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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 Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@
jibs.hj.se). Litteratur kan skickas till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, 
Pernilla Rendahl, Box 1024, 551 11 Jönköping.

Antonson, Jan, Engström, Ann-Christine, Resor – Skattereglerna, Tholin & 
Larsson, 2011, 286 sidor

Boken omfattar relevanta regler och rättsfall som behandlar olika resor 
och dessas skatterättsliga behandling. Situationer som kan leda till förmåns-
beskattning kommenteras. Dessutom lyfts arbetsrättsliga aspekter fram som 
aktualiseras i samband med resor.

Brandstetter, Patricia, ”Taxes Covered”: A Study of Article 2 of the OECD Model 
Tax Conventions, IBFD, 2011, 280 sidor 

Boken behandlar artikel 2 i OECD:s modellavtal och tar ett historiskt 
avstamp för en djup analys av relevant material. Analysen sätter centrala 
begrepp inom dubbelbeskattningsavtalsrätten i fokus.

Bullen, Andreas, Arm’s Length Transaction Structures – Recognizing and restruc-
turing controlled transactions in transfer pricing, IBFD Doctoral Series no. 20, 
IBFD maj 2011, 878 sidor

Andreas Bullens avhandling har belönats med både Mitchell B Carroll Prize 
2010 och European Academic Tax Thesis Award 2010. Boken är omfattande 
och aktualiserar internprissättningsfrågor i ett internationellt och komparativt 
perspektiv. Boken behandlar såväl OECD:s material som nationellt material 
från bland annat Danmark, Kanada, Nederländerna, Norge och Sverige. 

Eriksson, Asbjörn, Praktisk beskattningsrätt – Lärobok i inkomstbeskattning, 18 
upplagan, Studentlitteratur, 2011, 560 sidor

Den artonde upplagan av läroboken är uppdaterad till och med januari 
2011. Den behandlar främst företagsbeskattning och beskattning av kapital 
och omfattar flertalet exempel. 
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Ginsburg, Thomas B., Levin Jack S., Mergers, Acquisitions, and Buyouts – 
January 2011, Aspen Publishers, 2011, 4164 sidor

Boken omfattar fem häftade volymer samt en CD-rom. Den behandlar 
bolagsrättsliga och skatterättsliga frågor som aktualiseras vid olika samman-
slagningar av verksamheter ur såväl köparens som säljarens perspektiv. Olika 
checklistor och strategier presenteras och diskuteras.

Jansson, Bo Göran, Skatter 2011 – Pension och försäkring, 25 upplagan, Stu-
dentlitteratur, 2011, 162 sidor

Boken riktar sig främst till praktiker som arbetar med pensionsförsäkringar 
och omfattar skattefrågor kopplade till personförsäkring. Avdragsfrågor kopp-
lade till pensionsförsäkringar behandlas särskilt. 

Kindlund, Peter, Svensby, Bo, Dreij, Olof, Skatte- och deklarationshandboken 
2011 – Företag + privat, 35 upplagan, Tholin & Larsson, 2011, 838 sidor

Boken är en praktisk handbok som omfattar inkomståret 2010 och därmed 
deklarationen 2011. Den omfattar bland annat inkomst av tjänst och kapital, 
företagsbeskattning, fastighetsskatt, sociala avgifter och mervärdesskatt.

Lundén, Björn, Svensson, Ulf, Moms – praktisk handbok med alla momsregler, 
13 upplagan, Björn Lundén information, 2011, 688 sidor

Handboken riktar sig främst till praktiker och behandlar flertalet moms-
områden, däribland omsättningslandsreglerna, verksamhetsöverlåtelser och 
fastigheter. Boken omfattar även en lexikondel.

Monsenegro, Jérome, Taxation of Foreign Business Income within the European 
Internal Market – An analysis of the conflict between the objective of achievement 
of the European internal market and the principles of territoriality and worldwide 
taxation, akademisk avhandling, Stockholm School of Economics, 2011, 556 
sidor

Avhandlingen behandlar konflikter mellan medlemsstaternas beskattning 
av företags utländska intäkter, däribland allokering till fasta driftställen, och 
EU-rätten med utgångspunkt från EU-domstolens praxis. Analysen kommer 
bland annat fram till att EU-domstolen inte kan säkerställa EU:s inre mark-
nad i förhållande till medlemsstaternas beskattning av företag i gränsöverskri-
dande situationer utan fler rättsliga verktyg.

Nilsson, Peter, Den enskilde näringsidkarens tillgångar och skulder, akademisk 
avhandling, Norstedts Juridik, 400 sidor (preliminärt sommaren 2011)

Avhandlingen undersöker avgränsningen av olika inkomstslag eller poster 
inom ramen för de olika inkomstslagen. Undersökningen omfattar en syste-
matisering av gällande rätt för att bland annat avgöra bokföringens betydelse 
för den skatterättsliga behandlingen av enskilda näringsidkares rörelsekapital 
och klassificering inom ramen för näringsverksamheten. 
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Platteeuw, Chris & Pestana Da Silva, Pedro, Quick Reference to European VAT 
Compliance 2011, Kluwer Law International, 2011, 832 sidor

Boken består av två delar där den första ger en översikt till EU:s mervär-
desskattesystem. Den andra delen ger länderspecifik information för samtliga 
EU-länder samt Island, Norge och Schweiz. Boken riktar sig främst till företag 
som arbetar med skatterådgivning i mervärdesskattefrågor. 

Sandberg Nilsson, Anna, Westfahl, Lena, Mervärdesskattens grunder, Bonnier 
utbildning, 2011, 120 sidor

Boken introducerar mervärdesskattens uppbyggnad och teoretiska grund 
med hänvisningar till regleringar på både EU-nivå och svensk nivå. Boken rik-
tar sig främst till studenter eller de som vill lära sig mer om mervärdes skattens 
systematik och praktiska användning.

SKV Författningar om punktskatter 2011, Skatteverket, 2011, 464 sidor
De författningar som omfattas i författningssamlingen återges i lydelsen 

per den 1 januari 2011. Samlingen omfattar både punktskattelagstiftning och 
regler för beskattningsförfarandet.

SKV Författningar om skattebetalning 2011, Skatteverket, 2011, 473 sidor
Författningssamlingen omfattar lagar och förordningar som reglerar upp-

börds- och avgiftsfrågor, främst skattebetalningslagen och skattebetalnings-
förordningen. Reglerna är uppdaterade till lydelsen per den 1 januari 2011.

SKV Skatte- och taxeringsförfattningarna 2011, Skatteverket, 2011, 1166 sidor
Samlingen omfattar skatte- och taxeringsförfattningar i dess lydelse per den 

1 januari 2011. Den inkluderar även de lagar som införts med anledning av 
ingångna skatteavtal med skatteparadis.

Terra, Ben J. M., Kajus, Julie, A Guide to the European VAT Directives 2011 – 
Volume 1–2 (paket), IBFD, 2011, 1800 sidor

Terra/Kajus omfattande volymer är välkända verk på mervärdesskatteom-
rådet som har uppdaterats med de ändringar som Lissabonfördraget medfört. 
Även förändringarna som stegvis redan har införts och slutgiltigt införs 2015 
genom direktiv 2008/8/EG behandlas. Särskilt kan nämnas att ett separat 
kapitel om one-stop-shop reglerna som blir gällande från 1 januari 2015 har 
införts i den senaste uppdateringen.

Jur. dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan 
i Jönköping.
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