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KJELL-OLOF FELDT 

Propositionens ·huvudsakliga innehåll 

I propositionen föresläs iindringar av reglerna om i1terbetalning av arvs

och gåvoskatt. Enligt förslaget slopas det nuvarande kra\"et pii att hnvriitts

hcslut om siinkt skatt skall ha vunnit laga kraft innan [1terhetalning för sh·. 
Även kravet pt1 ansiikan för {1tcrhctalning föresl:\s slopat. 

Ändringar föreslt1s vidare när det gäller reglerna om anstiind med 

skattehetalningen. Nuvarande regler innebiir bl.a. att ansökan om anstand 

måste göras innan skattehesluti:t har meddelats. Enligt förslaget skall en 

anståndsansökan kunna ges in inori1 fyra veckor efter det att skattebeslutet 

har meddelats. 

Slutligen föresbs en höjning från lti 000 kr. till 50 000 kr. av ckn 

viirdegriins som anger i vilka fall siirskild viirdering av liinsstyrclsen fordras i 

fräga om fast egendom som saknar taxeringsviirde. 

I Riksdagen 1'182183. I sam/. Nr 170 
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Förslag till 
, Lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 

Hiirigenom föreskrivs i fdga om lagL'n ( 1941 :-H6) 0111 arvsskatt och 
g[1voskatt 1 

dels att 22 * 2 mom .. 26 § • .'i.'i * 1-3 och 6 mom. samt 61 §skall ha nedan 
angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas L'n ny paragraf. 711 *· av nL'dan angivna 
lydelse. 

Nurnrande lydelse Fiireslagrn lydelse 

')"') ~ 
-- s 

2 mom.2 Har fast egendom efter den tidpunkt. som niist föregf1ende t!fets 
taxeringsvärde avsett, nedgått i viirde genom eldsv{1da, vattenfliide eller 
annan dylik tilldragelse eller genom borttagande av byggnad eller annan 
anläggning å egendomen eller av tillbehör diirtill eller genL'm skogsavverk
ning eller genom nedläggning eller väsentlig föriindring av rörelse. i vilken 
egendomen varit anviind. eller av annan liknande anledning. skall liinssty
relsen i det liin cHir egendomen iir beliigen pt1 ansökan av skattskyldig, 
boutredningsman eller testamentsL'xckutor. efter verkstiilld utredning. 
<'tsätta egendomen särskilt viirde till kdning för beriikning av p<"1 egendomen 
bclöpande arvsskatt. 

Diir efter tidpunkt som .nyss niimnts fortsatt bebyggelse skett ti fast 
egendom eller dess viirde eljest förhiijts till följd av ny-, till- L'ller ombyggnad 
eller väsentlig förändring av rörelse. vari egendomen varit anviind. eller 
annan liknande anledning. iiger beskattningsmyndigheten hos hinsstyrelsen 
påkalla att egendomen för iindam<il. som i föregäende stycke siigs. ;\sättes 
särskilt viirde. 

Fast egendom, för vilken icke 
fiJznes särskilt taxeringsvärde, skall 
.ock av länsstyrelsen äsiittas Fiirde till 
ledning för arvsskattens bestfönman
de. Det aligger skattskyldig. bout
redningsman eller testamentsexeku
tor att göra ansökan härom. Värde
ring som nu sägs är dock icke erfor
derlig. där det finnes uppenbart. att 
egendomens viirde ej ÖvL'rstiger 
JO 000 kronor. 

Yid 1·ärdesiittni11g enligt detta 
moment skall hänsyn tas till eg1~n

domcns beskaffenhet vid den tid
punkt som avses i 21 §. Värdet skall 
uppskattas enligt de grunder som 
giiller för bestämmande av tax
eringsvärde året före det är d~i denna 
tidpunkt inföll. Föreskrifterna i 
22 * I mom. andra och tredje me-

I Senaste lydelse av lagens rubrik 197..\:~57. 

2 Senaste lydelse 1982:339. 

Fast egendom som ime har siirsk i It 
taxeringsviirde skall också 1·ärderas 
av länsstyrelsen till ledning för arvs
skattens bestämmande. Det {tligger 
skattskyldig. hnutreclningsman eller 
testamentsexekutor att ansöka om 
detta. Viirdering hchärs dock inte 
om det är uppenbart att egendomens 
viirde inte överstiger 51! 000 kronor. 
Lii11sst_l'rclsc11 skaft 1·idare göra 1•iir
dering om beska11nings111yndighete11 
hegiir det. 

Vid riirdering enligt detta moment 
skall hiinsyn tas till egendomens 
beskaffenhet vid den tidpunkt som 
avses i 21 *· Viirdet skall uppskattas 
enligt dL' grunder som giiller fiir 
hcstiimmanck av taxeringsviirde :'iret 
före det är di\ denna tidpunkt inföll. 
Föreskrifterna i 22 ~ I mom. andra 
och tredje meningarna skall d:irvid 
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N111·aramle lrdclsc 

ningarna skall därvid tilHimpas. 
Siikc111de11 skall himna liinsstyrclsen 
de upplysningar som behövs för 
prövning av ansökningen. Uinssty
relsen far i iirendet inhämta yttrande 
frim ordfiir;mden i fastighctstax
eringsnämnd för det distrikt. inom 
vilket egendomen iir belägen. Läns
styrelsen far iiven beslut:.i om besikt
ning av egendomen. Har iirendet 
tagits upp pä ansökan. får dock 
s:'1dant beslut fattas endast om 
sökanden åtar sig att betala kostna
derna för besiktningen. I fall som 
a1·scs i andra sil'cket skall kostnader
na betalas av allmänna medel. 

3 

' fi)reslagen l_wlc:lsc 

tillämpas. Ska11skyldig. /Joll/rcd-
11i11gs111a11 eller tcsta111e11tscxekutor 
skall himna bnsstyrelsen de upplys
ningar som behövs för prövning av 
ansökningen. Länsstyrelsen far i 
ärendet inhämta yttrande frän ord
föranden i fastighetstaxeringsnämnd 
för det distrikt. inom vilket egen
domen iir belägen. Linsstyrelsen för 
även besluta om besiktning av egen
domen. Har ärendet tagits upp p<'1 
ansökan m· a1111a11 än heskatllli11g.1-
111y11dighctrn. får dock si1dant beslut 
fattas endast om sökanden ~itar sig 
att betala kostnaderna för besikt
ningen. liar 1·ärdcri11gc:11 hegiirts cl\' 

heska1111i11gsmy11dighnc11 skall kost-
naderna betalas av allmänna me
del. 

Länsstyrelsens beslut enligt detta moment för inte överklagas. 

26 *" 
Den som omhiinderhar dödsbos egendom iivensorn skattskyldig har att 

tillhandahttlla den utredning, som prövas erforderlig för bedömande av 
egendoms värde. 

Till upplysning om viirde av fast egendom skall företes taxerings bevis eller, 
där egendomen enligt 22 * 2 mom. första eller tredje stycket f1satts siirskilt 
värde, länsstyrelsens beslut i iirendet. Påkallar skattskyldig ti!Uimpning av 
sf1dant särskilt värde. skall erforderligt anstånd med skatteiirendets avgöran
de liimnas för uppvisande av liinsstyrelsens beslut. såvida det visas. att 
ansökan om {1sättande <tv siirskilt värde av egendomen blivit gjord. 

Till ledning: för viirdering av akti
er, obligationer och cbnned jiirnfl\r
liga värdehandlingar skall företes 
intyg av bank, mäklare eller annan· 
med sakrn förtrogen. Är s{1dan hand
ling icke noterad på hörs. skall före
tes av länsstyrelsen meddelat bevis 
om det viirdc, vartill enligt senast 
verkstiilld prövning handlingen kan 
ha upptagits vid taxering enligt lagen 
( 1947:577) om statlig: förmögenhets
skatt. 

Till ledning för viirdering av akti
er. obligationer och diirmed jämför
liga viirdehandlingar skall företes 
intyg av bank. miiklarc eller annan 
sakk111111ig. Om s[1dan handling inte 
iir bör.1·11otl'md och inte heller annars 
omsätts på kapitalmark11ade11 skall i 
stiillet företes av länsstyrelsen med
delat bevis om det värde. vartill 
handlingen enligt senast verkställd 
prövning kan ha upptagits vid tax
ering enligt lagen (l 947:577) om 
statlil! förmö!!cnhetsskatt. 

