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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 Mikael Ek (mikael.
ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen,
Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.
Borrego, Felix, Alberto, Vega, Limitation on Benefits Clauses in Double
Taxation Conventions, Kluwer, 2:a upplagan, 319 sidor
I boken analyseras det rättsliga regelverket avseende LOB-klausuler
(limitation on benefit clauses) i dubbelbeskattningsavtal. Bland de ämnen
som behandlas av författarna ingår definitionen av hemvistkonceptet enligt OECD:s modellavtal, begreppet verklig mottagare, tillämpning av inhemska skatteflyktsregler, åtgärder för att förhindra s.k. treaty shopping
samt konsekvenser av LOB-klausulers oförenlighet med EU-rätten.
Cracea, Andrei, (ed.) OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2014 Condensed Version) and Key Tax Features of Member Countries
2017, IBFD, 926 sidor
Denna bok innehåller den officiella versionen av OECD:s modellavtal
tillsammans med sammanfattningar av tidigare OECD-rapporter avseende modellavtalet. I boken finns även sammanfattningar av de direkta
skatter som uppbärs i alla OECD:s medlemsstater, inklusive bolagsskatt,
inkomstskatt för individer och kapitalskatt. Dessa sammanfattningar är
gjorda både utifrån ett nationellt och ett internationellt perspektiv.
Duras, Pierre, Moëll, Christina, Tullrätt, Wolter Kluwer Sverige, 268 sidor
Tullrätt behandlar tullagstiftningen ur ett svenskt perspektiv och tar
sin utgångspunkt i den gemensamma tullrätten som gäller i EU samt i den
svenska lagstiftningen på området. Lagstiftningen sätts sedan i ett större
sammanhang, där rättsområdets historia och de politiska motiven bakom
reglerna presenteras tillsammans sambandet mellan svensk rätt och EUrätten samt internationella överenskommelser.
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Rocha, Sergio André, Allison, Christians, (ed.) Tax Sovereignty in the BEPS
Era, Kluwer, 306 sidor
Boken fokuserar på hur skattesuveräniteten på nationell nivå har påverkats av den senaste utvecklingen inom den internationella skatterätten,
främst genom BEPS-projektet. Globaliseringen innebär i många fall att en
stats utövande av sin beskattningsrätt påverkar eller hindrar en annan stats
rätt. Med detta som utgångspunkt diskuteras hur BEPS påverkar denna
situation, bl.a. genom besvarandet av frågorna varför multilateralt samarbete och icke-bindande bestämmelser är att föredra, varför beskattning
baserat på källan och hemvist fortsätter att vara grunden för skattesuveräniteten samt hur digital handel har vänt upp och ner på den traditionella
synen på källa och hemvist.
Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

