
Skatteutskottets betänkande 

1981/82: 12 

om ändrat deklarationsförfarande vid arvs- och gåvoheskattningen 
(prop. 1981/82:26) 

Propositionen 

Regeringen (hudg:ctdepartementet) föreslar i proposition 1981/82:26 att 

riksdagen antar vid propositionen fogat förslag till lag om iindring i lagen 

( 1941 :-116) om arvsskatt och gavoskatt. 

I propositionen föresbs att deklarationsförfarandet vid arvs- och g:{1vobe

skattningen förenklas. friimst genom att deklarationen i fortsiittning:en ges in 

i endast ett exemplar. 

Lagförslaget har följande lydelse. 

I Riksdagen 1981/8:!.. (> saml .. Yr I]. 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1941 :4161 om ansskatt och gåvoskatt 

Härigenom foreskrivs att 26. 47. 48 och 51 ** samt :'i5 * 4 mom. lagen 
( 1941 :416) om arvsskatt och gävnskatt! skall ha 11e"dan angivria lydelse. 

N11rnra11dc lrdelsc Fiircslagcn lyill'lse 

26 ~' 
Dt·n som omhiinderhar dödsbos egendom iivensom skattskyldig har att 

tillhandahtilla den utredning. som priivas crfnnkrlig för hcdiimandc av 

egendoms viirde. 

Till upplysning om viirde il fast 

cgendom skall företes taxeringsbcvis 

eller kro11odc/i('{.1·cdel eller. diir egen

domen jii111lik1 22 * 2 1110111. fiirsta 

eller tredje stycket {\satts siirskilt 

viirdt•. l:insstyrelsens beslut i iircn

det. P;"ikallar skattskyldig tilliimp

ning av st1dant ~iirskilt viirde, skall 

niidigr anst<ind med skattdrendets 

;1vgörande Wmnas för uppvisande av 

liinsstyrelsens beslut. s[1vida det styr

kes. att ansiikan om :\siittande av 

siirskilt \'iirdc Il cgcndomcn blivit 

gjord. 

Till ledning för värdering av akti

er. obligationer och diirmcd jiimfiir

liga viirdchandlingar skall företes 

intyg av hank. mäklare eller annan 

med saken förtrogen. Ar s;"'1dan 

handling icke noterad 11 hörs. skall 

företes av liinsstyrelsen meddelat 

bevis om det viirde, vartill enligt 

senast verkstii.lld prörning handling

en må hal'll upptagits vid taxering 

enligt fiimrd11i11gc11 om statlig in

komsr- och förmiigcnlwtsskalf. 

I Senaste lnlelsc' av lagens rubrik I <J7.J:S.'i7. 
2 Senaste lydl'l~e 1971:.JllJ. 

Till upplysning om viirdc 111· fast 

egendom skall fiiretL'S taxeringsbcvis 

eller. diir cgcndnmcn <'nligr 22 ~ 

2 mom. första L'llcr tredje styckct 

;'\satts särskilt viirde. liinsstyrelscns 

bel ut i iirendct. P;ikallar skattskyldig 

tilbmpning av si1dant särskilt viirde, 

skall erfimlcrligr anstånd med 

skatteiirendets avgiirande liimnas 

för uppvisande av liinsstyrelsens 

beslut, st1vida det l'isas, att ansiikan 

tl!ll i"1siittandc av siirskilt v;irde <Il' 

cgendorncn blivit gjord. 

Till ledning fi1r viirdering av akti

er. obligationer och diirrned jiimför

liga viirdehandlingar skall företes 

intyg av bnnk, miiklare eller annan 

med saken förtrogen. Ar siidan 

handling icke· notaad på hiirs. skall 

företes av liinsstyrelsen lllL'ddclat 

bevis om dct \"iinle, vartill enligt 

senast ,·crkstiilld priivning handling

en kan ha upptagits 'id taXL'ring 

t•nligt lagen ( JQ.J7:577) om srmlig 

f6m1iigc11hc1sska11. 