JJeskattningsmyndigheten m;L diir särskilcf anlcdntng föreligger, förordna 
lämplig person att verkstiilla uppskattning av lös egendom till ledning för dess 
värdering. Förordnande som nu sagts m:I. efter framställning av elen enligt 

·'Senaste lydelse 198!: 1118. 
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N111·arwulc lydelse fi'ireslagrn lrdd.1e 

64 * I mom. förordnade granskningsmyndighden. meddelas av hovriitten i 
dit fullföljt skatteiirende. Det illigger skattskvldig eller den. som för 
skattskyldig omhiinderhar egendom. all hidla egendomen tillg:inglig for 
besiktning iivcnsom att tillhandag{1 förriittningsmannen med upplysningar 
och annan utredning. b'sättning ;it fiirriittningsmannen erliigges. om 
egendomen ingår i diidsbo, av boet och eljest av den för egendomen 
skattskyldige. 

I mo m .4 Uppgt1r i dödsbo be
loppet av kontanta medel och diir
med jiimförligi1 fordringar samt viir
det av obligationer och andra liitt 
realiserbara viirdepapper samman
lagt inte till dubbla beloppet av cli:n 
arvsskatt. som enligt 54 * skall för
skjutas av diidsboet. eller föreligger i 
andra fall för någon som iir skattskyl
dig enligt denna lag avseviird svf1rig
het att genast betala hela den skatt. 
som belöper pii egendom som har 
tillfallit den skattskyldige. rnr be
skattningsmyndigheten medge. att 
skatten betalas genom högst tio (1rli
ga inbetalningar. Anstimdet for inte 
utsträckas till flera inbetalningar iin 
som iir nödviindigt. 

1 mo m . Uppgtir i diidsbo belop
pet av kontanta medel och diirmed 
jämförliga fordringar samt viirdet av 
obligationer och andra liitt realiser
bara viirdepapper sammanlagt inte 
till dubbla beloppet av den arvsskatt, 
som enligt 54 * skall förskjutas av 
dödsboet. eller föreligger i andra fall 
för ni1gnn som iir skattskyldig enligt 
denna lag avseviird svilrighet att 
genast betala hela den skatt. som 
belöper pii egendom som har tillfallit 
den skattskyldige. fttr beskattnings
myndigheten m.edge. att skallen 
betalas genom hiigst tio {irliga inbe
talnin~ar. liar rn öiwriitt l'ft<'r 
be.11·1'i;fasis1ällt skatt till högre bel;1pp 
iin rnligt d<'t iii·erklagade hcs/11/e/, filr 
ii1·erriitte11 under samma jörlllsi'itt-
11i11gar 111edg1' anstånd med hewl11i11g
e11 av det 1illkrmz111a11de skattehelop
pet. Anstiinch:t fiir inte utstriickas till 
flera inbetalningar iin som iir niid
v~indigt. 

I fr<'tga om skatt som belöper p{t I fri'iga om skatt som belöper pä 
egendom mm skall viirderas enligt egendom som skall yiirderas enligt 
bcstiimmclserna i 22 * 3 mom. och bestiimmclserna i 22 * 3 mom. och 
23 * F tredje stycket for beskatt- 23 ~ F tredje stycket for heskatt-
ningsmyndigheten medge att skatten ningsmyndigheten clll'I' iirerriittrn 
betalas genom högst tjugo ärliga medge att skatten betalas genom 
betalningar. hiigst tjugn ~irliga inbetalningar. 

Föreligger synnerliga skiil for regeringen i annat fall iin som avses i 
förcgt1ende stycke medge viss skattskyldig att den skatt. som belöper p:'t 
egendom som har tillfallit den skattskyldige. betalas genom högst tjugo {1rliga 
inbetalningar. 

2 mo m .° Första inbetalningen 2 m n m. F\irsta inbdalningen 
skall iiga rum inom tid. som 1111gin'.1 i skall iiga rum innm d<'n tid som anges 

4 Senaste lydelse I lJ~ l :liJ4. 

5 Sl'naslL' lyJeb.: l '.177: 1174. 
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Nuvarande lydelse 

52 * I mom .. och skall uppgii, om 
skatten uppdelas i endast tva poster. 
minst till en fjiirdeclel av skattens 
hclopp och i andra fall minst till 
helopp 11wts1·ara11</e skattebdoppct 
delat med antalet inbetalningar. 
Andra inbetalningen skall 1·erkstiil
los ä årsdagen för hcslutet om 
skattens fastställande och envar av 
de följande cl motsvarande dag det 
i'tr. varunder den ji"irfaller till betal
ning; och skola dessa inhetalningar 
uppgi't till sinsemellan lika belopp. 
Har anstånd medgirits enligt he
stämmelserna i 1 mom. andra styck
et skola de ilrliga inbetalningarna 
uppgå till minst~ 3 oon krom;r. A 
skatt. med mrs er/liggande ansti'md 
åtnjutes. utgilf riin:a. Riintan utgår 
fdm och med mttnaden efter den d:'t 
skatten skulle ha erlagts om anstånd 
icke medgirits till och med den 
månad då anständstiden gått till 
ända. I fråga om riintan gälla i övrigt 
bcstiimmelscrna i 52 * I mom .. dock 
af/ riintan påföres av liinsstyrelsen. 

3 mo m . '' Framstiillning llm an
stånd skall skrifiligen göras senast del 
skatteiirendet upptages till argöran
de. Heviljas anstånd, skall inom tid. 
som heskattningsmyndigheten lllsiit
ter, till denna avlämnas till staten 
utfärdad skuldförbindelse å det 
belopp anstiinclet avser jiimte riinta. 
Medgires anstånd. skall därjämte 
inom samma tid ställas nöjaktig 
säkerhet. dock att s{1dan skyldighet 
icke föreligger för skattskyldig med 
m·see11de å skatt som skall utg{1 för 
nyttjanderiitt eller riitt till riinta. 
a\·kornst eller annan förmi'm eller för 
riitt, som avses i 8 ~ andra stycket. 
Fullgöres ej vad i detta moment 
föreskril'its, anses anståndet fön·er
kat. 

0 Senaste lydelse 1974:857. 

1 • Riksdagen /9/l2!X3. 1 sam/. Nr 170 

5 

FiirC'slagen lydelse 

i 52 * l 1110111. C'/ler inom tre 1·eckor 
ej/er dagen för a11sttlndshes/111et om 
deua i1111ehiir en senare förfallodag. 
Om skatten uppdelas i endast tvi'1 
poster skall denna inhewlning uppgit 
minst till en fjiircledel av skattens 
belopp. I annat ji1// skall den uppgå 
minst till ett belopp som mots1·arar 
skattehcloppet. delat med antalet 
inbetalningar. Andra inbetalningen 
skall göras pä arsdagcn för heslutet 
om skattens faststiillande och envar 
av de föl.iancle på motsvarande dag 
det är, under 1·ilket inbe111/11inge11 
skall ske. Dessa inbetalningar skall 
uppgå till sinsemellan lika stora 
belopp. Har anst::'mcl medge/Is enligt 
bestämmelserna i I mom. andra 
stycket skall de {1rliga inbetalningar
na uppgit till minst 3 Ollll kronor. f'å 
skatt .mm omji11111s 111· anst{111cl utgär 
riinta från och med m[1naclen efter 
den då skatten skulle ha erlagts om 
anstånd inte medge/Is till och med 
elen m{mad då anstånclstiden giitt ti Il 
iinda. I fr[1ga om räntan gäller i övrigt 
hcstiimmclserna i 52 ~ I mom. Riin
tan påförs dock av liinsstyrclsen. 

