
Exempel på referenser till Björn Forssén eller till Björn Forsséns böcker eller artiklar i 
andra sammanhang än vad som nämns i övrigt här på hemsidan 
 
 
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) 
 
HFD:s domar 

- RÅ 2003 ref. 100 I – Hänvisning till min bok Momshandboken Enligt 2001 års regler (andra upplagan) 
s. 176 (Norstedts Juridik AB). Ang. stadigvarande bostad, avdragsförbud. 

- RÅ 2000 ref. 41 – Hänvisning till min bok Mervärdesskatt. En handbok (andra upplagan, 1994) s. 384-
386 (Publica). Ang. Företrädaransvar och straffansvar. 

- RÅ 1999 ref. 31 – Hänvisning till min bok Mervärdesskatt. En handbok (andra upplagan, 1994) s. 375 
(Publica). Ang. att om beställaren av en byggentreprenad går i konkurs och den pågående entreprenaden 
inte kan fullföljas, bör entreprenören utställa en momsbärande faktura i samband med att arbetena 
upphör. 

 
Offentligt tryck 
 
Lagrådsremisser 
Lagrådsremissen Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna, av den 14 juni 2018 s. 86 (Bilaga 
3). Där anges bland annat: ”Yttranden har också inkommit från […] Björn Forssén”. 
 
Regeringens propositioner 
Prop. 2014/15:131 Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor, s. 294 (Bilaga 5). I 
förteckningen över remissinstanser ang. lagrådsremissen anges: ”Yttrande har också inkommit från Björn 
Forssén.” Den 5 mars 2015 ingav jag till Finansdepartementet, som remissyttrande, mitt PM till föreläsning som 
jag höll den 3 mars 2015 vid Södertörns högskola (Sh). Se under Material FÖ SEM m.m., där länkar finns bl.a. 
till PM:et och utredningen i ärendet, SOU 2013:62. Vid info om min föreläsning om samma ämne den 15 mars 
2016 hos Sh – ne bis in idem-frågan angående skattetillägg och skattebrott – finns länkar bl.a. även till prop:en. 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) – en kommitté under Finansdepartementet 
Ang. ESO-rapport 2017:4 Yes box! En ESO-rapport om en ny modell för kapital- och bostadsbeskattning. 
Författare: Sven-Olof Lodin och Peter Englund. 
 

På ESO:s hemsida (www.eso.expertgrupp.se) finns under ESO-rapport 2017:4 länkar till bl.a. tre artiklar av 
mig, där jag nämner rapporten. Mina artiklar är: 
 ”Samlat grepp nödvändigt beträffande nationella skattereformer”, publicerad i Dagens Juridik 2020-03-

06 (www.dagensjuridik.se); 
 ”Stabilt regeringsunderlag eller bristande låne- & bostadsbubbla”, publicerad i Dagens Juridik 2020-01-

02 (www.dagensjuridik.se); och 
 Boxmodell för en enhetlig kapital- och fastighetsbeskattning: Yes box – alright? publicerad 2017-10-18 

i Balans Fördjupningsbilaga 2017 nr 5, s. 8-13 (www.tidningenbalans.se). 
De tre artiklarna finns också under Artiklar open access. 

 
Statens offentliga utredningar (SOU) 
SOU 1999:106 – Konsumenter och IT – en utredning om datorer och marknadsföring, där hänvisning sker på s. 
238 till min artikel i Ny Juridik 4/95 s. 118ff, CE-märke, strikt produktansvar och kvalitetssäkring 
 
Justitiekanslern (JK) 
Ärendena: JK 1811-05-40, 2016-10-03; JK 1812-05-40, 2016-06-30; och JK 8303-08-40, 2010-05-06 – 
Hänvisning till min bok Momshandboken Enligt 2001 års regler (andra upplagan) s. 33 (Norstedts Juridik AB). 
Ang. att ett skadestånd inte utgör en omsättning momsmässigt sett. 
 
