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Skatterätt i allmänhet
013Grön. SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess
Utgiven 2018-12-03, 63 sidor
SFS-register över beskattningsförfarande och förvaltningsprocess innehåller ett historiskt register över SFS och
förarbeten avseende författningar om beskattningsförfarandet och förvaltningsprocessen i Sverige. Registret
sträcker sig från 1950-talet till och med SFS 2018:1385, som är senaste ändrings-SFS beträffande
skatteförfarandelagen (2011:1244). Författaren har tänkt sig att bokens register ska stimulera akademiker
verksamma inom skatterätten till forskning beträffande frågor om beskattningsförfarandet, men att det givetvis
också ska vara till nytta för praktiker, såsom domare och processförare verksamma på skatteområdet samt
handläggare inom Skatteverket.
SFS-registret i denna bok omfattar gällande författningar avseende beskattningsförfarandet och upphävda
författningar på området. Författningarna anges med deras nummer enligt svensk författningssamling (SFS).
Dessutom upptar registret de till respektive SFS-nr hörande förarbetena, med begränsning till Regeringens
propositioner och Riksdagsutskottens betänkanden samt, i förekommande fall, EU-rättsakter. Bokens SFSregister omfattar skatteförfarandelagen (2011:1244), mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (2011:1245) om
särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska
tjänster, tullagen (2016:253), de till dem hörande förordningarna, lag (2000:1219) om internationellt
tullsamarbete, lag (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och
lagar och förordningar som är föregångare till dessa författningar samt förordning (1957:515) om fullgörande av
deklarationsskyldighet för staten, landsting, kommun, m.m. och lag (1973:980) om transport, förvaring och
förstöring av införselreglerade varor, m.m. SFS-registret omfattar även förvaltningslagen (2017:900), dess
föregångare förvaltningslagen (1986:223), och förvaltningsprocesslagen (1971:291). Källan till uppgifterna i
bokens SFS-register är Regeringskansliets rättsdatabaser (www.regeringen.se). Därmed är SFS-registret
tämligen omfattande historiskt sett från 1950-talet till nutid. Beträffande mervärdesskattelagen och tullsystemet
omfattar registret inte bara SFS-nr för förfaranderegler, utan även för materiella bestämmelser.
Författaren avslutar med att boken inte är uttömmande, men den ska ge en god historisk ”SFS-överblick” i
förevarande hänseenden. Eftersom den är tillräckligt komplicerad, har han under ÖVERSIKT infogat en
schematisk, historisk guide till bokens SFS-register.
012Grön. IMPAKT om skatter för ägarledda företag – studiematerial
Utgiven 2018-12-03, 30 sidor
IMPAKT om skatter för ägarledda företag – studiematerial är, som titeln anger, ett studiematerial. Det utgår från
andra böcker av författaren, där denne har utvecklat IMPAKT-konceptet som ett pedagogiskt verktyg i sin
undervisning i skatterätt vid universitet och högskola.
IMPAKT står för: inkomstskatt (I), mervärdesskatt (M), punktskatt (P), arbetsgivaravgifter (A), källskatt (K)
och tull (T). Det bildar ett enkelt kom-ihåg-ord, så att studenter och andra som vill sätta sig in i skattefrågor får
en överblick avseende huvuddelen av de skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet och som en
företagare kommer i kontakt med. Detta studiematerialet innehåller frågor om olika skattesituationer i ägarledda
företag med avseende på företagets ägarnivå respektive dess verksamhetsnivå, varvid olika företagsformer
berörs.
I studiematerialet sätts fokus på I, M och A, dvs. I för inkomstskatt, M för mervärdesskatt (moms) och A för
kategorin socialavgifter (arbetsgivaravgifter och egenavgifter) och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
Genom kom-ihåg-ordet IMPAKT ska företagaren ha just ett stöd för att komma ihåg att det kan finnas mer än I,
M och A att beakta beträffande skatter och avgifter i ett företag. Denne kan med hjälp av studiematerialet lösa
många frågor i företagets vardag angående skatter och avgifter samt underlätta bedömningen av när det är dags
att rådfråga expertis
De företagsformer som behandlas är i första hand enskild näringsidkare/”enskild firma” (dvs. företag som drivs
av en fysisk person), aktiebolag och handelsbolag (eller kommanditbolag). Med stöd av studiematerialet ska