3 mo m . 1\11siika11 om anständ 
skall göras skriftligen och ha kommit 
in till bcskattningsmrndigheten eller. 
om a11ståndsbes/11t enligt I 1110111. 

a11krm1mcr på en öi·crriitt, till de11na 
senast frra 1·cckor efter de1r dag då 
bes/litet 0111 skattens ji1ststiillande 
meddelades. Beviljas anstand, skall 
inom tid, som heskattningsmyndig
heten eller öi·erriit1e11 hestiimmer, till 
denna avHimnas en till staten utfär
dad skuldförhindclsc på det helopp 
anst[mdet avser jiimtc ränta. Den 
skattshldigc skall dessutom i,nom 
samma tid stiilla nöjaktig siikcrhet 
om inte anståndet ui·ser skatt som 
skall utgå för nyttjanderätt eller riitt 
till ränta. avkomst eller annan för
rn{m eller för rätt. som avses i 8 * 
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Nuvarande lydelse 

6 mo m . 7 Underriitt, som motta
git skuldförbindelse. har att omedel
bart till länsstyrelsen överlämna 
densamma med tillhörande säkerhet 
jämte protokollswdrag, innl.'fattande 
anståndsbeslutet. Det i1ligger läns
styrelsen att genast till underriitten 
översända kvitto å dc mottagna 
handlingarna. 

Å länsstyrelsen ankommer att vär
da och bevaka skuldförbindelse och 
säkerhet, som rill densamma över
liimnats eller av länsstyrelsen ome
delbart mouagits. 

6 

Föreslagen lyddff 

andra stycket. An.wånder skall anses 
fiirverkat i den mån den skattskyldige 
i111ef11llgör det som förcskrh;s i detta 
moment. 

6 m o m . Domsrot. som mottagit 
skuldförbindelse. har att omedelbart 
till länsstyrelsen överlämna densam
ma med tillhörande säkerhet jiimte 
anstandsbeslutet. Det iiligger liins
styrclscn att genast till domstolen 
översända kvitto på de mottagna 
handlingarna. 

Det ankommer på länsstyrelsen 
att vårda och bevaka skuldj<Jrbinde/
ser och siikerhercr. som länsstyrelsen 
har mottagit. 

6J §S 
Äger på grund ai· bestämmelserna i 

27 §. 33 § 3 mo111. eller 56-59 §§eller 
enligt överrätts beslut dödsbo eller 
skattskyldig återfå erlagd skatt. skall 
i den ordning som är förskriven i 
fråga om restitution av skatt enligt 
uppbördslagen ( 1953:272). skatte
beloppet på ansökan kostnadsfritt~ 

återbetalas iindä att rill grund för 
återbetalningen åberopat hes/111, där 
det meddelats av underrätt eller liins
styrelse, ej 1·1mnit laga kraft. Dödsbo 
eller skattskyldig äge ock. utom i fäll 
som avses i 57-58 a .~.~. att å återbeta
lat helopp erhålla ränta. 

I fall. som avses i 57-58 a §§. 
ankommer det på regeringen att 
förordna i vad mån ränta enligt första 
stycket skall utgå å skattebelopp, som 
återbetalas. 

Har jämlikt 55 § anstånd medgivits 
med erläggande av skatt. skall vid 
befrielse fr{m hela det skattebelopp. 
som westår oguldet. a\'/iimnad skuld
.förbindelse återstiillas. Avser befriel
se endast del ay oguldet skattl.'belopp, 
skola de årliga inbetalningarna i mot
si·arande män nedsättas. 

7 Senaste lydelse 1964:310. 
8 Senaste lydc.:lse 1974:857. 

Har dödsbo eller skattskyldig rätt 
1111 återfå betalad skatt på grund av 
överrätts beslut eller besl111 enligt 
27 *· 33 § 3 mom. eller 56-59 *~· 
skall skattebeloppet kostnadsfritt 
återbetalas i den ordning som är 
föreskriven i upphördslagen ( l 953:-
272) i fnlg:a om restitution av skatt. 
Beslut som gmndar n/u till ätnheta!
ning skall omgående sändas till den 
liinsstyre/se .1·0111 enligt 52 ~ I mmn. 
tredje stycker är uppbördsmyndighct. 
Pä ska1tebelopp som återbetalas 
11tgår ränta 0111 inte annat följer av 
andra stycket. 

I fall. som avses i 57-58 a ~~. 
ankommer det på regeringen att 
förordna i vad mån ränta skall 
utgå. 

Har enligt 55 § anstånd medgetts 
med erläggande av skatt. skall vid 
befrielse från hela det skattebelopp 
som inte har betalats den ingirna 
skuldförbindelsen {1tcrstiillas. Avser 
befrielsen en del av det obetalda 
skattcbr!oppet skall beska1111ings-
111yndighcten l.'llcr iii·erriitten 0111prö
i•11 a11.1·tåndsbcs/111e1. 
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70 -~" 
Besrär ö1•er hes lut mn j{1stställande a1· skatt enligt denna lag i111wkar inte pd 

skyldigheten all betala den skall som beslwet aner. 
Återbetalning m· skall enligt 61 .~,,·kall ske ärcn om det beslut som föranleder 

clterbetalningi:n inte har 1wmit laga kraft. Om lw1·rättcnfi1ststiillt skallen till e// 
liigre belopp än den enligt M * I mom. fiirordnade granskningsmyndigheten 
medgefl eller yrkat, får dock ilterbetalning inte ske om gmnskningsmyndig
heten anmäler hinder mot detta. I sistnämnda fall får länsstyrelsm efter 
w1si)kan m· dödsho eller skaffskyldig medge återberalning. i·mTid bestämmel
serna i 49 * 2 mom. sista stycket uppbörds/agen (1953:272) om ställande al' 
säkerhet skall tillämpas. · 

Denna lag träder i kraft öen l juli 1983. De nya bestiimmclserna i 55 * 2 och 
3 mom., 61 *och 70 Sandra stycket tillämpas dock endast i de fall då beslutet 
om skattens fastställande meddelas efter ikrafttriidandet. 

'Senaste lvddsc 1974:~57. 
'' Fi.irutvar;rndc 7iJ *upphävd genom 1967:793. 
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FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1983-0:1-17 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden I. Carlsson. 

Lundkvist. Fcldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallcn. Peterson. 

Anderss<1n, Raincr, Boström. Bodström, Göransson, Gradin, Dahl. R. 

Carlsson. Holmberg. Hellström 

Föredragande: statsrådet Feldt 

Lagrådsremiss om vissa ändringar i reglerna om uppbörd av 
arvs- och gåvoskatt, m.m. 

1 Inledning 

Justitieombudsmannen Per-Erik Nilsson (JO) har i en framställn.ing till 

regeringen föreslagit vissa ändringar i lagen (1941 :416) om arvsskatt och 

gåvoskatt, AGL. Ändringsförslagen avser främst reglerna om återbetalning 

av skatt och om anstimd med skattebetalning. Efter remiss har yttranden 

över framställningen avgetts av domstolsverket. kammarkollegiet och 

länsstyrelserna i Stockholms samt Göteborgs och Bohus län. 

Jag kommer här att behandla JO:s framställning liksom två andra frågor. 

Den ena riir reglerna om värdering av fast egendom som saknar taxerings

värde. Den andra frågan avser underlaget för viirderingen av vissa aktier. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Inledande synpunkter 

Huvuddragen i arvs- och gåvobeskattningen har varit oföriindrade sedan 

m_yeket lång tid tillbaka. Under ärens lopp har AGL visserligen ändrats vid 

ett flertal tillfällen men många bestiimmmclser är i stort sett oförändrade 

sedan tillkomsten av lagen ar 1941. Mera genomgripande reformer har skett 

år 1958 då kvarlåtenskapsskatten avskaffades och skatteskalorna justerades 

och år 1964 dä uppbördsförfarandet rationaliserades. I samband med 1970 

års skattereform ändrades även arvs- och gi'tvobeskattningen. 81.a. infördes 

särskilda regler för värdering av fiiretagsförmögenhet. Därefter har bl.a. de 

sistnämnda reglerna ändrats vid flera tillfällen. Skatteskalorna har ocks[1 
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justerats. senast genom lagstiftning förra året. 

De betydande omliiggningar av. bl.a. bcskattningsförfarandet som kapi

talskatteberedningcn föreslog i sina betänkanden åren 1969 och 1971 (SOU 

1969:54 och 1971:46) ledde endast i begränsad 0;11fattning till lagstiftning. 

Någon samlad översyn av AGL har sedan dess inte företagits. 

