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BESKRIVNING

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 SFS-register 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.Info om denna bok och andra böcker om skatterätt från författaren finns på Pedagogiskt Forum
Skatt (PFS), se www.forssen.comBjörn Forssén är juris doktor och ledamot av Sveriges advokatsamfund
samt medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

SFS 1967:270 i lydelse enligt SFS 1991:1079 - beta.lagrummet.se

SFS söker Nordisk produktchef SFS söker nu en Nordisk produktchef med key account ansvar för södra
Sverige

Lagar i Svensk författningssamling - Regeringen.se

SFS 2018:1138 Publicerad ... Registret får föras med hjälp av automati-serad behandling. Registret ska
innehålla uppgifter om besökarens namn, personnummer

Lag (1998:621) om misstankeregister | Karnov Open

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
...
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