företagaren kunna undvika många fallgropar. Framför allt gäller det situationer som hade kunnat planeras bort
redan vid starten av verksamheten. Det gäller just val av företagsform, men också ansvarsfrågor och annat.
Därför passar studiematerialet som ett verktyg inte bara för studenter som läser skatterätt, utan också för
rådgivare på bank och hos kreditgivare och starta-eget-organisationer samt för redovisningskonsulter, revisorer
och advokater och andra jurister. Dessa rådgivare kan med hjälp av studiematerialet sannolikt bättre ge råd som
gör att företagaren inte hamnar i situationen där denne måste ställa sig frågan: Varför tänkte jag inte på detta från
början?
011Grön. Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet – studiematerial
Utgiven 2018-11-07, 53 sidor
Nya förvaltningslagen och skatteförfarandet – studiematerial är, som titeln anger, ett studiematerial. Det utgår
från ett föreläsnings-PM som författaren upprättade till sina föreläsningar på kursen Rättsstat och offentlig rätt
(15 högskolepoäng) vid Södertörns högskola, institutionen för offentlig rätt, vårterminen 2018. Kursen läses
inom ramen för Europa, staten och den offentliga rätten (ESO 45-60 högskolepoäng). Rubriken till
föreläsningarna var Rättsmedel mot felaktiga förvaltningsbeslut. Då hade den nya förvaltningslagen (2017:900)
antagits med ikraftträdande den 1 juli 2018. Denna bok – studiematerial – ska uppfattas som ett komplement till
annan kurslitteratur som berör förvaltningsrätten. Inom det fältet är boken särskilt lämpad för skatterätten,
eftersom författaren anknyter i delar av den till ett tänkt skatterättsligt praktikfall.
Författarens målsättning är att boken ska uppfattas som lärandecentrerad hellre än lärarecentrerad. Den ska vara
Dig behjälplig som en orientering i förvaltningsrätten antingen i samband med självstudier eller vid lärarledd
undervisning i förvaltningsrätten. Genom att anknyta delar av framställningen till ett tänkt skatterättsligt fall får
Du enkla komihåg, när Du läser annan kurslitteratur inom förvaltningsrätten. På så sätt är studiematerialet
lärandecentrerat, och inlärningskurvan ska bli progressiv hellre än linjär. Att studierna på så sätt kan läggas upp
som studier i förvaltningsrätt hellre än enbart som studier om förvaltningsrätt ger givetvis också läraren i ämnet
stöd för undervisningen i klassrum. Om sistnämnda får dominera i undervisningen, tenderar den att följa en
smörgåsbordsteknik, där studenten får ämnet bitvis, medan pedagogiken med förevarande bok – studiematerial –
förhoppningsvis ska ge sammanhang.
Studenterna ska med denna bok få något konkret i undervisningen, så att den svarar på studenternas frågor om
hur förfarandet i exempelvis ett skatteärende går till i praktiken. Boken ska med andra ord lätta upp inlärningen,
så att förvaltningsrätten inte blir alltför teoretisk att ta till sig. Denna bok fungerar även som ett verktyg för
studenterna att gå tillbaka till, när de efter avslutade studier behöver ett komihåg, för att hantera problem de
ställs inför som yrkesverksamma tillämpare av förvaltningsrättsliga frågor.
Denna bok – studiematerial – passar som komplement exempelvis till RÄTTSMEDEL: om- & överprövning av
förvaltningsbeslut, av Wiweka Warnling-Nerep, som ges ut av Jure och vartill åtskilliga referenser finns i
studiematerialet. För mera specifikt skatterättsliga studier utgör boken ett komplement t.ex. till författarens bok
Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter. Den som har gått igenom studiematerialet,
med det tänkta praktikfall där Skatteverket ifrågasätter en företagares momsredovisning, vet exempelvis hur
många olika mål förutom själva skattemålet som samma skatteärende kan leda till och vad även dessa konkret
innebär. Målsättningen med denna sålunda övervägande praktiskt inriktade bok – studiematerial – är att
underlätta vid studierna av de mer teoretiskt inriktade läromedlen inom förvaltningsrätten.
010Grön. Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Andra upplagan.
Utgiven 2018-02-01, 78 sidor.
Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Andra upplagan har, förutom sin första upplaga, en
föregångare utgiven hos Jure (2012). Boken ger en introduktion av reglerna om betalningsskyldighet på
skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskulder. I
denna bok beaktas lagstiftningen per den 1 januari 2018.
Boken innehåller en historisk genomgång av företrädaransvarsinstitutets utveckling sedan det infördes på
källskatteområdet 1968. Sedan dess har ett skattekontosystem introducerats, där bl.a. reglerna om uppkomsten av
ansvaret i fråga infördes i 12 kap. 6 och 6 a §§ skattebetalningslagen. Den 1 januari 2012 infördes en gemensam
lag för i stort sett hela skatteförfarandet, skatteförfarandelagen (2011:1244), som ersatte bl.a.
skattebetalningslagen. I skatteförfarandelagen återfinns företrädaransvarsreglerna i 59 kap. 12-21 §§. Reglernas
innehåll har dock behållits oförändrade, förutom framför allt att skatteförfarandelagen innebär att ansvaret för
företrädaren knyts till skyldigheten att anmäla i stället för skyldigheten att betala, när den juridiska personen inte