Skatteverket (SKV) 
SKV:s Arkiv för Rättslig vägledning (www.skatteverket.se). SKV:s rättsfallsprotokoll 2/04 – Hänvisning till min 
bok Momshandboken Enligt 2001 års regler (andra upplagan) s. 176 (Norstedts Juridik AB), vartill hänvisning 
sker i HFD:s mål RÅ 2003 ref. 100 I (målnummer 7423-2001). 
 
Riksskatteverket (RSV) – numera Skatteverket (SKV) 
RSV Rapport 1999:13 Sambandet mellan redovisning och indirekt beskattning (s. 109) – Hänvisning i 
litteraturförteckningen till min bok Mervärdesskatt. En handbok (andra upplagan, 1994). 
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Bibliotek 
 

Sverige 
 
A - Bok- och biblioteksväsen – Kungliga biblioteket – se länken KB under Diverse länkar 
Nationalbiografin 2006: Maj, s. 186 – Hänvisning till min bok Taxeringsprocess: en läro- och handbok – Lund: 
Studentlitteratur, 2006. 
 
24 av mina böcker publicerade 2019 finns i tryckta versioner hos KB. Dessa finns som öppna dokument under 
PFS Böcker på denna hemsida. 
 
24 av mina böcker publicerade 2019 finns i tryckta versioner hos Lunds universitetsbibliotek. Dessa finns som 
öppna dokument under PFS Böcker på denna hemsida. 
 
24 av mina böcker publicerade 2019 finns i tryckta versioner i biblioteket hos Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. Dessa finns som öppna dokument under PFS Böcker på denna hemsida. 
 
Stockholms stadsbibliotek: Hänvisningar till mina böcker MOMSENS FAKTURERINGSREGLER, M.M., Jure 
Förlag AB, Stockholm 2010; HANDBOK OM TAXERING OCH SKATTEPROCESS, Jure Förlag AB, 
Stockholm 2011; FÖRETRÄDARANSVAR – FÖR JURIDISKA PERSONERS SKATTESKULDER, Jure 
Förlag AB, Stockholm 2011. Se www.biblioteket.stockholm.se. 
 
Bibliotek Botkyrka: Hänvisning till min bok Tax and payment liability to VAT in enkla bolag (approx. joint 
ventures) and partrederier (shipping partnerships). Third edition – utgiven 2015-04-29. Se 
https://bibliotek.botkyrka.se 
 
Biblioteket Falköping: Hänvisning till 13 av mina e-böcker – se www.falkopingsbibliotek.se. 
 
Juridik – Biblioteken i Borås stad: Hänvisning till 10 av mina e-böcker – se 
https://bibliotek.boras.se/juridik?culture=sv 
 
Malmö stadsbibliotek: Hänvisning till min bok Handbok om taxering och skatteprocess, Stockholm : Jure, 2011 
– se https://malmo.stadsbibliotek.org 
 
Vimmerby kommuns bibliotek: Hänvisar till flera av mina böcker – se https://bibliotek.vimmerby.se 

 
Värmdö Bibliotek: Hänvisar till flera av mina böcker – se https://bibliotek.varmdo.se 

