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Litteratur

Tanken med litteraturavsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur 
som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett inter-
nationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Autilia 
Arfwidsson (autilia.arfwidsson@jur.uu.se). Litteratur för framtida littera-
turavsnitt kan skickas till Autilia Arfwidsson, Juridiska institutionen, Gamla 
torget 6, 753 20 Uppsala.

Martínez Laguna, Félix Daniel, Hybrid Financial Instruments, Double Non-
taxation and Linking Rules, Kluwer Law International, 2019, 384 sidor.

I denna doktorsavhandling analyseras de regler mot hybrida miss-
matchningar som tagits fram inom OECD och EU. Avhandlingen behand-
lar beskattningen av hybridinstrument, dvs. finansiella instrument som 
har egenskaper av både främmande och eget kapital. Problematiken med 
hybrida missmatchningar grundar sig i att olika länders skattelagstiftning-
ar kan leda till dubbel skattefrihet av internationella transaktioner. Detta 
kan till exempel vara fallet om en betalning under ett finansiellt instru-
ment behandlas som avdragsgill ränta i avsändarstaten och som skattefri 
utdelning i mottagarstaten. Reglerna syftar till att motverka denna typ av 
skatteutfall genom att, som huvudregel, låta avsändarstaten vägra avdrag 
för betalningen. I det fall avsändarstaten inte har hybridregler, ska motta-
garstaten ta upp betalningen till beskattning. Martínez Laguna diskuterar 
problematiken med hybrida missmatchningar utifrån tre huvudpunkter: 
i) hybridinstrument som orsak till problemet, ii) dubbel skattefrihet som 
effekt och utfall, samt iii) hybridreglerna som potentiell lösning. Han stäl-
ler sig bland annat kritisk till att dubbel skattefrihet skulle vara ett problem 
per se och ifrågasätter hybridreglernas nuvarande utformning. Avhand-
lingen är användbar för akademiker och praktiker som vill veta mer om 
dessa komplexa regler som nyligen införts, både i Sverige och internatio-
nellt.
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Två vänböcker till professor Bertil Wiman har getts ut:

Monsenego, Jérôme, Bjuvberg, Jan (red.), International Taxation in a 
Changing Landscape: Liber Amicorum in Honour of Bertil Wiman, Kluwer 
Law International, 2019, 302 sidor.

Denna vänbok innehåller en rad intressanta artiklar på den internatio-
nella skatterättens område. Artiklarna rör framförallt bolagsbeskattning 
och kopplas till flera viktiga internationella områden, till exempel intern-
prissättning, skatteutmaningar i den nya digitala ekonomin, skatteavtals-
rätt och EU-skatterätt.

Monsenego, Jérôme, Bjuvberg, Jan (red.), Vänbok till Bertil Wiman, Nor-
steds Juridik, 2019, 349 sidor.

I denna vänbok finns bidrag från 26 svenska forskare. Artiklarna be-
handlar ett brett spektrum av aktuella ämnen inom både direkt och indi-
rekt beskattning.
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