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

Linders, Ann, Beskattningsland – Om var en gränsöverskridande transak-
tion ska mervärdesbeskattas, Norstedts juridik 2015, 228 sidor

Reglerna som styr var transaktioner avseende tjänster ska mervärdes-
beskattas har förändrats i betydande omfattning under senare år. Med 
utgångspunkt i mervärdesskattedirektivet presenterar författaren detta 
regelverk. Vidare avhandlas exempelvis genomförandeförordningens till-
lämpningsföreskrifter till direktivet. Betydelsefull praxis från såväl EU-
domstolen som svenska domstolar återfinns i framställningen. Boken är 
författad främst med tanke på praktiskt verksamma jurister och ekono-
mer, men passar även som lärobok vid fördjupning i skatterätt.

Lodin, Sven-Olof, Lindencrona, Gustaf, Melz, Peter, Silfverberg, Christer, 
Simon, Almendal Teresa, Inkomstskatt – En läro- och handbok i skatterätt, 
15:e upplagan, Studentlitteratur 2015, 896 sidor

Denna välkända läro- och handbok utkommer nu i sin 15:e upplaga. 
Inkomstbeskattning för såväl privatpersoner som företag presenteras ut-
förligt. Författarna går inte endast igenom relevanta rättsregler och praxis, 
utan beskriver även strukturen och principerna bakom inkomstbeskatt-
ningen. Boken är omfattande såväl i beskrivningar som i djupare diskus-
sioner och innehåller flertalet konkreta exempel.

Boken ges ut både som ett samlingsverk och i uppdelad form. Del 1 
behandlar främst inkomstbeskattningens funktion och utformning samt 
huvudlinjerna i företagsbeskattningen. Fokus i del 2 ligger på beskattning 
och överlåtelser av företag, internationella skatte frågor, samt tolkning och 
tillämpning av skattelag, socialavgifter och skatteförfarandet.
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Rabe, Gunnar, Momsförfattningar 2015 – Svenska författningar, EU-för-
fattningar, EU-domslut, 5:e upplagan, Skatteförlaget 2015, 874 sidor

Detta verk kan med fördel användas som regelsamling för moms-
området. Förutom svensk lagstiftning återfinns EU-författningar, ären-
demeningar från alla momsmål från HFD från 1990 till idag, liksom ett 
paragrafregister till momsdomarna. Tonvikten ligger på EU-författningar 
med konsoliderade versioner av momsdirektivet och av sjätte direktivet.

Boken är omfattande i sitt innehåll. Vid sidan av ovan presenterat 
innehåll kan nämnas att domsluten till alla momsdomar från EU-dom-
stolen från 1970 omfattas.

Rabe, Gunnar, Skattelagstiftning 15:1 – Lagar och andra författningar som 
de lyder den 1 januari 2015, 50:e upplagan, Norstedts juridik 2015, 1064 
sidor

Regelsamlingen Skattelagstiftning fyller jämnt i och med utgivning av 
denna 50:e upplaga. Liksom tidigare år återfinns alla relevanta lagar på 
skatteområdet. Detta komplettaras av fusionsdirektivet, moder/dotterbo-
lagsdirektivet, ränte/royaltydirektivet och sparandedirektivet. Utdrag ur 
EUF-fördraget samt OECD:s modellavtal återfinns även. För att under-
lätta för läsaren finns efter varje lag hänvisningar till propositioner och ut-
skottsbetänkanden avseende samtliga lagändringar sedan 1975.

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