har gjort anmälan om felaktigt godkännande för F-skatt till Skatteverket angående ett uppenbart
anställningsförhållande. I denna bok behandlas först de materiella reglerna om företrädaransvaret och sedan
förfarandebestämmelserna. En utförlig genomgång av rättspraxis beträffande företrädarbegreppet, de subjektiva
rekvisiten för ansvar och särskilda skäl för befrielse från betalningsskyldighet ges också i boken. Avslutande
synpunkter ges på företrädaransvarsinstitutet och huruvida det behöver revideras, varvid flera förslag till
forskning på området lämnas eller att institutet tas upp i samband med forskning på näraliggande områden.
009Grön. IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet: Andra upplagan.
Utgiven 2018-02-01, 54 sidor.
I IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet: Andra upplagan får undervisare och studenter stöd för lärandet
i ämnet skatterätt. Boken består i sex PM, A-F, på vardera åtta sidor, dvs. totalt 48 sidor. Den som undervisar i skatterätt
kan som stöd för undervisningen skriva ut och t.ex. använda som OH-bilder ett eller flera PM, beroende på vilket eller
vilka som passar till aktuell kurs:
A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet,
B. IMPAKT – introduktion till inkomstskatten,
C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten,
D. IMPAKT – introduktion om socialavgifter och skatteavdrag,
E. IMPAKT – Vissa frågor om tullrätt m.m., och
F. IMPAKT – vissa frågor om företagsbeskattning.
IMPAKT står för
Inkomstskatt,
Mervärdesskatt
Punktskatt
Arbetsgivaravgifter
Källskatt
Tull
Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det
svenska skattesystemet. Akronymen IMPAKT består i initialerna till de vanligast förekommande skatterna och avgifterna i
det svenska skattesystemet.
Ett eller flera av PM A-F är, beroende på inriktningen på aktuell kurs, lämpliga att kombinera med en eller flera av följande
av mina e-böcker:
-

IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt
IMPAKT – Momsnyckeln
Momsrullan
Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter
IMPAKT – Avtal och momsavdrag
IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige

För en grundkurs i skatterätt kan det vara lämpligt att kombinera IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt,
socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan med PM A samt PM B (inkomstskatt) och/eller PM C (mervärdesskatt
– moms). För en skatterättskurs på avancerad nivå kan nämnda bok kombineras med PM A samt PM D (socialavgifter och
skatteavdrag), PM F (företagsbeskattning) och eventuellt PM E (tullrätt m.m.).
Om moms ingår i en kurs på grundnivå respektive avancerad nivå är det lämpligt att kombinera IMPAKT – Momsnyckeln
respektive Momsrullan med PM C. IMPAKT – Avtal och momsavdrag i kombination med PM C passar bra till en
workshop om moms.
Skatteförfarandepraktikan är lämplig för en kurs som i sig behandlar förfarandefrågor om skatt eller som ytterligare
litteratur i en skatterättskurs där sådana frågor också berörs. PM A kan vara ett bra komplement i det sammanhanget.
De regler som berörs i boken är de som gällde per den 1 januari 2018.
008Grön. IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt:
Fjärde upplagan.
Utgiven 2018-01-18, 138 sidor.

IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan ger läsaren en
pedagogisk väg in i den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms),
Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg
avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Innan den
fördjupande företagsbeskattningsdelen behandlas, innehåller boken en översiktlig genomgång av det
inkomstskatterättsliga området och de tre inkomstslagen: näringsverksamhet (NRV), tjänst och kapital.
Ambitionen med denna studiehandledning är att ge läsaren en introduktion till framför allt inkomstskatterätten,
men även till dess förhållande till andra skatteslag och avgifter såsom i första hand socialavgifterna och momsen.
Denna bok innehåller följande delar: Beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller tjänst – översikt med
särskilda genomgångar av Inkomst av tjänst och Inkomst av näringsverksamhet samt Kapitalbeskattning –
översikt och Företagsbeskattning – översikt. De ska var för sig kunna användas av lärare och studenter som
instuderingsmaterial. Beträffande socialavgifter och moms behandlas dessa ämnen integrerat med
inkomstskatten. I företagsbeskattningsdelen berörs inkomstskatten med vissa löpande kommentarer avseende
socialavgifter, redovisningsrätt och moms. Där ges också en separat översikt avseende momsen. I IMPAKTserien har hittills även följande titlar utgivits:
-

IMPAKT – Momsnyckeln,
IMPAKT – Avtal och momsavdrag
IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige
IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet

Även följande läro- och handböcker i senaste version rekommenderas: Momsrullan, Momsen och fakturan och
Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter.
Denna bok är en studiehandledning lämplig för föreläsningar och gruppövningar i grundkurser och
fördjupningskurser i beskattningsrätt på högskola och universitet samt hos olika utbildningsinstitut där kurser ges
i ämnet skatterätt. Den möjliggör till och med rena självstudier inom skatterätten. Den grundläggande
pedagogiska tanken med boken är nämligen att den hellre ska syfta till lärandefokusering än till lärarfokusering.
Den utgör ett studiematerial – en studiehandledning – som ska inbjuda till lärande i skatterätt, och inte bara,
såsom de mer traditionella böckerna i ämnet, om skatterätt. Läsaren ska stimuleras till analys i en egentlig
mening av källor i ämnet skatterätt, vilket är en avgörande förutsättning för problemlösning och forskning i
ämnet. Boken utgör således ett stöd också för den yrkesverksamme som kommer i kontakt med skatterättsliga
problem. Den utgör då även ett mer handboksmässigt stöd för att orientera sig i regelverken, så att relevanta
bestämmelser i den många gånger snåriga skatterätten kan hittas för den aktuella problemställningen. De
övningsexempel som finns i förevarande bok avser inkomstslagen tjänst, NRV och kapital samt
företagsbeskattningen. Med boken görs inget anspråk på att visa den enda vägen för att tillägna sig skatterätten.
Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, utgör också en praktiskt sett viktig väg in i skatterätten.
I boken beaktas skattereglerna per den 1 januari 2018.
007Grön. IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt:
Tredje upplagan.
Utgiven 2017-02-14, 135 sidor.
IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Tredje upplagan ger läsaren en
pedagogisk väg in i den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms),
Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg
avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Innan den
fördjupande företagsbeskattningsdelen behandlas, innehåller boken en översiktlig genomgång av det
inkomstskatterättsliga området och de tre inkomstslagen: näringsverksamhet (NRV), tjänst och kapital.
Ambitionen med denna studiehandledning är att ge läsaren en introduktion till framför allt inkomstskatterätten,
men även till dess förhållande till andra skatteslag och avgifter såsom i första hand socialavgifterna och momsen.
Denna bok innehåller följande delar: Beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller tjänst – översikt med
särskilda genomgångar av Inkomst av tjänst och Inkomst av näringsverksamhet samt Kapitalbeskattning –
översikt och Företagsbeskattning – översikt. De ska var för sig kunna användas av lärare och studenter som
instuderingsmaterial. Beträffande socialavgifter och moms behandlas dessa ämnen integrerat med
inkomstskatten. I företagsbeskattningsdelen berörs inkomstskatten med vissa löpande kommentarer avseende

socialavgifter, redovisningsrätt och moms. Där ges också en separat översikt avseende momsen. I IMPAKTserien har hittills även följande titlar utgivits:
-

IMPAKT – Momsnyckeln,
IMPAKT – Avtal och momsavdrag
IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige
IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet

