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p e r n i l l a  r e n d a h l 

Litteratur

Avsnittet kommer fortsättningsvis att ligga som en del i Skattenytt, men även 
vara tillgängligt på Skattenytts hemsida. Tanken med avsnittet är att ge en kor-
tare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl 
ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tack-
samt emot av  Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@jibs.hj.se). Litteratur kan skickas 
till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pernilla Rendahl, Box 1024, 
551 11 Jönköping. 

Antonsson, Jan och Båvall, Bertil, Representation & Sponsring – Reglerna från 
2010, Intern och extern representation, Jubileum, Gåvor, Muta och bestickning, 
Idrotts- och kultursponsring, 9 upplagan, Tholin & Larsson, 2010, 336 sidor

Den nionde upplagan är uppdaterad och redovisar tillämpliga regler från 
och med 2010 samt rättspraxis fram till den 1 juli 2010. Boken ämnar att 
klargöra ett svårtillämpat område och behandlar även förslaget till ny kod 
mot muta och bestickning. Författarna är verksamma som skatteexperter vid 
Tholin & Larsson.

Bjuvberg, Jan, Företagsekonomi för jurister – redovisning, räkenskapsanalys och 
kalkylering, Studentlitteratur, 2010, 200 sidor

Boken behandlar redovisningsfrågor ur ett juridiskt perspektiv med utgångs
punkt i redovisningsrättsliga normer. Angreppssättet är brett på så sätt att 
flertalet områden inom redovisning behandlas, såsom det redovisningsrätts
liga normsystemets uppbyggnad, löpande bokföring, bokföringsskyldighet, 
årsredo visningens komponenter, upprättandet av årsredovisning, räkenskaps
analys och kalkylering. Boken kan användas i såväl undervisning som i det 
praktiska arbetet. Författaren är jur. dr. och lektor vid Uppsala universitet samt 
knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

Cejie, Katia, Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar – en skattevetenskaplig 
studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rätts-
liga problem, Uppsala universitet, akademisk avhandling, 2010, 567 sidor

Avhandlingen identifierar och analyserar problem som uppstår när skatte
regler som aktualiseras när en person flyttar ut från landet (utflyttningsskatt) 
möter skatteavtals och EUrättsliga regleringar. Utflyttningsskatter har tidi
gare diskuterats utifrån EUrättsliga utgångspunkter eftersom utflyttnings
skatter ofta syftar till att skydda utflyttningsstatens skatteanspråk. Avhand
lingen fördjupar tidigare diskussioner och behandlar särskilt frågan om en 
nationell regel utgör ett förbjudet hinder mot den fria rörligheten eller inte. 
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Delarna som behandlar skatteavtalsrätten syftar främst till att identifiera tolk
nings och tillämpningsproblem vid analys av om och hur skatteavtal kan 
tilläm pas på utflyttningsskatter. Författaren är verksam vid Uppsala universi
tet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

Danielsson, Hans och Sund, LarsGöran, Familjeägda aktiebolag och genera-
tionsskiften – en översikt med empiriska data, 3 upplagan, Iustus, 2010, 92 
sidor

Boken ger en introduktion till generationsskifte av ägandet i små och medel
stora familjeägda aktiebolag. De tre alternativa metoderna som används är att 
sälja verksamheten till utomstående, att genomföra generationsskiftet inom 
familjen under företagarens livstid samt när ägandet går i arv. Hans Danielsson 
är verksam vid kammarrätten i Jönköping och vid Internationella Handelshög
skolan i Jönköping och har tidigare varit skattejurist och partner i dåvarande 
PricewaterhouseCoopers. LarsGöran Sund är professor vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping.

Höglund, Mats, Handelsbolag – bolagsbildning, vinstfördelning, reavinstbeskatt-
ning, justerat ingångsvärde, byte av företagsform, resereringsmöjligheter, 3 uppla
gan, Tholin & Larsson, 2010, 252 sidor

Boken behandlar likt tidigare upplagor såväl civilrättsliga som skatterätts
liga regler även om tyngdpunkten ligger på de skatterättsliga bestämmelserna. 
Den tredje upplagan är uppdaterad och omfattar reglerna som trädde i kraft 
den 1 januari 2010 enligt vilka handelsbolagsandelar som ägs av aktiebolag är 
näringsbetingade. Författaren är jur. dr. och verksam vid Högskolan Väst och 
Karlstads universitet.

Lang, Michael, Introduction to the Law of Double Taxation Conventions, Linde 
förlag, 2010, 224 sidor

Boken är en handbok som ger en introduktion till skatteavtalsrätten. Den 
riktar sig främst till studenter, men kan även användas i det praktiska arbetet. 
Samtliga bestämmelser i OECD:s och FN:s modellavtal för beskattning av 
inkomst och kapital omfattas samt OECD:s modellavtal för fastighets, arv 
och gåvobeskattning. Syftet med boken är vidare att ge en överskådlig intro
duktion till skatteavtalsrätten utan att ha utgångspunkt i en nationell lagstift
ning. Nationell lagstiftning används istället exemplifierande. Författaren är 
professor i skatterätt med fokus på internationell skatterätt samt ansvarig för 
Institutet för Österrikisk och internationell skatterätt vid universitet i Wien.

Lang, Michael, Pistone, Pasquale, Schuch, Josef och Staringer, Klaus (red.), 
Procedural Rules in Tax Law in the Context of European Union and Domestic 
Law, EUCOTAX Series on European Taxation 27, Kluwer law International, 
2010, 752 sidor

Boken syftar till att identifiera skillnader mellan nationella processuella 
regler och EUrättsliga principer. Reglerna belyses särskilt utifrån huruvida 
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skatteprocessuella regler, konstitutionella regleringar och skatteavtalsfrågor 
påverkas av regler om statsstöd. Tullregleringen inom EU används vidare som 
utgångspunkt för att undersöka huruvida en harmonisering av processuella 
regler är möjligt inom EU. Inom ramen för detta diskuteras CCCTBförsla
get och om en skatt på EUnivå är tänkbar. Redaktörerna är professorer vid 
Institutet för Österrikisk och internationell skatterätt vid universitet i Wien.

Larsson, Håkan, Pålsson, Susanne och Samuelsson, Lars, Momshandboken – 
Reglerna 2010/2011, Tholin & Larsson, 2010, 823 sidor

Boken är en handbok som behandlar mervärdesskatten ur ett svenskt per
spektiv även om mervärdesskattedirektiv på EUnivå även behandlas. Flertalet 
rättsfall, praktiska exempel och Skatteverkets ställningstaganden och skrifter 
tydliggör mervärdesskattens detaljrikedom. Handboken inkluderar de nya 
reglerna vid internationell handel med tjänster. Författarna ingår i Tholin & 
Larssons särskilda momsgrupp.

Jur. dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping.
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