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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.

Annacondia, Fabiola, EU VAT Compass 2015 / 2016, IBFD 2015, 786 sidor
Verket omfattar de viktigaste inslagen i EU:s reglering av mervärdes-

skatt. Boken består av tre delar där den första delen presenterar det nuva-
rande mervärdesskattedirektivet samt andra för momsen relevanta direk-
tiv. Del två fokuserar på praxis från EU-domstolen. Både de drygt 650 
avkunnade domarna som berör moms och domar som förväntas avgöras 
under loppet av 2015 och 2016 omfattas. Avslutningsvis ges i del tre en 
översikt av de valmöjligheter som mervärdesskattedirektivet ger och hur 
dessa har implementerats av medlemsstaterna.

Basilavecchia, Massimo, Del Federico, Lorenzo, Mastellone, Pietro, Tax 
Implications of Environmental Disasters and Pollution, Kluwer 2015, 
248 sidor

Med utgångspunkt i praxis från EU-domstolen och Kommissionens 
strategier diskuterar tolv författare i denna bok erfarenheter från olika 
medlemsländer avseende skattelättnader vid katastrofer. Det råder inte 
konsensus avseende vilka angreppssätt som är de mest effektiva. I prak-
tiken blir det oftast fråga om ad hoc lösningar där subventioner, försäk-
ringssystem och skattelättnader blandas. Författarna analyserar i boken 
de åtgärder som på senare år har vidtagits vid katastrofer. Fokus ligger på 
EU:s åtaganden och politik, särskilt förbudet mot statligt stöd som före-
skrivs i artikel 107 i EUF-fördraget.

Cotrut, Madalina, ECJ Direct Tax Compass 2015, IBFD 2015, 920 sidor
Madalina har sammanfattat de 239 viktigaste domarna från EU-dom-

stolen som är relevanta för direkt beskattning. Boken innehåller ett sök-
ordsregister och domarna är dessutom kategoriserade, vilket möjliggör 
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för läsaren att orientera sig i EU-domstolens praxis på ett mer lättfattligt 
sätt.

Soo, Mei June, Glaize, Antoine, OECD Transfer Pricing Guidelines for Mul
tinational Enterprises and Tax Administrations (2010 Edition) and Trans
fer Pricing Features of Selected Countries 2015, IBFD 2015, 798 sidor

Transfer pricing är en viktig fråga för multinationella företag. Det är 
en svår balansgång att sprida ut vinst mellan olika företag inom grup-
pen utan att väcka uppmärksamhet hos skattemyndigheterna. Denna 
bok innehåller dels OECD:s riktlinjer för internprissättning, dels ett antal 
kapi tel där specifika länder granskas. Länderna valdes på grund av sin 
geografiska och ekonomiska betydelse samt i vilken omfattning intern-
prissättning används. Tanken är att boken ska fungera som en praktisk re-
ferens som gör det enkelt att genomföra jämförelser länder emellan.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Karlstads universitet.