Beträffande förfarandereglerna finns info i Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter
samt i IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet, som bl.a. fungerar som ett paper till denna och
övriga böcker i IMPAKT-serien.
Denna bok är en studiehandledning lämplig för föreläsningar och gruppövningar i grundkurser och
fördjupningskurser i beskattningsrätt på högskola och universitet samt hos olika utbildningsinstitut där kurser ges
i ämnet skatterätt. Den möjliggör till och med rena självstudier inom skatterätten. Den grundläggande
pedagogiska tanken med boken är nämligen att den hellre ska syfta till lärandefokusering än till lärarfokusering.
Den utgör ett studiematerial – en studiehandledning – som ska inbjuda till lärande i skatterätt, och inte bara,
såsom de mer traditionella böckerna i ämnet, om skatterätt. Läsaren ska stimuleras till analys i en egentlig
mening av källor i ämnet skatterätt, vilket är en avgörande förutsättning för problemlösning och forskning i
ämnet. Boken utgör således ett stöd också för den yrkesverksamme som kommer i kontakt med skatterättsliga
problem. Den utgör då även ett mer handboksmässigt stöd för att orientera sig i regelverken, så att relevanta
bestämmelser i den många gånger snåriga skatterätten kan hittas för den aktuella problemställningen. De
övningsexempel som finns i förevarande bok avser inkomstslagen tjänst, NRV och kapital samt
företagsbeskattningen. Med boken görs inget anspråk på att visa den enda vägen för att tillägna sig skatterätten.
Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, utgör också en praktiskt sett viktig väg in i skatterätten.
I boken beaktas skattereglerna per den 1 januari 2017.
006Grön. IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet.
Utgiven 2016-11-11, 54 sidor.
I IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet får undervisare och studenter stöd för lärandet i ämnet
skatterätt. Boken består i sex PM, A-F, på vardera åtta sidor, dvs. totalt 48 sidor. Den som undervisar i skatterätt kan som
stöd för undervisningen skriva ut och t.ex. använda som OH-bilder ett eller flera PM, beroende på vilket eller vilka som
passar till aktuell kurs:
A. IMPAKT – introduktion till det svenska skattesystemet,
B. IMPAKT – introduktion till inkomstskatten,
C. IMPAKT – introduktion till mervärdesskatten,
D. IMPAKT – introduktion om socialavgifter och skatteavdrag,
E. IMPAKT – Vissa frågor om tullrätt m.m., och
F. IMPAKT – vissa frågor om företagsbeskattning.
IMPAKT står för
Inkomstskatt,
Mervärdesskatt
Punktskatt
Arbetsgivaravgifter
Källskatt
Tull
Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det
svenska skattesystemet. Akronymen IMPAKT består i initialerna till de vanligast förekommande skatterna och avgifterna i
det svenska skattesystemet.
Ett eller flera av PM A-F är, beroende på inriktningen på aktuell kurs, lämpliga att kombinera med en eller flera av följande
av mina e-böcker:
- IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra
upplagan (2016);
- IMPAKT – Momsnyckeln (2015);
- Momsrullan Andra upplagan (2016);

- Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter (2015);
- IMPAKT – Avtal och momsavdrag (2015); och
- IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige (2015).
För en grundkurs i skatterätt kan det vara lämpligt att kombinera IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt,
socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan med PM A samt PM B (inkomstskatt) och/eller PM C (mervärdesskatt
– moms). För en skatterättskurs på avancerad nivå kan nämnda bok kombineras med PM A samt PM D (socialavgifter och
skatteavdrag), PM F (företagsbeskattning) och eventuellt PM E (tullrätt m.m.).
Om moms ingår i en kurs på grundnivå respektive avancerad nivå är det lämpligt att kombinera IMPAKT – Momsnyckeln
respektive Momsrullan med PM C. IMPAKT – Avtal och momsavdrag i kombination med PM C passar bra till en
workshop om moms.
Skatteförfarandepraktikan är lämplig för en kurs som i sig behandlar förfarandefrågor om skatt eller som ytterligare
litteratur i en skatterättskurs där sådana frågor också berörs. PM A kan vara ett bra komplement i det sammanhanget.
De regler som berörs i boken är de som gällde per den 1 juli 2016.
005Grön. IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt:
Andra upplagan.
Utgiven 2016-01-15, 135 sidor.
IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan ger läsaren en
pedagogisk väg in i den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms),
Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Förkortningen ger läsaren ett enkelt kom-ihåg
avseende huvuddelen av de materiella skatter och avgifter som ingår i det svenska skattesystemet. Innan den
fördjupande företagsbeskattningsdelen behandlas, innehåller boken en översiktlig genomgång av det
inkomstskatterättsliga området och de tre inkomstslagen: näringsverksamhet (NRV), tjänst och kapital.
Ambitionen med denna studiehandledning är att ge läsaren en introduktion till framför allt inkomstskatterätten,
men även till dess förhållande till andra skatteslag och avgifter såsom i första hand socialavgifterna och momsen.
Denna bok innehåller följande delar: Beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller tjänst – översikt med
särskilda genomgångar av Inkomst av tjänst och Inkomst av näringsverksamhet samt Kapitalbeskattning –
översikt och Företagsbeskattning – översikt. De ska var för sig kunna användas av lärare och studenter som
instuderingsmaterial. Beträffande socialavgifter och moms behandlas dessa ämnen integrerat med
inkomstskatten. I företagsbeskattningsdelen berörs inkomstskatten med vissa löpande kommentarer avseende
socialavgifter, redovisningsrätt och moms. Där ges också en separat översikt avseende momsen. I förlagets
IMPAKT-serie har hittills även följande titlar utgivits:
- IMPAKT – Momsnyckeln,
- IMPAKT – Avtal och momsavdrag
- IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige
På www.bjornforssen.melkerforlag.se finns dessutom bl.a. IMPAKT – introduktion till det svenska
skattesystemet, som bl.a. fungerar som ett paper till nämnda böcker i IMPAKT-serien och till förlagets
Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter.
Denna bok är en studiehandledning lämplig för föreläsningar och gruppövningar i grundkurser och
fördjupningskurser i beskattningsrätt på högskola och universitet samt hos olika utbildningsinstitut där kurser ges
i ämnet skatterätt. Den möjliggör till och med rena självstudier inom skatterätten. Den grundläggande
pedagogiska tanken med boken är nämligen att den hellre ska syfta till lärandefokusering än till lärarfokusering.
Den utgör ett studiematerial – en studiehandledning – som ska inbjuda till lärande i skatterätt, och inte bara,
såsom de mer traditionella böckerna i ämnet, om skatterätt. Läsaren ska stimuleras till analys i en egentlig
mening av källor i ämnet skatterätt, vilket är en avgörande förutsättning för problemlösning och forskning i
ämnet. Boken utgör således ett stöd också för den yrkesverksamme som kommer i kontakt med skatterättsliga
problem. Den utgör då även ett mer handboksmässigt stöd för att orientera sig i regelverken, så att relevanta
bestämmelser i den många gånger snåriga skatterätten kan hittas för den aktuella problemställningen. De
övningsexempel som finns i förevarande bok avser inkomstslagen tjänst, NRV och kapital samt
företagsbeskattningen. Med boken görs inget anspråk på att visa den enda vägen för att tillägna sig skatterätten.
Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, utgör också en praktiskt sett viktig väg in i skatterätten.