Sklf 1981/82: 12 

Fiin·1!11g<'ll lrddl'l' 

Lkskatt11i11gsmyndi,ldl..:tl'll m{i, diir siirskild ankdning f.'ireliggc.::r. fiirnrdna 

liimplig pt:rs\lll att 'erkst i illa uppskattning a\· liis cgl·ndnm t i Il ledning fiir dess 

viinlcring. Fiirnrdnande snm nu sagts 111;·1. d'tc.::r framstiillning av Lien enligt 

t14 * I n111111. fi\nirdnade granskningsmyndighcten. llll'ddl'ias av hovriittcn i 

dit fullfiiljt skattc.::iirende. Dt'l <"iliggcr skattsk~idig l'iin dm. som fiir 

skattskyldig omhiinderhar egendom. att hiilla L'gL' ,foml'n tillgiinglig för 

besiktning ii\'l'nsom att tillhandagii fiirriitt11ings111an11L'll med upplysningar 

och annan utrnlning. Ersiittning {1t frirriitt11ings111a1111en crliigges. om 

egendomen ingi'1r i diidsho. av b!lct och eljt•st. av .den fiir egenlh1me11 

skattskyldige. 

47 ~-
Dc.::klarati<lll skall a\'gi,·as pi1 hedc.::r 11ch sannetc.:: och innc.::hiilla .uppgift 

0111 

r\) da deklaratiilnL·n avsn arvfallcn eller testalllL'lltc.::rad egend<im: 

I) arvl<itarc.::ns (IL'Stators) .11ch dep skattskyldiges fullstiindiga namn och 

hc.::mvist: 

2) an·btarcns ( kstaturs) diidsdag och, !llll skattskyldighd intriitt senare, 

tidpunk!L'n hiirfi\r: 

_;) fiirhall;111dc.::t mellan ;1n·J;itaren ( tc.::stator) och den skattskvldige iiwn

som, ,·id tilliimpning av .lll * fiirsta styrkL't. det .fiirh;illande. efter 'ilkc.::t i 

si1dant fall skatten skall beriiknas: 

4) de grunder. efter ,·ilka lnttens storkk hcstiimts: 

.'i) bcskaffenhc.::ten 0L'i1 viinkt av den C,l!endnm. \'arav lotten l1L·st;°1r: 

B) d;i dc.::klaratinnen a\·sl'I" fi1rdrv. som \'id fiirsiikringstagarcs diid tillfallit 

ti.irmanstagarc. \'ilh·n icke tillika iir arvinge eller ll'st;1111cntstagarc.::: 

fiirh;'1llamkn mntsv;1randc de 11v;in under Al I). 2), -'l och :'i) angivna: 

CJ dii dcklaratinnl'n a\'ser ,l!i1va eller annat jiimlikt .17 ~ 1Urmed 1 

hcskattningshiinseendc likstiillt f;ing: 

I) gi,·arens 11ch ckn skattskyldiges fulhtiindiga namn och hem\'ist: 

2) tidpunkten fiir g;1vans fullhordalllk _eller for iiverliimnandet ·till 

mottagaren av handling, innefattande giltig utfastelse .11m g;ivan. l'lkr. um 

'kattskvldighet inlriitt senare. tidpunkten hiirf<ir: 

.'\) fiirh~'1llalllkt mellan gi,·arcn nch den skattskyldigL' iivens<lill. "id 

tilJ;impning jfo1likt 411 ~av fiirt·skriftcn i Jll ~ fiirsta stycket. det fiirhallande. 

efter \'ilkc.::t i s:1dant fall skatten skall hcstiimmas: 

4) cgendnmcns beskaffenhet och dnlt::: 

:'i) tidigare fiin·;irv. till vilka jiimlikt 41 ~ h;insyn sbll taga-; vid skatll'ns 

bt·st:im m ande. 

r\ng<1ernk sk\'ldighl't att i deklarati•in. snm a\".;er anfallen l'iler tL'SlarnL·n-
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N11l'l1ra11de lrdt'lsc Fiireslagen lyilel.1c 

tcrad egendom eller förvarv. som omförmälc.:s ovan undn 13), lämna uppgift 

ang;it'ndc \·issa tidigare förviirv stadgas i 19 *· 
Diir deklaration avser egendom. vilken av förcg{1c.:ndc innehavaren på 

livstid innehafts med sådan rätt, varom förmiilcs i 8 *· skola jämväl 

foregi1ende innehavarens fullstiindiga namn nch hemvist uppgivas. 

