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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.

Andersson, Lennart & Svensson, Ulf, Fällor & fel i praktiken – undvik 
skatte problem. Björn Lundén Information, 2009, 439 sidor.

Hur de vanligaste felen undviks och vilka påföljder felen medför behandlas 
i denna bok. Dessutom behandlas bland annat taxeringsförfarandet, ompröv-
ning och överklagande.

Bolander, Jane (red.), Yearbook for Nordic Tax Research 2009: The Non-
Fiscal Purposes of Taxation. DJØF Publishing, 2009, 256 sidor.

Boken innehåller generalrapporter, nationalrapporter och skrivna versioner 
av föreläsningar från Nordiska skattevetenskapliga rådets seminarium år 2008. 
Seminariet behandlade beskattningens icke-fiskala syfte. Boken innehåller 
dessutom sammanfattningar av avhandlingar publicerade under år 2008 och 
korta presentationer av ny skattelagstiftning i de nordiska länderna.

Fyhr, Karin, m. fl., Avdrag 2010 – Uppslagsbok för företag och privatper-
soner. Björn Lundén Information, 15 upplagan, 2009, 302 sidor.

I boken behandlas vad som är avdragsgillt och vad som inte är avdragsgillt i 
deklarationen. De tre inkomstslagen näringsverksamhet, tjänst och kapital tas 
upp i separata avdelningar i boken.

Head, John G & Krever, Richard, Tax Reform in the 21st Century – A 
 Volume in Memory of Richard Musgrave. Kluwer, 2009, 560 sidor.

Denna bok, med bidrag av internationella skatteexperter och ekonomer, 
tar upp frågor som industriländerna kommer att ställas inför under de första 
årtiondena av 2000-talet. Exempel på frågor som tas upp är skattereformer, 
skattesatser och om skattebasen ska bygga på inkomst eller konsumtion.

Kleerup, Jan & Tegnander, Hans, Fastigheten och skatten. FAR SRS Förlag, 
2009, 261 sidor.

Det kan uppstå komplicerade gränsdragningsfrågor vid beskattningen av 
kommersiella fastigheter. Handboken behandlar bland annat byggbeskatt-
ning, skattskyldighet, avdragsmöjligheter, avyttring och omstrukturering.
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KPMG Skattehandboken 2009. KPMG, 11 upplagan, 2009, 483 sidor.
Skattehandboken är en praktisk handbok som med tonvikt på ny lagstift-

ning behandlar inkomstskatteregler avseende beskattningsår 2009. Framställ-
ningen kompletteras med exempel och har uppdaterats med nya rättsfall på 
området.

Löfgren, Kent, m.fl., Personligt ansvar – Vid likvidationsplikt, värdeöver-
föringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd. Norstedts Juri-
dik, 4 upplagan, 2009, 207 sidor.

De regler som medför att VD, styrelseledamöter och aktieägare kan bli per-
sonligt ansvariga för bolagets skulder beskrivs i denna handbok. Det redogörs 
också för reglerna om likvidation, utdelning, låneförbud, ansvarsgenombrott, 
underlåtenhet att inge årsredovisning och företrädaransvar. Nya avsnitt om 
ansvar enligt skattebetalningslagen och skattereglerna vid obestånd finns i 
denna upplaga.

Nouel, Luis (red.), OECD Model Tax Convention on Income and on Capi-
tal (Condensed version 2008) and Key Tax Features of Member countries 
2009. IBFD, 2009, 765 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.

Pedersen, Jan, m.fl., Skatteretten. Del 1–4. Thomson Reuters, 5 upplagan, 
2009, 920 sidor, 768 sidor, 562 sidor och 423 sidor.

Böckerna utgör en samlad framställning av dansk skatterätt. Den första 
delen behandlar skatterättens allmänna och grundläggande regler med ett sär-
skilt fokus på fysiska personer. Den andra delen handlar om företagsbeskatt-
ning. Den tredje delen behandlar internationell skatterätt och i den fjärde 
delen redogörs för den formella skatterätten.

Schwarz, Jonathan, Schwarz on Tax Treaties. Kluwer Law, 2009, 417 sidor.
I boken lämnas en omfattande kommentar till tolkningen och den prak-

tiska tillämpningen av OECD:s modellavtal och andra skatteavtal. Deras 
interaktion med EG-rätten och engelsk rätt behandlas.

Svensson, Ulf, Utlandsmoms – tjänste- och varuhandel med utlandet. 
Björn Lundén Information, 2009, 224 sidor.

När det gäller moms gäller nya regler vid internationella köp och försälj-
ningar av tjänster från 1 januari 2010. Boken behandlar dessa nya regler och 
ger praktiska exempel på hanteringen i deklarationerna och i de periodiska 
sammanställningarna.
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Wittendorff, Jens, Armslængdeprincippet i dansk og international skatte-
ret. Thomson Reuters, 2009, 989 sidor.

Avhandlingen behandlar armlängdsprincipens innebörd och rättsliga grun-
der. Det är en komparativ studie av främst dansk rätt, amerikansk rätt samt 
OECD:s modellavtal och riktlinjer för internprissättning. Härutöver redogörs 
för bland annat EG-rättsliga aspekter på armlängdsprincipen och vad som gäl-
ler enligt tysk rätt. Inledningsvis behandlas principens begreppsinnehåll och 
rättsliga grunder. Härefter analyseras både generella och speciella armlängds-
regler och avslutningsvis undersöks olika armlängdsmetoder.

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