 
EU 

 
EU-domstolens bibliotek (CJUE – Système Symphony Bibliothèque – CURIA) 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE A, 2017 No 12 – Hänvisning i punkt 473 till min artikel Vissa 
momsfrågor avseende fastighetsområdet, Svensk skattetidning. Årg. 84 (2017), nr 5, p. 309-320. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE A, 2017 No 8 – Hänvisning i punkt 921 till min artikel Bitcoins och 
mervärdesskatt, Svensk skattetidning. Årg. 84 (2017), nr 2, p. 95-106. [Hänvisning till artikeln återfinns också i 
EUR-Lex, där den anges som punkt 19 bland ”Doctrine” som relaterar till EU-målet C-264/14 (Hedqvist).] 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE A, 2006 No 1 – Hänvisning i punkt 1854 till min artikel EG-
förordning om tillämpning av sjätte momsdirektivet, Svensk skattetidning. Årg. 72 (2005), 2, p. 118-133. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2017 No 8 – Hänvisning i punkt 1171 till min artikel Bitcoins och 
mervärdesskatt, Svensk skattetidning. Årg. 84 (2017), nr 2, p. 95-106. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2014 No 7 – Hänvisning i punkt 1262 till min bok Skatt- och 
betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier (Örebro studies in law ; 4): doktorsavhandling - 
Örebro universitet, 2013. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2012 No 1 – Hänvisning i punkt 1426 till min bok Handbok om 
taxering och skatteprocess, Stockholm : Jure, 2011. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2011 No 9 – Hänvisning i punkt 925 till min och Jan Kellgrens 
bok Momsskyldighet i särskilda fall: handelsbolag, enkla bolag, konkursbon, dödsbon, förmedlare m.fl. (Jure 
2010). 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2010 No 2 – Hänvisning i punkt 161 till min artikel TVL, sämre 
för rättssäkerheten än FRA-lagen? Ny Juridik 3 (2008), p. 126-140. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2008 No 2 – Hänvisning i punkt 1291 till min artikel Momsens 
verksamhetsbegrepp i dåtid, nutid och framtid, Svensk skattetidning. Årg. 74 (2007), 8, p. 538-557. 
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BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2007 No 6 – Hänvisning i punkt 1633 till min artikel Omvänd 
skattskyldighet inom byggsektorn: skapar den flera momsproblem än den löser? Svensk skattetidning. Årg. 74 
(2007), 4, p. 195-206. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2007 No 6 – Hänvisning i punkt 1634 till min artikel Omvänd 
skattskyldighet inom byggsektorn : skapar flera momsproblem än den åtgärdar? Forssén, Björn Z/1110 Omvänd 
skattskyldighet inom byggsektorn: skapar flera momsproblem än den 95.935.6 åtgärdar? Ny Juridik. 1 (2007), p. 
46-60. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2007 No 2 – Hänvisning i punkt 1865 till min artikel Gamla 
momsfrågor som nya: intygsmoms då, korrigeringsmoms nu, Svensk skattetidning. Årg. 73 (2006), 5, p. 375-
377. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2006 No 5 – Hänvisning i punkt 1937 till min artikel 
Revisionsplikten för små företag: börda eller komplement till brist på småföretagarpolitik, Ny Juridik. 2 (2006), 
p. 19-25. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2006 No 4 – Hänvisning i punkt 2075 till min artikel EG-
förordning om tillämpning av sjätte momsdirektivet, Ny Juridik. 1 (2005), p. 66-85. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2006 No 1 – Hänvisning i punkt 1665 till min artikel EG-
förordning om tillämpning av sjätte momsdirektivet, Svensk skattetidning. Årg. 72 (2005), 2, p. 118-133. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2001 No 5 – Hänvisning i punkt 1255 till min bok 
Momshandboken: enligt 2001 års regler 2 uppl, Stockholm: Norstedts Juridik. 
BIBLIOGRAPHIE COURANTE PARTIE B, 2001 No 3 – Hänvisning i punkt 981 till min artikel Momsfritt i 
EU, moms i Sverige? Ny Juridik. 4 (2000)  
 
EU-kommissionens bibliotek (FIND-eR) – se under länken EUlib under Diverse länkar 
Hänvisning till min bok Produktansvar: en introduktion med författningskommentar. Stockholm: Publica; 1996. 
 

Utomlands 
 
Nationalbiblioteket i Finland, Helsingfors universitet – se länk under Diverse länkar 
Hänvisning till min bok Produktansvar: en introduktion med författningskommentar. 1996. 
Hänvisning till min bok Mervärdeskatt: en läro- och grundbok i moms. , p. 69-83. 
Hänvisning till min bok Mervärdesskatt: en handbok. Supplement nr 2 1994. 
Hänvisning till min bok Handbok om taxering och skatteprocess. 2011. 
 
eBiBLiOTEKET / eKiRJASTO (Finland / Suomi),  
Sök i eBiblioteket (www.biblioteken.fi) / Hae eKirjastosta (www.kirjastot.fi)  
Hänvisning sker till följande av mina böcker och i denna ordning: 

