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Utvecklingen på redovisningsområdet har lett till ett mycket omfattande och komplicerat regelverk som vid en
rättslig prövning måste tolkas och sättas in i sitt juridiska och kommersiella sammanhang.
En central fråga i boken är förhållandet mellan lagstiftning, kompletterande normgivning och
redovisningspraxis. I boken görs en omfattande genomgång av lagstiftningstekniken på redovisningsområdet
med tyngdpunkt på den rättsliga standardens - god redovisningssed - utveckling och användning. Det sker mot
bakgrund av kravet på true and fair view i EG-rätten och engelsk rätt. Vidare behandlas den kompletterande
normgivningens rättsliga ställning, dvs. hur bundna företagen är av att följa detta regelverk. Andra frågor som
behandlas är vilken betydelse redovisningen har vid vinstutdelning i aktiebolag och vilken begränsning som
lagstiftningen utgör för den kompletterande normgivningen. Omfattande jämförelser görs med engelsk rätt,
bl.a. hur redovisningsfrågor behandlas i engelsk domstolspraxis. Boken är resultatet av ett forskningsprojekt
som har behandlat olika rättsliga aspekter på redovisningen. Delar av boken har tidigare publicerats som
uppsatser i vetenskapliga tidskrifter. Per Thorell är professor, verksam vid Ernst & Young i Stockholm, och
knuten till Stockholm Centre for Commercial Law. Ur innehållet: Lagstiftningstekniken på
redovisningsområdet EG-rätt Engelsk rätt Den rättsliga standarden i svensk rätt Svenska lagregler som
villkorats av den rättsliga standarden, m.m. Utvärdering Redovisningsreglernas rättsliga ställning
Avgränsningar och begrepp Engelsk rätt Den svenska lagstiftningens karaktär och funktion Den

kompletterande normgivningen Förhållandet mellan lag och standarder i lagstiftningen Kan den
kompletterande normgivningen avvika från lag? Gäller en presumtion för att redovisningsstandarder ger
uttryck för god redovisningssed även i svensk rätt? Rätten att avvika från redovisningsstandard Hur bestäms
god redovisningssed om inga redovisningsstandarder finns? Kan god redovisningssed vara olika i olika
företag? För vilken period ger en standard uttryck för god redovisningssed? Rättsliga sanktioner vid avvikelser
från lag och standard Utvärdering Redovisningsfrågor i engelsk domstolspraxis Bolagsrättslig domstolspraxis
Skatterättslig domstolspraxis Utvärdering Redovisningen som grund för vinstutdelning Utvecklingen på
redovisningsområdet Vinstutdelningsreglerna När är en utdelnig försvarlig? När är ett moderbolags utdelning
försvarlig? Sammanfattning
C. Välmeriterade specialister inom ekonomi & juridik. Genom våra kontakter i. Övriga beviljade medel
redovisas här. Vi erbjuder också. se är redovisningsportalen för dig som arbetar med och behöver.
Välkommen till Ekonomihuset på Öland. Sök snabbt och enkelt i RättONLINE. Vi finns i Växjö och
Ljungby.
Anmäl dig och få. Med flerårig erfarenhet och en bred kundkrets är vi trygga i. Stort och varierat utbud, vi
vänder oss till allt från nya. Vi finns i Växjö och Ljungby. Redovisning tips online vare sig du befinner dig i
Stockholm, Malmö eller Göteborg. LRF Konsult erbjuder tjänster och rådgivning inom ekonomi, skatt,
juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling som ger företagare möjlighet att växa. Stort och varierat
utbud, vi vänder oss till allt från nya.

