
Sida 1 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 
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Kurslitteratur
Almgren, Karin & Leidhammar, Börje (senaste upplagan). Skatteprocessen (jämte
skatteförfarandelagen (2011.1244) och skatteförfarandeförordningen (2011:1261). Norstedts
juridik. sidor: ca 200

Andersson, Daniel, Grylin, Hanna & Kristoffersson, Eleonor  (senaste upplagan). Beskattning
av fastigheter och bostadsrätter, Inkomstskatt, mervärdesskatt, fastighetsskatter och
punktskatter. Studentlitteratur.

Hiort af Ornäs Leijon, Lena & Kristoffersson, Eleonor (senaste upplagan). Skattesystemet.
Övningsbok. Iustus förlag. sidor: ca 268

Lodin, S-O m fl  (senaste upplagan).  Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, del 1
och 2. Studentlitteratur. sidor: ca 800

Melz, Peter, Kristoffersson, Eleonor (senaste upplagan). Mervärdesskatt. Iustus förlag. sidor:
ca 100

Därutöver tillkommer i anslutning till de olika kursavsnitten rättsfall och annat material enligt
lärarens anvisningar

Valfri skattelagstiftning t.ex. Hiort af Ornäs Leijon, Lena & Kristoffersson, Eleonor,
Skattelagboken (senaste upplagan). sidor. ca 344 eller Rabe, Gunnar (senaste upplagan).
Skattelagstiftningen. Norstedts juridik. sidor: ca 1 100 alternativt annan likvärdig lagstiftning.

Referenslitteratur
Edvardsson, Leif, Eriksson, Asbjörn (senaste upplagan). Övningsbok i beskattning.
Studentlitteratur. sidor: ca 150

http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=JUG010&revisionId=4369&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=JUG010&revisionId=4369&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=JUG010&revisionId=5383&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=JUG010&revisionId=5383&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=JUG010&revisionId=5501&lang=sv
http://utb.hig.se/fafne/app/public/pdf/literature.pdf?identifier=JUG010&revisionId=5501&lang=sv
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skatteprocessen+%28j%C3%A4mte+skattef%C3%B6rfarandelagen+%282011.1244%29+och+skattef%C3%B6rfarandef%C3%B6rordningen+%282011%3A1261%29
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skatteprocessen+%28j%C3%A4mte+skattef%C3%B6rfarandelagen+%282011.1244%29+och+skattef%C3%B6rfarandef%C3%B6rordningen+%282011%3A1261%29
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Beskattning+av+fastigheter+och+bostadsr%C3%A4tter%2C+Inkomstskatt%2C+merv%C3%A4rdesskatt%2C+fastighetsskatter+och+punktskatter
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Beskattning+av+fastigheter+och+bostadsr%C3%A4tter%2C+Inkomstskatt%2C+merv%C3%A4rdesskatt%2C+fastighetsskatter+och+punktskatter
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Beskattning+av+fastigheter+och+bostadsr%C3%A4tter%2C+Inkomstskatt%2C+merv%C3%A4rdesskatt%2C+fastighetsskatter+och+punktskatter
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skattesystemet.+%C3%96vningsbok
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Skattesystemet.+%C3%96vningsbok
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=+Inkomstskatt+-+en+l%C3%A4ro-+och+handbok+i+skatter%C3%A4tt%2C+del+1+och+2
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=+Inkomstskatt+-+en+l%C3%A4ro-+och+handbok+i+skatter%C3%A4tt%2C+del+1+och+2
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Merv%C3%A4rdesskatt
https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=%C3%96vningsbok+i+beskattning


Sida 2 

Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer

materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller

publicerade arbeten utan att referera till detta. 

Eriksson, Asbjörn (senaste upplagan). Praktisk beskattningsrätt. Studentlitteratur. sidor: ca
500

https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Praktisk+beskattningsr%C3%A4tt