Mot den nu angivna bakgrunden iir det förklarligt att lagstiftningen om 

arvs- och gåvoskatt möter kritik i olika avseenden. I framstiillningcn fdn JO 

anförs också kritik av mera allmänt slag mot AGL. Enligt JO är 

regelsystemet komplicerat och många bcstiimmelser utformade på ett sätt 

som lämnar åtskilligt att önska i fråga om klarhet och begriplighet. JO pekar 

också på att de lösningar av vissa rättsfrågor som lagen anvisar. hl.a. när det 

gäller olika delar av bcskattningsförfarandet, inte stär i överensstämmelse 

med motsvarande regler på skattcomrädet i övrigt. 

Liknande kritik mot AGL framförs iivcn av en arbetsgrupp inom 

riksskatteverket (det s.k. ÖBO-projektet) i utredningsrapporten Förenkla 

taxeringsprocessen som lämnades är 1981. ÖBO-projektet anser att en 

s~mlad översyn av arvs- och gavobeskattningcn är pt1kallad. 

Jag delar uppfattningen att den nuvarande lagstiftningen iir i behov av en 

modernisering och att en översyn av denna bör komma till st[lnd. Ett 

förhållande som måste beaktas i det sammanhanget är bl.a. arbetet med ny 

lagstiftning på äktenskapsrättens område som f.n. bedrivs inom justitiede

partementet på grundval familjclagssakkunnigas förslag till ny äktcnskaps

halk (SOU 1981 :85 ). Jag återkommer i ett annat sammanhang till frågan om 

en översyn av AGL. 

Den omständigheten att en samlad översyn av arvs- och g~1vobcskattning

en bör komma till stånd inom en relativt nära framtid bör enligt min mening 

inte föranleda att nu uppmärksammade behov av lagiindringar i bcgriinsadc 

frågor skjuts på framtiden. De förslag som väckts av JO anser jag vara av det 
slaget att omedelbara iindringar·i AGI.. iir påkallade. Även vissa andra frågor 

som jag tar upp i det följande iir av den karaktären. 

2.2 Återbetalning av skatt 

Bestämmelserna om återbetalning av arvs- och gävoskatt finns i 61 ~ AGL 

och innebär bl.a. följande. liar det beslut som grundar rätten till 

återbetalning fattats av hovrätt krävs för återbetalning att beslutet har vunnit 

laga kraft. Däremot krävs inte laga kraft om rätten till äterbctalning beror på 

beslut av beskattningsmyndighctcn. För återbetalning krävs vidare alltid att 

den skattskyldige eller dödsboet ansöker om det. 

JO föreslår att man slopar kravet på att hovrätts bt:slut om lägre skatt skall 

ha vunnit laga kraft för att återbetalning skall få ske. Han föreslar också att 

återbetalning skall göras utan att den skattskyldige behöver ansöka om det. I 

båda fallen framhåller JO bl.a. att bestämmelserna i AGL avviker fran vad 

som gäller för andra skatter. 
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Remissinstanserna tiljstyrker förslagen eller lämnar dem utan erinran. I 

fraga om förslaget att slopa kravet pä lagakraftvunnet hovrättsbeslut för 

återbetalning framhäller kc111111wrkollc!{ict att granskningsmyndigheten lik

som enligt bestämmclsL'n i 87 § uppbördslagen (1953:272). UBL, bör ges 

möjlighet att anmäla hinder mot återbetalning. Bctriiffande förslaget att 

återbetalning skall ske u"tan särskild ansökan tillstyrker kollegiet med viss 

tvekan. Enligt kollegiet kan det i fr[1ga om arvsskattcilterbetalningar 

uppkomma sv;'trigheter att avgöra vem som iir behörig att lyfta beloppet. 

För egL'n dd gör jag följande bedömning. ÄndringsförslagL'n avser regkr 

som varit i stort ~ett oförändrade sedan AG L:s tillkomst. Den dit valda. 

lösningen såvitt avser kravet på lagakraftvunnct överrättsbL'slut för återbc

t<llning av skatt utgick från principer som därefter har övergetts. Numera 

tillämpas på beskattnin~somrtidet i övrigt L'n ordning som innebär att beslut 

om skatt skall verkställas oheroemk av om beslutet har vunnit laga kraft eller 

inte. Enligt 87 § UBL gäller siilunda som huvudregel att indrivning dlcr 

återbetalning skall verkstiillas oavsett att det beslut som föranleder ;ltgiirden 

inte vunnit laga kraft. Om beslutet innebär att skatten faststiillts till Higre 

belopp än taxcringsintcndcntcn yrkat kan dock denne anmäla hindL'r mot 

återbetalning. I ett sadant fall för liinsstyrclsen på ansökan medge 

återbetalning men då kriivs det i regel att den skattskyldige ställer 

säkerhet. 

Enligt min mening finns det inte någon anledning att pc! arvs- och 

gåv~ibeskattningsomradet ha kvar den frän beskattningsomrädet i övrigt 

avvikande ordningen som innebär krav p{1 lagakraftvunnet beslut i vissa fall . 

vid återbetalning. Tvärtom visar bl.a. det ärende som niirmast föranlett JO:s 

förslag att det nuvarande systemet i vissa situationer kan fä oliimpliga 

effekter. Jag vill också framhålla att det i AGL inte uppstiills nägot krav på 

laga kraft när det giiller det motsatta fallet. dvs. när överrätt bL'slutar om 

högre skatt. Jag ansluter mig alltså i princip till JO:s förslag. 

En lämplig lösning är enligt min mening att anpassa bestämmelserna till 

vad som gäller enligt UBL. Det innebär att jag delar kammarkollegiets 

uppfattning om behovet av en motsvarighet till den i 'il.7 § UBL intagna 

möjligheten att anmäla hinder mot återbetalning. Rätten att göra sådan 

anmälan bör tillkomma granskningsmyndigheten. dvs. ka1~1rnarkollcgiet och 

gälla för det fall att hovrätten fastställt skatten till liigre belopp än kollegiet 

yrkat eller medgett. 

Även när det giiller kravet pä ansökan för att skatt skall återbetalas har 

AGL en ordning som avviker frän övriga delar av skatteomr<1det. Som 

kammarkollegiet har påpekat kan det i arvsskatteiirenden visserligen ibland 

vara svart att avgöra vem som är behörig att lyfta' ett belopp som ·skall 

återhetalas. Jag kan emellertid inte finna att ett slopande av kravet p{1 

ansökan i nfrgon avgörande grad skulle ändra förutsättningarna för 

länsstyrelsens prövning i f1tcrbetalningsärendena. Enligt vad jag erfarit bl.a. 

frim länsstyrelseh{1ll uppfattas de nuvarande äterbetalningsrcglcrna som 
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omständliga. Även i den nu diskuterade· delen bör därför JO:s förslag 

genomföras. 

Mina förslag föranleder dels en ändring i 61 §första stycket AGL. dels en 

ny bestämmelse som motsvarar 87 § UBL. Den nya bestiimmelsen bör enligt· 

min mening lämpligen tas in som en ny paragraf. 70 *·i AGL. 

2.3 Anstånd med betalning av skatt. 

2.3.l Allmänt 

I syfte att underlätta betalningen av arvs- och gåvoskatt har i 55 * AGL 

tagits in regler om anstånd med betalningen av skatt. Enligt I mom. första 
/ 

stycket kan heskattningsmyndigheten under vissa förutsiittningar medge att 

skatten erläggs genom högst tio ii.rliga inbetalningar. I fr{1ga om skatt som 

belöper på sådan företagsegendom som omfattas av de s. k. liittnadsreglerna. 

får beskattningsmyndigheten enligt I mom. andra stycket medge att skatten 

erläggs genom högst tjugo årliga inbetalningar. Även i andra fall kan en 

uppdelning på högst tjugo årliga inbetalningar medges om synnerliga skäl 

föreligger. I sistnämnda fall tillkommer beslutanderätten regeringen enligt I 

mom. tredje stycket. 

Regler om hur betalningarna skall delas upp och om riinta finns i 2 mom. I 

3 mom. lämnas föreskrifter om förfarandet samt om krav på skuldförbindelse 

och säkerhet för det skattebelopp som anståndet avser. Ytterligare 

bestämmelser om förfarandet för det fall att anstand medgetts har tagits in i 

4-6 mom. 

