RISKKAPITAL, RÄNTEAVDRAG
OCH RÄTTSSÄKERHET
Skatterättsligt Forum, ett helägt dotterbolag till Stiftelsen Centrum för Skatterätt (CfS),
inbjuder tillsammans med Svensk Skattetidning, som ges ut av Norstedts Juridik, till en
konferens den 16 mars 2011 på temat riskkapital, ränteavdrag och rättssäkerhet.
Gemensamt för ämnena denna dag är att de har en koppling till aktuella skatteplanerings
frågor och rättssäkerhet. Efter ett inledande avsnitt där en översikt av begreppsapparaten m.m.
ges kommer några materiella delar där bland annat aktuella skattefrågor kring private equity
och ränteavdrag behandlas. Eftermiddagen avslutas med en panel som ger sin syn på olika
rättssäkerhetsfrågor. Vi utlovar en mycket intressant konferens med initierade inledare och
kommentatorer!
Samarbetet med Svensk Skattetidning innebär att presentationerna på konferensen kommer
att resultera ett kommande temanummer av Svensk Skattetidning. Alla deltagare kommer före
konferensen att kunna ta del av ett utkast till artiklarna. När temanumret publiceras kommer
dessutom Norstedts Juridik att sända detta nummer av Svensk Skattetidning till samtliga
deltagare.
Överskottet från konferensen används till att stödja forskning i skatterätt. Samtliga föreläsare
bjuder generöst på sin tid och sina kunskaper.
Varmt välkomna!
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Program
12.30–13.00 Registrering
13.00–13.15
		
		
		

Inledning
Bertil Wiman, professor, Uppsala universitet och CfS
Jari Burmeister, redaktör, Svensk Skattetidning
Jan Bjuvberg, redaktör, Svensk Skattetidning

13.15–13.45 Skatteanpassade transaktioner – översikt av begreppsapparaten.
		
Docent Teresa Simon Almendal, Stockholms universitet
13.45–14.15 Skatteplaneringsfrågor i allmän domstol utifrån ett stämpelskattemål
		
– finns det skillnader i synsätt mellan våra högsta dömande instanser?
		
Inledare: Advokat Pontus Kågerman, Advokatfirman Glimstedt
Diskussion
Bensträckare
14.25–15.15 Private equity – är carried interest inkomst av tjänst eller kapital?
		
Inledare: Advokaterna Martin Nilsson och Sven-Åke Bergkvist,
		
Mannheimer Swartling
		
Kommentatorer: Enhetschef Tomas Algotsson, Rättsavdelningen, 
		
Skatteverket, rättslig expert vid Rättsavdelningen, Merja Lohela, 
		
Skatteverket och skattekonsult Magnus Johnsson, PwC
Kaffe
15.35–16.00
		
		
		

Är den verkliga innebörden död?
Inledare: Skattekonsult Jari Burmeister, Skeppsbron Skatt
Kommentator: Rättslig expert vid Rättsavdelningen, Pontus Thulin,
Skatteverket

16.00–16.50 Ränteavdragsbegränsningar – aktuella frågor.
		
Inledare: Skatterådgivare Thomas Andersson, Deloitte
		

Finns det alternativa lösningar?
Professor Sven-Olof Lodin

		
		
		

Kommentatorer: Enhetschef Tomas Algotsson, Rättsavdelningen, 
Skatteverket, rättslig expert vid Rättsavdelningen, Per Danielsson, 
Skatteverket och Tax Director Göran Ström, KPMG

Bensträckare
17.00–18.00
		
		
		
		
		

Aktuella rättssäkerhetsfrågor – panelen ger sin syn.
Jur kand Henrik von Sydow, ordförande i riksdagens skatteutskott
Professor Mattias Dahlberg, Uppsala Universitet
Skattejurist Kerstin Nyquist, Svenskt Näringsliv
Docent Roger Persson Österman, Ernst & Young
Rättschef Vilhelm Andersson, Skatteverket

18.15		

Fördrink, följt av middagsbuffé med underhållning.

I samband med middagen delas Svensk Skattetidnings årliga uppsatsstipendium ut.
Stipendiet delas ut till en student som har nominerats av en handledare på juridisk
eller handelsrättslig institution och har skrivit en förtjänstfull examensuppsats i ett
ämne som är av intresse för Svensk Skattetidnings läsare, d.v.s. framförallt skatterätt,
men även andra näraliggande ämnesområden, som bolagsrätt och redovisningsrätt.

n Onsdag den 16 mars 2011 kl. 13.00–18.00, därefter middag
n Aulan, Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65
n Efterföljande middagsbuffé i Stora Salen
n Pris: 3 400:– exklusive mervärdesskatt. Vid fler än 5 deltagare från samma

arbetsgivare (samma faktureringsadress) är priset 3 000:– per deltagare
exklusive mervärdesskatt
ANMÄLAN
1. Mejla till info@skatterattsligtforum.se
2. Via vår hemsida www.skatterattsligtforum.se
3. Faxa till 018-15 27 14
4. Posta till Skatterättsligt Forum, Box 512, 751 20 Uppsala

Ja tack, jag anmäler ______ person/personer till konferensen, varav ______ inte deltar på middagen.

Namn

Företag/organisation

Namn

Företag/organisation

Namn

Företag/organisation

Namn

Företag/organisation

Namn

Företag/organisation

Fakturaadress		

Postnr och ort

Telefon

E-post

Fax

Deltagarantalet är begränsat. Anmälan är bindande och skall ske senast den 8 mars. Anmäld deltagare får vid förfall
sätta annan i sitt ställe. Om du inte har för avsikt att delta i middagen är vi tacksamma om du meddelar detta redan vid
anmälan (det går även bra att meddela senare om du skulle få förhinder). Frågor kring anmälan besvaras av Maria Ekström,
073-6188643, eller sänd ett mejl till info@skatterattsligtforum.se.
Skatterättsligt Forum Sverige AB ägs av stiftelsen Centrum för Skatterätt. Centrum för Skatterätt stödjer forskning
i skatterätt av hög relevans för näringslivet. Stiftelsen stöds av Deloitte, Ernst & Young, KPMG, Mannheimer Swartling,
PwC och Skeppsbron Skatt.

