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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 PerOla Ohlsson 
(perola.ohlsson@kau.se). Litteratur kan skickas till PerOla Ohlsson, Han
delshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Broberg, Anette, Bokslut & årsredovisning i mindre aktiebolag – K2, 4:e 
upplagan, Björn Lundén Information 2014, 383 sidor

I denna praktiska handbok redogör författarna för Bokföringsnämn-
dens, BFN, K2-regler och hur dessa ska tillämpas för mindre aktiebolag. 
I boken behandlas både olika värderingsregler och hur de olika boksluts-
händelserna ska konteras. 

Broberg, Anette, Eriksson, Claes, Bokslut & årsredovisning i mindre aktie
bolag – K3, Björn Lundén Information 2014, 499 sidor 

Denna bok behandlar, på liknande sätt som den ovan refererade, bok-
slut och årsredovisning i mindre aktiebolag. I denna framställning foku-
seras dock på möjligheten för dessa företag att använda sig av BFN:s K3-
regler, som är huvudregelverket för årsredovisning i aktiebolag. 

Kellgren, Jan, Bjuvberg, Jan, Redovisning och beskattning – om redovis
ningens betydelse för inkomstbeskattning, 3:e upplagan, Studentlitteratur 
2014, 158 sidor

I denna bok diskuteras sambandet mellan redovisningsregler och 
regle ringen av inkomstbeskattningen. Perspektivet är enligt författarna 
skatterättsligt. Inledningsvis behandlas företagsbeskattningens grundfrå-
gor innan de grundläggande utgångspunkterna som gäller för redovis-
ningen behandlas särskilt. Därefter behandlas sambandet mellan dessa två 
rättsområden. I ett avslutande avsnitt diskuteras fördelar och nackdelar 
med olika former av samband. Boken är tänkt att fungera i undervisnings-
sammanhang men kan även med behållning läsas av yrkesverksamma.
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Rabe, Gunnar, Momsförfattningar 2014 – Svenska författningar, EUför
fattningar, EUdomslut, 4:e upplagan, Skatteförlaget 2014, 867 sidor

Momsförfattningar 2014 är en omfattande samling av svenska moms-
författningar, EU-författningar samt hänvisningar till praxis från både 
högsta förvaltningsdomstolen, HFD, och EU-domstolen. Mervärdes-
skattelagen och konsoliderade versioner av momsdirektivet och det sjätte 
direktivet finns med. Vad gäller praxis har alla ärendemeningar i moms-
mål från år 1990 från HFD tagits med, tillsammans med ett paragraf-
register till momsdomarna. Från EU-domstolen återfinns domsluten till 
alla domar från år 1970, liksom ett artikelregister till dessa domar. Ut -
över detta material har det i boken även medtagits tabeller över aktuella 
momssatser i EU-länderna. 

Sandström, Kjell, Bokelund Svensson, Ulf, Fåmansföretag – skatteregler 
och skatteplanering, 10:e upplagan, Björn Lundén Information 2014, 414 
sidor

Denna handbok behandlar skattefrågor hänförliga till fåmansföre-
tag samt ägare till sådana företag. I boken visas hur 3:12-reglerna funge-
rar samt vilka möjligheter som finns att skatteplanera för ägarna. Uti-
från detta behandlas bl.a. regler som berör aktieägartillskott, utdelning, 
kapital vinster och transaktioner med bolaget.

PerOla Ohlsson är doktorand i finansrätt/offentlig rätt vid Örebro 
universitet i samarbete med Karlstads universitet. 
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