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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid 
inskrivningsmyndigheter;

 

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om lagen (1984:404) om stäm-
pelskatt vid  inskrivningsmyndigheter 

 

dels

 

 att 4, 7, 22 och 33 §§ skall ha följande lydelse, 

 

dels

 

 att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 32 a, 32 b och 44 §§, av
följande lydelse.

 

4 §

 

2

 

Förvärv av fast egendom är skattepliktiga om de sker genom:
1) köp eller byte,
2) tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller

förening,
3) expropriation eller annan inlösen på grund av stadgande om rätt eller

skyldighet att lösa fast egendom.
Förvärv av tomträtter är skattepliktiga om de sker genom upplåtelse, över-

låtelse mot ersättning eller annat fång som avses i första stycket. 

 

7 §

 

Överlåts ett köp av fast egendom utan något annat tillägg till eller nå-
gon annan ändring i köpevillkoren än tiden för tillträdet och betalningen,
samt sättet för betalningen i den mån ändrade inteckningsförhållanden på-
kallar det, skall stämpelskatt betalas endast för det senaste köpet. Skattebe-
frielse för tidigare köp erhålls dock endast om lagfart för samtliga köp söks
inom den tid som är stadgad för det första köpet. Har skatten för tidigare köp
redan betalats avräknas beloppet från skatten på det sista köpet. Bestämmel-
serna om återvinning i 36 § tillämpas om skatten inte kan avräknas helt. 

Skattebefrielse enligt första stycket medges inte, om
1) den som överlåtit egendomen  är en juridisk person som har köpt egen-

domen  från en annan juridisk person, som ingår i samma koncern, och
2) den som förvärvat egendomen  är en juridisk person som är moderföre-

tag eller dotterföretag till den som överlåtit egendomen till förvärvaren.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även vid upplåtelse el-

ler överlåtelse av tomträtt. Vad som i första stycket sagts om lagfart gäller då
inskrivning.
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Prop. 1998/99:15, bet. 1998/99:SkU5, rskr. 1998/99:67.
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Senaste lydelse 1994:809.

SFS 1998:1610
Utkom från trycket
den 18 december 1998
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SFS 1998:1610

 

Begäran om tillämpning av denna paragraf skall framställas när lagfart el-
ler inskrivning söks. Överlåtare och förvärvare skall därvid skriftligen samt
på heder och samvete intyga

1) att ersättning för den överlåtna egendomen inte lämnats och inte heller
skall lämnas utöver vad som framgår av den ingivna överlåtelsehandlingen,

2) att inte heller i övrigt avtal träffats om tillägg till eller annan ändring i
villkoren för tidigare förvärv än vad som angetts i överlåtelsehandlingen
samt

3) att förhållanden som avses i andra stycket inte föreligger. 

 

22 §

 

Sker nyinteckning och dödning på grund av samtidig ansökan, före-
ligger skatteplikt endast för skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och
beloppet av de inteckningar som dödas. Detta gäller dock bara om inteck-
ningarna beviljas i egendom eller, då fråga är om företagsinteckning, i nä-
ringsverksamhet som helt eller delvis omfattades av de dödade inteckning-
arna.

Har en näringsverksamhet tidigast sex månader före ansökan om före-
tagsinteckning förvärvats genom en sådan fusion eller fission som anges i
4 respektive 5 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner
och verksamhetsöverlåtelser, föreligger skatteplikt endast för ett belopp mot-
svarande skillnaden mellan det nyintecknade beloppet och beloppet av de in-
teckningar i den förvärvade verksamheten som upphörde att gälla till följd av
fusionen eller fissionen.

 

32 a §

 

Har en juridisk person (

 

förvärvaren

 

) förvärvat fast egendom eller
tomträtt från en annan juridisk person som ingår i samma koncern som för-
värvaren (

 

överlåtaren

 

), skall inskrivningsmyndigheten medge uppskov med
betalning av skatten om

1) moderföretaget i koncernen är ett svenskt aktiebolag, en svensk ekono-
misk förening, en svensk sparbank eller ett svenskt ömsesidigt försäkrings-
företag, och

2) överlåtaren inte ingår i en annan koncern än den i vilken förvärvaren in-
går.

Inskrivningsmyndigheten skall förklara att uppskovet inte längre gäller
om

1) förvärvaren överlåter fastigheten till annan,
2) koncernförhållandet mellan överlåtaren och förvärvaren upphör eller
3) överlåtaren eller förvärvaren upplöses genom likvidation eller kon-

kurs.
Uppgår överlåtaren eller förvärvaren i ett annat företag genom fusion en-

ligt 4 § lagen (1998:1603) om beskattningen vid fusioner, fissioner och verk-
samhetsöverlåtelser inträder det övertagande företaget i det vid fusionen
överlåtande företagets situation såvitt avser uppskovet. Motsvarande gäller
vid fission enligt 5 § samma lag. I detta fall avses med övertagande företag
det företag till vilket egendomen övergått. 

 

32 b §

 

Begäran om tillämpning av reglerna om uppskov i 32 a § skall fram-
ställas tidigast när lagfart eller inskrivning söks och senast ett år efter den
dag då den skatt som är hänförlig till förvärvet fastställts.
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SFS 1998:1610

 

Medges uppskov och är skatten betald, skall återbetalning ske enligt reg-
lerna i 40 §.

Förklaring om att uppskov inte längre gäller skall anses som sådant be-
slut om skatten som avses i 31 §.

 

33 §

 

Inskrivningsmyndigheten får inte lämna ut en handling som ligger till
grund för skattens fastställande eller ett pantbrev förrän skatten har betalats.
Detta gäller inte om uppskov medgetts enligt bestämmelserna i 32 a § första
stycket.

Har en inteckning förts över från skeppsbyggnadsregistret till skeppsre-
gistret i samband med att ett skeppsbygge registrerats som skepp, får inte na-
tionalitetshandlingen för skeppet lämnas ut förrän skatten för inteckningen
har betalats.

 

44 §

 

Skattskyldig skall lämna uppgift till inskrivningsmyndigheten om
omständighet som anges i 32 a § andra stycket. 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas i fråga om för-
värv som görs den dagen eller senare.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK
Per Sjöblom
(Finansdepartementet)
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