IMPAKT – Avtal och momsproblem: Andra upplagan. 2018. 
Momsen och fakturan: Andra upplagan. 2018 
IMPAKT – Momsnyckeln: Andra upplagan. 2018. 
Law and language: Words and context in Swedish and EU tax laws. 2017. 
IMPAKT – Avtal och momsavdrag. 2015. 
Momsrullan. 2015. 
Momsen och fakturan. 2015. 
Tax and payment liability to VAT in enkla bolag (approx. joint ventures) and partrederier (shipping 
partnerships). Third edition. 2015. 
Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier Tredje Upplagan. 2015. 
IMPAKT – Momsnyckeln. 2015. 
Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer: Andra upplagan. 2018. 
IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet: Andra upplagan. 2018. 
IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Fjärde upplagan. 2018. 
IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Tredje upplagan. 2017. 
IMPAKT – Snabborientering i det svenska skattesystemet. 2016. 
IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt: Andra upplagan. 2016. 
IMPAKT – Skatter och avgifter i Sverige. 2015. 
Företrädaransvar för skatteskulder hos juridiska personer. 2015. 
Skatteförfarandepraktikan – med straff- och europarättsliga aspekter. 2015. 
IMPAKT – studiehandledning i inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt. 2015. 
Produktansvar – introduktionsbok Andra upplagan. 2018. 
The Making of Tax Laws – Law and Language issues. 2016. 
The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law: Second edition. 2015. 
Produktansvar – introduktionsbok. 2015. 
The Entrepreneur and the Making of Tax Laws – A Swedish Experience of the EU law. 2015. 
Taxeringsprocess – en läro- och handbok. 2006. 
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Högskolan på Åland – Bibliotek på Åland – se länk under Diverse länkar 
Hänvisning till min bok Produktansvar – en introduktion. 2011. 
 
UiO, Universitetsbiblioteket i Norge, Oslo universitet – se länk under Diverse länkar 
Hänvisning till min bok Skattskyldighet för mervärdesskatt: en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen. 2011 
(licentiatavhandling). 
Hänvisning till min bok Taxeringsprocess: en läro- och handbok. 2006. 
Hänvisning till min bok Momshandboken: enligt 1998 års regler. 1998. 
Hänvisning till min bok Mervärdeskatt: en läro- och grundbok i moms. 1993. 
Hänvisning till min bok Produktansvar: en introduktion med författningskommentar. 1996. 
Det juridiske fakultet – Uio Institutt for offentlig retts bibliografi 1957-2006, där hänvisning sker till anmälan av 
min bok Momshandboken: enligt 2001 års regler i Tidsskrift for rettsvitenskap (2003). s. 308-310. 
 
Kongressbiblioteket i USA, Library of Congress, LOC – se länk under Diverse länkar 
Hänvisning till min bok Svensk moms i EU. 1995. 
Hänvisning till min bok Produktansvar: en introduktion med författningskommentar. 1997. 
 
Danmark, djøf Jurabibliotek.dk 
9788757435474 - Interaktionen mellem momsretten og indkomstskatteretten (1. udg.)] Kildefortegnelse: 
Hänvisningar: till min bok Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier 
(doktorsavhandling); till min bok Skattskyldighet för mervärdesskatt – en analys av 4 kap. 1 § 
mervärdesskattelagen (licentiatavhandling); till min artikel Mervärdesskatten och EU, Ny Juridik 1:95 s. 25-48; 
till min artikel Momsens verksamhetsbegrepp i dåtid, nutid och framtid, Svensk skattetidning 2007:8 s. 538-557; 
och till en anmälan av min licentiatavhandling som Dennis Ramsdahl Jensen gjorde i Juridisk Tidskrift, Nr. 4, 
2011/12 s. 945-951. Se https://www.jurabibliotek.dk/downloadpdf/book/9788757499612/back-1.pdf. 
 
Tidskrifter 
 
Advokaten 

- Advokaten nr 9 2013 s. 70 – Info om min bok Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag 
och partrederier (doktorsavhandling). Örebro Studies in Law 4. Örebro universitet. Örebro 2013. 