Vad ovan siigs betriiffande arvl{1tare (tcstatnr) skall beträffande fideikom

miss. som avses i .\() * andra stycket. giilla niirmast förcg{1cnde innehava

ren. 

Deklaration .1k11/I 11r/ii11111a.1· i trä 

l'Xt'lll/l/11r och, om den avser gåva 

eller :rnnat jii111/ik1 37 * diin111:d i be

skattningshiinscendc likstiillt rang. 

avfattas ii blankett enligt formulär. 

snmji1s1s11illl's av regeringen. Dekla

rationen skall t1tfiiljas av handlingar, 

inndattandc upplysning om de för

h;illanden. som iiro av betydelse för 

skattens bestiimmande. Har bnupp

!t'ckning efter utliinning hiirstädes 

fiirriittals men \id ingivandet av 

deklaL1tion ang~ende kvarlt1tenska

pen iinnu icke blivit inregistrerad. 

skall vid deklarationen fogas boupp
teckningen i huvudskrift eller be

styrkt avskrift. 

Deklaration som avser gåva eller 

annat enligt 37 s diirmed i bcskatt

ningshiinscende likstiillt fang. avfat

tas pd blankett enligt formuliir. som 

faststiills av regeringen eller m· den 

myndighet som regaingen hcs11/m-

111er. Deklarationen skall åtfiiljas av 

handlingar, innefattande upplysning 

0111 de förhall<mden, som iir av bety

delse för skattens bestämmande. 

I !ar bouppteckning efter utliinning 

frirriittats hiir men vid ingivandet av 

deklaration ang{1cnde kvarlätenska

pen iinnu icke blivit inregistrerad, 

skall vid deklarationen fogas houpp

tcckningen i huvudskrift eller be

styrkt avskrift. 

.is*~ 

Avliimnade deklarationer skall Avliimnade deklarationer skall 

f\irvaras hos heskattningmyndighe

tl'n umkr toh· iir fr[111 11tg{111gen av 

det t1r. under \'ilket de har ingivits. 

Om beskattningsmyndighetcn eller 

den enligt 64 s I mom. förordnade 

l_!ranskningsmyndigheten av särskild 

anledning finner det påkallat, skall 

en deklaration förvaras under femtio 

<lr friin utg{mgen av det ~ir. under 

vilket den har ingivits. Efter utg{mg

en av nu angivna tider skall deklara

tinncrna fiirstiiras. 

förvaras h1 is hcskattningsmyndighe

ten under tolv iir från utgilngen av 

det ilr. under vilket de har ingivits. 

Vad 1111 har sagts g111/er ä1·e11 om 

dcklararirmcn ime har .fi'ira11/e1t art 

skatt faststiillts. Om bcskattnings

myndigheten eller den enligt 64 § 

1 1110111. förordnade gransknings-

111yndighctcn av siirskild anledning 

finner det pi.1kallat. skall en deklara

tion förvaras under f cm tio f1r friin 

utgi111gcn av det iir. under vilket den 
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Nuvarande lydelse 

5 

Föreslagen ~ydelse 

har ingivits. Efkr utgången av nu 

angivna tider skall deklarationerna 

förstöras. 

