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SEBASTIAN MOLL

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 (se
bastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handels
högskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

Bokelund Svensson, Ulf, Representation – skatteregler för företag och an
ställda, 7:e upplagan, Björn Lundén Information 2014, 272 sidor

Avsikten med denna bok är att tillhandahålla en lättillgänglig hand-
bok för både företag och anställda. Författaren presenterar vad som är av-
dragsgill respektive inte avdragsgill representation. Boken innehåller även 
tips på hur du ska gå tillväga för att slippa skattemässiga överraskningar. 
Denna nya upplaga behandlar bland annat de nya reglerna för momslyft 
vid representation.

Dahlberg, Mattias, Internationell beskattning, 4:e upplagan, Studentlittera-
tur 2014, 488 sidor

Under senare år har internationell beskattning blivit alltmer betydel-
sefull. Denna fjärde upplaga av boken är omarbetad i betydande omfatt-
ning. Bakgrunden till detta är både ny lagstiftning samt praxis från både 
EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen. Boken behandlar så-
väl intern internationell skatterätt, skatteavtalsrätt som EU-skatterätt.

Beträffande intern internationell skatterätt beskriver författaren hur 
Sverige bestämmer sin beskattningsmakt utåt. Dahlberg använder sig av 
en steg för steg-modell för att förklara metoden för tillämpning av skatte-
avtal. Inom området för EU-skatterätt behandlas praxis från EU-domsto-
len. Stor vikt läggs vid fall där nationell skattelagstiftning har förklarats 
vara i strid med de grundläggande friheterna.
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Fröroth, Zara, Fyhr, Karin, Förmåner – Skattefritt och skattepliktigt, 11:e 
upplagan, Björn Lundén Information 2014, 361 sidor

Syftet med detta verk är att tillhandahålla en praktisk uppslagsbok. 
Innehållet sträcker sig över alla tänkbara förmåner där vissa beskattas fullt 
ut, andra beskattas enligt schabloner och några är skattefria. Boken ger 
flertalet praktiska tips.

Fyhr, Karin, Norrman, Thomas, Stuart Bouvin, Cecilia, Skattenyheter 
2015 – Skatt, personal och redovisning, 20:e upplagan, Björn Lundén In-
formation 2014, 159 sidor

Nu inne på sin 20:e upplaga ger Skattenyheter 2015 information om 
nya skatteregler inför årsskiftet 14/15. Boken innehåller även de viktigas-
te reglerna och nyheterna inför deklarationen 2015. Författarna ger flera 
praktiska tips och råd för att läsaren ska få en förståelse för hur reglerna 
ska utnyttjas på bästa sätt, både för egen del och för företagets.

Holmes, Kevin, International Tax Policy and Double Tax Treaties, 2:a upp-
lagan, IBFD 2014, 432 sidor

Dr Kevin Holmes arbetar bland annat som skatterådgivare för myn-
digheter i utvecklingsländer. Han var tidigare professor vid Victoria Uni-
versity of Wellington, Nya Zeeland. I denna introduktionsbok riktar sig 
författaren till en internationell läsekrets. Boken är tänkt att användas i 
undervisning och utgår från skatterätten i allmänhet. Fokus ligger dock 
på dubbelbeskattningsavtal. Författaren tar hjälp av sina erfarenheter från 
olika länder för att illustrera tillämpningen av allmänna principer. En 
mängd fallstudier ger läsaren möjlighet att tillämpa de behandlade princi-
perna på faktiska situationer. 

Sjöblom, Hases Per, Lagen om stämpelskatt – En kommentar, Karnow 
Group 2014, 230 sidor

Som titeln ger vid handen är detta en kommentar till lagen (1984:404) 
om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. De enskilda bestämmel-
serna kommenteras paragraf för paragraf. Reglernas innehåll redovisas 
kortfattat parallellt med viktigare rättsfall, motivuttalanden och annat av 
betydelse. Författaren beskriver även hur reglerna samverkar med varan-
dra. Verket ger läsaren en övergripande förståelse för regelverket samti-
digt som författaren går på djupet med relevanta tolkningsproblem.
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Stenman, Olle, Urwitz, Gabriel, Nord, Gunnar, Melz, Peter m.fl. (redaktö-
rer), Blandade fång – En vänbok till Magnus Carlsson, Jure 2014, 411 sidor

Denna vänbok är författad som en hyllning till Magnus Carlsson på 
hans 75-årsdag. 29 vänner och kolleger har författat uppsatser i olika 
ämnen under den sammanfattande titeln ”Blandade fång”.

Skriften är sammanställd av en redaktionskommitté bestående av bl.a. 
Olle Stenman, Gabriel Urwitz, Gunnar Nord och Peter Melz som alla har 
samarbetat länge och nära med Magnus Carlsson i olika sammanhang.

Bland uppsatserna återfinns titlar som vittnar om flertalet intressanta 
skatterättsliga spörsmål.

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


