN 4 1997, s. 202-203 – Överlåtelse av anläggningstillgångar: 3 kap. 25 § ML, hinder för tillämpning av 3
kap. 24 § ML? (M)
SN 1-2 1997, s. 55-57 – En ”gammal” och en ”ny” regel: avser stadigvarande bostad lägenheter som inte
utgör hotell samt undantag från skatteplikt vid varuleverans till annat EG-land enbart förbehållet säljare
med momsregistrering i Sverige? (M)
SN 12 1996, s. 746-747 – Deklarantens rätt att få en klar rättsfråga prövad (M)
SN 11 1996, s. 682-683 – Förlustavdrag taxeringsåret 1991, möjligheterna till omprövning senast 1996-1231 (I)
SN 9 1996, s. 533-541 – Moms – ”gamla” och ”nya” regler (M)
SN 7-8 1996, s. 471-475 – Mervärdesskatt och skattetillägg (M)
SN 4 1996, s. 202-203 – Utländska byggmästare i Sverige, efter den 1 januari 1996 (M)
SN 9 1995, s. 533-536 – Utländska byggmästare i Sverige, efter den 1 januari 1995 (M)

