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Litteratur

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, Handelshögskolan, Karlstads 
universitet, 651 88 Karlstad.

Drefeldt, Caisa, Törning, Eva, Finansiell rapportering enligt K3 och K2, 2:a 
upplagan, Studentlitteratur 2013, 778 sidor

Författarnas avsikt är att förmedla en utförlig bild av den goda redovis-
ningssed som Bokföringsnämnden har utvecklat genom K-projektet. I denna 
bok kommenteras K3- och K2-regelverken tillsammans med BAS-kontopla-
nen och IFRS. I denna andra upplaga har den fullständiga versionen av K3, 
som publicerades i december 2012, beaktats.

Gribnau, Hans, Pauwels, Melvin (red.), Retroactivity of Tax Legislation, EATLP 
International Tax Law Series Volume 9 2013, 424 sidor

I denna skrift har man samlat bidrag från den årliga konferensen för ”the 
European Association of Tax Law Professors” (EATPL). Denna volym samlar 
bidragen från konferensen 2010 i Belgien, där huvudämnet var retroaktivitet 
inom skatterätten. 

Hiort af Ornäs, Lena, Skatterätt – in nuce, Liber 2013, 208 sidor
Boken går översiktligt igenom det svenska skattesystemet. Den är uppdelad 

i fyra delar, där den första delen behandlar skatterättens grunder. Författaren 
går sedan i del två igenom den materiella skatterätten, för att i del tre ge en 
introduktion till förfarandelagstiftningen. Avslutningsvis, i del fyra, behandlas 
den svenska skatterätten ur ett internationellt perspektiv. 

Lang Michael, Pistone Pasqual, Schuch Josef, Staringer Claus, Introduction to 
European Tax Law on Direct Taxation, 3:e upplagan, Linde 2013, 272 sidor

Boken behandlar grunderna i EU-rättens skattereglering, med fokus på 
den direkta beskattningen. Genom behandling av bl.a. EU-domstolens praxis 
söker författarna förklara det komplexa området för läsaren. Boken är använd-
bar för alla de som vill ha fördjupade kunskaper om skatterätten på EU-nivå. 

Lang Michael, Pistone Pasqual, Schuch Josef, Staringer Claus, Storck Alfred, 
ECJ – Recent Developments in Direct Taxation 2012, Linde 2013, 266 sidor

EU-domstolen har beskrivits som en integrationsfrämjande institution 
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inom EU, så också rörande det skatterättsliga området. I föreliggande bok 
behandlas utförligt EU-domstolens praxis som rör frågor kopplat till direkt 
beskattning. Härmed diskuteras bl.a. hur EU:s regler om de grundläggande 
friheterna och statsstödsreglerna kan få betydelse för nationella skatteregler. 

Meussen, Gerard (red.), The Burden of Proof in Tax Law, EATLP International 
Tax Law Series Volume 10 2013, 318 sidor

Denna bok ingår också som en volym i den ovan nämnda EATLP Inter-
national Tax Law Series. Volym 10 innehåller bidrag från konferensen som år 
2011 hölls i Uppsala och som handlade om bevisbördan inom skatterätten.

Nexia International, The International Tax Handbook, 4:e upplagan, Blooms-
bury Professional 2013, 720 sidor

Denna handbok samlar grundläggande skatteinformation från 80 länder, 
inklusive Sverige. Boken är strukturerad alfabetisk och de olika ländernas 
information behandlas likartat för att förenkla för läsaren och underlätta jäm-
förelser mellan länder. Handboken kan fungera introducerande för den som 
planerar att flytta till eller arbeta i något av de behandlade länderna, men även 
för akademiker och andra intresserade som söker grundläggande kunskaper 
om andra länders skattesystem. 

Vogel, Klaus, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions – a Commentary 
to the OECD-, UN- and US Model Conventions for the Avoidance of Double 
Taxation on Income and Capital: With Particular Reference to German Treaty 
Practice, 4:e upplagan, Kluwer 2013, 1700 sidor

I denna omfattande bok behandlas tolkningen och tillämpningen av dub-
belbeskattningsavtal. Bokens struktur anknyter till OECD:s modellavtal och 
dess olika artiklar. Utöver OECD:s modellavtal kommenteras även, som rub-
riken avslöjar, FN:s och USA:s dito. Tyskland och dess avtalspraxis, samt hur 
denna förhåller sig till modellavtalen, har fått en särskild plats i framställ-
ningen.

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