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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.

Bellheim, Alexander, Brown, Caroline, Erneholm, Fredrik, Jundt, Marcel, 
Pocket guide to VAT on digital ecommerce, Bird & Bird Advokat KB 2014, 
86 sidor

Denna bok är en guide till moms avseende det aktuella området digital 
ehandel. Författarna vill ge läsaren förståelse för de momskonsekvenser 
som kan uppstå vid gränsöverskridande digitala ehandelstransaktioner. 
Olika affärsmodeller för ehandel presenteras vid sidan av hur en ehan
delsverksamhet ska hantera momsregistrering och deklarationsombud 
i olika medlemsländer i EU. Boken finns tillgänglig såväl online som i 
tryckt form.

Erneholm, Fredrik, Pocket guide to VAT in Sweden, Bird & Bird Advokat 
KB 2014, 84 sidor

Denna bok innehåller en detaljerad sammanfattning av det svenska 
momssystemet. Dess syfte är att ge utländska företagare en förståelse för 
vilka mervärdesskatteregler som kan aktualiseras i deras verksamhet. Vi
dare har författaren för avsikt att ge den utländska företagaren möjlighet 
att förutse vilka skyldigheter som kan uppkomma för en planerad framti
da affärsverksamhet eller en omorganisation i Sverige. Boken ska även ge 
information om hur den utländska företagaren på egen hand kan hantera 
vissa frågor avseende formella regler och förfarandet inom detta område. 
Boken omfattar de vanligaste och viktigaste momsfrågorna inom ramen 
för svensk momslagstiftning. Liksom Erneholms andra titel i denna litte
raturbevakning är boken författad på engelska.
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FAR Akademi, FAR Skattevolymen 2014:2, FAR Akademi 2014, 1 158 
sidor

Skattevolymen samlar den centrala svenska skattelagstiftningen. Detta 
kompletteras med EUrätt som momsdirektivet, moder och dotterbo
lagsdirektivet och sparadedirektivet. Redovisningslagstiftning finns med 
i form av bokförings och årsredovisningslagarna. Vid sidan av lagstift
ning ges utrymme åt FAR:s rekommendationer och uttalanden, OECD:s 
modellavtal för dubbelbeskattning samt paktiska tabeller med skattesatser 
och gränser för förmåners avdragsrätt.

Nytt för denna upplaga är att sparandedirektivet utökats och numera 
även omfattar livförsäkringsavtal. Möjligheten för regeringen att bevilja 
befrielse från energi och koldioxidskatt för bränsle som förbrukas inom 
utvecklingen av mer miljövänliga produkter slopas. Slutligen har reglerna 
för beskattning och deklarationstidpunkt för den som innehar utländsk 
pensions och kapitalförsäkring ändrats.

Selvaag, Robert, Norstedts Juridiks Skattesvar A–Ö, Norstedts Juridik 
2014, 416 sidor

Norstedts Juridiks Skattesvar A–Ö har utformningen av ett uppslags
verk där läsaren får del av svaren på de frågor som de senaste åren har 
ställts till de skattejurister som skriver artiklar i nyhetstjänsten Norstedts 
Skatteinformation. Boken vänder sig till den som redan har kunskaper i 
företags och individbeskattning men som i sitt arbete söker svar på kon
kreta frågor. Författarens önskan är att tillhandahålla ett supplement till 
de skatterättsliga informationstjänster och uppslagsböcker som redan 
finns. Tanken är att visa på spännvidden i de konkreta skattefrågor som 
man som yrkesverksam kan ställas inför.

Tivéus, Ulf, Tretolv – skatt på kvalificerade andelar, Norstedts Juridik 
2014, 232 sidor

Denna nya titel behandlar 3:12reglerna och är en heltäckande kom
mentar till alla regler som gäller för ägare till kvalificerade andelar i få
mansföretag. Boken vänder sig främst till rådgivare till ägare av fåmans
aktiebolag, men kan även läsas av företagaren som själv önskar tränga in i 
detta komplexa område.

Rättsområdet kan beskrivas som ett lapptäcke, där de senaste ändring
arna kom 2014. Författaren presenterar dessa svåra och delvis nya regler 
på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt med många exempel. Dessutom 
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analyserar Tivéus över hundra domar från Högsta förvaltningsdomstolen 
där 3:12frågor prövats, tillsammans med alla relevanta förhandsbesked 
från Skatterättsnämnden.

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