
Böcker av Björn Forssén utgivna 1993-2014 
 

Moms  
 

Skatt– och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Andra upplagan [e-bok] 

 

Utgåva 1 (299 sidor). Andra upplagan av den bok som utgjorde doktorsavhandlingen 2013. Företagare eller 
konsument? Vad hände efter licentiatavhandlingen 2011 och doktorsavhandlingen 2013? Bland annat denna 
fråga behandlas i uppföljaren till doktorsavhandlingen. Har t.ex. finansdepartementet lyckats med sin reform den 
1 juli 2013 eller talar Regeringen och EU-kommissionen alltjämt förbi varandra beträffande frågan om 
bestämningen av skattesubjektet och dess betydelse för inträdet av rätten att dra ingående mervärdesskatt? 
Förlag: Melker Förlag. Stockholm juni 2014. ISBN 978-91-7615-070-2 
 

Skatt– och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier 

 

Utgåva 1 (302 sidor). Doktorsavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt 
arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om den särskilda bestämmelsen i 
mervärdesskattelagen (1994:200) om skattskyldighet för delägare i enkla bolag och partrederier och om 
möjligheten för delägarna att utse en representant (för att sköta uppbörden av moms i bolagets eller rederiets 
verksamhet) är EU-konform. 
Publications in the series Örebro Studies in Law. April 2013. ISBN 978-91-7668-916-5 [Open access (fulltext) 
här på www.forssen.com] [Open Access i DiVA på www.oru.se] 
 

Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen 

 

Utgåva 1 (364 sidor). Licentiatavhandling (Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt 
arbete). Företagare eller konsument? Huvudfrågan i denna bok gäller om huvudregeln i mervärdesskattelagen 
(1994:200) för bestämningen av vem som är skattesubjekt - företagare - är EU-konform 
Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm september 2011. ISBN 978-91-7223-463-5 [Open access (fulltext) här på 
www.forssen.com] 
 

Momskartan 

 

På åtta (8) sidor ges en översikt över det svenska momssystemet och dess förhållande till 
mervärdesskattedirektivet från EU 
Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm januari 2011. ISBN 978-91-7223-433-8 
 

Momsens faktureringsregler, m.m. 

 

Utgåva 1 (135 sidor). Faktureringsreglerna för momsen behandlas samt berörs också i viss mån 
 redovisningsregler för momsen, periodisk sammanställning, bokföringslagen och kraven på att ha kassaregister 
Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm april 2010. ISBN 978-91-7223-417-8 
 
EC law conformity between certain concepts in the ML (i.e. the Swedish value added tax act) and the national 

Swedish income tax law [Translation in January 2009 of the Swedish language version of 2008 of this book, 

published first and only here on the 21st of April 2016] 273 pages. Publisher: Björn Forssén. ISBN 978-91-
977553-1-3 [Open access (full text) here on www.forssen.com] 
 
EG-rättskonformitet mellan vissa begrepp i ML och den nationella svenska inkomstskatterätten 

 

Utgåva 1 (247 sidor, pärm, ISBN 978-91-977553-0-6). VJS. Stockholm, december 2008. 
ISBN 978-91-977553-0-6 [Open access (fulltext) här på www.forssen.com] 
 

EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet (business activity) 

in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig verksamhet (taxable 

person) in the Swedish VAT act 

 
Edition 1 (331 pages, binder). A review of the connections from the Swedish VAT act to the Swedish income tax 
act, for the determination of certain VAT concepts such as taxable person (Sw., yrkesmässig verksamhet) and 



activity (Sw., verksamhet) and their EC conformity. Stockholm, February 2007. 
Publisher: The foundation VJS. Stockholm February 2007. ISBN 978-91-7199-121-8 
[Open access (full text) here on www.forssen.com] 
 

Additions to EC law analysis of the reference in the Swedish VAT act to the concept näringsverksamhet 

(business activity) in the Swedish income tax act for the purpose of determining the concept yrkesmässig 

verksamhet (taxable person) in the Swedish VAT act 

 
Addition No. 3 (This addition was never issued in English to subscribers of the binder.) 
Addition No. 2, the 1st of April 2007 [Memo 1 page] 
Addition No. 1, the 7th of March 2007 [Memo 1 page] 

 
EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för bestämning av 

begreppet yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen 

 

Utgåva 1 (294 sidor, pärm, ISBN 978-91-7199-120-1). VJS. Stockholm, februari 2007. [Open access (fulltext) 
här på www.forssen.com] 
 

Tillägg till EG-rättslig analys av hänvisningen till inkomstskattens näringsverksamhetsbegrepp för 

bestämning av begreppet yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen 

 

Tillägg nr 3, 2007-06-11 [PM 1 sida] 
Tillägg nr 2, 2007-04-01 [PM 1 sida] 
Tillägg nr 1, 2007-03-07 [PM 1 sida] 

 

Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys [Utgåva 3] 

 

Utgåva 3 (379 sidor, pärm, ISBN 91-7199-115-8). VJS. Stockholm, mars 2006. [Open access (fulltext) här på 
www.forssen.com] 
 

Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 3) 

 
Tillägg nr 2, 2006-12-08 [PM 2 sidor] 
Tillägg nr 1, 2006-06-29 [PM 1 sida] 

  
Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys [Utgåva 2] 

 
Utgåva 2 (325 sidor, pärm, ISBN 91-7199-107-7). VJS. Vårby, januari 2005. [Open access (fulltext) här på 
www.forssen.com] 
 

Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 2) 

 
Tillägg nr 2, 2005-10-03 [PM 1 sida] 
Tillägg nr 1, 2005-05-09 [PM 1 sida] 

 
Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 

 
Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 Utgåva 4. Stockholm, mars 2006. 
(95 sidor, plastmapp, ISBN 91-7199-116-6). 
Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 Utgåva 3. Vårby, januari 2005. 
(89 sidor, plastmapp, ISBN 91-7199-108-5). Uppdatering av Tillägg nr 4, 2004-05-26 - jfr nedan 

 
Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys [Utgåva 1] 

 

Utgåva 1 (316 sidor, pärm, ISBN 91-7199-094-1). VJS. Stockholm, oktober 2003. [Open access (fulltext) här på 
www.forssen.com] 
 

Tillägg till Momsbegrepp och inkomstskatterätten – en EG-rättslig analys (Utgåva 1) 

 
Tillägg nr 4, 2004-05-26 



Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 (PM 82 sidor, ISBN 91-7199-098-4) 
[Tillägg nr 4 är en version av Tillägg nr 2 som är fristående från pärmboken (’pärmen’).] 
Tillägg nr 3, 2004-04-07 
Momsen och fakturan, m.m.  – en analys av de nya reglerna 2004 (PM 2 sidor) 
Tillägg nr 2, 2004-03-29 
Momsen och fakturan, m.m. – en analys av de nya reglerna 2004 (PM 70 sidor, ISBN 91-7199-098-4) 
Tillägg nr 1, 2003-12-23 (PM 2 sidor) 

 
[Förlag: Stiftelsen institutet för vidareutbildning av jurister, samhällsvetare och ekonomer, VJS. Stockholm] 

 
Momshandboken    

Enligt 2001 års regler.   

 

På 475 sidor beskrivs momsens grunder, EU-handel etc på ett pedagogiskt sätt. Boken har prägel av handbok, 
men kan också användas av den som vill läsa in, bättra på sina momskunskaper. 
Förlag: Norstedts Juridik AB. ISBN 91-39-00635-2 
[Open access (fulltext) här på www.forssen.com] 
 

Momsnyckeln 1998 års regler 

om, när, hur och var affärstransaktioner momsbeläggs 
(På åtta sidor i s.k. altarskåpsformat ges en schematisk sammanfattning/översikt av momssystemet) 
Förlag: Norstedts Juridik AB. ISBN 91-39-10231-9). 

 
Momshandboken 

Enligt 1998 års regler 

(På 364 sidor beskrivs momsens grunder, EU-handel etc på ett pedagogiskt sätt. Boken har prägel av handbok, 
men kan också användas av den som vill läsa in, bättra på momskunskaper) 
Förlag: Norstedts Juridik AB. ISBN 91-39-10181-9). 
 
Svensk moms i EU (1995), 141 sidor ISBN 91-7199-040-2 

Förlag: Juridik & Samhälle (ingen aktivitet) 
[Open access (fulltext) här på www.forssen.com] 
 
Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan (1994), 496 sidor ISBN 91-38-92368-8 

[Open access (fulltext) här på www.forssen.com] 
Supplement NR I 1994 till Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan, 32 sidor 

ISBN 91-38-92410-2 [Open access (fulltext) här på www.forssen.com] 
Supplement NR II 1994 till Mervärdesskatt En handbok, andra upplagan, 52 sidor 

ISBN 91-38-92443-9 [Open access (fulltext) här på www.forssen.com] 
Förlag: Norstedts Juridik AB (Publica) 

 

Mervärdeskatt En läro- och grundbok i moms (1993), 336 sidor 

Förlag: Norstedts Juridik AB (Publica) ISBN 91-38-92258-4 
[Open access (fulltext) här på www.forssen.com] 

 
Taxering 
 

Handbok om taxering och skatteprocess 

 

Utgåva 1 (192 sidor). Taxeringsprocessen avseende självdeklarationen behandlas och förhållandet till 
deklarationsförfarandet, m.m. 
Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm april 2011. ISBN 978-91-7223-449-9 
 

Taxeringsprocess – en läro- och handbok 

 

Utgåva 1 (190 sidor). Taxeringsprocessen avseende självdeklarationen behandlas och förhållandet till 
deklarationsförfarandet, m.m. 
Förlag: Studentlitteratur. Lund januari 2006. ISBN 91-44-03124-6 
 



Företrädaransvar 
 

Företrädaransvar - för  juridiska personers skatteskulder 

 

Utgåva 1 (84 sidor). Denna bok behandlar förutsättningarna för att en företrädare för t.ex. ett aktiebolag ska 
kunna åläggas personligt betalningsansvar för bolagets skatteskulder. 
Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm september 2011. ISBN 978-91-7223-482-6 

 
Produktansvar 
 

Produktansvar - en introduktion 

 
Utgåva 1 (85 sidor). Denna bok behandlar det strikta produktansvar som gäller sedan 1993 och bygger på 
EU:s produktansvarsdirektiv (85/374/EEG). 
Förlag: Jure Förlag AB. Stockholm juli 2013. ISBN 978-91-7223-507-6 

 

Produktansvar 

en introduktion med författningskommentar. Utgåva 1 (93 sidor).  
Förlag: Norstedts Juridik AB (Publica). Stockholm oktober 1996. ISBN 91-39-10067-7 
 