I boken beaktas skattereglerna per den 1 januari 2016.
004Grön. IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige.
Utgiven 2015-08-27, 164 sidor.
IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige är en bok såväl för det svenska näringslivet som för andra som vill
orientera sig översiktligt beträffande skatter och avgifter i Sverige. Boken ingår i förlagets IMPAKT-serie.
IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt, Arbetsgivaravgifter, Källskatt
(skatteavdrag) och Tull. Genom förkortningen IMPAKT får läsaren ett enkelt kom-ihåg avseende vilka skatter
och avgifter som normalt berör en företagare. IMPAKT ger också en uppfattning av bokens huvudsakliga
innehåll:
- Boken inleds med direkt skatt, kapitlet Inkomstskatt (I).
- I kapitlet Företagsbeskattning behandlas just företagsbeskattningen med betoning på inkomstskatt varvid
bl.a. vissa jämförelser görs med den vanligaste indirekta skatten, mervärdesskatt (moms), och med den
civilrättsliga redovisningsrätten.
- I kapitlen Mervärdesskatt (moms) (M) respektive Tull och punktskatter (T+P) behandlas särskilt
mervärdesskatt samt de båda andra vanligaste indirekta skatterna, tull och punktskatt.
- I kapitlet Källskatt (skatteavdrag) och arbetsgivaravgifter m.m. (K+A) behandlas bl.a. skatteavdrag och
arbetsgivaravgifter.
- Andra skatter och avgifter berörs i kapitlet Övrigt om skatter och avgifter.
Denna bok ger därmed en översikt avseende innebörden av de vanligast förekommande skatterna och avgifterna
i Sverige. Boken baseras i vissa delar på bl.a. de tre övriga hittills utgivna böckerna i förlagets IMPAKT-serie:
- Kapitlen Inkomstskatt och Företagsbeskattning baseras på IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt,
socialavgifter och mervärdesskatt;
- kapitlet Mervärdesskatt (moms) baseras på IMPAKT – Momsnyckeln; och
- kapitlet Tull och punktskatter baseras i viss mån på sektionen Internationella affärer och moms i IMPAKT
– Momsnyckeln och berör dessutom bl.a. vad som anges om punktskatter i IMPAKT – Avtal och
momsavdrag. Dessutom berörs i kapitlet bl.a. även problem med nya regler från och med 2015 om
förfarandet beträffande moms vid import, vilka har behandlats även i Momsrullan, som också ges ut på
detta förlag.
- Kapitlet Källskatt (skatteavdrag) och arbetsgivaravgifter m.m. innehåller bl.a. uppgifter i dessa
hänseenden från nämnda studiehandledning.
I boken Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter, som även den ges ut på detta
förlag, behandlas de förfarandemässiga reglerna om skatter och avgifter. De förfaranderegler som särskilt berörs
i förevarande bok kan ses komplement till Skatteförfarandepraktikan och vice versa.
I boken beaktas de regler som gällde per den 1 januari 2015.
003Grön. Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer.
Utgiven 2015-03-18, 76 sidor.
Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer ger en introduktion av reglerna om
betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska
personens skatteskulder. Boken har en föregångare utgiven hos Jure (2012). I denna bok beaktas lagstiftningen
per den 1 januari 2015.
Boken innehåller en historisk genomgång av företrädaransvarsinstitutets utveckling sedan det infördes på
källskatteområdet 1968. Sedan dess har ett skattekontosystem introducerats, där bl.a. reglerna om uppkomsten av
ansvaret i fråga infördes i 12 kap. 6 och 6 a §§ skattebetalningslagen. Den 1 januari 2012 infördes en gemensam

lag för i stort sett hela skatteförfarandet, skatteförfarandelagen (2011:1244), som ersatte bl.a.
skattebetalningslagen. I skatteförfarandelagen återfinns företrädaransvarsreglerna i 59 kap. 12-21 §§. Reglernas
innehåll har dock behållits oförändrade, förutom att skatteförfarandelagen innebär att ansvaret för företrädaren
knyts till skyldigheten att anmäla i stället för skyldigheten att betala, när den juridiska personen inte har gjort
anmälan om felaktigt godkännande för F-skatt till Skatteverket angående ett uppenbart anställningsförhållande. I
denna bok behandlas först de materiella reglerna om företrädaransvaret och sedan förfarandebestämmelserna.
En utförlig genomgång av rättspraxis beträffande företrädarbegreppet, de subjektiva rekvisiten för ansvar och
särskilda skäl för befrielse från betalningsskyldighet ges också i boken. Avslutande synpunkter ges på
företrädaransvarsinstitutet och huruvida det behöver revideras, varvid flera förslag till forskning på området
lämnas eller att institutet tas upp i samband med forskning på näraliggande områden.
002Grön. Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter.
Utgiven 2015-04-10, 200 sidor.
Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter utgör en introduktion till reglerna om
skatteförfarandet enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), som innehåller regler om beskattningsförfarandet
rörande deklarationsskyldigheten, begäran om omprövning av beslut om skatt och överklagande av beslut om
skatt, m.m. Boken har två föregångare utgivna hos Studentlitteratur (2006) och hos Jure (2011). Den ger
strukturen till skatteförfarandereglerna och själva skattesystemet med skattekontot etc. Genom att kunna sätta sig
in i grunderna har läsaren lättare att gå vidare och skaffa sig mera rättsinformation på området, t.ex. på
Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). Boken disponeras efter inledningskapitlet enligt följande:
-

Deklarationen – vad, hur, vem och när (kapitlen 2-5);
Beskattningen samt indrivning eller anstånd (kapitel 6);
Omprövning och överklagande (kapitel 7);
Sanktioner m.m. (kapitel 8);
Företrädaransvar (kapitel 9); och
Förhållandet till europarätten (kapitel 10).

Denna bok är inte bara praktiskt utan också teoretiskt orienterad. Förutom att boken i första hand behandlar
redovisning i olika deklarationer och lämnande av särskilda uppgifter samt frågor om begäran om omprövning
och överklagande etc. innehåller den följande:
-

Pålagan skattetillägg och straffrättsliga aspekter behandlas.

