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a n n a  r o m b y

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas 
till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, 
Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Ahlqvist, Eva-Lena, Klarspråk om skatter. SNS Förlag, 2010, 102 sidor.
Boken riktar sig till alla som vill sätta sig in i den svenska skattedebatten. 

Avsikten är att med fakta som underlag både hyfsa debatten och väcka debatt. 
Boken sätter in skatterna i ett ekonomiskt, politiskt och historiskt samman-
hang och försöker förklara hur mycket skatt människor med olika inkomster 
betalar, hur pengarna används och vilka effekter olika skattesänkningar och 
skattehöjningar får.

Dekov, Erik & Engsig, John, Moms – Energi – Lønsum – en lærebog om 
afgifter. Thomson Reuters Professional, 3 upplagan, 2010, 284 sidor.

De indirekta skatterna har under de senaste åren i ökad omfattning bidragit 
till de offentliga intäkterna. Samtidigt har reglerna, särskilt på momsområdet, 
ytterligare anpassats till de gemensamma EU-reglerna. Mot denna bakgrund 
finns det ett behov av ökad kunskap om lagarna på området.

Gyland, Christina & Lewén, Greger, Övningar i skatterätt – Exempel och 
lösningar 2011 års taxering. Iustus Förlag, 17 upplagan, 2010, 255 sidor.

Boken innehåller ett hundratal övningar rörande inkomstbeskattning av 
privatpersoner och företag.

Lundén, Björn & Molin, Anna, Samboboken – juridik, ekonomi och be 
skattning. Björn Lundén Information, 6 upplagan, 2010, 144 sidor.

Samboboken beskriver sambors rättigheter och skyldigheter mot varandra 
och deras förhållande till långivare och andra fordringsägare.

Nouel, Luis (red.), OECD Model Tax Convention on Income and on Capi
tal (2010 Condensed Version) and Key Tax Features of the Member coun
tries 2010. IBFD, 2010, 830 sidor.

Denna resehandbok i fickformat från OECD innehåller den nya konso-
liderade versionen av OECD:s modellavtal och kortfattade beskrivningar av 
OECD:s medlemsstaters skattesystem.
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Palm, Anders, Pensionsstiftelser – Pension direkt i företag – Stiftelse, 
skuldföring och att säkra pension utan kapital i försäkring. Personalstif
telser. Björn Lundén Information, 4 upplagan, 2009, 304 sidor.

Denna bok visar hur den som driver ett aktiebolag kan ordna sin pension 
från bolaget. De fördelar och nackdelar som finns med att ordna pensionen 
genom stiftelser, genom försäkringar och genom andra avsättningar behandlas 
i boken. Bland nyheterna i denna upplaga återfinns den nya tillsynsorganisa-
tionen och de särskilda reglerna om pensionsstiftelser som tryggar pensionen 
åt minst 100 pensionsberättigade.

Ponniah, Aurobindo & Glaize, Antoine (red.), OECD Transfer Pricing 
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010 
Edition and Transfer Pricing Features of Selected Countries 2010. IBFD, 
2010, 712 sidor.

Handboken innehåller, förutom OECD:s riktlinjer för internprissättning, 
en översikt av regler om internprissättning i 33 länder.

Weber, Dennis (red.), Traditional and Alternative Routes to European Tax 
Integration. IBFD, 2010, 362 sidor.

Skatteintegration inom EU kan ske på många sätt. I denna bok diskute-
ras olika instrument som medlemsstaterna och EU kan använda sig av för 
att uppnå en sådan integration. Boken är resultatet av GREIT:s fjärde årliga 
konferens.

Wind Andersen, Kim, Selskabers renter. Thomson Reuters Professional, 
2010, 112 sidor.

Selskabers renter är en praktisk framställning av de skattemässiga problem 
för företag som uppstår vid bland annat ränteintäkter, ränteutgifter och käll-
skatt på räntor.

Jur. kand. Anna Romby är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och 
knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.