2.3.2 Tidpunkten för ansökan om anstånd, 111.m. 

Beslut om anstånd med betalning av skatt fattas av beskattningsmyndig

heten. dvs. av tingsriitten i fraga om arvsskatt och av länsstyrelsen i fråga om 

gåvoskatt (55 § I mom. AGL). Ansökan om anstimd skall göras senast då 

skatteärendet tas upp till avgörande (55 ~ 3 mom. AGL). 

JO kritiserar i framstiillningen bestämmelsen om ansökningstidpunkten 

och hiivdar att den kan leda till betydande rättsförluster för de skattskyldiga. 

Hans förslag går ut på att den skattskyldige skall kunna begiira anstånd inom 

rimlig tid efter det han fött del av skattebeslutet. Enligt JO:s uppfattning hör 

vidare anständsfrågor som rör arvsskatt behandlas av länsstyrelsen och inte 

som f.n. av tingsriitten. 

Remissinstanserna delar JO:s uppfattning att tidpunkten för ansökan om 

anstånd bör ändras. När det sedan gäller valet av tidpunkt går dock 

meningarna isiir. Kammarkollegiet förordar att man. med bibeMllande av 

den nuvarande betalningstiden på sex veckor efter ckt att skattebeslutet 

meddelats. föreskriver att ansökan om anstiind fi'1r göras inom fyra veckor 

fran dagen för skattebeslutet. Motsvarande regel bör enligt kollcgieb mening 

gälla för det fall att en övcrriitt beslutar om höjning av skatten. Kollegiet 
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anser vidare att det är liimpligast att iiven i fortsiittningen l{1ta den myndighet 

som har beslutat om skatten pröva anqiindsfritgan. Pf1 den sistn;imnda 

punkten har domsw/s1·erket motsatt uppfattning och hävdar att principiella 

skäl talar för att samtliga frågor av verkstiillighctskaraktär läggs exklusivt p[1 

uppbördsmyndigheten. dvs. länsstyrelsen. Enligt lii11ss1yrelsc11 i Stockholms 

län bör den nuvarande betalningsfristen förlängas från sex veckor till tre 

månader samtidigt som tiden för anst{111dsansökan bestiims till en rn{mad 

efter det att skattebeslutet meddelades. Länsstyrelsen avstyrker en övergi111g 

till formell delgivning av beslut om faststiilld arvs- eller g[1voskatt. >luvarande 

ordning fungerar enligt länsstyrelsen tillfredsställande och en iindring skulle 

medföra ett avseviirt merarbete för beskattningsmyndighetcrna. Uinsstyrel

sen finner det däremot ändamalsenligt att prövningen av anständsfr{1gor 

beträffande arvsskatt flyttas över till uppbördsmyndigheten. 

För egen del vill jag anföra följande. Bakom den nuvarande regeln om 

tidpunkten för anst<'indsansökan ligger det vällovliga syftet att möjliggöra 

;amtidiga beslut om skatten och om anstånd med betalningen. Den valda 

lösningen kan emellertid som JO påpekat ge otillfredsstiillande konseh'"n

ser för skattskyldiga som inte kiinner till när ansökan senast skall ges in cller 

som missriiknat sig p<I skatten och först efter att ha fritt del av belutet rtir 

anledning att begära anstånd med skattebetalningen. Niir det giiller 

gilvoskatt har beskattningsmyndigheterna visserligen delvis eliminerat dessa 

olägenheter genom att man i regel tillstiiller de skattskyldiga besked om 

skatteberäkningen innan skattebeslutet fattas. Jag anser dock i likhet med JO 

och remissinstanserna att bestiimmelsen bör ändras. eftersom de skattskyl

diga därigenom fär biittre förutsättningar att utnytt.ja anstimc.lsmöjligheter-

na. 

Enligt JO:s förslag skall den skattskyldige fö möjlighet att begiira anstönd 

även inom rimlig tid efter det han f{itt del av skattebeslutet. Som n{1gra 

remissinstanser har piipekat sker f.n. ingen formell delgivning av beskatt

ningsmyndighetens beslut om faststiilld skatt. Denna ordning uppges fungera 

viil och jag anser det inte lämpligt att ändra den i detta sammanhang. 

Tidsfristen för anständsansiikan bör därför räknas från dagen för skattebe

slutet. Vidare bör den ordinarie betalningsfristen pt1 sex veckor fri'tn 

beslutsdagen ligga fast. Jag kan allts;I inte biträda förslaget från en 

remissinstans om en utsträckning av den fristen till tre m;'madcr. En s[1dan 

åtgärd skulle rimma illa med strävandena på vissa andra delar av 

beskattningsområde.t att förkorta skattcbetalningstiderna. Jag kommer mot 

denna bakgrund fram till att anständsfrftgan bör lösas i huvudsak på det siitt 

som kammarkollegiet förordat. Anståndsansökan bör sttledes fä göras inom 

fyra veckor frän den dag då skattebeslutet meddelades. 

Om anstånd medges skall enligt nuvarande regel i 55 * 2 mom. AGL den 

första inbetalningen göras inom den ordinarie betalningsfristen. dvs. senast 

sex veckor efter dagen för skattebeslutet. Mitt förslag om förliingd tid för 

anständsansökan kan i vissa fall. det gäller särskilt p;'t giivoskattcomrädet. 
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leda till att anstfö1dshcslutet inte kan fattas inom dC'nna sexveckorsperiod. 

Jag föreslär diirför att 55 ~ 2 mum. AGL kompletteras med en föreskrift om 

att första inbetalningen skall giiras inom tre veckor fnin dagen för 

anståndsbeslutet i de fall d~t-ta innebär en senare förfallodag iin enligt 

sexveckorsfristen. 

När det sedan gäller frägan om prövningen av anstimd hetriiffande 

arvsskatt skall ligga kvar hos tingsrätten eller föras över till liinsstyrelsen gör 

jag följande bedömning. Den nuvarande ordningen innebiir att upphörds

funktionerna i fråga om säviil arvsskatt som gävoskatt i hurndsak ligger hos 

länsstyrelsen. Fdgor om ansttmd är typiskt sett att hänföra till uppbördssidan 

av beskattningsverksamheten. Mot den bakgrunden skulle di..:t frän princi

piella utgångspunkter vara liimpligt att alla anständsfrt1gor handliiggs av 

liinsstyrclsen. Mot en sådan ordning talar emellertid det förh:\llandet att det 

även efter den av mig föreslagna iindringen av tidpunkten för anst:'1ndsan

sökan kommer att vara vanligt att anst[mdsfrägan viicks redan i anslutning till 

bouppteckningens ingivande. Starka skäl talar d{1 för att tingsriitten i ett 

sammanhang bedömer beskattningsfri"lgan oeh anst[mdsfri1gan. En sf1dan 

ordning torde också. som kammarkollegiet framhi11lit, te sig naturligast för 

de skattskyldiga. Att dela upp anstfö1dsbesluten mellan tingsriitt och 

länsstyrelse beroende pt1 om anstfmdsansökan gjorts före eller efter 

skattebeslutet kan givetvis inte komma i frt1ga. Min slutsats blir att den nu 

diskuterade frf1gan rymmer aspekter som liimpligen biir belysas i samband 

med en mera genomgripande översyn av AG L och att n;'1gon iindring därför 

inte bör göras f.n. 

Jag har hittills uppeh[1llit mig vid friigor ang{1ende anst:'mdsförfa;·,mdet niir 

skatt faststiills av beskattningsmyndighetcn. Motsvarande fr:1gestiillningar 

uppkommer i de fall hovriitten eller högsta domstolen bestiimmn skatten till 

annat belopp än bcskattningsmyndigheten faststiillt. I 61 ~ tredje styl'.ket 

AGL föreskrivs att ett anstiindsheslut i det fall överriittl.!n sänker skatten 

skall justeras pii. så siitt att de [1rliga inbetalningarna nedsiitts i motsvarande 

man. Däremot finns det ingen uttrycklig regel i AG Lom anstiind för det fall 

överrättens beslut medför högre skatt. Geno.m ett a\·görande av högsta 

domstolen (NJA 1957 s 177) har emellertid en ans6ncbmi.ijlighet i\ppnats i 

dessa fall. Högsta domstolen uttalade i miilet att det av grunderna för 

anständsreglerna miiste anses följa en riitt för en hovriitt som beslutar om 

högre skatt. att medge anst<ind med betalningen av drn tillkommande 

skatten. under förutsiittning att ansökan om ansltmd gjorts innan mi1let 

avgjorts av hovrätten. 

