
Sök på www.oru.se 
Sök 

• Utbildning 
• Forskning 
• Samverkan 
• Om universitetet 
• Strategiska satsningar 
• Jobba hos oss 

Innehåll 

• Forskning  

o Forskningsämnen  

o Forskningsmiljöer  

o Forskargrupper  

o Forskningsprojekt  

o Forskningsfinansiering, Grants Office  

o Kort rapport  

o Publikationer och avhandlingar  

o Utbildning på forskarnivå  

o Ögonblicket  

This page in English  

FORSKNINGSPROJEKT 

Skattesociologi och användningen av skattemedel 

• Om projektet 

Projektuppgifter 
Projektstatus 

Pågående 2015 

Kontaktperson 

Extern 

Forskningsämne 

� Rättsvetenskap 

Projektledare: Björn Forssén, juris doktor. 

Publikation: The Entrepreneur and the Making of Tax Laws: An introduction of a new branch of Fiscal Sociology 

Användningen av skattemedel måste säga nationalekonomerna som upprättar skattebudgeten något om utfallet i termer 
av verkligt behov. Frågor om debitering och uppbörd av skatt är frågor influerade av och som påverkar frågorna om 
budget och användning av skattemedel: Om t.ex. uppbörden fallerar, finns inga skattemedel att använda oavsett om 
skattedebiteringen är hög eller låg. Jag har gjort en förstudie (e-boken The Entrepreneur and the Making of Tax Laws - A 
Swedish Experience of the EU law: Second edition) om den stora bilden avseende skattesystemet och fokuserar nu på 
sociologifrågorna, dvs. användningen av skattemedel. Den övergripande frågan är då hur väl användningen av 
skattemedel och budget baserad på behov överensstämmer så att för hög eller för låg beskattning av företag etc. 
undviks så långt som möjligt. 
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