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Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan 
vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt 
perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Per-Ola Ohlsson 
(per-ola.ohlsson@kau.se). Litteratur kan skickas till Per-Ola Ohlsson, Han-
delshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

BAS-intressenternas Förening, Bokslutsboken 2014 – Svensk redovisning, 
Norstedts Juridik 2014, 436 sidor

Detta är en handbok för bokslut i enlighet med Bokföringsnämn-
dens K2- och K3-regler. Framställningen är kontoinriktad och eventuella 
skatte mässiga överväganden är integrerade i den övriga framställningen 
och därmed kopplade till diskussionen rörande ett visst konto eller grup-
per av konton. Utöver behandlingen av skattefrågor återkommer kopplat 
till varje konto behandlingen av bl.a. hur bokslutet ska gå till i enlighet 
med K2 alternativt K3 samt hur tilläggsupplysningarna ska utformas.

Daurer, Veronika, Tax Treaties and Developing Countries, Kluwer 2013, 
368 sidor

I boken undersöks skatteavtal och dess betydelse för utvecklingsländer. 
Författaren diskuterar särskilt FN:s modellavtal som är särskilt utvecklat 
för utvecklingsländer och hur detta skiljer sig från OECD:s modellavtal. 
Därutöver ingår en empirisk del där elva östafrikanska länder studeras 
särskilt. Härmed undersöks bl.a. vilken betydelse FN:s modellavtal får vid 
faktiska förhandlingar om skatteavtal.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 14:1 – Lagar och andra författningar som 
de lyder 1 januari 2014, 48:e upplagan, Norstedts Juridik 2014, 1050 sidor

Boken innehåller en så gott som fullständig samling av gällande 
skattelagstiftning inklusive lagstiftning med anknytning till EU. Även 
OECD:s modellavtal finns med i boken. Lagtexterna är uppdaterade per 
den 1 januari 2014. Boken kan användas av alla som kommer i kontakt 
med skatterätten och som vill ha tillgång till all väsentlig lagstiftning på ett 
och samma ställe.
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Reimer, Ekkehart, Schmid, Stefan, Urban, Nathalie, Permanent Establish-
ments. A Domestic Taxation, Bilateral Tax Treaty and OECD Perspective, 
3:e upplagan, Kluwer 2013, 816 sidor

Denna bok är uppdelad i två huvuddelar. I den första delen behandlas 
framför allt art. 5 i OECD:s modellavtal och den grundläggande skatte-
rättsliga regeln om fast driftställe. I den andra delen återfinns en genom-
gång av ett antal länders behandling av denna regel. Länder som ingår i 
denna genomgång är bl.a. Sverige, Tyskland, Kina och USA.

Skatteverket, Handledning om punktskatter 2014, 17:e upplagan, Skatte-
verket 2014, 400 sidor

Utifrån punktskatteförfattningarna i deras lydelse den 1 januari 2014, 
innehåller denna handledning en beskrivning av gällande materiella be-
stämmelser om punktskatter.

Per-Ola Ohlsson är doktorand i finansrätt/offentlig rätt vid Örebro 
universitet i samarbete med Karlstads universitet.
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