Enligt JO bör det i klarhetens intresse tas in en regel i AG L för det 

sistnämnda fallet. JO synes främst syfta pit den situationen att det finns ett 

tidigare medgivet anständ som behöver justeras till följd av överriittens 

beslut om högre skatt. 

Remissinstanserna tillstyrker förslaget och förordar d~irvid samma lös

ningar som de anvisat i fråga om förfarandet i första instans. 
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Jag delar JO:s uppfattning att man i AGL uttryckligen bör reglera frftgan 

om anst;ind för de fall att skatten höjs genom beslut av lW\Tiitti.:n eller högsta 

domstolen. Det saknas anledning att för dessa fall viilja en annan lösning iin 

den ~om jag föreslagit beträffande första instans. Ilar överriitten höjt skatten 

skall den skattskyldige således ha möjlighet att begiira ansttmd med 

betalningen av ch:n tillkommande ~katten inom fyra veckor från dagen för 

överrättens beslut. 

Jag föresli\r att mina förslag om tidpunkten för anstiindsansökan och om 

anst{tnd p~1 grund aY \)verriittsbeslut far komma till uttryck i 55 § 1-3 samt 6 

mom. 
/ 

Jag skall slutligen ta upp frägan om hur ett medgivet anst;1ml skall justeras i 

de fall cb en överrätt siittcr ner skatten. Enligt min mening kan det inte vara 

rimligt att ett långt anst:'md skall kvarsti1 om överriittens beslut innebiir att 

skatten sänks till en niv{1 som inte motiverar n{1got betalningsanstånd över 

hurnd taget. Jag förordar diirför att den nuvarande bestämmelsen i 61 * 
tredje stycket andra meningen ersiitts med en föreskrift om att överrätten 

skall ompröva ett anständsbeslut när den skatt som öm fattas av anståndet har 

satts ner. Samma rätt till omprövning av ett anstimdsbeslut bör tillkomma 

beskattningsmyndighcten niir skatt satts ner med tillämpning av föreskrif

terna i 27 *-. .B ~ 3 1110111. eller 56-59 *~ AGL. 

2.3.3 Justering <Il" stiillda siikerhetcr, 111.m . 

. En skattskyldig som beviljas ans1C1nd med skattens betalning skall enligt 

55 ~ 3 mom. AGL liimna en till staten utfärdad skuldförbindelse pt1 det 

belopp som anst{mckt avser jiimte riinta. DL'ssutom kriivs att den skat1skyl

dige stiiller nöjaktig siikerhet. I 55 ~ 6 mom. stadgas att länsstyrelsen skall 

värda och bevaka skuldförbindelser och siikcrhcter. Som siikerheter lämnas 

ofta pantbrev i fast egendom eller s.k. bank):!arantier. Det finns i AGL inga 

föreskrifter om justering av de ställda siikcrheterna i takt med avbe1alning-

arn~t. 

JO kritiserar den nuvarande ordningen och föresElr at1 stiillda siikerheter 

skall kunna anpassas till den aktuella skulden. 

Kammarkollegiet och lii11ssryrclsc11 i Stocklwlms län anser - b{1da med 

hänvisning till nuvarande praxis på on1T;1dct - att n~lgon särskild föreskrift 

inte behövs. Liinsstyrelsen uppger att man har likartade rutiner för 

handläggningen av anst;lndsiirenden enligt UBL och AGL. Det innebär bl.a. 

att ingivna säkerheter efter ansökan helt eller delvis byts ut eller successivt 

utliimnas allteftersom anstimdsbeloppet avbetalas. Uinsstyrelsen framhåller 

dock att en skyldighet för liinsstyrclserna att ex offieio justera ingivna 

siikerheter i den takt som ansti'1ndsbeloppct sjunker skulle medföra ett 

betvdande merarbete. 

Siivitt jag kan först{1 striicker sig JO:s förslag inte liingre iin till att det skall 

vara möjligt för den skattskyldige att fä siikerhe!L'n anpassad till den aktuella 

skulden. Uinsstyre\sernas nuvarande praxis synes innebära att den möjlig-
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beten redan finns. Enligt min uppfattning behövs diirför inte nägon 

lagstinnings<"itgiird. 

Jag vill i sammanhanget pftpeka att mina förslag i dl't föreg{1emk om 

ändrade ansdndsregler och om riitt för kammarkDlkgiet att i vissa fall 

anmäla hinder mot åt.:rbetalning av skatt iiven ftir viss betydelse för fr{1gorn<t 

om skuldförbinddser och siikerhcter. Någon vtterligare reglering av dessa 

frågor iir dock enligt min mening inte p~tkallad utan det bör ankomma pii de 

berörda myndigheterna att efter hittills tilliimpalk riktlinjer utforma 

liimpliga rutiner för de nya situationerna. 

2.4 Värdering av fast egendom i vissa fall 

Vid arvs- och gtivobeskattningen skall enligt huvudregeln fast egendom tas 

upp till taxeringsviirdet firet före det år d{i skattsk~,ldighet.:n intriidde. Saknas 

särskilt taxeringsvärde skall egendomen enligt 22 * 2 mom. tredje styeket 

AGL <isiittas ett värde av liinsstyrelscn. Sådan viirdering kriivs dock inte om 

det är uppenbart att den fasta egendomens \'iirde inte iiverstiger 10 000 kr. 

Den nuvarande viirdegriinsen tillkom genom lagstiftning {tr 195~ Lhl beloppet 

höjdes frän 5 000 kr. 

Länsstyrelsen i Stockhl)lms liin förcslitr att viirdegriinsen hiijs till 50 000 kr. 

Enligt länsstyrelsen iir en st1dan höjning inotiverad av föriindr.ingarna i 

penningvärdet sedan ftr 1958. Länsstyrelsen hiivdar ett i1tgiirden skulle 

förenkla handliiggningcn av bl)upptecknings- och g[1vndeklarationsiirendcn 

och dessutom innebära en arbetsbesparing för den enhet inom liinsstyrelscn 

som gör de särskilda värderingarna. 

För egen del vill jag först understryka att även fastigheter med viirden 

under 10 000 kr. i dag blir förem:ll för arvs- och g;lvobökattning. Frf1gan 

handlar således om i vilka fall en siirskild. värdering genom liinsstyrelsens 

försorg skall ske och i vilka fall annan utredning om viirclct· normalt kan 

godtas. Det iir från förcnklingssynpunkt rimligt att genom en heloppsgriins 

undanta fastigheter med lfiga viirdl'J) frf111 länsstyrelseviirderingen. Jag har 

inte heller nagot att erin'ra mot en höjning av den nuvarande griinsen. En 

höjning till 50 nno kr. som ansluter sig till prisutvt-cklingcn sedan år 195~ 

förefaller mig lämplig. Jag föreslår sälcdes att värdegriinsen i 22 * 2 morn. 

tredje stycket AGL bestäms till 50 000 kr. Samtidigt bör reglerna justeras si1 

att det klart framgiir att iiven beskattningsmynclighcten kan begiira viirdering 

av fast egendom i det nu diskuterade fallet. Aven om egendomen uppgö ha 

ett värde under 50 000 kr. bör beskattning:smyndigheten ha rniijlighet att 

begära värdering av länsstyrelsen. 

2.5 Underlag för värderingen a\· vissa aktier 

Till ledning för viirderingen av aktier. obligationer och jfönförliga 

värdepapper som iir noterade p;'1 biirs skall enligt 26 * tredje stycket ACi L 

företes ett intyg fdtn bank. miiklarc eller annan sakkunnig. För st1dana 
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värdepapper som inte iir börsnoterade skall enligt det niimnda lagrummet 

företes ett av länsstyrelsen utfärdat bevis om senast [1satt viirde vid 

förmögenhetstaxcri ngen. 

