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Svensk författningssamling

 

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

 

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att punkten D i 23 § lagen (1941:416)
om arvsskatt och gåvoskatt skall ha följande lydelse.

 

23 §
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D. För evärdlig tid utgående ränta, avkomst eller annan förmån upp-
skattas till tjugu gånger det belopp, vartill den senast för helt år uppgått.

Nyttjanderätt eller rätt till ränta, avkomst eller annan förmån, som utgår
under viss tid eller någons livstid, uppskattas till sitt kapitalvärde. Är rättig-
heten bestämd till visst belopp eller eljest till viss storlek, beräknas kapital-
värdet efter det belopp rättigheten för helt år motsvarar enligt de vid denna
lag fogade tabellerna II och III. Om livränta på grund av försäkring skall
utgå så länge någon är i livet, dock längst under viss tid, eller skall börja utgå
framdeles, beräknas värdet enligt försäkringstekniska beräkningsgrunder
med iakttagande av föreskrifterna i denna paragraf. Där rättighet, som belas-
tar viss egendom, ej är på nyss angivet sätt bestämd, anses årliga värdet ut-
göra fem procent av det penningvärde, vartill egendomen uppskattats, dock
att, där rättighet avser endast del av egendom eller dess årliga värde eljest
icke kan bestämmas enligt nyss angivna grund, detta uppskattas efter vad
som prövas skäligt.

Kapitalvärdet av rättighet, som icke är bestämd att utgå under någons livs-
tid men ändock är av obestämd varaktighet, uppskattas med ledning av tabell
III, såsom om den skolat utgå för den berättigades livstid, dock högst till tio
gånger det värde, rättigheten för helt år motsvarar.

Är rättighet beroende av flera personers liv sålunda, att rättigheten upphör
vid den först avlidnes frånfälle, bestämmes rättighetens kapitalvärde efter
den äldstes levnadsålder. Fortfar däremot rättigheten oförändrad till den sist
avlidnes frånfälle, beräknas värdet efter den yngstes ålder.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
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Prop. 1998/99:142, bet. 1999/2000:FiU8, rskr. 1999/2000:47.
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Senaste lydelse 1986:1198.
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