51 *' 
Ärende rörande fastställande av skatt. som ej skall uttagas efter 

deklaration, upptages till avgörande vid inregistrering av bouppteckning 

eller handling, som avses i 20 kap. 10 ~ ärvda balken, eller när handling som 

avses i 49 a * inkommit till beskattningsmyndigheten eller. där jämlikt 17 * 
anst[md med skattens faststiillande blivit beviljat, när till beskattningsmyn

cfigheten ingivits handling. för vars företeende anståndet beviljats, eller. om 

sådan handling icke ingives inom anståndstidcn. vid utgången av sistnämnda 

tid eller. då jämlikt 32 * a) efterbeskattning skall äga rum till följd av 

bevakning av där omförmiilt testamente, vid bevakningen. 

Bevis om det belopp. vartill Bevis om det belopp. vartill 

skatten blivit fastställd, skall tecknas skl!tten blivit fastställd. skall tecknas 

på bouppteckning eller handling. 

som avses i 20 kap. 10 * ärvdabalken 

eller i 49 a *· eller i fall, då deklara

tion skall argiras, på det exemplar av 

deklarationen, som återstiilles tilf den 

skattskyldige. När efterbeskattning 

jämlikt 32 * a) skall ske till följd av 

bevakning av testamente. skall 

s{1dant bevis tecknas pii utgående 

expedition angående bevakningen. 

på bouppteckning eller handling. 

som avses i 20 kap. 10 § iirvdabalken 

eller i 49 a *· När efterbeskattning 

enligt 32 * a) skall ske till följd av 

bevakning av testamente, skall 

sådant bevis tecknas p~1 utgående 

expedition angiiende bevakningen. 

I [ar jiimlikt 17 §beviljats anstiind mL·d fasts!iillande av skatten. åligger det 

dödsboet att tillhandahtilla beskattningsmyndigheten utlämnad bouppteck

ning för sadan anteckning som sägs i föregående stycke. 

Handling. som anges i andra stycket, skall för anteckning. som där avses. 

tillhandahållas överrätt. niir denna faststiillt skatt till högre belopp än förut 

beräknats. och den enligt 64 * 1 mom. förordnade granskningsmyndigheten. 

när skattskyldig vitsordat anm;irkning som framst~illts av denna myndig

het. 

4 mom.'' Har anst{md medgivits. 

skall länsstyrelsen förse handling. 

som avses i 53 * sista stycket. fiirut-

'Scna>tc Jy,kbc !9<l'J:JKh. 

'' Srnastc lydcbe 1%4:1 lll. 

4 mom. I Iar anstiind medgivits. 

skall länsstyrelsen förse handling, 

som avses i 53 * fjiirdc och femte 
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lli11rnra11de lyddl"!' Fiir<'sl11gl'11 l_l'li<·/.1c 

Clll1 ml.'d anll.'ckning om det kontant styckena. förutom nwd antt:ckning 

inbetalda skatt.:hcloppet. med bl.'vis om det kontant inhl.'talda skattehl.'-

nm all skuldfiirhindl.'lse blivit avliim- loppL't. med bevis om att skuldfiir-

nad för i1tcrstnden av skattens hindelse blivit avlämnad för äterstn-

bi:lnpp. den av skattens belopp. 

Denna lag triider i kraft den I januari I 982. 

Utskottet 

Utskottet. som inte funnit anledning till erinran mot regeringens förslag. 

hemstiiller 

att riksdagen med bifall till proposition I 981/82:26 antar dl.'t vid 

propositionen fogade förslag till lag om ämlring i lagen 

( 1941 :416) om arvsskatt och gävoskatt. 

Stockholm den 10 november 1981 

Pit skattl.'utsknttl.'ts v:ignar 

ERIK WÄRNI3ERG 

Niirrnrandc: Erik Wiirnberg: (s). Knut Wachtmeister (m). Stig foscfson (c). 
Valter Kristenson (s). \Vilhelm Gustafsson (fp). Rune Carlstein (s). Olle 
Wt!stberg i I Iofnrs (s). Tage Sundkvist (c). Ha!,!ar Nonnark (s). Bo Lundgren 
(m). Ingemar Halknius (c). Olk Grahn (fp). Egon .lacohssnn (s). Bo 
Södl.'rsten ( s) och Arne Svensson ( m). 