-

En översiktlig redogörelse lämnas för det s.k. företrädaransvaret. För den som vill fördjupa sig mer i
frågor om företrädaransvar finns på förevarande förlag också Företrädaransvar för skatteskulder hos
juridiska personer, av författaren till denna bok.

-

Mer specifikt teoretiska inslag i form av en översiktlig genom av europarättsliga aspekter på skatte- och
straffrättsliga frågor avslutar förevarande bok.

För övrigt finns, för den som är intresserad av mer information om formella skatteregler, på förevarande förlag
även Momsen och fakturan, av författaren till denna bok.
De regler som beskrivs i förevarande bok är de som gällde per den 1 januari 2015.
001Grön. IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt.
Utgiven 2015-04-22, 135 sidor.
IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt ger läsaren en pedagogisk väg in
i den svenska skatterätten. IMPAKT står för Inkomstskatt, Mervärdesskatt (moms), Punktskatt,
Arbetsgivaravgifter, Källskatt (skatteavdrag) och Tull. Begreppet används som ett kom-ihåg avseende vilka
skatter och avgifter som normalt berör en företagare. Innan den fördjupande företagsbeskattningsdelen
behandlas, innehåller boken en översiktlig genomgång av det inkomstskatterättsliga området och de tre
inkomstslagen: näringsverksamhet (NRV), tjänst och kapital. Ambitionen med denna studiehandledning är att ge
läsaren en introduktion till framför allt inkomstskatterätten, men även till dess förhållande till andra skatteslag
och avgifter såsom i första hand socialavgifterna och momsen.

Boken innehåller följande delar: Beskattning av inkomst av näringsverksamhet eller tjänst – översikt med
särskilda genomgångar av Inkomst av tjänst och Inkomst av näringsverksamhet samt Kapitalbeskattning –
översikt och Företagsbeskattning – översikt. De ska var för sig kunna användas av lärare och studenter som
instuderingsmaterial. Beträffande socialavgifter och moms behandlas dessa ämnen integrerat med
inkomstskatten. I företagsbeskattningsdelen berörs inkomstskatten med vissa löpande kommentarer avseende
socialavgifter, redovisningsrätt och moms. Där ges också en separat översikt avseende momsen. För den som vill
ha en mer omfattande introduktion till momsen finns på detta förlag även IMPAKT – Momsnyckeln, som därmed
också kan ses som en komplettering till förevarande bok.
Denna bok är en studiehandledning lämplig för föreläsningar och gruppövningar i grundkurser och
fördjupningskurser i beskattningsrätt på högskola och universitet samt hos olika utbildningsinstitut där kurser ges
i ämnet skatterätt. Boken möjliggör till och med rena självstudier inom skatterätten. Den grundläggande
pedagogiska tanken med boken är nämligen att den hellre ska syfta till lärandefokusering än till lärarfokusering.
Boken ska inbjuda till lärande i skatterätt, och inte bara, såsom de mer traditionella böckerna i ämnet, om
skatterätt. Läsaren ska stimuleras till analys i en egentlig mening av källor i ämnet skatterätt, vilket är en
avgörande förutsättning för problemlösning och forskning i ämnet. Boken utgör således ett stöd också för den
yrkesverksamme som kommer i kontakt med skatterättsliga problem. Studiehandledningen utgör då även ett mer
handboksmässigt stöd för att orientera sig i regelverken, så att relevanta bestämmelser i den många gånger
snåriga skatterätten kan hittas för den aktuella problemställningen.
I boken hänvisas till lagstiftning och rättsfall samt till Inkomstskatt – en läro- och handbok i skatterätt, av SvenOlof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg och Teresa Simon-Almendal
(Studentlitteratur). Förevarande bok utgör ett studiematerial – en studiehandledning – som kompletterar bl.a.
nämnda läro- och handbok. Läsaren hittar även övningsexempel till tjänst, NRV och kapital samt till
Företagsbeskattning i förevarande bok.
Med boken görs inget anspråk på att visa den enda vägen för att tillägna sig skatterätten. Boken ger åtminstone
läsaren ett jämförelsematerial vid studierna av nämnda läro- och handbok och annan litteratur samt lagtext etc.
inom skatteområdet. Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se, utgör också en praktiskt sett viktig väg in i
skatterätten.
I boken beaktas skattereglerna per den 1 januari 2015.

