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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 Sebastian Moll 
 (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Han-
delshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Country Tax Facts 2014: A concise overview of over 200 tax systems in the 
world, IBFD 2014, 472 sidor

Ett måste för den skatteintresserade kalenderbitaren. Boken tillhanda-
håller grundläggande information om skattesystemen i över 200 länder. 
Länderna presenteras i alfabetisk ordning och kan därmed med enkelhet 
jämföras.

Cotrut, Madalina, ECJ Direct Tax Compass 2014, IBFD 2014, ± 800 sidor
Boken utgör en samling sammanfattningar av de 244 viktigaste av-

görandena från EU-domstolen (fram till 31 januari 2014) som behandlar 
direkt beskattning i EU. Samlingen innehåller ett nyckelordsregister som 
underlättar för läsaren att göra relevanta ämnessökningar.

Jansson, Bo-Göran, Skatter 2014 – pension och försäkring, 28:e upplagan, 
Studentlitteratur 2014, 178 sidor

Boken är främst tänkt att vara ett hjälpmedel för den praktiskt verksam-
me vid arbete med pensions- och försäkringsrelaterade skattefrågor inom 
personförsäkringsområdet. Målgruppen är i första hand försäkringsbran-
schen. Bokens tyngdpunkt ligger på frågor om hur personförsäkringar 
behandlas i skattehänseende. Framställningen illustreras med hjälp av 
 exempel, skatteberäkningar och övningsfrågor med tillhörande svar.

Kellgren, Jan, Rosenlöf, Emilia, Om kampen mot skattefusk – i första hand 
avseende kontantbranscherna, Jure 2014, 91 sidor

Kellgren och Rosenlöf behandlar i denna nyskrivna bok möjligheter 
och svårigheter vid motverkande av skattefusk. Fokus ligger på närings-
verksamhet och som titeln avslöjar särskilt på de så kallade kontant-
branscherna.
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Även om bokens perspektiv främst är rättsligt ges utrymme till be-
tydande tvärvetenskapliga inslag. Skatteregler och skattekontroll diskute-
ras såväl de lege lata som de lege ferenda. Författarna har som mål att ge 
en överblick över centrala frågor inom och problem med skattebrottsbe-
kämpning, att ge förslag inom området samt att stimulera till debatt.

Kleist, David, Henkow, Oskar, Beskattning av aktiebolag vid företagsöver-
låtelse – En vägledning genom överlåtelseprocessen, Norstedts Juridik 2014, 
120 sidor

Vikten av att kunna förutse skattekonsekvenser vid företagsöverlåtelser 
kan ej överskattas. Skatt är nämligen ofta den mest väsentliga transaktions-
kostnaden. I denna bok ger författarna en överblick över skattereglernas 
inverkan på företagsöverlåtelser. Målgruppen är bred och intressenter kan 
återfinnas såväl bland jurister och rådgivare som inte främst arbetar med 
skatterätt men som kommer i kontakt med skatterättsliga frågeställningar i 
sitt arbete med företagsöverlåtelser, men även bland skattejurister i början 
av sin yrkesbana och studenter.

Maisto, Guglielmo, Departures from the OECD Model and Commentaries– 
Reservations, observations and positions in EU law and tax treaties, IBFD 
2014, ± 630 sidor

Denna bok utgår från OECD:s modellavtal med kommentarer och 
innefattar protokoll och arbetsdokument från det årliga seminarium som 
2013 ägde rum i Milano. Med utgångspunkt i OECD:s modellavtal och 
dess kommentarer presenteras en detaljerad studie där reservationer, ob-
servationer, positioner och alternativa bestämmelser granskas. Boken kan 
vara av intresse för de som arbetar med skatteavtal och EU-skatterätt.

Nilsson, Ulf, Moms för bank och finans, Norstedts juridik 2014, 227 sidor
Denna handbok riktar sig till ekonomichefer, skattejurister, bolags-

jurister och andra i behov av praktisk vägledning i momsfrågor inom den 
finansiella sektorn. Boken är en samlad juridisk vägledning om moms för 
bank och finans. Författaren behandlar de vanligaste frågeställningarna 
på momsområdet för olika slags finansiella verksamheter såsom inlåning, 
kreditgivning, betalningar, factoring, värdepappershandel, corporate 
 finance, värdepappersfonder och riskkapitalfonder.
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Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 14:2 – Lagar och andra författningar som 
de lyder 1 juli 2014, 49:e upplagan, Norstedts juridik 2014, 1064 sidor

Denna välbekanta skrift utkommer nu i sin 49:e utgåva. Så gott som 
samtliga lagar på skatteområdet som rådgivaren, domaren, skattetjänste-
mannen eller studenten behöver är inkluderade. Lagtextsamlingen inne-
håller även relevant EU-rättslig materia som fusionsdirektivet, moder/
dotterbolagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet, sparandedirektivet och 
utdrag ur EUF-fördraget samt OECD:s modellavtal. Boken innehåller 
även ett tabellavsnitt med de vanligast efterfrågade sifferuppgifterna samt 
 tabeller över skattesatser i samtliga EU-länder.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Örebro universitet i samarbete 
med Karlstads universitet.
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