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Moms på svenska och engelska/VAT in Swedish 
and English  
av/by Björn Forssén 
 
Den svenska mervärdesskattelagens förhållande till EG-rätten behandlas i 
två böcker med samma innehöll på svenska respektive engelska/The 
Swedish VAT act’s relation to the EC law is treated in two books with the 
same content in Swedish and English respectively. 
För mera information, klicka här/For more information, click here. 
 
Björn Forssén: är advokat och har sedan 1985 arbetat med framför allt 
företagsbeskattning inom skatteförvaltningen och på advokatbyrå. Sedan 
1994 har han sin egen praktik i Stockholm med affärsjuridisk och 
skatterättslig inriktning/is a lawyer and has since 1985 worked with first of 
all corporate taxation within the tax authority and at law firm. Since 1994 
he has his own practice in Stockholm specialized on business and tax law. 
 
Pris/Price: 1.050 kr exklusive moms, expeditionsavgift och porto/SEK 
1.050 excluding VAT, service charge and postage. 
[Ett ex vardera av svensk och engelsk version: 1.750 kr exklusive moms, 
expeditionsavgift och porto/One copy each of Swedish and English 
version: SEK 1.750 excluding VAT, service charge and postage]  
Under 2007 kan det komma tillägg till denna pärmbok och de skickas i så 
fall per e-post utan extra kostnad (ange e-postadress, tack)./During 2007 
additions may be issued to this binder-book and they will then be sent via 
e-mail without any extra cost (please note e-mailaddress). 
 
Vid beställning av fem eller flera exemplar, begär gärna offert/When 
ordering five or more copies, please ask for an offer. 
 
 
Häftet Momsen och fakturan, m.m. – momsens krav på fakturainnehåll är 
en helt fristående produkt i förhållande till nämnda pärmbok. Här ges en 
grundlig genomgång av de nya faktureringsreglerna i 
mervärdesskattelagen med anledning av implementeringen av EG:s s.k. 
faktureringsdirektiv om moms. Momsen och fakturan, m.m. uppdateras 
högst en gång per år genom helt ny utgåva (inga löpande tillägg ingår till 
denna produkt). 
 
Pris:250 kr exklusive moms, expeditionsavgift och porto (eller enl. offert).  
 
 
För ytterligare information, kontakta/For further information, contact: 
Camilla Cullgren, tfn 08-459 19 90/phn +46 8 459 19 90 eller/or e-
post/e-mail: camilla.cullgren@vjs.se 