Genom riksdag:sbeslut vftren 1982 (prop. 1981/82: 191. Skll 65. rskr :168. 

SFS 1982:338) iindrades reglerna vid förmiigenhetsbeskattningen för viirde· 

ringen av aktier i riirclsedrivande bolag som - utan att vara börsnoterade - iir 

föremftl för omsiittning på kapitalmarknaden (se ..i~ sjiitte stycket lagen 

( 1947:577) om statlig förmögenhetsskatt). Ändringen innebiir att sådana 

aktier i förmögenhetsskattesammanhang inte behön~r tas upp till marknads

värdet utan för viirderas enligt de i allmiinhet mera förmånliga reglerna som 

g:iiller för aktier i rörelsedrivande familjeföretag. De nya reglerna tilliimpas 

första g<lngen vid 1983 <trs taxering. ;-.J;lgon motsvarande iindring av reglerna 

for viffde"ringen av aktier i marknadsbolag genomfördes inte pii arvs- och 

g{1voskattesidan (23 ~ B AGL). 

Ändringen i frtiga om förmögenhetsbeskattningen av aktier i marknads

bnlag medför att det underlag som enligt 26 ~ tredje stycket AGL skall 

företes för värderingen av s:'tdana aktier vid tikimpning av AGL kan bli 

missvisande. Lagrummet bör diirför iindr<.1s. Jag föresE1r att den ordning som 

redan nu tilliimpas betriiffande underlag för viirderingen av börsnoterade 

värdepapper skall komma till användning iiven i fdga om andra viirdepappcr 

som omsiitts p[1 kapitalmarknaden. Ocksa till ledning för värderingen av 

sistnämnda slag av viirdepapper bör sMedes ett intyg utfärdat av bank eller 

annan sakkunnig företes. 

Mitt förslag föranleder iindring i 26 * tredje stycket AGL. 

2.6 Beslut till det bättre för den enskilde 

AGL innehitller ingen regel som siiger att den myndighet som beslutar om 

arvs- och g:f1voskatt har rätt att besluta ocks[1 till det bättre fiir enskild utan 

men för motst(1enck enskilt intresse. 

JO föreslar att en s;klan regel skall införas i AGL. Han pekar på att fragan 

iir uttryckligt reglerad ptt andra delar av skatteomr<idet genom 29 * 
förvaltningsproccsslagen ( 1971 :29 I). 

Med undantag för kammarkollegiet tillstyrker remissinstanserna försla

get. Enligt ka111111arkollcgi<'t iir en s;ldan föreskrift obehövlig eftersom 

iiverriitterna enligt fast praxis i dag utan yrkande ändrar beslut till det biittre 

för enskild. 

Jag har försti1else för JO:s striivan att i klarhetens intresse komplettera 

AGL med en bestiimmelse av det nu diskuterade slaget. Som kammarkol

legiet framhiillit torde det dock stii helt klart att den rlitt som JO efterlyser 

redan finns. Nt1got sakligt behov av en ny regel finns st1ledes inte och jag 

anser dt't cliirför inte p{1kallat att genomföra JO:s förslag. 
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2. 7 Ikraftträdandet 

De föreslagna iindringarna i AGL biir triida i kraft den 1 juli 1983. Fi.ir 

tillämpning av de nya bestiimmdserna om anstimd med skattebetalning och 

återbetalning av skatt bör dock kriivas att bcsllllet om skatten har fattats efter 

ikraftträdandet. 

3 Upprättat lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet 

upprättats förslag till 
lag om iindring i lagen (19-H :416) om arvsskatt och gåvoskatt. 

Förslaget bör fogas till pro!l.ikollct i detta ärende som />i/aga. 1 

4 Hemställan 

Jag hemställer att lagrfidets yttrande inhiimtas över lagförslaget. 

5 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

1 Av bilagan har hiir endast tagits med förslaget om iindring i 22 ~ :! nwm. Lagförslaget i 
övrigt övercnsstämrm·r med propositionens lagflirslag. 
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Transumt 
Förslag till 

18 

Bilaga 
Det rL'mitterade lagförslaget 

Lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt 

Nu1·arande /_1·clelsl' Fört'slagen lydelse 

,..., ~ -- ~ 

2 mo111. 1 Har fast egendom efter den tidpunkt. som niist föreg<lende ~trets 
taxeringsvärde a\·sett. nedg~ltt i viirde genom eldsvtida. vattenflöde eller 
annan dylik tilldragelse elll'r genom borttagande av byggnad eller <innan 
anl:iggning {1 egendomen eller av tillbehör diirtill eller genom skogsavverk
ning eller genom nedliiggning eller väsentlig för:indring av rörelse. i vilken 
egendomen varit anviind. eller av annan liknande anledning. skall liinssty
relsen i det liin diir egendomen är beliigen p{t ansiikan av skattskyldig. 
boutredningsman eller kstamentsexekutor. dter \·erkstiilld utredning. 
<tsiitta egendomen siirskilt viirde till ledning för beriikning av p{t egendomen 
bclöpande arvsskatt. 

Diir efter tidpunkt som nyss niimnts fortsatt bebyggelse skett ii fast 
egendon1 eller dess viirde eljest förhöjts till följd av ny-. till- eller ombyggnad 
eller viisentlig förändring av riirelse. vari egendomen varit anviind. eller 
annan liknande anledning. iiger beskattningsmyndigheten hos liinsstyrelsen 
pitkalla att egendomen för iindam;'tl. som i föregiil:nde stycke '>iigs. <lsiittes 
siirskilt \'iirde. 

Fast egendom. fiir rilken ickt' 
finnes siirskilt taxeringsviirde. skall 
ock av länsstyrelsen åsiittas 1·iirdt' till 
ledning för arvsskattens best:imman
de. Det åligger skattskyldig. b<1ut
redningsman eller testarnentsexeku
tnr att giira ansökan hiirom. Viirde
ring so111 1111 siigs lir dock icke crfi1r
dcrlig. diir det finnes uppenbart. ;1tt 
egendomens viirde ej överstiger 
I 0 000 kronor. 

Vid 1·iirdesiitt11ing enligt detta 
moment skall hänsyn tas ti Il egen
domens beskaffenhet vid den tid
punkt som avses i 21 *· Viirdet skall 
uppskattas enligt de grunckr som 
giiller för hcstiimmande av tax
erirH!S\'iirde t1ret före det ;"1r dt1 Lknna 
tidpunkt inföll. Fiireskrifterna i 22 * 
.I nH)Jll. andra tich tredje meningar-

I Scrwstc lydi:lse l9X2:JJ4. 

List egendom .10111 inte /wrsiirskilt 
taxerings\'iirde skall också 1·iirderas 
a\' Unsstyrelscn till ledning för arvs
skattens hcstiimmande. Det äligger 
skattskyldig. houtredningsman eller 
testamentsexekutor att 1111siika 0111 

dc11a. Ueska1111i11g.1·mrndighcte11 .filr 
ockscl /Jcgiira sådan viirclering. Om 
bcska1111i11g1·111_rndiglzete11 inte hcgtir 
det hchiil'er riirdcri11ge11 inte giiras i 
de jitll det iir uppenbart. att egen
domens 'iirck inte överstiger 50 000 
kronor. 

Vid 1·iirdcri11g enligt detta moment 
skall hiinsyn tas till egendomens 
heskaffcnhl't \'id den tidpunkt som 
avses i 21 *· Yiirdet skall uppskattas 
enligt de grunder som gäller för 
bcstiimmanck av taxeringsviirde iiret 
före det i1r cE1 denna tidpunkt inföll. 
Fiireskrifterna i 22 * I nwm. andra 
och tredje meninµarna skall diirvid 
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Nul'arande lydei.ff 

na skall därvid tillämpas. Siikandt'n 
skall lämna liinsstyrclsen de upplys
ningar som behövs för prövning av 
ansökningen. Länsstyrelsen för i 
ärendet inhiimta yttrande fr;)n ord
föranden i fastighetstaxeringsniimnd 
för det distrikt, inom vilket egen
domen är beHigen. Länsstyrelsen för 
iiven besluta om besiktning av egen
domen. Har iirendet tagits upp p{1 
ansökan. för dock s6clant beslut fat
tas· endast om sökanden {1tar sig att 
betala kostnaderna för besiktning
en. I fall som m·sc.1· i andra stycket 
skall kostnaderna betalas a\" allmiin
na medel. 