- Advokaten nr 6 2012 s. 52 – Info om min bok Företrädaransvar: för juridiska personers skatteskulder. 
Jure Förlag AB (Jure 2012). 

- Advokaten nr 2 2012 s. 45 – Info om min bok Handbok om taxering och skatteprocess (Jure 2012). 
- Advokaten nr 2 2012 s. 45 – Info om min bok Skattskyldighet för mervärdesskatt: en analys av 4 kap. 1 

§ mervärdesskattelagen (licentiatavhandling) Jure Förlag AB, 2011. 
- Advokaten nr 8 2010 s. 44 – Info om min och Jan Kellgrens bok Momsskyldighet i särskilda fall: 

handelsbolag, enkla bolag, konkursbon, dödsbon, förmedlare m.fl. (Jure 2010). 
 
Vero-oikeuden bibliografia 2018 (Skatterättslig bibliografi 2018), redaktör Jenni Similä 
Under YLEISTÄ (Allmänt), Artikkelit (Artiklar) s. 377: Hänvisning till min artikel Juridisk semiotik och tecken 
på skattebrott i den artistiska miljön. JFT 5/2018. s. 307-328. 
 
Nordic Tax Journal (NTJ) 
NTJ 2016; 1:29-40 – Artikeln Comparative Studies of national law in the EU harmonized VAT (av prof. Eleonor 
Kristoffersson – Hänvisning till min bok Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier 
(doktorsavhandling). 
 
Svensk Skattetidning (SvSkT) 
SvSkT 2020 s. 145-159 – Comparative Method(s) and Tax Law Research, av Katia Cejie, där referens sker på s. 
155 till min bok Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier (doktorsavhandling). 
 
Skattenytt (SN) 
SN 2019 s. 226-227 – Litteraturanmälan av Autilia Arfwidsson av nio e-böcker av mig (OBS! Fel hemsida 
anges, rätt hemsideadress ska vara denna, dvs.www.forssen.com. Inget annat.). 
SN 2013 s. 879 och 880 – Litteraturanmälan av Per-Ola Ohlsson av min doktorsavhandling, Skatt- och 
betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier (Örebro universitet 2013). Se även Böcker m.m. 
SN 2012 s. 95 – Litteraturanmälan av Pernilla Rendahl av min licentiatavhandling, Skattskyldighet för 
mervärdesskatt en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (Jure 2011). Se även Böcker m.m. 
SN 2012 s. 98-115 (Akademisk årsskrift) – Juridiska kunskapsbehov för dem som upprättar eller granskar 
årsredovisningar, av Jan Kellgren, där han i not 1 bl.a. tackar mig för synpunkter (uppsats i Akademisk årsskrift).  
SN 1999 s. 626-636 – Redovisningstidpunkten för mervärdesskatt (s. 626-636), av Peter Melz, där referens sker 
på s. 633 till min artikel i SN 1999 s. 258-268, 258ff, Avgör inköpsfakturas utseende alltid rätten till avdrag för 
moms? 
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Legally yours 
Legally yours 1 2012 – Info om min bok Handbok om taxering och skatteprocess (Jure Förlag AB, 2011). 
 
Juridisk Tidskrift (JT) 
JT 2011-12 NR 4 s. 945-951 – Recension av Dennis Ramsdahl Jensen av min licentiatavhandling, 
Skattskyldighet för mervärdesskatt en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (Jure Förlag, 2011). 
Recensenten var opponent vid min licentiatexamen 2011-12-15 vid Örebro universitet. Se även Böcker m.m. 
 