19 

Fureslagrn lydelse 

tillämpas. Sk1111skrldig. ho111rl'll-
11i11gs111an ella tc.1·ta111c11t.1·exeklilor 
skall J:imna litnsstyrelsen de upplys
ningar som behövs för prörning av 
ansiikningen. Uinsstyrelse1.1 far i 
iirendet inhiimta yttrande frtm ord
föranden i fastighetstawringsniimnd 
för det distrikt. inom vilket cgen
domL'n iir beliigen. Länsstyrelsen far 
även besluta im1 besiktning av egen
domen. Har ärendet tagits upp p~i 

ansökan av annan iin beskatt11i11gs-
111y11dighc1c11, för dock s<'idant beslut 
fattas endast om sökanden ;itar sig 
att betala kostnaderna för besikt
ningen. Har 1·iirdai11ge11 begärts ai· 
beska1111ingsmrndighctc11 skall kost-
naderna betalas av allmiinna me
del. 

Länsstyrelsens beslut enligt detta moment fi'1r inte överklagas. 

I 
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LAGRÅDET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid sam111a:1triidc 
19H3-03-29 

~änarande: f.d. regeringsrädct Paulsson. regeringsrf1det Dclin. justitied

det Bengtsson. 

Enligt protokoll vid rcgeringssammanträde den 17 mars 1983 har . 

regeringen p[1 hemstiillan av statsri1dct och chefen för finansdepartementet 

Fcldt beslutat inhiimta lagr;'1dets yttrande över förslag till lag om ändring i 

lagen ( 1941 :416) om arvsskatt och glirnskatt. 

Förslaget har inför lagddet föredragits av kammarriittsassessorn Per 

Anders Lindgren. 

Förslaget föranleder följande yttrande av lagrådet: 

Den avsedda innebörden av 2 mom. tredje styeket torde vara att den 

enskilde inte behöver ansöka om \'iirdering i fall diir egendomens viirde 

up~,enbarligcn inte överstiger 5U.OIJO kronor. Detta kommer biittre fram om 

stycket för följande lydelse: "Fast egendom ... om detta. Värckring behiivs 

dock inte om det iir uppenbart att egendomens viirde inte överstiger 50.000 

kronor. Uinsstyrelscn skall vidare giira viirdcring 6111 beskattningsmyndig

hetcn begär det.·· 

55 ~ 

Regleringen i 2 mom. av tidpunkten för första inbetalningen niir ansti\nd 

har beviljats -som i och för sig innehiir en förbiittring fr{111 den skattskyldiges 

synpunkt - kan ge upphov till den komplikationen att. trots all ansökningen 

kommit in inom den tid som föreskrivs i 3 mom .. nägot anståndsheslut inte 

hinner meddelas innan betalningsfristcri - sex veckor från skattens faststäl

lande - g{1r ut: utredningen om förutsättning föreligger för anstånd kan 

tiinkas kriiva en viss tid. Det framstt1r som stötande om en skattskyldig. som i 

och för sig iir beriittigad till ansti"md. i en sädan situation skulle vara skyldig 

att likväl inbetala skatten för att undgi1 indrivningsf1tgiirder och restavgift. 

Även om den skattskyldige väl i allmiinhet torde se till att ansökningen inges i 

god tid, kan det sättas i fritga om inte bcskattningsmyndighetcn respektive 

överriittcn bör fä möjlighet att tills vidare ge uppskov med inbetalningen i 

avvaktan på beslut i anständsfdgan. 

Enligt andra stycket av paragrafen - som har 87 ~ uppblirdslagen 

, ( 1953:272) till förebild- kan. om hovriittcn faststiillt skatten till liigre bdopp 



Prop. 1982/83:170 21 

än granskningsmyndigheten medgett eller yrkat, myndigheten i fråga anmäla 

hinder mot iiterbetalning. med verkan att länsstyrelsen kan medge äterbe

talning endast under förutsättning som anges i styckets sista mening. Med 

tanke på de begränsade möjligheter som idag föreligger att erhålla 

prövningstillstand i fräga om hovriittens beslut kan det ifrt1gasiittas om 

sakliga skäl finns för en regel av detta slag. Eftersom en motsvarande 

bestämmelse förekommer i uppbördslagcn och dessutom en översyn av arvs

och gåvoskattclagstiftningen är avsedd vill lagrådet dock inte motsätta sig 

bestämmelsen. 
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FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
l 98.~-04-07 

Närvarande: stat rådet I. Carlsson. ordförande. och statsråden Lundkvist. 

Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon, Peterson, Boström. Bodström. 

Göransson. Gradin. R.Carlsson. 1-lolmherg. Thunborg 

Föredragande: statsr{1det Feldt 

Proposition om vissa ändringar i reglerna om uppbörd av arvs
och gåvoskatt, m.m. 

Föredraganden anmiiler lagrädets yttrandc 1 över förslag till 

lag om ändring i lagen ( J 941 :416) om arvsskatt och gävoskatt. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

22 § 2 mom. 

Lagrådet har förslagit en ändring av huvudsakligen språklig natur i tredje 

stycket. Syftet med lagrådets förslag är att det klarare skall framgå att 

skyldigheten att ansöka om hinsstyrelsevärdering inte gäller i de fall 

·egendomens värde uppenbart understiger 50 000 kr. 

Föreskriften för givetvis inte tolkas så att skyldigheten att ansöka om 

värdering även omfattar det fall då egendomens värde ligger under den valda 

beloppsgränsen. Jag delar uppfattningen att den av lagddet föreslagna 

lydelsen biittre klargör detta och biträder därför förslaget. 

55 § 

De nya anst{mdsreglerna kan i vissa fall leda till att frågan om ansttmd inte 

hinner avgöras före utgången av den ordinarie hetalningsfristen på sex 

veckor från dagen för skatteheslutet. För den situationen har lagriidct satt i 

fråga om inte bcskattningsmyndigheten resp. överriittcn hör fä möjlighet att 

t.v. ge uppskov med inbetalningen i avvaktan pa heslutet i anst{mdsfrå

gan. 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssarnmanlriide den 17 mars 1983. 



Prop. 1982/83: l 70 

För egen del vill jag först framhälla att det remitterade förslaget innebär att 

den som beviljas anstånd efter utgimgen av den ordinarie betalningsfristen 

kan betala det fö!·sta ddhclnppet inom tre veckor frim dagen för anstånds

beslutet utan att t~äffas av någon restavgift. Lagrådets invändning tar säledes 

främst sikte pi1 att det inte finns ni1gra uttryckliga föreskrifter om att man kan 

avvakta med indrirningsfltgiirder till dess anst~lndsfrågan har avgjorts. Jag 

vill då e.rinra om att samma förhftllande gäller pä skattcomri1det i övrigt. 

Enligt vad 'jag erfarit tilliimpar man diir i praktiken den ordningen att 

indrivningsi\tgiirder får anstä i avvaktan pft beslutet i anst(mdsfr(1gan. Jag 

förutsätter att det skall \'ara möjligt att använda liknande rutiner iiven niir det 

giiller arvs- och gåvoskatt. Mot den nu angivna bakgrunden anser jag det inte 

f.n. p:.ikallat att i AGL föra in en siirskild föreskrift av det slag som lagr{1det 

har efterlyst. 

70 *. 
Jag delar lagddets uppfattning att behovet av en rätt för kammarkollegiet 

att i vissa fall anmiila hinder mot aterbctalning av arvs- och gåvoskatt inte är 

lika uttalat som niir det gäller t.ex inkomstskatt. Det handlar dock enligt min 

mening inte om sä skilda förutsättningar i detta avseende att man bör viilja en 

annan lösning när AGL:s Mcrbetalningsregler nu anpassas till vad som gäller 

enligt UBL. Som lagrådet antytt finns det naturligtvis skiil att närmare 

överväga frågan vid den kommande översynen av AGL. 

Hemställan 

.Tag hemställer att rcgningen fön:slår riksdagen att antaga det av lagrådet 

granskade förslaget med vidtagen iindring. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och belutar att 

genom proposition föreslä riksdagen att antaga det förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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