Svensk Juristtidning (SvJT) 
SvJT 2010 s. 1028 – Litteraturanmälan av Nils-Olof Berggren av min bok Momsens faktureringsregler med 
mera (Jure 2010). 
SvJT 2010 s. 1028 – Litteraturanmälan av Nils-Olof Berggren av min och Jan Kellgrens bok Momsskyldighet i 
särskilda fall: handelsbolag, enkla bolag, konkursbon, dödsbon, förmedlare m.fl. (Jure 2010). 
SvJT 2006 s. 654 – Litteraturanmälan av min bok Taxeringsprocess – en läro- och handbok (Studentlitteratur 
2006). 
SvJT 2001 s. 842 – Litteraturanmälan av Göran Regner av min bok Momshandboken. Enligt 2001 års regler 
(Norstedts 2001). 
SvJT 1998 s. 501 – Litteraturanmälan av Göran Regner av min bok Momshandboken. Enligt 1998 års regler 
(Norstedts 1998). 
SvJT 1996 s. 592. Där anges att jag (Björn Forssén, Jur.firman Forssén, Sthlm) hade antagits till ny ledamot i 
Sveriges Advokatsamfund den 10 maj 1996. 
 
Övrigt 
 
Björn Lundén Information AB 
MOMS Praktisk handbok i mervärdesskatt av Björn Lundén & Ulf Svensson tredje upplagan (1995), där det i 
förordet bl.a. anges att jag har sakgranskat boken. 
 
På nätet: 

- Min bok Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, 2013 
(doktorsavhandling), nämns på: Manual ZZ, https://manualzz.com/doc/17830004/; och Mobi, 
https://crystal.cachorrosbeagles.com.mx/science-funding-policy/boker-nebysuhudeliryx.html 

- Min bok Skattskyldighet för mervärdesskatt: en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen, 2011 
(licentiatavhandling), nämns på: https://ccachc.org/-32983-ASkRPS-skattskyldighet-for-
mervardesskatt-en-analys-av-4-kap-1-mervardesskattelagen 

- Min bok Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, 2013 
(doktorsavhandling), nämns på: NDLTD, 
http://search.ndltd.org/search.php?q=subject%3A%22bolagsman%22 

- Min bok Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, 2013 
(doktorsavhandling), nämns på: DOKODOC genom att Örebro universitets Verksamhetsberättelse 
Forskning i rättsvetenskap 2013 återges där och innehåller info om mig och min disputation 2013, 
https://dokodoc.com/verksamhetsberttelse258d32348546a5de01a0be6efdb796a638514.html 

- Min bok Skatt- och betalningsskyldighet för moms i enkla bolag och partrederier, 2013 
(doktorsavhandling), nämns på Grafiati: https://www.grafiati.com/en/literature-selections/skatt/ 

- Mina böcker: Skattskyldighet för mervärdesskatt, en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen, 2011 
(licentiatavhandling); och Produktansvar: En introduktion med författningskommentar, Publica, 
Stockholm 1997, nämns på Grafiati: https://grafiati.com 

- Mina böcker: Skattskyldighet för mervärdesskatt: en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen, 2011 
(licentiatavhandling); och Handbok om taxering och skatteprocess, Jure Förlag AB 2011, nämns på 
DOKODOC, https://dokodoc.com 

- Min bok Skattskyldighet för mervärdesskatt: en analys av 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen, 2011 
(licentiatavhandling), och flera andra av mina tryckta böcker finns i lager hos Litteraturmagazinet, 
http://www.litteraturmagazinet.se/bjorn-forssen 

- Min bok The Entrepreneur and the Making of Tax Laws, e-bok – utgiven 2015-04-30, nämns på: 
Begagnad kurslitteratur, https://begagnadkurslitteratur.se/the-entrepreneur-and-the-making-of-tax-laws-
e-bok-9789176151754 

- Min bok Momsrullan: En handbok för praktiker och forskare, nämns på: Böcker Puck, 
https://cre8tivestudio.dk/religion-general/index27.html 

- Min bok Momsrullan Andra upplagan – utgiven 2016-08-22, nämns på: MCS Partners, 
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/prins-pdf-ib-michael 

- Min bok Produktansvar – introduktionsbok, nämns på: MCS Partners, 
http://mcspartners.ning.com/profiles/blogs/ebook-australien-5-pack-les-p-nettet-ove-aspeling 

- Min bok Momsen och fakturan: Andra upplagan nämns på: https://haigdolly.masfal.cl/sitemap53.html 
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